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 الملخص:

شػػت السياسة ػػخلسيية لسػػخليعهداػػةل تػػ لل مػػ ل هػػ ل سػػةـلسيبقتا ةػػخلسيية اػػخل  سػػة  لشػػة ؿل
ياحقيػػػاللست ػػػاقيؿلسياسة ػػػتللساعة سػػػةالسيمسػػػةف يغػػػاؿلسياػػػتلس س الاالػػػمسخلست ػػػايقة ل ػػػا لاا سػػػ ل

سيعهداػتلايهلػةالدػة  ل ػبلغلسيغػة ل-وس اهلةعلسياسة  لسياطهسخليلبزسئػهليسهػت لسيايػةوفلسيبزسئػه ل
بها لهة خل نلستاعة سخ،ل ةيثا  لستشػاهسيسخلاةدػغلسمػاسدةال ة ػاهلةعلي سلػتلسيػوي لو ا اتػةلسيوةطهسػخل

ةزسالسيعهداسخل تلسيبزسئهل قةل ببلا ها لوسياطحسخلوسياتلي السيىلستصط سـل ةيقالةيحلوست اس
ـلإ ػػػة  لسدسػػػة لسييي ػػػةال ػػػ لسيبزسئػػػه،لديػػػ ل ػػػةـل5791 ػػػتلسييي ػػػةالو حةويػػػخل هداػػػةل هػػػال ػػػةـل

سيػهئس لسيعهداػتل ياػاةفلبزةػة  لسيبزسئػهلستلسدتػةل قيػغلاحققتػةل ي ػةالسياػااهلوسيايػاؼلسيبزسئػػه ل
لل نلسيا خيالسيعهداسخل تلسيهؤوفلسي سخلسخ.

ل
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Algerian-French relations 1962-1978 AD A study of 

bilateral situations and relations  

Assistant teacher Amer Youssef Shamdin 

Abstract 

The foreign policy of France witnessed a new era when the Fifth 

Republic was established under the leadership of Charles de Gaulle. 

signed the Evian Agreement to achieve political stability and restore the 

national sovereignty of Algeria. It led to a clash of French interests and 

privileges in Algeria, which caused a deterioration in relations, and 

France's attempt since 1975 AD to revive relations with Algeria, where 

the French President D'Estaing visited Algeria, but it remained governed 

by relations of tension and anxiety. Algeria is from the French occupation 

in internal affairs. 

 المقدمة 

سيػػىل اس ػػرلاة ةيسػػخ،لديػػ لاقاػػ للػػاو هةلس ويػػىلسيػػىللسيبزسئهةػػخلسيعهداػػسخلااػػاه لسييي ػػةا"
بػػػػ سيةالسي ويػػػػخلسيح مثػػػػخل ػػػػتلسيقػػػػهفلسياػػػػة  ل هػػػػهلوخالاصػػػػياتةلواقيزهػػػػة،لداػػػػىل ػػػػقا لسي ويػػػػخل

ـلوسيتسقهػػػػػخلسيقوةشػػػػػه لسياػػػػػتل ة  ػػػػػاتةل هداػػػػػةل لػػػػػىلسيبزسئػػػػػهلخػػػػػيؿل هدلػػػػػخل5381سيبزسئهةػػػػػخل ػػػػػةـل
،ل يػػ ل ػػهس  لدػػه لسيبزسئهةػػخلسيعهداػػسخل ػػةاسي  ة ػػخلس ويػػىليلييست ػػايقة ل نةدػػغلساعة سػػةالسيمسػػةفل

سيبزسئػػهل يػػ لاحه هػػةل اػػا سالس االػػة يةالسياحهةػػهلسياػػتلس ػػاقهالسيثػػهل ػػنل ػػو ل ػػهاسا،ل قػػ لوسلتػػغلل
 اػػببلخػػهوول او لس  ػػاسؿلسيعهداػػسخلوايهةوػػةاليقياػػ ل ؤ اػػةاتةل ػػنل بػػرلسيبػػس لسياػػه لوهبػػه ل

لشػػلرتالويلحيلايػػخل وفلة لسيقبػػسػػسيػػامنلاػػةداسليحالػػافل هسيػػزلسياالسػػ لوسياقهةػػهل ػػتللقليقػػهةنسيق
سياػػػتليػػػ ليطػػػرل ليتػػػةلو ػػػغلطاةػػػرليسهػػػت لسيايػػػةوفل يالػػػللسيقهس ػػػاللو يػػػغلساعة سػػػةال سيقاػػػة    ل

سيبزسئه لايهلةالدة  ل بلغلسيغة لبها لهة خل نلساعة سةالودالاصلسيمسةفلسياتل يال-سيعهدات
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ليلتةل اةمه ليلاس  لو طة قخلي ،ل ةيثا  لستشاهسيسخلاةدغلسماسدةال ة اهلةعلي سلػتلسيبزسئهللهو  ل
ل"ل.سيوي لو هواتةلسيوةطهسخلوسياطحسخ

 لػػىللـس ػػةلسيقػػهتذلسيػػا لس اقػػ دةحل ػػتلسيوحػػ ل تػػالسيقػػهتذلسياصػػعتلسياحليلػػتلوسيػػا ليقػػال"
وخةاقػػػخلو ػػػي للس لػػةعلاػػػرلاغيػػهلواػػػرل ا ػػػللسيػػىل اػػػبوةا لس  ة ػػػسخ،لاػػ يللسيوحػػػ ل ػػػنل ق  ػػخ

 وةدػػػ ،لاهةويهػػػةل ػػػتلسيقوحػػػ لس وؿلسياسة ػػػخلست ػػػايقة ةخلسيعهداػػػسخل ػػػتلسيبزسئػػػهل ػػػتلدػػػينلاطػػػهؽل
لـ،لواضػػػػقنلسيقوحػػػػ لسيثةيػػػػ 5791-5791لسيعهداػػػػسخ-سيبزسئهةػػػػخسيقوحػػػػ لسيثػػػػةدتلسيػػػػىلسييي ػػػػةال

ـلوس اقػػ لسيوحػػ ل لػػىللقلػػخل ػػنل5793-5791لسيعهداػػسخ-سيبزسئهةػػخسييي ػػةالوللهػػاس  لبػػال ػػ من
ل"لقالة  لوسيقهسل لسيقتقخ.سي

ل  
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 التمهيد

سيػػػىل هدلػػػخل ػػػةل بػػػرلست ػػػايقة لديػػػ لاةدػػػغلسيبزسئػػػهللسيعهداػػػسخلسيبزسئهةػػػخلايػػػا لسييي ػػػةا"
سيحلقػػخلس  ػػا ل ػػتلاعييػػرلهػػاحلسييي ػػةالداػػهسالت اييتػػةلييبػػهلس ػػطاؿل حػػه ل لػػىل اػػاا لسيوحػػهل
سيقاا طلو سةـل هداةل يق ل يةه سالس اسةزل  لسي ويخلسييثقةدسخل تلسيثي يهسةال نلسيقػهفلسياػة  ل

ةخل لػىلس اسػةزسال ػتلسيي مػ ل ػنلسيقػ فلسياػةدلسخ،ل ههلداللغل قالبتةل ؤ اةال سة سخلوابة ل
،لوسز س لااطػػ لالػػعلسييي ػػةال 5 ست االػػة يخل ػػة  ل ػػنلخييتػػةلسيابػػة لسيعهداػػينل يالػػللس دهػػطخ

س هػػػة لسيثػػػا  لسيعهداػػػسخل ػػػة اهسؼلييةيػػػخلسيبزسئػػػهل ةيبقتا ةػػػخلسيعهداػػػسخلسيب مػػػ  ،لاقػػػةل ػػػ  غلسيبزسئػػػهل
 ،ل قةلخلالل بةتالياوعسخل هداةليلبزسئػهلواهاػبل هػ ل مادػةاليعهداةل هولةالب وفل اسئ ليههس لسيحبال

،لوي لاااقهلسييي ةال لىل ةلهتل لس لداهساليقااب سالطهيال لىل 1 يبيه ليعهداةلسابةحلسيبزسئه
سيالػػ لسيػػ سخلتل ػػتل هداػػةلو لػػىلسيقاػػاا لسييػػة لتل هتػػةلسيقهدلػػخلسيهةبليادسػػخلسياػػتل ةشػػاتةل هداػػةل

خاػػة اتةل لػػػىل اػػاا لسيقػػػة  لستو  سػػػخل ةيوحػػ ل ػػػنل اػػايقهسالل مػػػ  ل ػػػتلوسياػػتلي س الايػػػاة ل
ـل طوقػػػغل سة ػػػخل5381،ل ة ػػػاطة غلسداييتػػػةل ػػػهخل 8  هطقػػػخلسيقغػػػه لسييه ػػػتلواح مػػػ سالسيبزسئػػػه

س ػػاسطةدسخلس ػػايقة ةخل لػػىلسيبزسئػػهلوس ػػاطة غل هداػػةلداسبػػخلسداييتػػةليلبزسئػػهلايػػاة لسيضػػيلل
ة  لبهػػة ل ػػقيخلسا بهسطا ةػػخلسيعهداػػسخل لػػىلسيقاػػاا لسييػػةيقتلسيػػا لاػػةفلاػػةههسال ليتػػةلودةويػػغلإ ػػ

،ل ػنل اةهههػةلاػاطينل باقػ ل خيػرل 4 ـ5381و سة تةلباطبيالل سة خلس ايقة ةخلس اسطةدسخل هػال
 لػػػػىلسيهػػػػيبلسيبزسئػػػػه ،لوليػػػػعلباهػػػػبس لسيتبػػػػه لستو  سػػػػخلسيػػػػىلسيبزسئػػػػه،ل ػػػػ لاا ػػػػيغل هداػػػػةل ػػػػتل

،لودةويػػػغل اػػػطل ػػػسطهاتةل ة ػػػايقةؿلسيقػػػا ل 1 هين هػػػهو تةلست ػػػاسطةدتل قضػػػة عخل ػػػ  لسيقاػػػااط
سيياػػػػقهةخلوطوقػػػػغل سة ػػػػخلسلاقةةسػػػػخلوس االػػػػة يخلسيتػػػػ ؼل هتػػػػةلاػػػػ  يهلسيبهػػػػة لسييقةئػػػػ  ليلقباقػػػػ ل
سيبزسئػػه ل قحة  ػػخلسيػػ منلسا ػػي تلوسيلغػػخلسييه سػػخلإلػػة خلسيػػىل ػػلبلس  سلػػتلسييالػػوخل ػػنلسمػػ  ل

 لو قلػػغل لػػىلاطبيػػالل سة ػػخلايلسقسػػخلسيبزسئػػهةينلو ػػهضللػػهسئبلياعقيػػهلواباةػػ لسيهػػيبلسيبزسئػػهل
ل". 9 اقيزةخلبينلسياقةفلس هةيتلستصلينلوسيحة لينليلبهاسخلسيعهداسخ

ل  
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 ػػهخلوسيػػا لتلمهعػػ ل يػػ لل581وداػػهساليطبسيػػخلست ػػايقة لست ػػاسطةدتلسيػػا ل سـلسيثػػهل ػػنل"
 ينلسياسة ػتل ا ليغخل ةليخال ةيقا لتلياػاهل لستل ػةيقا ،ل قػ لطوقػغلسيبزسئػهل ػتلاعةدتػةلست ػلال

 قػػػػةليلبػػػػهال هداػػػػةل لػػػػىلسيوحػػػػ ل ػػػػنلل، 9 ـلدةيػػػػغلسيبزسئػػػػهلس ػػػػاقييتة5791وسيقاػػػػلحل عػػػػتل ػػػػهخل
س اهساسبسخلتدااس لهاحلسي وؿلسيب م  لو  ـلسياعهةطل يتةلو تل هواتةلباطبيالل سة خلل م  لاػ خرل

 قاي :ل"سفلل، Charles de Gaulle 3 تلسطة لسيايةوف،لوهاسل ةل بهل ه لسيبههسؿلشة ؿل يغاؿل
سابةههػػةلياالػػمسخلست ػػايقة ل ػػتلسيقغػػه لسييه ػػتلهػػالسيػػا ل ػػيهقال الػػةيحهةلوة خػػالسيحقػػةئالل يػػينل
ست اوة ،لسفل الةيحهةلاقػاـل لػىل ػةلملػت:لدهةػخلس ػاثقة ل ػةلسياهػعهةحلو ػةل هناهػع ل ػنلسيباػهوؿل

.ل 7 سياػا س "وسيغةزلسيطبسيت،لدهةخلس اي سـلسيقطة سالوداللسيقػهو لياػةئهل اسصػياهةل ػ لس هة سػةل
سفلسييي ةالسيعهداػسخلسيبزسئهةػخلهػتل ي ػةالاي ػسقسخل اةػخلاقاػ للػاو هةلسيػىلسيعاػه لست ػايقة ةخل

وسيػا لخلػللو سئػ ل يمػينلسيهػت س لل 51 سيق يقخلسياػتل س ػغل ػهفلو لػ ل ػنلست ػايقة لست ػاسطةدت
سيهػػػيبسخلوسداتػػػغلو عضػػػرلإ س  لسيهػػػيبلسيبزسئػػػه لسيػػػا لليلػػػ لمه ػػػ ل سيػػػخلسياحػػػ  لبػػػ يالسيققةو ػػػخل

 س ػػغلسيثػػهل ػػنل ػػو ل ػػهاسالس ػػاطة غلولػػ لدػػ ليلقاػػايقهلسيعهداػػتلل 55  حػػه لاحهةهةػػخلابػػه ل
 لىل ت لسيبقتا ةخلسيية اخلبز ة خلشة ؿل يغاؿل ةيهغ ل نل حةويخلس خيهلسيقضة ل لىلسيثػا  ل

 قػػػػػةلليلػػػػػ لييضػػػػػ ليػػػػػح س  لسيهػػػػػيبسخل يػػػػػ ل هدلػػػػػخلل 51  هػػػػػاىلسيطػػػػػهؽلستلسفل يططةاػػػػػ ل هػػػػػلغ
ـلوسياػػتلساعػػاللسيطه ػػةفل قالبتػػةل لػػىل5791 ػػةـللEvianولػػةالسيقاقثلػػخل ةاعة سػػةالسيمسػػةفلسيقعة

و تاسلانافلساعة ػةالسيمسػةفل ػ لولػيغلدػ ساليلحػه لبػينلسيطػه ينل ػ لدعػ لل 58 و للسطيؽلسيهة 
دقتقةلو الػةيحتقةل لػىلي ػة لسيقاػةوس لو خلػغلسييي ػةالسيعهداػسخلسيبزسئهةػخل هدلػخلسداقةيسػخل يػ ل

ـ،لواةدػػػػػغلداسبػػػػػخلست ػػػػػاعاة ل ديػػػػػ  ل5791اقاز/ماييػػػػػالل5 لسيهػػػػػيبتلسيػػػػػا لسلػػػػػه ل ػػػػػتلست ػػػػػاعاة
ل". 54 ـلس اه غل هداةل ة اقيؿلسيبزسئه5791اقاز/ماييال ةـلل8يي اقيؿلو تل

ايػ لساعة سػػةالسيمسػػةفلس  ػػة لسيقػػةدادتلسيػػا لس ػػاه ال لسػػ لسييي ػػةالبػػينلسيبزسئػػهلو هداػػةل"
ل". 51 و اللسيقالةيحلسيقاوة يخو نلطهةقتةلا لاح م لي  لسيايةوفل

ل  
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احاا لستاعة سخل لىل ػ  ل الػاؿلو ػاس لسياػتل ػنلخييتػةلداػا ؿل لػىلطبسيػخلسييي ػةالول"
بينل هداةلوسيبزسئه،لخيؿلسيقهدلخلستداقةيسػخلسلسلاانػافلستاعة سػخل ػنلاالػهةحل ػةـلسيػا لدػ ل ػتل

ستاعة سػةالسيػثي لهػالاهاػس ل،لوسهػ ل ػةللػة ل ػتل 59 دةيخلسخاسة لست ػاقيؿلاياػهؼل ػ ل هداػةل ػا سال
،لس ػػػػةل 59 سيقهدلػػػػخلستداقةيسػػػػخلبػػػػينلو ػػػػللسطػػػػيؽلسيهػػػػة لواػػػػة ة لسلػػػػهس لست ػػػػاعاة لدػػػػاؿلست ػػػػاقيؿ

لواالتفاقيةةة الخامدةةة تػػتلخةصػػخل حقػػاؽلولػػقةدةالسيقاػػااطهينل ػػتلسيبزسئػػهللالرابعةةة االتفاقيةةة
سييةصػػػخل ةت اسػػػةزسالسيياػػػقهةخلسيعهداػػػسخل ػػػتلسيبزسئػػػه،ل قػػػ ليناعػػػالل لػػػىلسفلااػػػا لهل هداػػػةل ة ػػػ  ل

 هخلوا ليهل ي ل اس  ل تلسيالحهس لسينبه ليق  لخق ل هاسالل51سيقه ىلسينبيهلسيوحهةخليق  ل
ل". 53 يهقتةليهة لو  ةف

ل هداػػةل،لايػػ لسيايػػةوفلسيقػػةيتلوست االػػة  لبػػينلسيبلػػ من،لاالتفاقيةةة الدادسةةة" ديػػ لاقػػـا
باق ي لس ةدخل ةيسخليلبزسئه،لاهقرلسا ةدةالوسياياةضةالسياتلا   ليألو  يينلداسبخلاطبيالل ػةدافل

،ل ػػػػاي ل قلسػػػػةالس ػػػػاغيؿلسيباػػػػهوؿلاالتفاقيةةةةات الدةةةةابعة.لو 57 ساصػػػػيزلسيز س ػػػػتلسولسياػػػػ  س 
س اسػػػةزسالسيبزسئػػػه لوغيػػػهحل ػػػنلسيقيػػػة فل ػػػتلسيالػػػحهس لسيبزسئهةػػػخلودالػػػاؿلشػػػهاةال هداػػػسخل لػػػىل

سياهقيػػػبل ةيااػػػةو ل ػػػ لسيهػػػهاةالس خػػػه ،لاقػػػةلصػػػققغلسيبزسئػػػهل لػػػىلسيقهػػػة اخلس س ةػػػةالو هسػػػةال ػػػتل
،ل اضػػقهغلسيايػػةوفلسيثقػػة تلبػػينلسيبلػػ منلو ققاضػػةهةلاالتفاقيةةة الثامنةةة.لس ػػةل 11 سيقطػػةعلسيباهويػػت

ة لسيقػ س  لملاحاللسيبزسئهةافل ةيقيةهػ لسيعهداػسخلوةحالػلافل لػىل ػهحل  س ػسخ،لويعهداػةلدهةػخلسدهػ
وسيقيةه لوسيققاوةالوااو لسيبزسئهلداةـلسيبة  لسيعهداتل ػتلس اػة تةلوالسةاتػةلسيبة عسػخلواضػقهغل

سيايةوفلسيعهتل ػ فلاضػ ل هداػةلاحػغلاالػهؼلسي ويػخلسيبزسئهةػخلسيب مػ  لسيعهيػينل، االتفاقية التاسعة
ل". 15 وسييبهس لسيامنلاحاةولسييت لسيبزسئه

  و لي يةؿل نلسيطه ينلسيعهداػتلوسيبزسئػه ،ل ػنل ؤةػ ليتػةلخلقغليقةلسفلساعة سةالسيمسةفل"
و يػػػػة ضل عهداػػػػةلاقاػػػػقغل ضػػػػهو  لسيايػػػػةوفل ػػػػ لسيبزسئػػػػهلداسبػػػػخليضػػػػهو سال سة ػػػػسخلولغهس سػػػػخل
وس ػػػػاهساسبسخ،ل قػػػػ لاقاػػػػعل يغػػػػاؿل ضػػػػهو  لدالػػػػاؿل هداػػػػةل لػػػػىلس اسػػػػةزسال ػػػػتلسيالػػػػحهس ليل سػػػػةـل

ل". 11  ةيابة  لسيا ةخلوس اغيؿلسيباهوؿ
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سآل س لسيعهداػسخلاضػػة  غلدػاؿل حااةػةالستاعة سػػةال ػتلاػرلزةػػة  لس قػةؿلسييهػػللليقػةلسف"
 Lórganisation لO. A. Sوسييقلسػةالسا هةبسػخلسياػتلاةدػغلاقػاـلبتػةل هاقػخلسيبػس لسياػه ل

armée seeréte لدػػهصلسيبهػػهسؿل يغػػاؿل لػػىل 14 ،ل ػػتلسيبزسئػػهلو  سال لػػىلهػػاحلست قػػةؿ 18 ل،
سيمسػػػةف،لسللاضػػػ لس اسػػػةزسالس االػػػة يخلوايلػػػ ل هداػػػةل ػػػنل ػػػب لسيحػػػه لسياػػػاايهل  هقسػػػخلساعة سػػػخل

،لولهس لسياسة خلسيب م  لسياػتلساويتػةلسيبهػهسؿلشػة ؿل يغػاؿلابػةحلسيبزسئػهلايػهضلسيػىل 11 سيبزسئهةخ
 قلسػػخلسغاسػػةؿل ػػتل هطقػػخلاي ػػة لسيالػػغيهلوينهػػ ليػػ ليالػػبل ػػ ل ،لواػػ لسي ػػو ل لػػىللػػةفللػػةؾل

يقػرلسيقػ بهلييقلسػخلستغاسػةؿلو هػ  ةل ػعرل ػنل قلسػخل،لسي Jean Jaques Suzini 19 ػازةهتل
ستغاسػػةؿ،ل ػػةؿ:ل"سفل يغػػاؿلاػػةفلسيقاػػؤوؿل ػػنلسيي مػػ ل ػػنلسيقػػاس حلسياػػتلو يػػغل ػػتلسيبزسئػػهل يػػ ل

ل". 19  ديلت "

س ةلسيبزسئهةينل تهةؾل نل دبلبتةلوس ابههةلدالػهسال ثػرل ئػس لسيحقا ػخلسيقا اػخلسياػي لبػنل"
دققغليه س تةلسياسة سخ،لوس اهسؼل هداةل ةياسة  لوست اقيؿللما للبنلخ حل قةلسفللبتخلسياحهةه

،لس ػػةلسيقا ػػللسيثػػةدتل قػػ ل اػػزل لػػىلسفلساعة سػػةالسيمسػػةفلاحاػػا ل لػػىلإيبةبسػػةال 13 سياػػةـليلبزسئػػه
و ػػلبسةاليػػايعلتبػػ ل ػػنلي ػػة  لسيهاػػهل ػػتل اس هػػةلو وة ئتػػةلو ػػنلسبػػهزلسيػػامنلطػػةيباسلبتػػاسلسيػػهئس ل

وههػةؾل عػخل ةيثػخلاقثلػغل  سػة  لس  اػةفل بػس لسياحهةػهلسيقاقهاػز لل، 17 سدق لبػنلبلػخس وؿليلبزسئهل
 ػػتلسيحػػ و ،لوسياػػتلس ابػػهالساعة سػػخلسيمسػػةفلهزةقػػخلوهػػاسلسيػػهي لس لػػنل هػػ لسديقػػة لسيقبلػػ لسيػػاطهتل

ل". 81 ـ5791يلثا  لسيبزسئهةخل تلطهسبل ل ةـل

ل  
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 االولاملبحث 

 م2691-2691 اجلزائرية -الفرنسيةالعالقات 

 العالقات العدكرية:اواًل: 

ـل  دتةلاةدغلغيهل ااقه لاقهل حةيػخل5791سااقغلسييي ةالسيبزسئهةخلسيعهداسخل هال ةـل"
سداػػ س لو ةتدعاػػةزلسدسةدػػةاليخػػه ،ل قػػ لاػػةفلس اوػػة لسيبزسئػػهل عهداػػةلس اوةطػػةالداقسػػةال هلػػا ل ػػػهاسال

قهدلػخلل مػ  ل ػنلسيايػةوفلستدػايؿلسيطاةلػخ،لو ػززل سقػةل يػ ل ةت ػاقيؿلسيػا ليػ ليقػنلستلباس ػخلي
ل 85 بينلسيبل منلسلسلاةدغلدقا خلبػنلبلػخلتلاػزسؿل الػققخل لػىلسيقبػاؿل اسة ػخلسيايػةوفل ػ ل هداػة

ـليشػة لبػنلبلػخل ضػهو  لايػ مرلساعة سػخلسيمسػةف،لسياػتلسشػاقلغل5791و هػالشػتهلدساػةف/سبهةرل ػةـل
 ػػهخل ةبلػػخليلاب مػػ ،ل ضػػيال ل51سيهةدسػػخلسيياػػقهةخلس ػػاعبة ل ة ػػ  لسيقه ػػىلسينبيػػهلسيوحهةػػخليقػػ  ل 

 ػػػنل يػػػ لسيقاس ػػػ ل ػػػتلسيالػػػحهس لسينبػػػه ليلابػػػة  لسيا ةػػػخل يتػػػةلوطةيبػػػغلسيبزسئػػػهلبايػػػ مرلساعة سػػػخل
،لويػػػ ليالػػػة ؼلليػػػعل ية لػػػخلابيػػػه ل ػػػنل بػػػرل يغػػػاؿ،لسلسلوس قػػػغل هداػػػةل ػػػتل 81 سيقاس ػػػ لسيياػػػقهةخ
السيقااسلػػ  ل ػػتلـل لػػىل ػػحبلسيقػػاسالسيعهداػػسخل ػػنلسيبزسئػػهل ػػةل ػػ سلسيقػػاس5798يية / ػػةمال ػػةـل

ل". 88 ـ5794اههةنلس وؿ/يياا هل ةـلل81سيقه ىلسينبيه،لوسداتىلست هل تل

يقػػػةلي لهػػػغل هداػػػةلسفل ة ػػػ اتةلسيياػػػقهةخل ػػػتلسيقه ػػػىليػػػ لايػػػ ل ة ػػػ  لس ػػػاهساسبسخلسللاػػػ ل"
،لويػػ لاػػؤ هلهػػاحلسيايػػ ييال لػػىلسييي ػػةالسيعهداػػسخلسيبزسئهةػػخل 84 احاةلتػػةلسيػػىل بػػه ل سػػة  لس لسقسػػخ

ـلاطػػا السيقعػػةاس لست ػػاهساسبسخ،لوهػػاسل ػػةلس  اػػ لسيبهػػهسؿل يغػػاؿلإلل لػػغليهقسػػخل5791ةـل قهػػال ػػ
،لو ػػة ضلبػػنلبلػػخلاعبيػػهل هداػػةليلقهبلػػخل 81 سيقاس ػػ لسيياػػقهةخل يػػ لاتػػا لسيالػػاس ة لسييػػةبه ليلقػػة سا

سيا ةػػخل ػػتلسيالػػحهس لسيغه سػػخل لػػىلسيػػهغ ل ػػنلاػػا  تةلبهالػػاصلسيمسػػةفلسياػػتلس ةدػػغليتػػةلس ػػاي سـل
،لوس قبلليعلاوة ؿلسياالهةحةالش م  لسيلتبػخل 89 سيياقهةخلسيقالا  ل اؽلسياهس لسيبزسئه للسيقاس  

ـ،لوس ػعهلليػعل5798بينلسيحقا اينلوسلهس ل لالخل نلسيقعةولةالطيلخلشتهلدساػةف/سبهةرل ػةـل
 نلساعةؽلاي مرل ي لسيهالاصلسيياقهةخلسياس   ل تلساعة سخلسيمسةف،لود لستاعةؽلسيب مػ ل لػىل

،ل 89 سيالطةالسيعهداسخل  خي ل ة   لسيابة  لسيا ةخل تل  ينلسيقه ل ةيالحهس لسيبزسئهةخلسفلاقاـ
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ـ،لواػػػايعلاػػػ لستاعػػػةؽل لػػػىلسا ػػػهسعل اػػػحبلسيقػػػاسالسيوة سػػػخل ػػػتلي سلػػػتل5794 بػػػرلدتةيػػػخل ػػػهخل
ويننل هداةلي لاعتلبايت ساتةل سقةليي لسيابة  لسيهاوةخ،لسياتلس ة الس اػهسضلسيػهي لل 83 سيبزسئه

،لوسياس  لسفل هداػةلاةدػغل ػ لس ػاي اليقبةبتػخلهػاحلسيقية لػخلست هة سػخل 87 سييه تلوست هةقتلسييةـ
إلل قلغل لػىلدقػرلابة  تػةلس  ة ػسخلسيػىلي قػةؽلسيقحػسطلسيتػة  لو قيػغل اػاغلخلس اسةزساتػةلداػىل

ل". 41 دتةيخل ت لسيهئس لسدق لبنلبلخ

 ثانيًا: العالقات االقتصادية.

ودالػػاؿلسيبزسئػػهل لػػىلست ػػاقيؿلوسلتػػغلسيبزسئػػهل هػػةيرلسلاقةةسػػخلل يػػ لساعة سػػخلسيمسػػةف"
سيػلل ة ػرلل911وس االة يخل نلليعلولا لسيثهل ػنل ليػافلودالػلل ليػافل ةطػرلو ػةلمزةػ ل ػنل

،لسيػػامنلاػػةداسل ػػ ل 41 ،لو ػػتلدعػػ لسيا ػػغلسيتبػػه لسيبقةةسػػخليألو  يػػين 45 ز س ػػتلتليقلػػعلي لس ض
دزةهسف/ماديػػالوس ػػاقهلخػػهولت لداػػىلسصػػوحلل59للػػةز اسلبه ضػػت للػػقةدةالسيمسػػةفلسوللػػقةدةا

ل". 48    ه لتلمزة ل نلخقاينلسيللشي 

 قة ػػػغلسيحقا ػػػخلسيبزسئهةػػػخل ةياػػػسطه ل لػػػىلي ػػػاسؿلوس سلػػػتلسيعهداػػػينلوههػػػةلبػػػ يال هػػػقلخل"
 عػػػػػتلل 44 س  ػػػػػيؾلسيهػػػػػةغه لبػػػػػينلسيبزسئػػػػػهلو هداػػػػػةلوينػػػػػنلسيبزسئػػػػػهلس ابػػػػػهالليػػػػػعلدقتػػػػػةلسيقهػػػػػهوع

صػػػ  لو سقػػػخل  ػػػقسخلياهاػػػس لس  ػػػيؾلسيهػػػةغه ،لاالػػػحلس يػػػة لـلاػػػ لس5791ي /يغاػػػط ل ػػػةـل14
ـلا لدسةز لسيثهل نلدالللس  سلتل5798،لو تل ةـل 41 سياهاسقةالسيقةدادسخلوس ولةعلسييقة ةخ

،لو ػػتلللللل 49 سيز سةسػػخلسياػػتلاهاتػػةلسيقاػػااطهينلولػػيغلاحػػغلإ س  لوس ػػاغيؿليبػػةفلسيااػػييهلسيػػاسات
 يالسيبزسئػػػهلباطبيػػػاللسيابه ػػػخلستشػػػاهسيسخل ػػػ  يفلتئحػػػخلـلبػػػ5798اهػػػهةنلس وؿ/يياػػػا هل ػػػةـلل5

ل"ل،ل  لااسيغل هس سالسيا  س ليالهة خلو س لوس ايهس لسي خةف. 49 سيا  س لسيهة رلا سلتلسيقاااطهين

وسيههاةالسياتلاهاذلسيقاس لسيغاسئسخلاةيقيقهودخلوس  زلوسيقطةدن،ل  لسيههاةالسيقياالخل"
،لواةفل ػنلسيقاا ػ ل اػة لسييي ػةالبػينلسيبلػ منل 43 ا   لاياة  تلبس لسيقية فلسيق يقخل وفلسفل

داسبخليتاسلستلهس لستلسفل يغاؿل   لطلػبلسيقية لػخلسيسقيهسػخل ػتلسيبقعسػخلسياطهسػخل   ػاقطةعل
ل111 ليػافل هدػعلوايعضػ لسيػىلل411هاسلسياياة ل نلسيقاة  سالست االػة يخليلبزسئػهلسيوةيغػخل
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يين،ل ضيال نلسفلس و ة لسيهي قةيسخلسيعهداسخلسينبه لاةدغل ليافل هدعلا   لااياةضةاليلعهدا
ل". 47 اعضرلست اثقة سالشو لسيحقا سخل تلسيقطةعلسيالهة تلوتل سقةلسيباهوؿ

و هػػ لس ػػاقهس لس ولػػةعلسي سخلسػػخل ػػتلسيبزسئػػهلبػػ يال عةولػػةال ػػ ل هداػػةلي  س ػػخل اػػ يخل"
وايػ ملتةلداػبلسياس ػ لسيبزسئػه ،لوسيا ييػ للسيايةوفلسيقػةيتلوست االػة  لسيػاس   ل ػتلساعة سػةالسيمسػةف

 لػػػىللػػػػهو  لسياػػػزسـل هداػػػػةلبايتػػػ ساتةلسيقةيسػػػػخليلبزسئػػػػهل قالػػػبلساعة سػػػػةالسيمسػػػةفلوس ػػػػاقهس لاقػػػػ ي ل
،لديػػػػ لسفلسييزةهػػػػخل 11 سيقيادػػػػةالسيقةيسػػػػخليتػػػػةليقػػػػ  ل ػػػػي ل ػػػػهاسال يػػػػ لس ػػػػاقييتةل ةبلػػػػخليلاب مػػػػ 

 ػػغل هداػػةلباهاػػس لسيهػػؤوفلسيقةيسػػخلبيهتػػةلو ػػينلسيبزسئهةػػخلاةدػػغللػػز ل ػػنلسييزةهػػخلسيعهداػػسخليػػايعل ة
سيبزسئػػػهل ػػػنلخػػػيؿلس ةدػػػخلوزس  لسيقةيسػػػخلسيبزسئهةػػػخل قعػػػخلوخقاػػػينل ااعػػػةال هداػػػسةال ػػػنلسلػػػرلايزةػػػزل

،ل عػػػػػتل ػػػػػهخل 15  ييةاتػػػػػةلسيقحلسػػػػػخلوياهاػػػػػس لسيحاػػػػػة ةالاقتيػػػػػ ساليعالػػػػػلتةل ػػػػػنلسييزةهػػػػػخلسيعهداػػػػػسخ
دػػػعل هداػػػت،لسلػػػسعلسييتػػػةل يادػػػخليخػػػه لبلغػػػغلسيقيادػػػخلسيعهداػػػسخليلبزسئػػػهل لسػػػة ل هلل 11 ـ5798
ل"ل ليافل هدع.ل181 ق س هةل

 ليػػافل هدػػع،لبيهقػػةلبلغػػغلهػػاحلسيقيادػػخلل311ـلبلغػػغلسيقيادػػخلسيعهداػػسخل5794و ػػتل ػػهخل"
،لو ػتلخاػػةـلسيقهدلػخلستداقةيسػخلوهػتل ػي ل ػهاسالالقػػغل 18 ـ5791 ليػافل هدػعل ػهخلل111دحػال

ل". 14  ليافل هدعل11914سيبزسئهل نل هداةل

 رة العمال الجزائريين.هج

شػػبيغل هداػػةل ػػتل اػػه لستدػػايؿل لػػىلهبػػه لسيبزسئػػهةينلسيػػىل هداػػةلولهػػا ليو  ػػةليليقػػرل"
،ل 11  يتةلاقةل قلغل تلسيا غلدعا ل لىلس اسطةفلسيعهدايينل    س لابيه ل تلس  سلتلسيبزسئهةخ

 لسيػػػللشػػػي لوةعػػػسل811ـلوصػػػرل ػػػ  لسييقػػػةؿلسيبزسئػػػهةينل ػػػتل هداػػػةلسيػػػىل5791 عػػػتل ػػػةـل
 ياقتػػػ ل ػػػتلسيقػػػ فلسيالػػػهةةسخلسيعهداػػػسخ،لواػػػةداسلماقايػػػافل حهةػػػخلسياهقػػػرلوسييقػػػرلباصػػػعت ل  ةيػػػةل
 هداػػػيين،لودهصػػػغلسيحقا ػػػخلسيبزسئهةػػػخل لػػػىل قػػػةئت ل فل ػػػا ات لاهػػػقرلهػػػزسالسلاقةةسػػػخ،لوسفل

ل". 19  قةئت ليي ل ال  ل خرلابيهليلوي ل نلسييقيالسيالعوخ
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ـلساعة سػػػخلدػػػاؿل5798سيبزسئهةػػػخل ػػػ ل هداػػػةل ػػػةـلو ػػػ لس ػػػاقهس لسيتبػػػه ل قػػػ السيحقا ػػػخل"
 قة  خلسيقتنلسيحػه ،لو ػ لازسمػ لداػوخلسيتبػه ل ػنلسييػ لسيية لػخلغيػهلسيعهسػخلسيػىل هداػةل هػقرلابيػهل

ـلساعة سػػخلاحػػ  ل ػػ  لسييقػػةؿل5794 قػػةل  ػػ ل هداػػةليالػػ ل يػػا ل ليتػػةلو قػػ ال ػػ لسيبزسئػػهل ػػةـل
 يخلسيتبػػه لسييقةيسػػخلسيبزسئهةػػخلاػػ  س للػػغطل ػػتل،لواثيػػهسال ػػةلاةدػػغل هداػػةلااػػاي ـل اػػ 19 سيقتػػةلهةن

ـل5791يو ػػةالستز ػػةالسياسة ػػسخلاقػػةلدػػ  ل هػػ ل طةيوػػخلسيبزسئػػهلبايػػ مرلساعة سػػةالسيباػػهوؿلييػػةـل
،لاقػةلسفل 17 ،لسياتلاةفليعسهتةلسيية رلسيبزسئػه ل ػتل ويػخلسييقػر 13 خإلة خلسيىلسياهوؼلسيالعو

ةالبػينلسيبلػ منلهػتلسيقوػة تالسيابة ةػخ،لو ػنلههةؾلاثيهل نلسيقهػةيرلسياػتل ه لػغل اػة لسييي ػ
ل"لسبهزهةلصة  سالسيهبيالسيبزسئه لسيىل هداة.

 النبيذ الجزائري.

ـل ػػسطهاتةل لػػىلس  سلػػتلسيبزسئهةػػخلويصػػوحغلز س ػػخل5791-5381سدققػػغل هداػػةل ػػنل"
 قػ لل 91 سينهوـل تلسيبزسئهل ا يخل تقخلينثيهل نل زس  تلسينهوـلسيا ليعسهػافل ػتل هطقػخل يػ  

،لإللاةفلييقهل ػتل 95 سيللهقاة ل نلس  سلتل ةينهوـل411 قلغل هداةل لىلز س خل ةليقة  ل
ل 91 سيبزسئػػهلوةالػػػ  لسيػػػىل هداػػػةل يػػ لدقلػػػ لباس ػػػطخلستدةبيػػػبلوسيقضػػيةالوسيهػػػة يالاقة ػػػةالاػػػةيهعط

وسز هػػهالز س ػػخلسينػػهوـل ػػتلسيبزسئػػهلخالاصػػةال يػػ لدة  ػػخلسداهػػة لو ػػة ل قػػرلسيهوػػةالسيقةاػػرلسيػػا ل
ل ػػػتلسيبهػػػا لسيعهداػػػت ،لديػػػ لسداقلػػػغلخقاػػػينلسيػػػلل ةئلػػػخل ػػػنلسيياسئػػػرل 98  ضػػػىل لػػػىلسينػػػهـو

،ل قػةلويػ ل هة اػخلبػينل 94 سيعهداسخلسيىلسيبزسئهل ي لهاحلسيحة  ػخلواػةفلسغلػبت ل ػنل زس  ػتلسينػهوـ
سيقزس  ينلسيعهدايينلوسيقاااطهين،لو  لاةفل يغاؿلماحقرليةوة لإ لة لسيقاااطهينلسيػامنلهػ  وسل

ـل5794،لو يػػػ لدالػػػاؿلسيبزسئػػػهل لػػػىلست ػػػاقيؿلايتػػػ ال هداػػػةل ػػػتل ػػػةـل 91 سال ةتدعالػػػةؿيثيػػػهل
 يمػينلل3.لمبلػ ل 99  قالبلساعةؽل  قتلو  ل  لسيبزسئهل لىلس ايهس لاقسةال نلسيهبيالسيبزسئه ل

 يمػينلهقاػالياػهل عيػرللػغطل زس  ػتلل9,1هقاالياػهل ػتلسياػهخ،لوينػنلهػاحلسينقسػخل لالػغلسيػىل
ل ػػػتل هطقػػػخ ،لديػػػ لس ابػػػهال هداػػػةلشػػػهس لهػػػاحلسينقسػػػخل ػػػنلسيقحالػػػاؿل 99 سيقيػػػه لسيعهداػػػسخلسينػػػهـو

 ػػةلااػػػاا  حل هداػػةل ػػنلسيهبيػػػالسيبزسئػػه ليػػػس لل لقػػػةالسفلسيبزسئػػه لاهػػاعل ػػػنلسيقاػػة   لست االػػة يخ
بػرليقاػة   لصػهة خلسييقػا لسيعهداػسخل ػةيقيهوؼلسفلسيهبيػالسيبزسئػه لاقةلايلنليقاة   لسيبزسئه،ل
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يهبيالسيقحلػتلياحاػينلداةسػخلسيهبيػالسيعهداػتلوليلػ ل يئقػةاليحةلػةالست ػاسؽلييلطل تل هداةل  لس
اح  ل لىللا ل الػلحخلتلسيعهداسخلوستو  سخلوسينقسةالسياتلاااا  هةل هداةل نلسيهبيالسيبزسئه ل

سيبزسئػػهلسياػػتلو  ػػغلهػػاسلستداػػةول ػػنل هداػػةلبػػرل لػػىل ػػةلاحاةلػػ ل هداػػة،لوابػػ  لستشػػة  لسيػػىلسفل
 ل ػػنل هداػػةلاقسػػةال ػػنلسيقحةصػػيرلسيز سةسػػخلاضػػةهتل سقاتػػةل سقػػخلسيهبيػػالسيبزسئػػه لسيبزسئػػهلااػػاا ل

،لوسياػػتل 93 لسيقالػػ  لسيػػىل هداػػة،لوسدػػ لتل بػػةؿليلحػػ م ل ػػنلسيػػخل اػػة   لاقػػ  تةل هداػػةليلبزسئػػه
يةدػػغلااػػاي ـلاػػ  س ليلات مػػ ل هػػ لو ػػاعلسز ػػخل سة ػػسخلواهسلػػ لهػػاسلسيقحالػػاؿل ػػ لازسمػػ لصػػة  سال

ل". 97 سيباهوؿ

 البترول.

وسصػلغل هداػةلست ػػاعة  ل ػنلست اسػػةزسالسياػتلخاياتػةليتػػةلساعة سػةالسيمسػػةفلودهصػتةل لػػىل"
دقةيػػخل الػػةيحتةلست االػػػة يخلخةصػػخل ػػػتل طػػةعلسيباػػػهوؿ،ل ة ػػاثقة هةليثػػػهوسالسيوػػةطنل ةيالػػػحهس ل

ـ،لديػ لاػ لسياهػةؼلسوؿل5745سيبزسئهةخ،ل لقةالسفل هسدرلسياهقيبل نلسيباهوؿلاطا ال هال ػةـل
،ل ػػ لااػػةيىلسياهػػةؼل 91 ـل قهطقػػخلدة ػػتل اػػيا ل ػػتلسيالػػحهس لسيبزسئهةػػخ5719هليلباػػهوؿل ػػةـلبعػػ

،لودالػػػغلساعة سػػػخلسيمسػػػةفل لػػػىلاقاػػػ لسيهػػػهاةالسيعهداػػػسخل حػػػالل 95 ـ5791س ػػػة ليخػػػه لداػػػىل ػػػةـل
س وياةػػػػخلخػػػػيؿل ػػػػغل ػػػػهاسالوليػػػػعل ػػػػتلدةيػػػػخلااػػػػةو لسييػػػػهوضلسيقق  ػػػػخل ػػػػنلشػػػػهاةالسيباػػػػهوؿل

هيعػخل هسػػخل هػاهاخلاضػ لخططػػةالت ػاثقة لسيالػػحهس ل طهةقػخل لقسػػخلواضػقهغلسدهػػة لل 91 سيقيالعػخ
ل 94 ،ل لػػ لاهس ػػتلساعة سػػةالسيمسػػةفلصػػةيحلسيبزسئػػه 98 و سقػػةلمايلػػالل حػػاللو ػػ  لسيقهػػة اخل ػػتلس   ػػةز

واةدغلب سيخلسيهزس ةالسياتل ه غل الةيحلسيطػه ين،لديػ لسيز ػغلستاعة سػخلسيبزسئػهلسفلاقبػرلسيػثقنل
قػتل ػسطه ل هداػةل لػىل يػزسفلسيقػ  ا ةالسيبزسئهةػخلوده ػةفلسيبزسئػهل ػنل ةيعهدعلسيعهداػت،لوهػاسلمو

ـل5794،لويق لطةيبغلسيحقا خلسيبزسئهةخل تلاقاز/ماييال ةـل 91 سيحالاؿل لىلسييقيالس لهبسخ
 قػػ  لسيبػػهل ػػنلي  ػػةزلسيهػػهاةا،لويصػػ  ال ػػهس سالمػػهغ لشػػهاةالسيػػهعطلسيعهداػػسخلسيية لػػخل ػػتلسيبزسئػػهل

 ػػػنلإمهس ساتػػػةل ػػػتلسيبزسئػػػهلو ي لسيقاػػػؤويافلسيعهداػػػيافلسفلهػػػاسلسيطلػػػبلل ةيقعػػػخل11 لػػػىلس ػػػاثقة ل
ـلا  اػغلشػهاخلوطهسػخللزسئهةػخليلباػهوؿل5794،لو تل ةـل 99 ييةيلل ةللة ل تلساعة سةالسيمسةف

باي مرلسيقعةولةالبينلسيحقػا اينلبتػ ؼلل،لوطلبلسيهئس لسيبزسئه لسدق لبنلبلخ 99 هتل اداهسؾ
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 ة ػاي سـل ػاس  لسيطة ػخل ػتلسيالػحهس ،ل ػا لسيااصػرلسيػىلساعة سػخلل مػ  ل ػتلااتيرلدهاػخلسياالػهس ل
،لواةدغلسيقطةيبلسيبزسئهةخلسيقهة اخل تل قلسػةالسداػةولسيباػهوؿل 93 ـ5791اقاز/ماييال ةـلل17

،لوس ػػػاقهس ل قػػػا لست اسػػػةزسالس  هسػػػخلوس طػػػغل قػػػا سالل مػػػ  ليهػػػهاةال هداػػػسخلل 97 وسياػػػسطه ل لسػػػ 
%ليلبه يرل1,13داةـلداة ل يهلسيباهوؿليسق  ل لىلي ة لاحقسقتلهاليايعل  يغلستاعة سخل

لشػػػهاةال18و  يػػػغلسيهاػػػوخلسيقيالالػػػخليل ويػػػخلصػػػةدوخلساداػػػةولسيػػػىل %لودالػػػغل لػػػىلسفلاقػػػـا
 هداسخل ة ايهسولسيغةزليحاة لسيحقا خلسيبزسئهةخلواناةنلشهاةالاات ل س لسيبزسئهلبهاللل ي ل

لػػغلسيحقا ػػخلسيبزسئهةػػخلاييػػ لسيهاػػهل ػػتلساعة سػػخل ػػةـل،للي 35 ،لو ػػ لاضػػة هال ػػ  ل اس ػػر 31 سيقػػةؿ
ـ،لباس ػطخلسدػ  ل5791،ل هتةلدالاؿلسيبزسئهل لىل ػهوضلس ضػرل ػنلساعػةؽل ػةـل 31 ـ5791

سيههاةالست هةقسخلوهتلليات،ل ضيال نلسيازسم ل لىلطلبلباهوؿلشقةؿلس هة سةل يػ لسغػيؽل هػة ل
اػػػسخليألغايػػػخلوااػػػاةاللسيباػػػهوؿ،لاػػػااهال،لو يػػػ لاػػػ  س لسيبزسئػػػهليػػػوي لسيهػػػهاةالسيعهد 38 سياػػػاة 

سييي ػػةالبػػينلسيبلػػ منل ػػه ل ةدسػػخل بػػ يول عةولػػةالل مػػ  لوس ػػاقهالييػػةـلاػػةفل حػػا لسييػػيؼل يتػػةل
،لو لػػىلسيػػهغ ل ػػنلاػػااهلسييي ػػةالبػػينلسيبزسئػػهل 34 اح مػػ ل ػػيهلسيباػػهوؿل ضػػيال ػػنلي ػػا لسخػػه ل

ل". 31 س لسيايةوفل  لسيبزسئهو هداةل نللهس لسيباهوؿ،لستلسفل هداةلاةفل نلصةيحتةلس اقهل

 الثانياملبحث 

 الفرنسية-العالقات اجلزائرية

 م2691-2691

دزةهسف/ماديػالل57،لسيا لوصرلسيىلسياػلطخل ػتل 39   لب سيخل ت لسيهئس لهاس  لبا  من"
،لبػػػ يل تػػػ لل مػػػ ل ػػػنلسييي ػػػةالسيبزسئهةػػػخل 39 ـلوسداتػػػة ل تػػػ لسيػػػهئس لسدقػػػ لبػػػنلبلػػػخ5791 ػػػةـل

هػػػاحلسيعاػػػه لاطػػػا سالاثيػػػه ل ػػػنلخػػػيؿلسيقػػػهس سالسياػػػتلهػػػ  غليلػػػايل ل ػػػنلسيعهداػػػسخلديػػػ لشػػػت ال
،لوسفلا لول لدلاؿليػوي لسيقضػةيةل 33 سياوعسخلسيعهداسخل قةلي  لسيىلاااهلسييي ةالبينلسيبل من

ـلاةدػغل هداػةل ػ لس ػاقهال لػىلسيبػي ل ػنل اس ػ هةل5799 ثرلسيالا لسيياػقه ،ل وػة اهس ل ػةـل
 يغاؿليتاحلسيهغوخل تلو غلب يل سػ لست ػطاؿلسياػا ياتلياتػهل ػتلل،لو  لس ابة  37  نلسيبزسئه
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داضلسيوحهلسيقاا ط،ل قةلم ؿل لىلسفل سة ا لاةدػغلاابهػبلسياػا  ل ػتلسيالػهسعلبػينلسيػ وياينل
ـل ػػػػه ال هداػػػػةلغلػػػػاللوسخػػػػي ل اس ػػػػ لسيالػػػػاس ة لسيقالػػػػا  ل ػػػػتل5799،لو ػػػػتل ػػػػةـل 71 سينبيػػػػهاين

تػػة ل ػػ اتةلس ػػةل ة ػػ  ليهػػة ل ػػا لااػػلسقتةل ػػتلس وؿل ػػنلسيالػػحهس لسيبزسئهةػػخل  ة ػػ  ل  ػػةف ل بػػرلسدا
ـ،ل ػػ ل ػػهس لسلػػي لسيقػػاسالسيعهداػػسخل ػػنل ة ػػ  لسيقه ػػىلسينبيػػهل ػػتل5799شػػتهلاقاز/ماييػػال ػػةـل

ـلس اهليغلسيقػاسالسيباةػخلسيبزسئهةػخل ة ػ  ل5791،لو تلدتةيخل ةـل 75 ـ5793شوة / بهسمهل ةـل
ل". 71 يينل قالبلساعة سةالسيمسةفبا عهلسيباةخلوهتلسخهل ا  لسداع ل  لسيعهدا

 قػ للػهاللEvianس ةلسا ةدةالسيقةيسخلسياتلاق  تةل هداةليلبزسئػهل قالػبلساعة سػخلسيمسػةفل"
ـلبػػػينلسيبهػػػهسؿل يغػػػاؿلووزةػػػهلخة لسػػػخلسيبزسئػػػػهل5791 وةدثػػػةال ػػػتلاهػػػهةنلس وؿ/يياػػػا هل ػػػةـل

 ل سة ػػخلايةودسػػخلياهقسػػخل،لدػػاؿلسيقيادػػخلسيعهداػػسخليلبزسئػػهللػػقنل ػػةلس ػػقا 78  بػػ سييزةزلبااعلسقػػخ
سي وؿلسيعقيه ،لواةفلسيت ؼلس وؿلوس خيهل هتةلهالسيقحة اخل لىل بػةؿلدعالهػةلسياػة ةيتللػقنل

،ل ػ ل 74 ـ5799 ليػافل هدػعلداػبل ػةـلل979وسياػتلبلغػغللLa Zone Franc هطقػخلسيعهدػعل
لـ،لوشػػت السديعةلػػةالداػػىل ػػهاسالسياػػوييهسةا5797 ليػػافل هدػػعل ػػتل ػػةـلل591خعضػػغلسيػػىل

 اػػػببل سػػػةـلسيبزسئػػػهل ةيا  سقػػػةالاقػػػةللاهدػػػةل ػػػة قةا،لديػػػ لسفل ػػػنلسيقعػػػهوضلستلماػػػ  هلست االػػػة ل
ل". 71 سيبزسئه لبتةلداهسالتز ية ل اسئ لسيباهوؿلسيبزسئه ،لسيقها لدحالاحقياللست اقيؿلست االة  

سة ػاتةلو قتلسيايةوفلسيثقة تلوسيعهتلسيادي لسيا ليػ لماػ  هل ةيقهػةيرلبػينلسيبلػ منل عهداػةل 
 ةباػػخل ػػتلهػػاسلسيقبػػػةؿ،لوسيػػ ييرل لػػىلليػػعل قايػػػخلسيبهػػهسؿلشػػة ؿل يغػػاؿل"يػػػالخيػػهالبػػينلسيباػػػهوؿل

ل. 79 وسيعهداسخل تلسيبزسئهلتخاهال قة لسيعهداسخ"

شقلغل ػة  لسيباػهوؿلوس ػاثقة هةل الػ  سالياػااهلسييي ػةالبػينل هداػةلوسيبزسئػهلو لػىل ي ػتةل
ـلدػػاؿلس ػػاغيؿلسيباػػهوؿ،لو ػػ لستاعػػةؽل5791سيباػػهوؿ،لديػػ لاػػ لاا سػػ لساعة سػػخلسيبزسئػػهل ػػتل ػػةـل

وزةػػػػهلخة لسػػػػخلسيبزسئػػػػهل بػػػػ سييزةزلبااعلسقػػػػخلولػػػػةفل  لبهوغلػػػػتلوزةػػػػهلسي ويػػػػخلسيعهداػػػػتليهػػػػؤوفل
واةفليتاسلستاعةؽلص  ،لداىلسفلسيبههسؿلشة ؿل يغػاؿليػ ليقػا ل غباػ ل ػتلسفلاػ اتلل، 79 سيبزسئه

،لاقةلسد  لاغيهسال ػتلسييي ػةالبػينل 73 لدقاللسخ -ستاعة سخلسيب م  لبينل ي حلوسيبزسئهل ساعة سخ
سيبلػػ منلديػػ لسصػػوحل ػػنلدػػاللسيبزسئػػهةينلسيقهػػة اخل ةياهقيػػبل ػػنلسيباػػهوؿل ػػتلصػػحهسئت لباس ػػطخل
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ايةودسػػخ لوهػػاحلسيبقعسػػةالانػػافل ؤيعػػخل هةصػػعخل ػػنل هداػػيينلولزسئػػهةينلوهػػتلسيقيايػػخل لقعسػػةال
و اػػة   لسيبزسئػػهلل 77 بانلسػػعلشػػهاةالسياهقيػػبل ةي سػػةـلبتػػاحلست قػػةؿل ػػ لستداعػػة ل حػػالل هس باتػػة

 لىلسيايهل ػتلطهةػاللسياالػهس لينػتلتلانػافلخػزسفلباهويػت،لديػ لاػ لسدهػة لهيعػخل هػاهاخلاضػ ل
 اداهسؾلسيبزسئهةخلوشهاخليمهس لسيعهداسخ،لوايقػرلهةاػةفلسيهػهااةفل يػةاليلوحػ لشهااينلهقةلشهاخل
،لينػنلهػاحلستاعة سػخللػة ال ييوػخليف ػةؿل ػتلسيبزسئػهلتفلسيعهداػيينليػ ل 511  نلسيباهوؿلوسداةلػ 

ل هداػػةل قالػػبلستاعة سػػخل   ػػ س لسيبزسئػػهل قػػرل يعػػاسلبايتػػ سات ،لديػػ لاػػةفل ػػنلسيقعػػهوضلسفلاقػػـا
 ػػخليلوحػػ لوسياهقيػػب،لواػػايعلسيهػػهاةالسيعهداػػسخلببػػاؿلاػػرللتا هػػةلتياهػػةؼل وس ػػبلس  ػػاسؿلسييزل

،لو ي ل طةيوخلسيبزسئهلبه  ل يهلسيباهوؿلسيقاايهول نلي سليتةلوسيه  ل 515 دعطسخلل م  لوي لاهعا
،لهػػػاحل 511  ػػػنلداػػػوخلسيضػػػهسئبلسيقعهولػػػخل لػػػىلسييةئػػػ سالوست  ػػػةزل ػػػة السييي ػػػةال ػػػ ل هداػػػة

ـلواػػايعلدالػػاؿلسيبزسئػػهل5791 ػػخلسيبزسئهةػػخلاييػػ لسيهاػػهل ػػتلساعة سػػخل ػػةـلسيياس ػػرلليلػػغلسيحقال
ـلباس طخلسدػ  لسيهػهاةالست هةقسػخلوهػتللياػتلسياػتل5791 لىل هوضلس ضرل نلساعةؽل ةـل

ـلبػػػػػ يال5797،لو ػػػػتل ػػػػةـل 518 ـل ػػػػتلسيبزسئػػػػػه5793دالػػػػلغل لػػػػىلسيبػػػػهل قػػػػػ ليلاهقيػػػػبل ػػػػةـل
سشػته،لياتػهال ققتػةل ػتلدػرلسييػيؼلو ػتلل عةولةالبينل هداةلوسيبزسئهلس اقهاليقػ  ل قةدسػخ

،ل ػػػنلاة ػػػخلسيهػػػهاةالسيعهداػػػسخل 514 ـلطلػػػبلوزةػػػهلسيطة ػػػخلسيبزسئػػػه لبلييػػػ ل ب سياػػػيـ5791 ػػػةـل
ل. 511 اا م لسيازس ةاتةلسيقةيسخلابةحلسيحقا خلسيبزسئهةخ

 

 م.2691-2696ديدتان وأثرها على تدهور العالقات الجزائرية الفرندية -سياسة بومبيدو

 George Jean Raymondلاقيػػػػزال اػػػػه لدقػػػػ للػػػػا وللػػػػةفل ةقػػػػافلبا بيػػػػ و
Pompidou 519 يػ لشػة ؿل يغػاؿلل 519 ـ5797سيػا لوصػرلسيػىلسياػلطخل ػةـلل Charles de 

Gaulleسيا لس اقةؿلواهةزؿل نلسيحق ل نل ئة خلسيبقتا ةخلسيعهداسخلسيية اخل لىلس هلسدػ س لل
اهلوسياػػتلوصػػلغلسيػػىلدػػ لسيقطسيػػخل اػػببل سػػةـل ػػةياالل 513  ػػتل هداػػةلـ5793دهاػػخليية / ػػةمال ػػةـل

ـ،لوسيز ػغلسيهػهاخلسيعهداػسخل لػىل  ػ ل5791اقاز/ماييػال ػةـلل15سيبزسئهلبه  ل يهلسيباهوؿل تل
،لوس ابػػهال هداػػةلهػػاسلسيقػػهس ل يةيعػػةالتاعة سػػخل ػػػةـل 517 ل 1,11 ل وت ليلبه يػػرلبػػ تال ػػنل 1,31 
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  ػػةيخلسيػػىلسيػػهئس لهػػاس  لبا ػػ منلمػػ  ال يتػػةلسيػػىلإيقػػةؼلل،ل ويػػ لسيػػهئس لبا بيػػ و 551 ـ5791
سيقهس لوس اعهةؼلسيقعةولةا،لو ي ل وةدثةالشة خلو  ػقسخلبػينلسيبلػ منلايثػهالسيقعةولػةالياهنػهل

ل 555  هداةلو  ضتةليقطةيػبلسيبزسئػهلو غباتػةل ػتلااػبلسيا ػغ ل14،ل نػةفلسفلي لهػغلسيبزسئػهلمػـا
با  منل هس هةلبا  س لسغلبسخلس ت لسيههاةالسيعهداػسخللـل لىلياةفلسيهئس 5795شوة / بهسمهل ةـل

%لو ا  سقتػػػةليهػػػوقخل15سيقالػػػا  ل ػػػتلسيبزسئػػػهلبهاػػػوخللNewmont Mining, ESSOوهػػػت
،ل قة ػغلسيحقا ػخلسيعهداػسخلباالسػ ل ػااه لسيػىل 551 %511ستدةبيبلودقاؿلسيغةزلسيطبسيػتلبهاػوخل

،لدقلتػػةليمه سػػ ل 558 هس سالسياػػ  س سيحقا ػػخلسيبزسئهةػػخلي ه ػػغل يتػػةل ػػنلولتػػخلداههػػةل يالػػاصلإلػػ
سيعػػػةفلسياػػػقهايهلسييػػػةـل ػػػتلوزس  لسيية لسػػػخلسيعهداػػػسخلسيػػػىلسياػػػي ل بػػػ سييزةزلبااعلسقػػػخل ػػػتلسلاقػػػةعل
 ةيبزسئهل عرل ي حل ةئ سالسيىل ة ة ،ل ه ضغلسيبزسئهل هة هخل هس لسيا  س ،لتفلهػاسلست ػهل ايلػالل

،ل 554 سيطػه ينل قاس عتقػةل هػلغلسيقعةولػةال ة انقةؿلسيبزسئهلياسة اتةلوس ةـلهػاسلسيالػ لواقاػع
ـل قلػػغلسيبزسئػػهل لػػىلاحقيػػاللسياػػسطه لسيعيلسػػخل لػػىلسيهػػهاةال5795دساػػةف/سبهةرل ػػةـلل51 عػػت

ـل5795دساػةف/سبهةرل ػةـلل57سيعهداسخ،لوول لسيهاةـلسيضهسئبتل اا عغلسيقوةدثةالدتةئسػةا،لو ػتل
ة ػػػغلسيهػػػهاةالسيعهداػػػسخل اػػػحبل،لو  551 اا عػػػغلسيهػػػهاةالسيعهداػػػسخل ػػػنلسخػػػالسيباػػػهوؿلسيبزسئػػػه ل

،لو سة تػػةل عػػهضلدالػػة ل لػػىل 559  ااعيتػػةلوخبهسئتػػةلسيػػا لييقلػػافل ػػتلدة ػػتل اػػيا ل ػػةيبزسئه
اااةاللسيباهوؿلسيبزسئه لووصللسيباهوؿلسيبزسئه ل  د لباهوؿلسدقهل قػةل  ػ لسيػهئس لبا ػ منلسفل

 ةل ػةؿ:ل"سلسلاػةفلباػهوؿلم خرل يتةل تل يهاخل هاسدتةلسينبيهل"سيباهوؿلس دقػهلو ـلسيهػت س "ل هػ 
.لواػػايعل سػػةـل هداػػةلباحػػهة لسيهػػهاةالسيباهويسػػخل 559 سيبزسئػػهلسدقػػهل تػػاسلسدقػػهلبػػ  ة لسيهػػت س "

سي ويسخل لىل قةطيخلسيباهوؿلسيبزسئه ،لس اقهال هداةل اسة اتةلسيي وسدسخلل لسيقالةيحلسيباهويسػخل
سيىلس اعهةؼلسيقحة  ػةالياح مػ لل،لواةفل  لسيعيرلسيبزسئه لب  ا لسيحقا خلسيعهداسخ 553 سيبزسئهةخ

سياياةضػػةا،لستلسفل هداػػةل  ضػػغليخػػاتل ػػتلست اوػػة ل الػػةيحلسيهػػهاةالسيعهداػػسخلسياػػتليصػػوحغل
و ةياػةيتلتللSonatrachاحغلسيه ة خلسيعيلسخل نل برلسيههاخلسياطهسخلسيبزسئهةخليلباهوؿل ػاداهسؾل

ـلبه ػػ ل5795دساػػةف/سبهةرل ػػةـلل58اػػهي لبػػهع لسيحقػػاؽلوسيحهةػػخ،ل قة ػػغلسيحقا ػػخلسيبزسئهةػػخل ػػتل
 ػ لس ػيفلس ػاي س هةليػ   لاياةضػةال ػنلسياػ  س لاالػرلل 557  وت ل8,91 يهلبه يػرلسيػهعطلسيػىل
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،لسيػػػا لس ابهاػػػ ل هداػػػةل بلغػػػةالدمسعػػػةالتلمابػػػةوزل لػػػ لسياقػػػ مهسالسياػػػتل 511  ليػػػافل وت ل511سيػػػىل
ل. 515 ولياتةلي لسيههاخلسيباهويسخ

 النبيذ الجزائري: .2

سيبزسئػهل يقلسػػةالسياػ  س لو هػرلسيقعةولػةالواا عتػػةلبػ يال هداػةل ةيضػغطل لػػىل يػ ل سػةـل"
سيبزسئػػهل ػػنلخػػيؿلابػػة  لسيهبيػػا،لديػػ لاةدػػغل هداػػةلداسبػػخليعاػػه لستدػػايؿلسيطايسػػخل قيػػرلسيبزسئػػهل

ـلوخه تػػػةلبابقيػػػ هةليػػػاس  سالسييقػػػا ل5791سياديػػػ ،ل ايلػػػغل ػػػنلسيازس ةاتػػػةلتاعة سػػػخلسيهبيػػػالييػػػةـل
ـليو عػػػغلس ػػػايهس لسيهبيػػػال5799،ل عػػػتلشػػػتهلشػػػوة / بهسمهل ػػػةـل 511 ينلسيػػػىلسخػػػهسيبزسئهةػػػخل ػػػنلدػػػ

سيبزسئه ل حبخلسفلسداةلتةل تلالعلسياهخليغهيتةل نلسيهبيالسيبزسئه ،لواةدغلسيهاسبخلااة لسيقا  ل
ـلبلغػػػغلسينقسػػػةال5793،لو ػػػتل ػػػةـل 518  ليػػػافل وت ل541سيبزسئػػػه لوخاػػػة  ليلبزسئػػػهلازةػػػ ل ػػػنل

 ليػافلهقاػالياػه،ل قػةلااػببل ػتلسدتسػة لسيطة ػةالسيقةيسػخلل11هلسيقبسيػخلسيقبقيخل ػنلسييقػا لغيػ
،لويتاسل يغلسيحقا خلسيبزسئهةػخلسيػىلاحاةػرل 514 يقزس علسينهوـل تلسيقهةطاللس يثهل هس ل تلسيوي 

لسيػػىل ػػزس علدبػػا  ،لودةويػػغلاهاةػػ لي ػػاسؽلسيهبيػػال اية ػػ ال ػػ لستاحػػة ل 511 لػػز ل ػػنل ػػزس علسينػػهـو
الػػػللسيقحالػػػاؿلواهسلػػػ لهػػػاسلسيقحالػػػاؿلسيػػػىلسيقهاوػػػخلسيثةدسػػػخل ػػػ لازسمػػػ لسياػػػا ياتل لػػػىلشػػػهس لد

ـل نةدغل هدلخلدهلخل ػتلسييي ػةالبػينل5791،لوانه لهاسلست هل تل ةـل 519 صة  سالسيباهوؿ
ل"لسيبل من.

ل  
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 هجرة العمال الجزائريين: .1

يثيػػهسال ػػةلاةدػػغل هداػػةلااػػاي ـل اػػ يخلسيتبػػه لسييقةيسػػخلسيبزسئهةػػخلاػػ  س للػػغطل ػػتليو ػػةال
ـلا ز غلسييي ةالبينل هداةلوسيبزسئه،لتفل هداةل  طغلبػينل5793ستز ةالسياسة سخ،ل عتل ةـل

،لو لغػػػغلستدالػػػةئسةالسياػػػتل 519 ـلو ػػػينلولػػػا لسييػػػ لسيية لػػػخلسيقتػػػةله 5793سدػػػ س ل ػػػةمال ػػػةـل
 ل اسطهػػةا،لو لغػػغلداػػوخل498351ـلسفل ػػ  لسييقةيػػخلسيبزسئػػهةينل ػػ لبلػػ ل 5793يلهةػػغل ػػتل ػػةـل

ـلااصػرلسيبلػػ منلسيػػىلساعػةؽلمػػها لسيتبػػه ،ل حػ  ال هداػػةل ػػ  ل5797و ػػتل ػػةـلل91,19سييػة لينل
،ل5791سيػػػػلل تػػػػةلهلياػػػػهاتلل11سيػػػػلل تػػػػةلهل ػػػػ لاقلػػػػ لسييػػػػ  لسيػػػػىلل81سيقتػػػػةلهةنلسييتػػػػةلبػػػػػػل

،لويػ لاناعػتل هداػةلبتػػاسلبػرلوصػرلست ػػهلبتػةلسيػىلسي سػػةـل   قػةؿلايهةبسػخلوس اػػ س سال 513 ـ5798
ي  لػخلسفلل 517 قةيسخلسياتلاعػس ل ػتلدػس لوطايػافلواايػازلوسيقاػرلسييقػ  لىلسيبةيسخلسيبزسئهةخلسيي

ـلو ػػػػػللهبػػػػػه لسييقػػػػػةؿل5798يملاؿ/ ػػػػػباقبهل ػػػػػةـلل59سيحقا ػػػػػخلسيبزسئهةػػػػػخلي لهػػػػػغل  ػػػػػقسةالمػػػػػاـل
سيبزسئهةينلسيػىل هداػةلسيػىلسفلااػا هليتػ لشػهو لست ػنلوسينهس ػخ،لاقػةلسفلسيػهئس لبا ػ منلهػ  ل ػتل

سيعهداػػسخلسيبزسئهةػػخل اا ػػلل لػػىلسداػػهسـلسييقػػةؿلسيبزسئػػهةينل ػػتللالػػعلست هػػة لسفل اػػاقبرلسييي ػػةا
ـلدػ  لاحاػنل لحػا ل ػتلصػيالسيبلػ منلوليػعل قػبلسيزةػة  ل5794 هداة،لويننل  لب سيخل ػةـل

سيه قسخلسياتل ةـلبتػةل بػ سييزةزلبااعلسقػخلسيػىل ػة ة لوسلػه لخييتػةلساالػةتال قثعػخلدػاؿلولػ ل
ل. 581 سيبةيسخلسيبزسئهةخل تل هداة

سيػىلسياػلطخلل Valéry Giscard d’Estaing 585و ػ لوصػاؿل ػةييه للساػقة ل ياػاةفل"
دةوؿلاحاينل ي خل هداةل  لسيبزسئػهل لػىلسيػهغ ل ػنلل 581 ـل ي لو ة للا ولبا بي و5794 ةـل

سد ل يهوؼل نلسدالػة لسيبزسئػهل هداػسخلوايةطعػ ل ػ ل هاقػخلسيبػس لسياػه لسا هةبسػخ،ل نػةفلسوؿل
ل ئػػػػس ل هداػػػػتلمػػػػزو لسيبزسئػػػػ ـ،لو بػػػػهل ػػػػنلدز اػػػػ ل هػػػػال5791دساػػػػةف/سبهةرل ػػػػةـلل51هل ػػػػتلمػػػػـا

سيلحاػػػةالس ويػػػىلياصػػػاي ليلبزسئػػػهلواةدػػػغليويػػػىلاالػػػهةحةا ل ػػػتلسيقطػػػة لوسياػػػتلسز بػػػغلسيػػػهئس ل
ويلطهلبال ػ منلسيػىلسيػه ل لسػ لل 588 با  منلدي ل ةؿ:ل" هداةلسياة ةيسخلاحيتلسيبزسئهلسيقااقلخ"

،لينػنلسيبزسئػهلهػتلصػهسيخلسياػة ة "،لو س ػغلزةة اػ ل ي ػخل ةيقاؿ:ل"يق لطاةهةلسيالعحخ،لوي لدقز تػة
،لو ةيعيػرلبػ يلايقػهلسييي ػةال 584 ييةـلوسداتغلسيزةة  لسياتلس ابهال ةشلخل دتةليػ لاحقػاللسيقطلػا 
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 يػػػ لااػػػيخلسشػػػتهل ػػػنلزةة اػػػ لديػػػ لتداػػػغلسيحقا ػػػخلسيبزسئهةػػػخلسفلسييبػػػزل ػػػتل يػػػزسفل وة تاتػػػةل
 غػ لاهبيتةاتػةلسيقانػه  ليوػة ة ،ل وػة  السيحقا ػخلسيبزسئهةػخلل 581 سيابة ةخل  ل هداػةلتلمػزسؿلماعػة  

ل1111سيػػىل يػػ لسياػػ سبيهلست االػػة يخلديػػ لس طلػػغلسيالػػعقخلسيقيقػػا  ل ػػ ل ؤ اػػخل ةهػػاليهػػهس ل
 سة  لشحنلوس ه السيقههوعلسيىلشهاخل ايعالسياػاة يخ،لو قػ ال ػتلشػتهلاهػهةنلسيثػةدت/دا قبهل

يمػهس ،لواػايعل سة تػةل ةخاسػة لي ػلا ل-عطلسيعهداػسخليملسػعسيىل ط لسييي ةالدتةئسػةال ػ لشػهاخلسيػه
ل". 589 " ةؿ"لس يقةدتليلالعزةافلسيقلافلوسهقلغلي لا ل  سقةـ لسيعهدات

إلة خلسيػىلابػ  لست اػ س سالسياػتلس ػات  غلسيقتػةلهةنلسيبزسئػهةينلو قالنػةات لويػ لاقػلل"
لبزسئػػهل ػػتل ػػة ة ل قػػةلي  لسيػػىل هػػ لهػػاسلسيحػػ ،لسلسلسدعبػػهال هبلػػخلس ػػةـل ػػ خرلسيقهالػػلسخلسيية ػػخلي

دساػػةف/سبهةرل ػػةـلل8و ػػاعلسلػػهس ل ة يػػخل ػػتلسيقبهػػى،لواػػةفلسيقبهػػىلدعاػػ ل ػػ لايػػهضلت اػػ س ل ػػتل
ـ،لود و لسدعبة لسخهل تل بهىل هاللسخلسيبزسئهل تل اهس با غ،لواايعلطةيػغلسياعبيػهسال5791

ة لسي ػػو ل لػػىل  ةيػػةل بهػػىلصػػحسعخل سيقبةهػػ  لسيبزسئهةػػخلوس ػػاطة غل ػػاسالست ػػنلسيبزسئهةػػخلسيقػػ
 هدايينل هاقينليهوقخلإ هةبسخ،ل باللوسفل ة اسل يقلسةالإ هةبسخلل لسيقاسطهينلسيبزسئػهةين،لويتػاسل
ولتػػػغلوزس  لسيية لسػػػخلسيبزسئهةػػػخل ػػػااه لشػػػ م  لسيلتبػػػخلسيػػػىلسيحقا ػػػخلسيعهداػػػسخ،لواػػػايعلس ػػػا  تل

ؤويسخلسيقةدادسػػػػخلوس  بسػػػػخلسياػػػػعيهلسيعهداػػػػتل ػػػػتلسيبزسئػػػػهلسيػػػػىلوزس  لسيية لسػػػػخلولػػػػه لاػػػػاايهحل ةيقاػػػػ
يلحقا ػػخلسيعهداػػسخلسياػػتل ػػنلوسلبتػػةلاػػ  ينل ػػي خلس شػػيةصلودقةيػػخل قالنػػةات ،لو ػػ ل ػػةـلسياػػي ل
 شػػي لدػػ س ل ػػ مهلسيهػػؤوفلسيعهداػػسخل ػػتلسيػػازس  لباػػاايهلسياػػعيهل ػػتل واػػا يه لبا ييػػ سالسيحقا ػػخل

 ل ػتلاػااهلسييي ػةالاثيػهسال،لوسيػا ل ػةه 589 سيعهداسخلسيقانه  ل  دتةل اض لد ليقثرلهاحلست قػةؿ
واحطػػس لل 583 بػػينلسيبزسئػػهلو هداػػةل ضػػسخلسيالػػحهس لسيغه سػػخلسياػػتلسدحػػةزال يتػػةل هداػػةلسيػػىلسيقغػػه 

،لو يػ لصػقغلطاةػرلسلػه لسيػهئس ل ياػاةفل 587 يرل حةوتالسيبزسئهليبهة لودػ  لسيقغػه لسييه ػت
مهحػػةزلسيػػىلسيقغػػه ل ػػتليو اػػه ةاا  ل ػػةؿ:ل"سدػػ ل لػػىل قػػ ل ػػةل يػػرلتل- قةبلػػخل ػػ ل بلػػخل دا يػػر

ل"سيهزسعلداؿلسيالحهس لسيغه سخلوسد ل ااي لسيىلاال مهلي لحخلسيىلسيبزسئهل تلارليحاخ".
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وييػػػ ل ػػػتلد مثػػػ ل لػػػىلسفل هداػػػةلاهغػػػبل غوػػػخلصػػػة  خل ػػػتلصػػػسةدخل ي ةاتػػػةلسيا يػػػخل ػػػ ل"
ي ػةالسيبزسئهلستشاهسيسخلواؤة لسيهاػةـلستشػاهسيتلسيػا لسخاة اػ لسيبزسئػه،لو ػنلليػعلديدػ لسفلسيي

ل". 541 سيعهداسخلسيبزسئهةخلاةدغلغيهلطبسعسخلتفل اهسالسياااهلسيثهل نل اهسالستدعهسولوسيايةوفل

ل  
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 .الخاتمة

اقثػػرلسيبزسئػػهل بػػةؿلس ػػاهساسبتل تػػ ل ػػتلسياسة ػػخلسيية لسػػخلسيعهداػػسخلييػػ  ل اس ػػرليهقتػػةل
سيقػػه لسيبغهس ػػت،لديػػ لايابػػهل هداػػةلسيبزسئػػهلباسباتػػةلسيبها سػػخلدحػػالسييقػػاللست ػػاهساسبتلست هةقػػتل
إلة خلسيىلسيية رلسياة ةيتلست ايقة  ،لدي لشت السياسة خلسيية لسخلسيعهداسخل ت لل م ل ه ل

سيبقتا ةػػخلسيية اػػخلوسياػػتلاقحػػا الدػػاؿلسيحػػاس ل ػػ لسيهػػهؽلواالػػمسخلست ػػايقة لسيعهداػػتلل سػػةـ
وسيايل ل نلسيقةلتلست ايقة  ،ل نةفله ؼللبتخلسياحهةػهل ػنلاا سػ لساعة سػةالسيمسػةفلاحقيػالل
ست اقيؿلسياسة تلوس اهلةعلسياسة  لسياطهسخلوسيايل ل نلسيال ،لس ػةلسيحقا ػخلسيعهداػسخل ػ  س ال

 لىلست اسةزسالسيقاحالرل ليتةلطيلخل اه لست ايقة ليايعل  طغل هداػةلس ػاقيؿلسيبزسئػهللسا قة 
هػػػاحلستاعة ػػػةال ػػػلوةالوسيبة ػػػةال لػػػىل ي ػػػةالسيايػػػةوفلبػػػينلسيبلػػػ منلل ةديقاػػػغ هػػػه لسيايػػػةوفل يتػػػةل

خػيؿل عهداةلليلغلسيبزسئهل تلاهايوةاتةلواسةيلتةلست االة يخل طػهسال هاوطػةالبتػةلواة يػةاليتػة،لو ػنل
إ ة  لاهاس لسيقطةعلست االة  لوستلاقة تلوسيثقة تلسيا ليقضتلبا خرلسي ويخلو هس باتةلوس س اتةل
يلاهقسػػػخلسياطهسػػػخلوسياػػػتلايهػػػتلاػػػ  س لسيهػػػهاةالس لهبسػػػخلوس ػػػاهلةعلسيثػػػهو لسياطهسػػػخلوساوػػػةعلسيػػػهتذل

 اسػػػػةزسالستشػػػػاهسيتلوسيقضػػػػة ل لػػػػىلسيهاػػػػةـلسيهي ػػػػقةيتلسيػػػػا لي  لسيػػػػىلستصػػػػط سـل ةيقالػػػػةيحلوست
لسيعهداسخل تلسيبزسئه.

ل  
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،لسيبزسئهل تل ت ل ةػة لسيوحػه،لايهةػبلواقػ ي :ل بػ سيقة  لز ة يػخ،ل س لسيقالػوخليلههػه،ل سيبزسئػه،لويسةـل بهه  5 
ل.539-18-59 ،لصلصلص1119

 ،لاهػهةنل9-1هةدتلسيقوة ؾ،ل" الػخلستدػايؿلسيعهداػتليلبزسئػه"،ل بلػخلدضػة  لست ػيـل  ػا ةة ،لسييػ  سفل   1 
سيبزسئهةػػػخل-؛للقػػػةؿل هػػػةف،لسييي ػػػةالسيعهداػػػسخ34-38ـ،لصلص5791سيثػػػةدت،لاػػػةدافلستوؿ/دػػػا قبه،ل ياػػػقبهل

ل.43 ،لص1111ـ،لطو لسيقؤ اخلسياطهسخليياالةؿلوسيهههلوستشتة ،ل سيبزسئه،ل5971-5381
 ،ل9-1سيعضػػرلسيػػا ايدت،ل"سيبزسئػػهلابةهػػ ل هػػالخقاػػخل ػػهوف"،ل بلػػخلدضػػة  لست ػػيـل  ػػا ةة ،لسييػػ  سفل   8 

ل.71-37ـ،لصلص5791اقبهلاههةنلسيثةدت،لاةدافلستوؿ/دا قبه،ل ي
،ل"سيبزسئهلو هداة"،ل بلخلدضة  لست يـل  ا ةة ،لسيي  سفل   4   ،لاهػهةنلسيثػةدت،لاػةدافل9-1دا لسي منلدةطـا

ل.81-85-81ـ،لصلصلص5791ستوؿ/دا قبه،ل ياقبهل
ـ ،ل5719لست يهل الطعىلسيهتةبت،ل حةلػهسال ػتلست ػايقة ،ل يتػ لسي  س ػةالسييه سػخلسييةيقسػخ،ل سيقػةهه ،ل 1 

 ،ل893س ه لس قة ير،ل"سيبزسئهل ال  لودتليلعنلسيغه ت"،ل بلخلسيبه  ،ل  ا ةة لسيي  ل  ؛587-583صلص
ل.11ـ،لص5713 ،لاههةنلستوؿ/سياا هل51سياهخل 

 ،لصل5795،ل بيػهوا،ل5لاسفلغيلسابت،لسيبزسئهلسيثػة ه ،لايهةػب:لخيػه لدقػة ،ل ههػا سال س لسيطلسيػخ،ل   9 
؛لصػػقاةرلدهاػػافلوويسػػةـل  لوةػػغ،لسدػػ س لشػػػتيه ل ػػنلسياػػة ة ،لاهلقػػخ:لس ػػقة يرل اتػػػهل53-59-51صلص

،لاػة ة لسيبزسئػػهلسيبسييػت؛ل بػ سيهدقنل ل595 ،لص5797ولػيؿل اتػه،ل قاوػخلسيهتضػخلسيقالػهةخ،ل سيقػةهه ،ل
ل.881-881 ،لصلص5731،ل بيهوا،ل4،ل 4سييةـ،ل س لسيثقة خليلههه،لول

ا  لوطليػػغلسيسػػةو لوةوػػة لية ػػهلسيز يػػ  ،ل  س ػػةال ػػتلسيػػاطنلسييه ػػت،ل ؤ اػػخل س لسيناػػة ل عيػػ ل لدػػ  9 
 هيػػالدػػا لسيػ من،ل"سي ويػػخلسيبزسئهةػػخل..لسيقهػهوعلسييالػػت"،ل بلػػخلل؛591 ،لص5791يلطوة ػخلوسيههػػه،ل سيقاصػر،ل

ؾ،ل"سيثػػا  لغضػػوةفل بػػهول؛ل11،لص5777 ،لدساػػةف/سبهةرل4 ،لسياػػهخ 141سيقاػػاقبرلسييه ػػت،ل بيػػهوا ،لسييػػ  ل 
،ل1111 ،ل17سيبزسئهةػػخلي لاعاػػيهلوسيػػخلداػػةئذسل هاػػا ل سة ػػتلاػػة ةيت"،ل بلػػخلسيقػػؤ زلسييه ػػت،ل  غػػ س  ،لسييػػ  ل 

لل.514ص
ـل هػػػقةؿل هداػػػةل ػػػنل ةئلػػػخل5371 سة ػػػتل هداػػػتلويػػػ ل ػػػةـلل:Charles de Gaulleشةةةارل دي ةةةول   3 

ـل خػػػػرلالسػػػػخل ػػػػةدغل ػػػػيهللللل5717س  ػػػػاقهسطسخ،ل خػػػػرل يتػػػػ لسيقلبػػػػينل ػػػػتلبلبسقػػػػةلي  س ػػػػخلسيهةةلػػػػسةالو ػػػػتل ػػػػةـل
Sant-cyrسيياقهةخلوايهولبهاوخللة ط،لاايىلا  ة لسياة ة لسيياقه ل تلسية يقسخل ةدغل يه،ل ػ ل خػرلالسػخلل

  س ػػخلست ػػاهساسبسخلسيياػػقهةخ،ل ػػينل ػػقهايهل ة ػػةاليلقبلػػ لس  لػػىليلػػ  ةعلسيػػاطهت،لاػػزوولـلي5711س  اػػةفل ػػةـل
ويػػ ل ي ػػخليبهػػة ،ليػػ ل ػػ  لااة ػػةال هتػػةل هداػػةلولسهػػتةلواػػايعلدػػ للYvonne Vendrooux ػػنلسيعػػافل هػػ  ول

 ئػس ليلبقتا ةػخللسياسع،ل ة ل قةو خل ي حل تلسيحػه لسييةيقسػخلسيثةدسػخلواػهي لدقا ػخل هداػةلسيحػه ل ػتليهػ ف،لسوؿ
 ػػػتلاحةيػػػخ،ل"شػػػة ؿل يغػػػاؿل طة ػػػخللـ.ليلقزةػػػ لمهاػػػه:5791سيعهداػػػسخلسيية اػػػخ،لاػػػا تل ػػػتلاػػػايقبتليػػػ وسغليزل ػػػةـل

ل؛99،لص5793 ،لاػػػةدافلس وؿ/ ياػػػقبهل5 ،لسياػػػهخل 1هاةػػػخ"،ل بلػػػخلاػػػة ة لسييػػػه لوسييػػػةي ،ل بيػػػهوا ،لسييػػػ  ل 
ل.5778شوة / بهسمهل ةـلل59 هين،ل ،لست339سيي   لهة  لستاحة ل ست ة سا ،لشة ؿل يغاؿ،ل
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ل.591 بةه ل ايا ،لسدتسة لخططلست ايقة لسيعهداتل ةيبزسئه،لسيقطويخلسييقا سخ،ل   هال،ل .لا ،لص  7 
ـ،ل طويػػػخل دلػػػب،ل سيبزسئػػػه،ل .لا ،لصلصل5381-5975 لز وسؿ،لسييي ػػػةالسيبزسئهةػػػخلسيعهداػػػسخل  51 

ل.58-51-55ص
،ل مػاسفلسيقطبا ػةال5714-5381ست ػايقة  لوسيحهاػخلسياطهسػخلسيبزسئهةػخليحيػىلبػا زةز،ل سة ػخلسيااػلطل  55 

ل.581-519-98 ،لصلصلص1119،ل سيبزسئه،لسيبة عسخ
،ل5 هسداػػػزل ػػػةداف،ل ػػػنلسلػػػرلس هة سػػػة،لاهلقػػػخ:ل لسيقيلػػػت،ل ههػػػا سالسيقطبا ػػػةالسياطهسػػػخلسيبزسئهةػػػخ،ل   51 

،لاهلقخ:ل قادتل5791-5713سياب م للشة ؿل يغاؿ،ل ااهسالست ر؛ل599-599 ،لصلص5799 سيبزسئه،ل
لل.11 ،لص5795،ل بيهوا،ل5 اؽلسيية  ،ل هسليخ:لسدق ل اة سا،ل هها سال اة سا،ل 

دققغلشػبه،لسيباسدػبلسيقةدادسػخليهضػةؿلسيهػيبلسييه ػتل ػنلسلػرلست ػاقيؿ،ل س لسيحهةػخليلطوة ػخ،ل  غػ س ،ل  58 
شػيبلو اػػاقبرلس ػخ،لسيػػ س لسيقا سػخليلطوة ػػخلل؛لدقػ  لدػة  لو حقػػا لسيهػه ةو ،لاعػػةزلسيبزسئػه595 ،لص5794

دةخوةال بهي  ل تلسيبزسئهلل لل1,791,135؛لاةدغلداسبخلست اعاة ل551-555وسيههه،ل  .لـ،ل .لا ،لصلص
%ل نلستصاسالسياتلس يتلبتػة،ليلقزةػ لمهاػه:ل ػلسقةفلسيهػس ،لسيبزسئػهل77,91دةخوةال يي ،لي لبهاوخلل59,189

ل.115 ،لص1113،لاهلقخ:لدة  لسيبقةيت،ل هها سالوزس  لسيثقة خ،ل   هال،لاحقرلسيايزلسولز نلسيسقين
 ل لتل سهػ ،ل ػتلسيحهاػةالسياطهسػخلوستابةهػةالسياد وةػخل ػتلسيقغػه لسييه ػت،ل ههػا سالساحػة لسيناػة ل  54 

ـ:لسيبزسئػػػهل5771-5471 ػػػةـل ػػػنل ػػػقا لستدػػػ ي لل111؛ل ل ػػػا و،ل يػػػ ل88 ،لص1114سييػػػه ،ل   هػػػال،ل
؛لسيهػػػس ،لسيقالػػػ  ل519،لسيقياػػػة لست ػػػي تليلطوػػػ لوسيههػػػهلوسياازةػػػ ،ل سيقػػػةهه ،ل .لا ،لص()قػػػ لايػػػا ليقح

ل.115سياةبال،لص
،ل4/4/5791،لال4،لو5318شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ ،ل ػػهس ساللة يػػخلسيػػ وؿلسييه سػػخ،لؽل  51 

ل www.moqatel.comسيا ةئاللسييه سخلوسيقاةدخل لىلسيقا  لستيناهودت:للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
،ل طويخلساحػة لسيناػة لسييػه ،ل   هػال،ل1،لو5791-5714 لسيبزسئهلسيقيةصهل لسييه تلسيز يه ،لاة ة  59 

ل.115-595-599 ،لصلصلص5777
ل.43-49 ،لصلص5791لقةؿلسي منلستيا ت،لسيبزسئهلبل لسيقليافلشتي ،ل طويخلسيبقتا ةخ،ل  .لـ،ل  59 
الػهةخليلاػ يسع،ل  الػه،للػاسفلغلساػبت،ل ػا  لسيبزسئػه،لاهلقػخ:ل بػ لسيهدقػةفلصػ  تلسبػالطةيػب،لسيػ س لسيق  53 

ل ،1119،ل سيبزسئػه،ل5بنلما للبنلخ  ،لشتة سالو اس ل،ل س لست خليلطوة خلوسيههػه،ل ؛ل188 ،لص5799
لل.89-81صلص

(19) Salah Miuhoubi, La Politique de Coopération Algéro-Franҫaise, Publiu,                   

(o. p. u, 1991), P. 53. 

 قػه،لباػهوؿلسيالػحهس لبػينلداػة ةالسيثػهو ل ػتل هداػةلو هةدػةالسيثػا  ل ػتلسيبزسئػه،لوزس  لسيحػةول ا ػىلبػنل  11 
ل.148 ،لص1113سيثقة خ،ل سيبزسئه،ل

بنلما للبنلخ  ،لدتةيػخلدػه لسياحهةػهل ػتلسيبزسئػهلساعة سػةالسيمسػةف،لايهةػب:ليحاػنلزغػ س لو حػرلسييػينل  15 
،ل هسليػػخ:ل بػػ سيحقس لبػػنلسيهػػس لسيحاػػين،ل مػػاسفلسيقطبا ػػةالسيبة عسػػخ،ل سيبزسئػػه،ل .لا ،لصلصلصللوػػةئلت

ل.511-557-559-559ص

http://www.moqatel.com/
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بيهدػػة ليي وةػػ و،ل يغػػاؿل  ةيػػ لو ػػةل لسػػ  ،لاهلقػػخ:ل ل ػػقسحلسياػػي ،ل هاػػزلسي  س ػػةالسيياػػقهةخ،ل   هػػال،لل 11 
  .119-111-111 ،لصلصلص5731

 هاقػخلإ هةبسػخل هداػسخلي اػغل ػتل ػةـلل:Lórgan isation armée seeréteمنظمةة الجةيش الدةري   18 
ـل يػػ ليقػػة ل   ةػػ لبػػينللػػافللػػةؾل ػػازةهتلو ييػػهلتغسػػة ،لوهػػتلاضػػ لسيقػػاسيينل طهودػػخلسيبزسئػػهلسيعهداػػسخل5795

اػػةفل لػػىللػػ  سفلسييةصػػقخلسيبزسئػػهل الػػحا خللO. A. S ةت اقػػة ل لػػىلسييقػػرلسيقاػػلح،لسوؿلاتػػا لييي ػػخل
-ئػػهل هداػػسخلو ػػػاوقىل هداػػسخ لوسبػػهزلي ضػػػةئتةلوسيػػامنليقثلػػافل ي لسيتسقػػػرلسياهاسقػػتلهػػ ل ػػػةتف هػػية سال سيبزس

بيهةزلو ازةهت.ليلقزة لمهاه:ل لسييه تلسيز يه ،ل" هسخلو للسطيؽلسيهػة ل ػتلسيبزسئػه"،ل بلػخل-غا س -غة   
ل.595-591،لصلص5777 ،ل  س ل9سيعنهلسياسة تل  ا ةة ،لسيي  ل 

ل98ي لهػػغل سة ػػخلس  ضلسيقحهو ػػخلديػػ ل ة ػػغلباعبيػػهلشػػةدهخل عييػػخل ػػتل ه ػػ لسيبزسئػػهلي  لسيػػىل اػػرل  14 
 بلػػػػ ل ضػػػػيال ػػػػنلسدػػػػهسؽل قةاػػػػبلسيضػػػػقةفلل911,111شيالػػػػةالودػػػػهؽل قاوػػػػخللة يػػػػخلسيبزسئػػػػهلسياػػػػتللهبػػػػغلبػػػػػػل

 ةحةدػػخليلههػػهلستلاقػػة تلوسيقػػ س  لوسيقااهػػمسةا.ليلقزةػػ لمهاػػه:ل قػػا حل قػػة ،ل ػػالزلاػػة ة ل ػػتلسيبزسئػػه،ل س ل
ل؛ل117-113 ،لصلص1111وسياازة ،ل سيبزسئه،

Middle Eastern Affairs, Chronologry, Vol. XIII, No. 7, August, 1962, P. 215. 
 ،ل4951سييػػ  ل لهةػػ  لسيحسػػة ل سيلبهةدسػػخ ،لسدعبػػة سالس هةبسػػةال هداػػسةال ػػتل ػػة ة لوسيبزسئػػهل ػػتلييلػػخلوسدػػ  ،لل18 11 

 ،ليلس / ػػػة  ل417ـ؛ل بلػػػخلسيقبةهػػػ ل سيبزسئػػػه ،لسييػػػ  ل 5795ي /يغاػػػط ل ػػػةـلل14 ،لسييقػػػس ،ل59سياػػػهخل 
ل.111-114؛ليي وة و،لسيقال  لسياةبال،لصلص88،لص5793

طبيػبلو س ػ لس   يػخلسيقؤ اػينليقهاقػخلسيبػس لسياػه للللللل:Jean Jaques Suziniجةان جةاس سةوييني   19 
O. A. Sو  ةغتةلسيقعنهلدق ل لس ل ةا  سـل ػهاينلوهػال ػ بهلسيقحةويػخلسيعةشػلخلتغاسػةؿلسيبهػهسؿل يغػاؿ،لاػهي لل

سيقعةولػػةالسياػػتللػػهالبػػينل هاقػػخلسيبػػس لسياػػه لولػػس لسياحهةػػه.ليلقزةػػ لمهاػػه:ل ةشػػا لشػػه ت،ل ػػة ا لسيثػػا  ل
ل.811-579 .لا ،لصلصل ،لاهلقخ:ل ةي ل ياة ،ل س لسيقالوخليلههه،ل سيبزسئه،5791-5714سيبزسئهةخل 

 ،ل199 لاسفلسيهس ،ل" يغاؿلمث  ل تلس هةقةليتزسئق ل تليو  ة"،ل بلخلست باعلسييه ت،ل بيػهوا ،لسييػ  ل   19 
ل.549؛ل يغاؿ،لسيقال  لسياةبال،لص57-59،لصلص5794 ،ليملاؿ/ باقبهل9سياهخل 

ل.81-85بنلخ  ،لشتة سالو اس ل،لسيقال  لسياةبال،لصلص  13 
ـلالقػػىلايلسقػػ لس وؿل ػػتل ػػ س  ل5759ويػػ ل ػػتلبلػػ  ل ة ةهػػةلسيقهةوػػخل ػػنلسيحػػ و لسيقغه سػػخللبلةةة:احمةةد بةةن   17 

القاػةفلسيغهسػػخلباهس تػػةلواقةييػػ هةلسييه سػػخلو يػػ لبلاغػ ل ػػنلسيية اػػخل هػػهل ػػنل قػػهحلسديػه ل ػػ ل ػػ  ل ػػنل  ة ػػ ل ػػتل
وسييقػر،لاػةفل ضػاسل ػتلسيا ػ لدز لسيهيبلسيبزسئه لسيا لاةفليقا حل الةيتلسيحةو،لشقرلسيلبهخلسيثا ةخليلاد  ل

سيية لتليببتخلسياحهةهلسياطهتلودهاخلسداالة لسيحهةةالسي يققهسطسخ،لو  لسد تعلسيثا  لسيبزسئهةخل تلدا قبهل ةـل
 ،ل5791-5713س اعيغل قةدا ،ل ينلوزةهسال ةيحقا خلسيقؤ اخليلبقتا ةػخلسيبزسئهةػخل ػتلطويةاتػةلسيػثي ل ل5714

يػػ لهػػاس  لبا ػػ منللػػ لسيحقا ػػخلسيقؤ اػػخ،لسدايػػبلاػػ وؿل ئػػس ليلبقتا ةػػخلسيبزسئهةػػخلاحػػةيلل ػػ ل ةئػػ لس  اػػةفلسييق
.ليلقزة لمهاػه:ل س ػحليادساػت،ل ا ػة لسيبزسئػهل ػتل يػزسفلسياػة ة ،ل س ل1151ـ،لاا تل ةـل5791و قتلداىل ةـل

 هةوػةا.ل ػنلل؛للهة  لسيبل ل سييهس سػخ ،لبػنلبلػخلمؤاػ ل ز ػ ل لػىلسيػزوسو19-11سيقيه خ،ل سيبزسئه،ل .لا ،لصلص
شػػػػػوقخلسيقيلا ػػػػػةالسي ويسػػػػػخل؛ل5794دساػػػػػةف/سبهةرل ػػػػػةـلل54 ،لسيثي ػػػػػة ،ل539هػػػػػتلسييػػػػػهو لسيقهااػػػػػه ،لسييػػػػػ  ل 
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لللللللللللل ستداهدػػػػػػغ ،لساعة سػػػػػػةالسيمسػػػػػػةفل...لدالػػػػػػهلسـلس ػػػػػػايقة لل مػػػػػػ ،لسيحػػػػػػاس لسيبزسئهةػػػػػػخ،ل لػػػػػػىلسيقا ػػػػػػ لستيناهودػػػػػػت:لللللللللللللللللللللللللللللللل
tps://www.elhiwardz.com>nationalht ل

؛لبنلخ  ،لشتة سالو اس ل،لصل115سيهس ،لسيبزسئهلاحقرلسيايزلسولز نلسيسقين،لسيقال  لسياةبال،لص  81 
ل.81؛ل سه ،لسيقال  لسياةبال،لص519-519ص

،ل5شػػػة ؿل و يػػػهلسليػػػهوف،لاػػػة ة لسيبزسئػػػهلسيقيةصػػػه ،لاهلقػػػخ:لةساػػػىل الػػػعا ،ل ههػػػا سال اةػػػ سا،ل   85 
ل.571 ،لص5731 بيهوا،ل

ل.54،لص5798 ،لدساةف/سبهةر،ل83 ،لسياهخل 5351 بلخل وزلسييا ل،ل  اله ،لسيي  ل   81 
(33) Nicole Grimoud, Algeria and Socialist France, The Middle East Journal, No. 2, 

Vol. 40, Spring, (Washington, 1986), PP. 253-254, Times Al-Landania, 15 January, 

1971. 

ـ،ل5791 ةئػػ  لخضػيهل لػػتلسياػػي  ،لسدقػػ لبػػنلبلػػخلو و حلسياسة ػػتلوست االػػة  لوستلاقػػة تلداػػىل ػػةـل  84 
ل.598 ،لص1114سبنل ش ،ل لة يخل غ س ،ل-  ةيخل ةلاايهل غيهل هها   ،لالسخلسياه سخ

 ،ل9 بلػػػ ل صػػػيزلسييقػػػة ،ل"سييي ػػػةالسي ويسػػػخلبػػػينلسيبزسئػػػهلو هداػػػة"،ل بلػػػخلسياسة ػػػخلسي ويسػػػخ،ل  الػػػه ،ل  81 
ل.11،لص5795 ،لاةدافلسيثةدت/مهةمهل9 ،لسياهخل 18سيي   

 .594سياي  ،لسيقال  لسياةبال،لص  89 
اليػالطػنل ػتلسيبػا،لوهػال ػةلييػة ؿلس  يػخلسلػيةؼل هبلػخلل91ـل بهلسيبس لسيعهداػتل هبلػخل5791 تل ةـل  89 

طقخل   ةف لسيالحهسوةخللها لسيبزسئػهلهيهوشسقةل تل قلسخل قيغلبػػل ستز ؽلغيهلباسز لسولم لسييه اعلستز ؽل قه
اوياتةل ي لليعل ي لابة  لسخه لخيؿلدع لسييةـل غ لسفلسيقهطقػخليػ لانػنلخةيسػخل ػنلسياػقةفلسلسلسصػيبلسيثػهل

داقخل ةاشيةعلو ي ل ي لسيةـل نلسياعبيهلسيهاو لسيػ السياػلطةالسيعهداػسخلسفلسيههػة لستشػية تلل41,111 نل
اهػػعغلسفل اػػااةةالسيههػػة لل1158،لينػػنلو ػػةئالل  يػػغل هتػػةلسياػػهةخل ػػتل ػػةـل ػػتلسيقهطقػػخل   ػػههةلغيػػهل ػػؤل 

ستشػػية تلاةدػػغلس لػػىل قثيػػهل ػػنلالػػعلسياػػتلي ػػهالبتػػةل ػػة ة ل ػػتلليػػعلسيا ػػغ.ليلقزةػػ لمهاػػه:لشػػوقخلسيقيلا ػػةال
ل: لىلسيقا  لستيناهودتلDW-لهزل  ي لي لمه  ر-سي ويسخل ستداهدغ ،لسياعبيهسالسيهاوةخلسيعهداسخل ةيبزسئه

https://m.dw.com 
سيبزةه لدغ،ل لىل-شوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،لسيابة  لسيهاوةخلسيعهداسخل ةيبزسئه،لسيق  ة لسيقهاسخل 83 

؛لشػػػػػػػػػوقخلسيقيلا ػػػػػػػػػةالسي ويسػػػػػػػػػخل ستداهدػػػػػػػػػغ ،لللللللللل https://www.aljazeera.netسيقا ػػػػػػػػػ لستيناهودػػػػػػػػػت:
 Reggane etln-Ekerلسياعبيػػهسالسيهاوةػػخل ػػتل هطقػػخل  ػػةفلو ػػينلسيقػػه،لسيتقػػة :لهػػرل ػػاحةي ل هداػػةلبػػات ل، 

ل s://www.derechos.orghttpس انة للهسئ لل لساداةدسخ،ل لىلسيقا  لستيناهودت:للللللللللللللللللللللل
،ل11/8/5798،لال4،لول5391شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ ،ل ػػهس ساللة يػػخلسيػػ وؿلسييه سػػخ،لؽلل 87 

ل comwww.moqatel.سيا ةئاللسييه سخلوسيقاةدخل لىلسيقا  لستيناهودت:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل.11سييقة ،لسيقال  لسياةبال،لص  41 

 41  Richare F. Nyrop: Area Handbook For Algeria, (Washington، 1972), P. 84 ؛ 

https://m.dw.com/
https://www.aljazeera.net/
https://www.derechos.org/
http://www.moqatel.com/
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ليلطوة خلوسيهههلوسياازة ،ل  ،ل5سدق ل هالا ،لسيهة لسدق لبنل ي:ليقهلل نلس هس ل ا  لسيبزسئه،ل س لسبنلدـز
 .181-595 ،لصلص1119 بيهوا،ل

 بلػػػغل سة ػػػخلس  ضلسيقحهو ػػػخلسياػػػتل ة  ػػػاتةل هاقػػػخلسيبػػػس لسياػػػه ل ةيهديػػػرلسيققثػػػلليلقاػػػااطهينل  41 
ييػػػلل اػػػااطنليي ػػػاعاة ل لػػػىلاقهةػػػهلل111ستو  يػػػينل بػػػرلسا ػػػيفل ػػػنلست ػػػاقيؿلو قػػػتل ػػػتلسيبزسئػػػهلدػػػاسيتل

 ة ػػاقيؿلسيبزسئػػهللسيقالػػيه،لو يػػ لاالػػاةغلسيبزسئػػهةينل لػػىلس ػػاقيؿلسيبزسئػػهل ة غلبسػػخلييقػػنلهػػؤت لسيقاػػااطهين
لسياػػةيتل ػػه لسغلبسػػخلسيقاػػااطهينلستو  يػػينلسيهديػػر.ل يلقزةػػ لمهاػػه:لو ػػللو ػػاالس ػػطا  لسيبزسئػػهل هداػػسخلو ػػتلسييػػـا

سييػػػ  للهةػػػ  لسيحسػػة ل سيلبهةدسػػػخ ،لس قػػةؿلسيحػػػهؽلوسياػػػ  يهل ػػتلسيبزسئػػػهلوينػػػنلسيحػػا ل ػػػةزسؿل اػػػسطهل لػػىلسيهعػػػا ،ل
ل؛5791ف/ماديال ةـلدزةهسل51 ،لسيثي ة ،ل59 ،لسياهخل 4791 

Europa Publication Limited: The Middle East and North Africa, 1965-1966 

(London,1965), P. 976. 
؛لسيهس ،لسيبزسئهلاحقرلسيايزلسولز نلسيسقين،لسيقال  لسياةبال،لصل534يليهوف،لسيقال  لسياةبال،لصل  48 

ل.111-115ص
 44  Jony Smith, The Political and Economic Ambitions of Algeria Landreform, 

1962-1974, the Middle East Journal, Number. 3, Volum 29, (Washington, 1957), P. 

 ؛260

 ،لصل5798،ل سيقػػػةهه ،ل5سدقػػػ لشػػػلبت،لسياػػػة ة لست ػػػي تلوسيحضػػػة  لست ػػػي سخ،ل قاوػػػخلسيهتضػػػخلسيقالػػػهةخ،ل 
 ل.39-31 ،لصلص5794،ل بيهوا،ل5 لة لسيهقةش،ل ا  لسيعقهس ،ل هها سال س لسآل س ،ل ؛ل195-191ص

،ل5 بػػػػ سييزةزلز  سدػػػػت،ل" تػػػػةـلسيبهػػػػة لستشػػػػاهسيتل ػػػػتلسياس ػػػػ لسيبزسئػػػػه "،ل بلػػػػخلسيطلسيػػػػخ،ل  الػػػػه ،ل بلػػػػ لل 41 
 ػػتل عاػػهؽل؛ل ب سيحقيػػ لسبهساسقػػت،لسيقغػػه لسييه ػػتل98-91،لصلص5799 ،لدساػػةف/سبهةرل8 ،لسياػػهخل 4سييػػ   

 .513-518 ،لصلص5779،ل بيهوا،ل5سيطهؽل تلارلسياحاتالسييةيقسخ،ل هازل  س ةالسياد  لسييه سخ،ل 
؛ل لػػػتلغه ػػػت:لوس ػػػ لسياهقسػػػخل ػػػتلسيبزسئػػػه:ل  س ػػػخل13-19-14سييقػػػة ،لسيقالػػػ  لسياػػػةبال،لصلصلص  49 

ل.813-819صلص ،ل5779،ل بيهوا،ل5 ا يايالسخليلالهسعلسيالهة ت،ل هازل  س ةالسياد  لسييه سخ،ل 
ل.39-31؛لسيهقةش،لسيقال  لسياةبال،لصلص595 هالا ،لسيقال  لسياةبال،لص  49 
يية / ػػػػةمال ػػػػةـلل85 ،لست هػػػػين،ل539سييػػػػ  ل لهةػػػػ  لسيبلػػػػ ل سييهس سػػػػخ ،لاػػػػ  س ل هػػػػهسالسيقالػػػػةد ل ػػػػةيبزسئه،لل 43 

  س ػػةالسيادػػ  ل؛ل بػ سيقة  للعػػي ،لدسػةز لسيانهلالسػػةل ػػنلسلػرلاهقسػػخلصػػهة خلسيالػلبل ػػتلسيبزسئػػه،ل هاػزل5791
ل.77 ،لص5739،ل بيهوا،ل5سييه سخ،ل 

(49) Le SÉNAT Franҫais, "Crédits d’aide Publique au développement affectés aux 

pays du maghreb 2000-2001", P P P. 17, 50, 87؛ 

،ل1صػػيزلسييقػػة ،لسيقغػػه لسييه ػػت:ل  س ػػخل ػػتلاة ةيػػ لسيحػػ م لوسصػػاي لسيقيةصػػه ،ل قاوػػخلستدبلػػالسيقالػػهةخ،ل 
؛لسييقة ،لسييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لصلصل437-433 ،لصلص5799 سيقةهه ،ل

ل.13-19-14ص
(50) Salah Mouhoubi, La Politique de Coopération Algéro-Franҫaise, Publiu,                 

(O. P. U,1991), P. 53. 
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 ػنلسييزةهػخلسيعهداػسخ،ل ا  ػغلسيبزسئػهلداة ػةالبهنسػةالـلاػ ل الػرلسييزةهػخلسيية ػخل ػتلسيبزسئػهل5791 ػتل ػةـل  15 
قيػػاللبهنػةال نةدػػغلسيبزسئػهلاه ػتلسيػػىلاػ  س لداػػةـلسيبهػعلستلهبػتلوسدهػػة لبهػعلوطهػتللزسئػػه ل اػاقرلياحل11مابػةوزل

ـلوةيػ لسوؿل ؤ اػخلدق يػخليلبزسئػهل يػ ل5798 تل ةـللbcaسياهقسخلسياطهسخل نةفلا  س لسيبهعلسيقهاز لسيبزسئه ل
ست ػػػاقيؿليقثػػػرلبهػػػعلسيحقا ػػػخلوهػػػالسيػػػا ليالػػػ  لسيهقػػػا لديػػػ لسفلسييقلػػػخلسيبزسئهةػػػخل يػػػ لست ػػػاقيؿلهػػػتلسيعهدػػػعل

يالػػلل وؿلسييػػةي لوسدهػػ السييقلػػخلسياطهسػػخلـل لػػىل هس وػػخلسيالػػهؼل ػػ ل 5798سيعهداػػتل يقلػػغلسيبزسئػػهل ػػتل ػػةـل
ـ.ليلقزة لمهاه:لبليزوزلبنل لت،ل حةلهسال تلسيهاهةةالسياسة سخلسيهق يخ،ل ماسفلسيقطبا ةال5794سي مهة ل تل

؛لطةههليطهش،لاقهسةالسيبهاؾ:ل  س خلطػهؽلس ػاي سـلسيهقػا ل598-591،ل  .لـ،ل .لا ،لصلص8سيبة عسخ،ل 
ل.539-593،ل  .لـ،ل .لا ،لصلص9ابه خلسيبزسئه،ل  نلطهؼلسيبهاؾل  لإشة  لسيىل

،ل س لسيت  ،ل5794-5799-5791يطعتلسييايت،ل نلسيثا  ل تلسيثا  لو ةيثا  لداس ل  لبا  منل هاسال  11 
ل.591؛لسياي  ،لسيقال  لسياةبال،لص13-19 ،لصلص1155 سيبزسئه،ل

 ةتديعػػةضل ػػنل ػػهخلسيػػىلسخػػه لتفلهػػاحلسيقيادػػةالاةدػػغلالقػػىللسيقيادػػخلسيعهداػػسخليلبزسئػػهلبػػ يال وةيغتػػة  18 
ـ،لوهػاسل ييػرل لػىل5794 ية لخلش م  ل نل برل بلػ لسيهػياالسيعهداػتلخةصػخل ػتلست ػةبس لستخيػه ل ػنل ػهخل

س اسة لسيهس لسييةـلسيعهداتل نل اس للسيحقا خلسيبزسئهةخلسيقاقثلخل ةيا  س .ليلقزة لمهاػه:لسييقػة ،لسيقغػه لسييه ػت،ل
ل.437سيقال  لسياةبال،لص

،ل بيػػػهوا،ل5،ل هاػػػزل  س ػػةالسيادػػػ  لسييه سػػػخ،ل 1111-5741 لػػتل حة اػػػخ،ل هداػػػةلوسيادػػ  لسييه سػػػخل  14 
؛لسشػة لسيوةدػ لسيقغه ػتلبادػاالسيقلػػاات،لسفلهػ ؼلسيبهػهسؿل يغػاؿل ػػنلهػاسلسيايػةوفلهػال  ػػ ل137 ،لص1113

ه لسيبزسئهةػخ،لاقػةلمه ػتلسيػىل حػالتيػ لهػاحلسيحػه ل يهاةةالست خلسيعهداسخلسياتلسصيبغل ةدتسة لابيهل اػببلسيحػ
 ػػنللسيػػه لسيعهداػػيينلوسشػػية ه ل ػػةفلسيبزسئػػهل ػػةلزسيػػغلاايػػةوفل ػػ ل هداػػةلويػػ لابايػػ ل هتػػة،لوس ػػات  غلهػػاحلسياسة ػػخل
اػػ  ينلدقةيػػخل هداػػتلسيبزسئػػه،لودعػػطلسيالػػحهس لسيبزسئهةػػخلوغةزهػػةلو  يػػة لسيبزسئػػهل ػػنلسياتيػػةالسيقاحػػ  لست هةقسػػخل

ل.137-133 لسياا يات.ليلقزة لمهاه:لسيقال  لدعا ،لصلصوستاحة
ل؛ل118 ،لص5737 لخقس لسيزواخ،ل تللغهس سخلسييةي لسييه ت،ل س لسيقية  سخلسيبة عسخ،ل سيقةهه ،ل  11 

Sagah MOUHOUBI, la politique de coopération Algéro-Franҫaise: Bilan et 

Perspectives (Paris, Coedition opu-publisud SA) P. 232. 

؛لسييقػة ،لسييي ػةالسي ويسػخلبػينل48ـ،لص5791 ،لاهػهةنلس وؿ/يياػا هل5 بلخلسيباهوؿ،ل  اله ،لسييػ  ل   19 
ل.19سيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص

اليية / ػةمل9 ،لست  يػة ،ل5991صةدياسل  مهخلسيها ليعسهافل تلسيايـ،للهة  لسيهيبل سيبزسئهةخ ،لسيي     19 
داػنلبتلػاؿ،ل"سيايػةوفلسيبزسئػه لسيعهداػتل ػتل عاػهؽلطػهؽ"،ل؛ل571ـ؛لسليهوف،لسيقال  لسياةبال،لص5793 ةـل

لل.51،لص5795 ،لدساةف/سبهةرل119 بلخلسيقبةه ل سيبزسئه ،لسيي  ل 
سصوحلسيية رلسيبزسئه لسيا ل ةه ل تلست يعلست االة  لماحاؿلاػ  ةبسةالسيػىل ػات ل اػؤوؿل ػنلسيقهػةيرل  13 

وستز ػػةالسياػػتلمايػػوطلبتػػةلسيقباقػػ لسيعهداػػت،لو ػػ لبػػهزالاسػػة سال هالػػهةخليػػ لااػػه  ل ػػنلسيايبيػػهل ػػنل هةهضػػاتةل
ا لسيهخػة لوست ػنلسيػىلسيػوي ،ل قػ لاػه لودق هةل نلسيالا لسيبزسئه ،ل سةسةالسيىلطه لسييقةؿلسيبزسئػهةين،لداػىلييػ

،لوهػػػػػػػػػالدػػػػػػػػز ليقيهػػػػػػػػتل اطػػػػػػػػهؼلبز ة ػػػػػػػػػخللػػػػػػػػةفل ػػػػػػػػة  ليػػػػػػػػػا نلللللللللللللللللFront-Nationalدػػػػػػػػز لسيببتػػػػػػػػخلسياطهسػػػػػػػػخل
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Jean Marie Lepenبهدة بػػ ل لػىلسياه مػػ ل ةيقتػػةلهةن.ليلقزةػ لمهاػػه:لبا هطػػة لسيحاػةف،لسياسة ػػخلسيية لسػػخلل
ل.511 ،لص5739،ل بيهوا،ل5،ل هازل  س ةالسياد  لسييه سخ،ل 5799ةـلسيعهداسخلإزس لسياطنلسييه تل هال 

 ػلس ل ةػةض،ل؛ل7،لص5793 ،لاقاز/ماييػال4 ،لسياػهخل 597 بلػخلسيههػه لست االػة يخ،ل بيػهوا ،لسييػ  ل   17 
 ،ل14سيعهداػػػسخلبػػػينلصػػػحسخلسيايػػػةوفلواوعسػػػخلسيػػػاحق "،ل بلػػػخلس ػػػةؽل ه سػػػخ،ل  غػػػ س  ،لسييػػػ  ل -"سييي ػػػةالسيبزسئهةػػػخ

لل.13،لص5795قاز/ماييالا
لسيبزسئػػهل ػػتلسييتػػ لست ػػايقة  ليهػػالاػػة ة لدبيػػالل 91  شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ ،ل ةيػػةل هاػػا ةهت،لاػػهـو

ل ya.comhttps://www.jadaliy هداتلسـللزسئه ،ل لىلسيقا  لستيناهودت:لللللللللللللللللللللللللللللللل
ـ،ل5791-5381 ػ  لسيتػاس  ،لست ػايقة لسيعهداػتل ػتلسيبزسئػهل سة ػخلسياعنسػعلستلاقػة تلست االػة  ل  95 

؛لسييقػػػة ،لسييي ػػػةال513-519 ،لصلص5738،ل بيػػػهوا،ل5اهلقػػػخ:للازةػػػعل بػػػ ح،ل س لسيح س ػػػخليلههػػػه،ل 
،لاهلقخ:ل ةم  لو تيرل؛للةفلباؿل ة اه،ل ة دةل تلسيبزسئه13سي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص

ل.53-59-59س  ة ،ل س لسييل ليلقيمين،ل بيهوا،ل .لا ،لصلصلص
ل.598سياي  ،لسيقال  لسياةبال،لص  91 
 ،ل5714-5381 قيهسو لسدقي حلوسخهوف،لس ة لسياسة خلست ايقة ةخلوست اسطةدسخل تلسيقباق لسيبزسئه ل   98 

ل.95 ،لص1119،ل سيبزسئه،ل5714و ا  لسوؿلدا قبهللسيقهازلسياطهتليل  س ةالوسيوح ل تلسيحهاخلسياطهسخ
لسيبزسئهل تلسييت لست ايقة  ،لسيقال  لسياةبال.  94  لشوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،ل ةيةل هاا ةهت،لاهـو
ل.13-19 ،لصلص5719سبهساس لاوخ،لسلاس ل لىلسيقضسخلسيبزسئهةخ،ل طويخلسيهس طخ،ل  غ س ،ل  91 
لبوػػة ة ،ل 99   ،ل5911سييػػ  ل لهةػػ  لسيهػػيبل سيبزسئهةػػخ ،لسيقعةولػػةالست االػػة يخلسيبزسئهةػػخلسيعهداػػسخلابػػ يلسييػػـا

ل.5793يلس / ة  ل ةـلل1ست هين،ل
باؿل ةياةلوالا منل ةللا،ل سة خل هداػةل ػتلسيػوي لسييه سػخ،لاهلقػخ:لاة ػرل ػة ا لوديلػخل هةعػه،ل س لسيقػ  ،ل  99 

ل.515 بيهوا،ل .لا ،لص
سييػػ  للهةػػ  لستدػػاس ل سيلبهةدسػػخ ،لسييي ػػةالسيباهويسػػخلوست االػػة يخلبػػينلسيبزسئػػهلو هداػػةل..لايػػةوفلسـلس ػػاقيؿ،ل 93 
لـ.5795اةدافلسيثةدت/مهةمهل ةـل59 ،لسييقس ،ل8999 
 ،لسيثي ػة ،ل5915س ااةزلسيقعةولةالست االة يخلسيبزسئهةػخل ػتل ػة ة ،للهةػ  لسيهػيبل سيبزسئهةػخ ،لسييػ  ل ل 97 
سييي ةالسيابة ةخلسيبزسئهةخلسيعهداسخ.لسيبزسئه:لتليتسقهخلسييي ةال..ل هداةل هةو سالـ؛ل5793لس / ة  ل ةـليل9

ل.5798يية / ةمال ةـلل17 ،لسيبقيخ،ل1714سيي  ل لهة  لسيهيبل سيبزسئهةخ ،ل عضادخ،ل
اػةفلتبػ لاحقيػالل يػ ل يغاؿلينتلداس ػالل لػىل ػهحلسيبزسئػهلداػةـلسيقهػة اخل وفلاهاتػةلوشػ دتةلدي للاهل  91 

سيهػػهو ،لوةبػػبلسفلااػػرل هداػػةل اقايػػخل ػػة  اسؿلسيضػػيقخلسياػػتلواعاتػػةلتياهػػةؼلدعػػطلسيالػػحهس لوس ػػاثقة حلودقلػػ ل
وسفلاضقنل ةيهاوخليلقاػاقبرلس ضػلسخلخةصػخ.ليلقزةػ لمهاػه:لشػوقخلسيقيلا ػةالسي ويسػخل ستداهدػغ ،لصػةيحلبػنل ل

 لػػػػػىلسيقا ػػػػػ لل5791-5719هداػػػػػسخل ػػػػػتلسيالػػػػػحهس لسيبزسئهةػػػػػخلبا ػػػػػلس ،للاسدػػػػػبل ػػػػػنلسياسة ػػػػػخلست ػػػػػايقة ةخلسيع
لستيناهودت:

https://platform.almanhal.com ؛ل  

https://www.jadaliyya.com/
https://platform.almanhal.com/
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شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ ،لباػػهوؿلسيالػػحهس لسينبػػه ل ػػتلسيقعةولػػةالبػػينل هداػػةلوسيبزسئػػهل لػػىلسيقا ػػ ل
لhakawati.net-https://alستيناهودت:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

؛ل58،لص5794 ،ل874هس ،ل"سيباػهوؿلسيبزسئػه لوسياػػ  س "،ل بلػخلسيحػاس  ،ل بيػهوا ،لسييػػ  ل  ػػيي لسبػال ػ  95 
 ،ل85118سييػػ  ل لهةػػ  لستهػػهسـل سيقالػػهةخ ،ل ويػػخ،لل41سمػػهس لاقػػة  لدهػػةطةالباهويسػػةالوس ػػيةال ػػتل- بقا ػػخلييػػل

لـ.5795اةدافلستوؿ/ ياقبهل ةـلل53سييقس ،ل
 ،للللللللللللللللللللللل5794صػػػػػػػيزلسييقػػػػػػػة ،لسيبزسئػػػػػػػهلسيقيةصػػػػػػػه ،ل يتػػػػػػػ لسي  س ػػػػػػػةالسييه سػػػػػػػخلسييةيقسػػػػػػػخ،ل سيقػػػػػػػةهه ،ل  91 

سيحةول ا ىلبنل قه،لباهوؿلسيالػحهس لبػينلداػة ةالسيثػهو ل ػتل هداػةلو هةدػةالسيثػا  ل ػتل؛ل575-571صلص
 .148 ،لص1113سيبزسئه،ل طويخلوزس  لسيثقة خ،ل سيبزسئه،ل

يقعةولينلسيبزسئهةينلسفلسيا  لسيعهداتلاةفل اعاؽل ليت ل ػتلسيقبػةؿلسياقهػتلوسيقػةدادتل قػ لس اػهؼلس اهؼلس  98 
 ي ل دلبلسيا لاةفللقنلسيا  لسيبزسئه لسيقعةوضلسفلو  حلس انبلدقة ةالس هػة لسيقهة هػةال اػببلسيقيلا ػةال

 لليلهػػةلدقػػاؿلسشػػسة لاة تػػخل ػػنلسييةطعػػخلسياػػتلزو هػػ لبتػػةلخبيػػهه ل ػػتلسيقبػػةؿلسيهعطػػت،لاػػةفلخبيهدػػةل ػػتلسيػػهعطل ػػ
%ل ػنل511سيباهوؿل قةل   لسياي ل وتفلبيااة لسيػىلسفلياػيهل هػةل ػةئيالسدهػةلداالػا لسمتػةلسياػة  لسفلاطلبػاسل هػةل

ل%لستلاهوفلسفلست هل س لشسةال نلسيقوةيغخ.ليلقزة لمهاه:ل551ست  ةزلسيهعطسخليننلسدا لاطلبافل هةل
Saad Dahlab, Mission Accomplie Pour l’indépendence de l’Algérie, éd Dahlab, 

(Alger,1999). P. 164. 
 ،ل5777،ل بيػهوا،ل5وييػ لخػ و  لو بػ حلسيطهةقػت،لست قػةؿلسينة لػخ،ل هاػزل  س ػةالسيادػ  لسييه سػخ،ل   94 

ل.974ص
سييقػػة ،ل؛ل1-5ـ،لصلص5793 ،لي /سغاػػط ل99 بلػػخلسيااةيػػخلسيب مػػ  ليلالػػحة خ،ل  ػػة ة  ،لسييػػ  ل   91 

ل.98سييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص
سييػ  للهة  لسيهتة ل سيلبهةدسخ ،لسيعهداسخلابه ل تللال نلسياااهلوسيحا لوخيوخلست ر،ل-سيقحة  ةالسيبزسئهةخ 99 
ل.5791اههةنلسيثةدت/دا قبهل ةـلل19 ،لسييقس ،ل51334 
 ،ل493سياالػػػهس ل ػػػتلسيػػػوي "،ل بلػػػخلسيقبةهػػػ ،ل سيبزسئػػػه ،لسييػػػ  ل  ػػػاداهسؾلو بتػػػا سالي.لع.لبلقة ػػػ ،ل"  99 

ل.3ـ،لص5797دساةف/سبهةرل
داػػنل لػػتلبتلػػاؿ،ل" هػػةو سالخطيػػه للػػ لساعة سػػةالسيباػػهوؿلسيبزسئهةػػخلسيعهداػػسخ"،ل بلػػخلسيباػػهوؿ،ل  الػػه ،لل 93 

 ،ل5151 ل بلػػػػخلسيههػػػػه لست االػػػػة يخ،ل بيػػػػهوا ،لسييػػػػ  ل؛13-19ـ،لصلص5799 ،لدزةهسف/ماديػػػػال7سييػػػػ  ل 
 ،ل1895سيقحة  ػػػةالسيبزسئهةػػػخلسيعهداػػػسخلسيباهويسػػػخ،للهةػػػ  لسيويػػػ ل  ػػػا ةة ،لسييػػػ  ل ل؛4ـ،لص5799سلس / ػػػة  ل

ل.5791اةدافلستوؿ/ ياقبهل ةـلل59ست  ية ،ل
ل.51ـ،لص5791 ،لاقاز/ماييال911 بلخلست باعلسييه ت،ل بيهوا ،لسيي  ل   97 
ل.1ـ،لص5791 ،لدزةهسف/ماديال111  بلخلسيقبةه ،ل سيبزسئه ،لسيي  ل  31 
ل هداػةل قالػبلستاعة سػخل   ػ س لسيبزسئػهل  35  سفلسيعهداػيينليػ ليعػاسلبايتػ سات ،لديػ لاػةفل ػنلسيقعػهوضلسفلاقػـا

لسيهػػهاةالسيعهداػػسخلببػػاؿلاػػرللتا هػػةلتياهػػةؼل وس ػػبلدعطسػػخل  قػػرلست ػػاسؿلسييز ػػخليلوحػػ لوسياهقيػػبلواػػايعلاقػػـا
ل.971ل م  لوي لاهعا.ليلقزة لمهاه:لخ و  لوسيطهةقت،لسيقال  لسياةبال،لص

https://al-hakawati.net/
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ل.1-5،لصلص5791 ،لي /سغاط ل593 بلخلسيااةيخلسيب م  ليلالحة خ،ل  ة ة  ،لسيي  ل   31 
اػػػةدافلسيثةدت/مهػػػةمهلل53 ،لست  يػػػة ،ل1181سييػػػ  ل لهةػػػ  لسيهػػػيبل سيبزسئهةػػػخ ،ل ػػػنلسيالػػػحة خلسييةيقسػػػخ،لل 38 

ل.5795 ةـ
سييػػػػ  للهةػػػػ  لسيهػػػػيبل سيبزسئهةػػػػخ ،لسيعهداػػػػسخ:لسيعػػػػهصلسيقيئقػػػػخلا ة اتػػػػة،ل-سييي ػػػػةالست االػػػػة يخلسيبزسئهةػػػػخ 34 
ل.5791اةدافلستوؿ/ ياقبهل ةـلل55 ،لسييقس ،ل8981 
ل.1-5،لصلص5793 ،لي /سغاط ل99 بلخلسيااةيخلسيب م  ليلالحة خ،ل  ة ة  ،لسيي  ل   31 
ـلاقلػػ ل ػػ  ل هةصػػبل سة ػػسخلو اػػقهةخلسهقتػػةل5711 سة ػػتلو اػػقه للزسئػػه لويػػ ل ػػةـلل:هةةوري بومةةدين  39 

ـلودةئػػبل ئػػس لسيحقا ػػخل5791 هالػػبل ةئػػ لسياتيػػخلسيية اػػخلو ئػػس لس اػػةفللػػس لسيحػػ و ل ػػ لوزةػػهساليلػػ  ةعل ػػةـل
عسخلـل ة لدهاخلاغيهلسطةدغل ػةيهئس لبػنلبلػ ،لاقيػزل تػ حل    ػة ل  ػةئ ل سة ػسخلاالػهس5791ـلو تل ةـل5798

يلقزةػ لمهاػه:ل بػ سياهة لسينسػةيتلواة ػرلزهيػه ،لسيقا ػا خلسياسة ػسخ،لسيقؤ اػخلسييه سػخليل  س ػةالوسدقةئسخلشػة لخل
ل.585 ،لص5794وسيههه،ل بيهوا،ل

ساو لسدق لبنلبلخل سة خلسيحق لسيعه  ل تلإ س  لي ا لسيوي لو قرل لىلسياهايزلسيقعه ليلقا ل تلم يػ لو ػنل  39 
قػػ لسيػػىلداػػةـلسيحػػز لسياسدػػ لوس ػػاي   ليحطةدػػخل قػػرل ػػنليية لػػ ،لو هػػ لسديقػػة لسيقػػؤاقهلسلػػرلايزةػػزل ػػلطا ل 

سيا  ساػػتليحػػز للبتػػخلسياحهةػػػهلسيػػاطهتلس اػػهزلبػػنلبلػػػخلسدهػػة ل يلهػػسةلشػػيبسخلاة يػػػخليلحػػز ليحقةيػػخل اػػيه لسيثػػػا  ل
يػهل ػة ضلهػاسلستشاهسيسخلواةفله   لاناةنللػس لخػةصل ػ ليياحػه ل ػنل وضػخلوزةػهلسيػ  ةعلبا ػ منلوينػنلستخ

ست اػهسز،لإلػة خلسيػػىل سػةـلبػنلبلػػخلبايػينلسيطػةههلز يػػه ل ةئػ ساليتيعػخلس  اػػةفل وفلس اهػة  لوزةػهل  ة ػػ لسيػا لاػػةفل
 اة هسالسيىل ا قالياقثيرلسيبزسئهل تلسداعةتالشيبسخ،لإلة خلسيىل هرلبنلبلخل تل يةيبػخلسيقهػةيرلست االػة يخل

؛لسيهػػةليتلبػػنلل مػػ ،ل ػػااهسال111اػػه:لسياػػي  ،لسيقالػػ  لسياػػةبال،لصسياػػتلاةدػػغلايػػةدتل هتػػةلسيػػوي .ليلقزةػػ لمه
ل؛151-155 ،لصلص1155،ل س لسيقالػوخ،ل سيبزسئػه،ل5ـ،لول5797-5717سيهةليتلبنلل م :ل ي حلدسػة ل

إبػػهساس ليادساػػت،لدػػز للبتػػخلسياحهةػػهلسيػػاطهتل ػػنلسيػػهئس لهػػاس  لبا ػػ منلسيػػىلسيػػهئس لسيهػػةليتلبػػنلل مػػ ،ل س ل
ل.519-51-54 ،لصلصلص1151ها خ،ل سيبزسئه،ل

شوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،ل ل يهس ،لدحالاطبس ل ؛155-151 قة ،لسيقال  لسياةبال،لصلصل 33 
  https://www.albayan.ae>opinions لىلسيقا  لستيناهودت:لللللللللسييي ةالسيبزسئهةخلسيعهداسخ،

 ،لللل4311سييػػػػ  ل لهةػػػػ  لسيبقتا ةػػػػخل سيقالػػػػهةخ ،لسيبػػػػي ل ػػػػنلسيقاس ػػػػ لسيعهداػػػػيينل ػػػػتلسيبزسئػػػػهلمػػػػا ل هةوػػػػةا،ل 37 
لهةػػ  لسيقحػػه ل سيلبهةدسػػخ ،ل؛ل هداػػةلابلػػال ػػنل اس ػػ ل ػػةيبزسئهل ػػتلسوؿلاقػػاز،ل5799يلس / ػػة  ل ػػةـلل7ست هػػين،ل
ل.5799يلس / ة  ل ةـلل7 ،لست هين،ل5551سيي  ل 

 90  Charles André Julien, Une Pensée anti-colonial, 1914-1979, Paris, éditions, 

(Sindbad, 1979). P. 178 ؛ 
ل.19سييقة ،لسييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص

ل.547-548سيقال  لسياةبال،لصلص ةةض،ل  75 
لزسمػه ،ل-شوقخلسيقيلا ةالسي ويسػخل ستداهدػغ ،ل هػةو سالس اقػ اتةل هداػةلست ػايقة ةخل ػتلساعة سػةال"سيمسػةف"  71 

ل لىلسيقا  لستيناهودت
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https://www.djazairess.com ؛ 
سيهػػػهوؽلل! ،ل اس ػػػ ل هداػػػةلسيثقة سػػػخل ػػػتلسيبزسئػػػهليويػػػىل ػػػنلسيقاس ػػػ لسيياػػػقهةخشػػػوقخلسيقيلا ػػػةالسي ويسػػػخل ستداهدػػػغ

لسوديمن،ل لىلسيقا  لستيناهودت:
https://www.echoroukon-line.com ؛ 

ل.11سييقة ،لسييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص
ـل ػتلبلػ حلولػ  ل لػىلدػ و لسيقغػه ل ػةيقه ل ػنل5789 سة ػتللزسئػه لويػ ل ػتل ػةـللعبدالعزيز بوتفليقة:  78 

ـلسدسطػػغل ػػ ل تقػػخل هس ػػبل ػػةـليلاتيػػخلسيية اػػخل ػػتل ػػةـل5719القاػػةف،لسدضػػ لسيػػىللػػس لسياحهةػػهلسيػػاطهتل ػػةـل
لـلسصػػوحل ضػػاسال ػػت5791ـ،ل ػػ للػػة طةال ػػتلسيقهطقاػػينلسيهس يػػخلوسيية اػػخل ػػتلسياتيػػخلسيية اػػخلو ػػتل ػػةـل5717

ـلوزةهساليلية لسخ،لشة ؾل تلسدقي ل5798سيقبل لسيا  ساتلسياطهتل  لسصوحلوزةهساليلهوة لوسياسةدخلو ينل ةـل
ـ،لشة ؾل تل ؤاقهلدػز للبتػخلسياحهةػهلسيػاطهتل5797ـ،ل قتل تل هالو لاازةهليلية لسخلسيىل ةـل5791 ةـل
ـلو ةزل يتةلوسصوحل ئساةال5777 سخل ةـلـلدي لسدايبل ضاساليلبهخلسيقهازةخ،ل خرلستداية ةالسيهئة5737 ةـل

،لBBC News Arabicيلبزسئه.ليلقزة لمهاه:لشوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،ل نلهػال بػ سييزةزلبااعلسقػخل
؛لشوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،لسيقا ػا خل https://www.bbc.com>arabic لىلسيقا  لستيناهودت:ل

ل www.alwikipedia.comسييزةزلبااعلسقخ،ل لىلسيقا  لستيناهودت:لللللللللللللللللللللللللللللللسيحه ،ل ب 
سيقهقيالسياتلااسل ل ت حلابيه لبا  منليطلبل نل يغاؿلصهؼلسيهاهل نلايمس لسيقاة  سالسيعهداسخل 74 

لـ.5791اههةنلس وؿ/يياا هل ةـلل58 ،لسيثي ة ،ل7591سيي  ل لدسخ ،لهة  لسيهتة ل سيلبهةيلبزسئه،ل
ل.13سييقة ،لسييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص  71 
لقعسػػخلسييلقػػة ل-شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ لسياػػيهل ػػتلستابػػةحلسيقيػػةي ،لي.ل ب سيحقيػػ ل بػػ و   79 

ل https://www.oulamadz.orgسيقالقينلسيبزسئهةين،ل لىلسيقا  لستيناهودت:للللللللللللللللللللللللللللللل
لسييػػػػ  لهةػػػػ  لسينعػػػػةزل سيلبهةدسػػػػخ ،لسيقيطسػػػػةالست االػػػػة يخلوسياسة ػػػػسخلتاعة سػػػػخلسيػػػػهعطلسيبزسئهةػػػػخلسيعهداػػػػسخ،لل 79 
ل.5791ي /سغاط ل ةـلل9 ،لست  ية ،ل1113 
سيعهداػسخ:لستالبااعلسقػخل ػتلدػػ م ليلز يلػخل"سيقبةهػ "لسييا سػخلدػػاؿل-سيقالػ  لدعاػ ؛لسيقعةولػةالسيبزسئهةػػخ  73 

لهة  لسيهيبلسييي ةالسيبزسئهةخلسيعهداسخ:لتب ل نلسياصاؿلسيىلاحقياللسازسفلشة رلبينل الةيحلسيبزسئهلو هداة،ل
ل.5795اةدافلسيثةدت/مهةمهل ةـلل57 ،لسيثي ة ،ل1114يي  ل س سيبزسئهةخ ،ل

ل9 ،لست  يػػػػة ،ل1113سييػػػػ  ل لهةػػػػ لسينعػػػػةزل سيلبهةدسػػػػخ ،ل ػػػػا  ل ػػػػتل ػػػػةي لسيباػػػػهوؿل...لسيب مػػػػ لس االػػػػة يةا،لل 77 
؛ل ػػلس لسيلػػػاز ،ل"يلسلس س لبا ػػ منلدػػػبلسيهػػػيبل لس خػػاحل قػػػا لسياػػيز"،ل بلػػػخلسيحػػػاس  ،ل5791ي /سغاػػط ل ػػػةـل

ل.59-51،لصلص5791 ،ل415سيي  ل  بيهوا ،ل
"،ل بلػػػخل هاػػػزل ةبػػػرل5791-5791س ػػػة خلصػػػةدبل ػػػهي ،ل"سيقي ػػػحلسيية ػػػخلياسة ػػػخلسيبزسئػػػهلسيهعطسػػػخل  511 

ل.74،لص1151 ،ل5 ،لسيي  ل 1يل  س ةالستداةدسخ،ل لة يخل ةبر ،لسيقبل ل 
ل.971خ و  لوسيطهةقت،لسيقال  لسياةبال،لص  515 
ل.1-5،لصلص5791 ،لي /سغاط ،ل593خ،ل  ة ة  ،لسيي  ل  بلخلسيااةيخلسيب م  ليلالحة   511 

https://www.djazairess.com/
https://www.echoroukon-line.com/
http://www.alwikipedia.com/
https://www.oulamadz.org/
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؛لسييقػػة ،ل1-5،لصلص5799 ،لاقاز/ماييػػال117 بلػػخلسيااةيػػخلسيب مػػ  ليلالػػحة خ،ل  ػػة ة  ،لسييػػ  ل   518 
ل.95سييي ةالسي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لص

ـل تل  مهخل ينلسينبيه ل تلوتيخل ػطسع،ل5713 سة تلو لرل ويخللزسئه ،لوي ل ةـللبلعيد عبدالدالم:  514 
ـ،لسصػػوحل ضػػالسيلبهػػخل5718-5715   ل ػػتلالسػػخلسيطػػبل ػػتلسيبزسئػػهل ػػ ل ػػتل هوداةػػرل ػػتل هداػػةلبػػينل ػػة تل

ـل5713ـ،لو ػتل ػةـل5711سيقهازةخليحهاخلسداالة لسيحهةةالسي يققهسطسخ،لسدض لسيىللبتخلسياحهةهلسياطهسخل ةـل
ـلاقلػػ ل هالػػبلوزةػػهلسيالػػهة خلوسيطة ػػخ،لو ئساػػةال5791سصػػوحل اػػة  لوزةػػهلسيثقة ػػخل ػػتلسيحقا ػػخلسيقؤ اػػخ،لو ػػةـل

ل.198.ليلقزة لمهاه:لشه ت،لسيقال  لسياةبال،لص5778-5771يلحقا خلسيبزسئهةخليلعاه ل نل
 ،ل1171ةلسيقةيسخ،لسييػ  ل لهة  لسيهيبل سيبزسئهةخ ،لسيبزسئهلاهغ لسيههاةالسيعهداسخل لىلسداهسـلايت سات  511 

لـ.5795دساةف/سبهةرل ةـلل58سيثي ة ،ل
 سة ػتل هداػت،لو ئػس لل:George Jean Raymond Pompidou بومبيةدوجةور  جةان ريمةون   519 

سياحػػاللبػػ س لسيقيلقػػينلسييلسػػةللAbiوز س لس ػػةفلدقػػ لسيػػهئس ل يغػػاؿ،لويػػ ل بهػػا ل هداػػة،لسيقػػرل  س ػػا لسيثةداةػػخل ػػتل
ـ،لوايال ل تل  س خلست  ،ل ة هلسيىل ه يلسةليي   لست  ل ػتل يتػ لسيقػ ي لشػة ؿ،لشػة ؾل ػتل5785 هخل

،لسصػوحل ػ مهسال  قػةؿل يغػاؿل ػةـل ـ،لسصػوحل ػ مهساليبهػعل واهػيل ،لسدقػال5749سيحه لسييةيقسػخلسيثةدسػخلبهاوػخل ػيـز
ـلو ةزل ةيهئة خل تل و اتةلسيثةدسخل ػةـل5793ةـلبتةلسيطلوخلوسييقةؿل تل ةـل هداةل نلستلطهس ةالسي س سخلسياتل 

 ،ل5793،ل سيقػػػػةهه ،ل8ـ.ليلقزةػػػػ لمهاػػػػه:لسدقػػػػ ل طسػػػػخلح،لسيقػػػػة ا لسياسة ػػػػت،ل س لسيهتضػػػػخلسييه سػػػػخ،ل 5797
،لصل5797 ،ل585؛ل هيػػهلدالػػسع،ل" قبيػػػ ول ئػػس ل هداػػػةلسيب مػػ "،ل بلػػخلسييه ػػػت،ل سيناةػػغ ،لسييػػػ  ل 141ص
ل.95-17ص

سيسة ل هتا ،ل" ا ة ل هداةل نلياة لدةبليافلبادةبهالسيىل هسدااسل ياهسف"،ل بلػخلسياضػة ن،ل بيػهوا ،ل  519 
؛لسدػػػػ س لخطيػػػػه لهػػػػ  الاسػػػػةفلسيبقتا ةػػػػخلسيية اػػػػخ،ل ػػػػةيهي لسييػػػػةـل11،لص5733 ،لسلس / ػػػػة  ل117سييػػػػ  ل 

لػػة خلسيػػىلس اعػػةعل ػػ  لسيطػػي ل ػػتلسيعهداػػتللػػةؽلل  ػػةالبازسمػػ لست ػػية لواالػػة  ل ػػ  لسييػػةطلينل ػػنلسييقػػر،لس
سيبة يةالسيعهداسخلسيا لخلالل هةيرلس س ةخلهةئلػخلسللسصػوحل ػنلسيضػهو  لزةػة  ل ػ  لسيق   ػينلاقػةلبػ يل اػاا ل

سلس لسياػػػتلل11سيايلػػػس ل ةياػػػ دتل اػػػببللػػػغطلسييقػػػرل لػػػىلسيبتػػػةزلسيايلقػػػت،لهػػػاحلستدػػػ س لس السيػػػىلوت  لدهاػػػخل
 ةلا،لوستفللساػػقة ،ل ػػا لايليػػاللسيػػ  و لسيبة عسػػخلوسغلقػػغلسياػػا  افلبهػػ مغلولػػةؾل ػػال-از قتػػةلسيطةيػػبلاػػاهين

سباسبتػػػة،ل حػػػ  غلصػػػ  ةالبػػػينلسيهػػػهطخلوسيطػػػي ل ػػػتلسيحػػػتلسييايهػػػت،لسلػػػة خلسيػػػىلدػػػ و لسلػػػهس ل  اػػػ لس  ػػػ ل
و هػهوفل ػػة خل ػػنل بػػرلدقة ػػةالسييقػػةؿلوسياػػتلسدضػػ لسيسػػ ل ػػ  لابيػػهل ػػنلسيطػػي لوسيػػامنلطػػةيباسل ة ػػاقةيخل يغػػاؿ،ل

ـ.ليلقزةػػػ لمهاػػػه:ل بػػػ سيبليرلداػػػن،ل" ػػػا  ل5797دساػػػةف/سبهةرل ػػػةـلل13 يغػػػاؿلواهػػػةزؿل ػػػنلسيحقػػػ ل ػػػتلل   ػػػاقةؿ
سبػهساس ل ػة ه،ل؛ل11،لص5793 ،لاقاز/ماييػال3 ،لسياهخل 33سيهوة ل تلسييةي "،ل بلخلسينةاب،ل  اله ،لسيي   

؛ل95،لص5795نلستوؿ/سياا هل ،لاههة97 ،لسياهخل 5" يباؿل لرلست اقيؿ"،ل بلخلسيتيؿ،ل سيقةهه  ،لسيي   
ل.39،لص5731 ،لسية / ةمال1 ،لسياهخ 57 بلخلاة ة لسييه لوسييةي ،ل بيهوا ،لسيي  ل 

 ،ل5779،ل بيػهوا،ل5 قػهلسبػهساس لزةػ سف،للػةؾلشػيهسؾلوسييػةي لسييه ػت،ل س لسيههػهليلاسة ػخلوسياػة ة ،ل   513 
ل.91ص
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و ةدادسخلااسحليتةلسايةلحل ةيههاةالسيعهداسخليػ لاعػتل ةيازس ةاتػةليةفليقهس لسيحقا خلسيبزسئهةخلس وة لوطهسخل  517 
ل ةيقاةهقخل تلاطاةهلصهة خلسيهعطل لىلسييق ل ة غل هال ػةـل ـلبايمػس لس ػاثقة ساتةل ػتلسيبزسئػهل5799واقـا

ةي لوس ايقةؿلست  ةزلسياتلابهيتةل تلسيبزسئهلياقاةرل قلسػةالسيوحػ لوسياهقيػبل ػنلسيباػهوؿل ػتل هػةطاللسخػه ل ةييػ
ل87,1ـلسيػػىل5798 ػػةـلل ليػػافل وت ل98,1 قبقػػاعل ػػةلواعاػػ لسيهػػهاةالسيعهداػػسخل ػػتلسيبزسئػػهل ػػ لسديعػػ ل ػػنل

ـل قػػطل5791ـلو لػػ ل بقػػاعلس ػػاثقة ساتةلخػػيؿلسياػػهاسالس   ػػ لس ويػػىل ػػنلساعة سػػخل ػػةـل5793 ليػػافل وت ل ػػةـل
 ليػػافلل411,3خليلهػػهاةالسيعهداػػسخلسيػػىل ليػػافل وت ،لوخػػيؿلهػػاحلسيعاػػه للساتػػةلس اعيػػغلس   ػػةزلسيالػػة سل159,9

لهةػػ  ل ليػػافل وت .ليلقزةػػ لمهاػػه،لسيقحة  ػػةالسيبزسئهةػػخلسيعهداػػسخلسيباهويسػػخ،لل833 وت لو لغػػغل سقػػخلس ػػاتييتةل
ل.5791اةدافلس وؿ/ ياقبهل ةـلل59 ،لس   ية ،ل1895سيي  ل سيوي ل  ا ةة ،ل

ل.13سياةبال،لص؛ل ةةض،لسيقال  ل551سيحاةف،لسيقال  لسياةبال،لص  551 
ل سياػيا يخ ،لسيعهداسخلداؿلسيهعطلو ضةيةلسيايةوفلبينلسيبل من،ل-س اؤدعغلسيقعةولةالسيبزسئهةخ 555  لهة  لسييـا

لـ.5795دساةف/سبهةرل ةـلل55 ،لستد ،ل3491سيي  ل 
داػػػنلبتلػػػاؿ،ل"سيهػػػهاةالسيباهويسػػػخلايضػػػ ليهاػػػةـل ػػػةيتلولوػػػةئتلد مػػػ "،ل بلػػػخلسيقبةهػػػ ،ل سيبزسئػػػه ،ل  551 

؛ل لػػتلداػػنل لػػاسف،ل"اػػ  س لسيباػػهوؿل ػػتلسيبزسئػػه"،ل بلػػخل59-51ـ،لصلص5795 ،لدساػػةف/سبهةرل119 سييػػ  
-541ـ،لصلصلص5795 ،لاقاز/ماييػػػػال9 ،لسياػػػػهخل 11 ،لسييػػػػ  ل 9سياسة ػػػػخلسي ويسػػػػخ،ل  الػػػػه ،لسيقبلػػػػ ل 

ل.17؛ل ةةض،لسيقال  لسياةبال،لص549-515
 ،ل1191سييػػػػ  ل لهةػػػػ  لسيهػػػػيبل سيبزسئهةػػػػخ ،ل هداػػػػة:لدػػػػاؿل ػػػػااه لسيحقا ػػػػخلسيعهداػػػػسخ،ل- لػػػػللسيبزسئػػػػهل 558 

لـ.5795يلس / ة  ل ةـلل59ست  ية ،
سيبزسئهةخلو اؤوؿللزسئه لماح  ل نلاحانلسييي ةال ػ ل- ة ة لااا  لسز ية لا ها لسييي ةالسيعهداسخل 554 

لـ.5795دساةف/سبهةرل ةـلل59 ،لسيابغ،ل8914سيي  ل لهة  لستداس ل سيلبهةدسخ ،لس هةقة،ل
بهبػػة ينل ػػاا س،لاػػة ة لسيبزسئػػهل يػػ لست ػػاقيؿ،لاهلقػػخ:لصػػوةزل قػػ وزلايػػ سف،ل ههػػا سالسيتيعػػخلسيية ػػخل  551 

ل.11-15 ،لصلص1151سياا ةخليلناة ،ل   هال،ل
لسا س ةػخ،ل  559  دةصهل لسيالةي ،لسا س  لسيية خلوساصيزلسا س  ل تلسياطنلسييه ت،لسيقهاقخلسييه سخليليلـا
شػػوقخلسيقيلا ػػةالسي ويسػػخل ستداهدػػغ ،ل ػػهس لاػػ  س لسيػػهعطلسيبزسئػػػه ل؛ل835-831 ،لصلص5739،ل  قػػةف،ل5 

  لىلسيقا  لستيناهودت: -revues. univ-ouarg. La.dz  س خلسياسةؽل...لل5795 سغه لل14
 https://revues.univ-ouargls.dz>nuل

دهاػخل باقػ لسياػل ل لػىلسيقا ػ ل-شوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدػغ ،لسيباػهوؿلستدقػهل...لو ـلسيهػت س   559 
                                                          articles<mobile<hmsalgeria.netستيناهودت:ل

؛ل5795اةدافلسيثةدت/مهػةمهل ػةـلل53ست هين،ل ،ل1118سيي  ل لهة  لسيهيبل سيبزسئهةخ ،ل قنلستدااة ،لل 553 
 هداػتل يػ لستاعػةؽل ػ لشػهاخلسيباػهوؿلسيعهداػسخ"،ل بلػخلس  ػباعلسييه ػت،ل بيػهوا ،ل-لةفلشػة ت،ل"سدعػهسوللزسئػه ل

ل.55-51ـ،لصلص5795 ،لاةدافلسيثةدت/مهةمهل ةـل981سيي  ل 
نلسدػػ ل ػػيهليقػػ للػػقنلسطػػة لستاعػػةؽلس ابػػهالسيهػػهاةالسيعهداػػسخلهػػاسلسياػػيهل هاعيػػةاللػػ سال لػػىلسيػػهغ ل ػػ  557 

 ػهغلداػهسالل51 وت لسلسعلي لل8,41ـل طهسبل لبليبسةلوسيا لد  ل يهلسيبه يرلسيليبتلبػػل5795سيقا  ل تل ةـل
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يقػػػه لسيقػػػاسدالسيبزسئهةػػػخل ػػػنلسياػػػاؽلسيعهداػػػسخلوستو  سػػػخلويهػػػاعلسيباػػػهوؿلسيبزسئػػػه لسيبيػػػ .ليلقزةػػػ لمهاػػػه:ل ةػػػةض،ل
ل.17سيقال  لسياةبال،لص

 ليػػافل وت لاايػػاة ليهػػهاةالسيػػهعطلل511يحقا ػػخلسيعهداػػسخل العػػغل ػػةيقهس لسيبزسئػػه لسيب مػػ لبا ػػ من:لسل 511 
ل سيايا يخ ،لسيعهداسخ،ل لـ.5795دساةف/سبهةرل ةـلل51 ،لسييقس ،ل3494سيي  ل لهة  لسييـا

ل.17 ةةض،لسيقال  لسياةبال،لص  515 
لهةػ  ل هداةل هػةو سال عضػادخ،ل-:لتليتسقهخلسييي ةاسييي ةالسيابة ةخلسيبزسئهةخل..لسيعهداسخل..لسيبزسئهل 511 

لسيقال  لسياةبال.سيهيبل سيبزسئهةخ ،ل
؛لبتلػػػاؿ،لسيهػػػهاةالسيباهويسػػػخل51ـ،لص5793 ،ليلس / ػػػة  ل451 بلػػػخلسيقبةهػػػ ل سيبزسئػػػه ،لسييػػػ  ل   518 

ل.59-51ايض ليهاةـل ةيتلولوةئتلد م ،لسيقال  لسياةبال،لصلص
شوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،لسيعيدخل تلسيبزسئه:ل نلسيثا سالسيز سةسخلسيىلستصيدةالسيليبهسيسػخل  514 
ل https://journals.openedition.org>ins ،ل لىلسيقا  لستيناهودت:للللللللللللللللللللل5798-1111 
تلاةدػػغلايطػػتلسلػػا لسييهػػبلسيقالتػػخليي ػػاتيؾلس ػػهلسيػػهئس لبا ػػ منلبابهةػػعلاػػرلدقػػاؿلسي سيسػػخلسياػػ  511 

ويالػػػهة خلسيهبيػػػالسييػػػةيقتلوطلػػػبلبز س ػػػخلست ضلسيقبه ػػػخل قحػػػةالبػػػ تال ػػػنلسييهػػػبلو ػػػتلسيقا ػػػ لسيقػػػاسيتلز  ػػػغل
سيقاػػةدةا،ل يػػ هةل قحػػةالوابػػينل يػػ هةل ػػ فلهػػاحلست ضلتلاالػػلحليز س ػػخلسيققػػحلسلسليػػ لايطػػتلي ل حالػػاؿلمػػااهل

سيػػز س يينلسيػػامنلاػػةداسليهػػاغلافل ػػتلدقػػاؿلسي سيسػػخل ػػتل طةيػػخلوسهقلػػغلست ض.للو خػػرل عػػةالستتؼل ػػنلسييقػػةؿ
يلقزة لمهاه:لشوقخلسيقيلا ةالسي ويسخل ستداهدغ ،لدقةيخلسيبزسئه ل ةلبينلسيقاةل لسياسة سخلوسييقػة سا،لسد بهػ ال

لhttps://www.independentarabia.com ه سخ،ل لىلسيقا  لستيناهودت:لللللللللللللللللللللللللللللللل
؛لسييقػػة ،لسييي ػػةال1-4ـ،لصلص5797 ،لدساػػةف/سبهةرل ػػةـل411 بلػػخلسيقبةهػػ ل سيبزسئػػه ،لسييػػ  ل   519 

ل.17-13سي ويسخلبينلسيبزسئهلو هداة،لسيقال  لسياةبال،لصلص
،ل هداػةلوست ػيـل ػنلدػةبليافلسيػىل ياػهسف،لاهلقػخ:لهةشػ لصػةيح،ل س ل هطوػخليلههػهلوسياا يػالللػةؾل هةقػا  519 

؛ل سالػػػػػػػرلسيقبعػػػػػػػر،لسييي ػػػػػػػةالسيعهداػػػػػػػسخل198-191-119 ،لصلصلص5775،ل  بػػػػػػػهص،ل5وست حػػػػػػػة ،ل 
لدةشهوف،ل 1151-5799سيايا يخل ل.19 ،لص1154،ل بيهوا،ل5،لسي س لسييه سخليليلـا

 128  Paul Balta, Claudine Rulleau, La Politique arabe de la France, Edition 
Sindbad,  Paris, 1972 , P. 82. 

سفلههػػةؾلدقلػػخل ػػتل هداػػةلاتػػ ؼلسيػػىل طػػ لسييي ػػةالبػػينل هداػػةلوسيبزسئػػهل الػػعخلدتةئسػػخل قػػ لصػػهزللػػةؾل  517 
د ل"تبػ ل ػنلسياه مػ ل ةاعة سػةال ا ايرلدةي لسيبزسئهل ة قةالو ضال هاقخلسيبس لسياه لوسدالة لسيبزسئهل هداسخلس

سيمسػػةف"ل دتػػةليصػػوحغل ػػي سالابقسػػ لسيبلػػ سفلويػػاسل  دػػ ل ػػنلسييػػة لسفلاقاثػػرل هداػػةل ةاعة سػػةالسيمسػػةفلودػػ  ل ا ػػايرل
 يهوضلسيايةوفلسياتلاقهحتةل هداةليلبل سفلسيهة سخلوس ابههةلدعقةالغيهلتئقخلاق  تةل هداةل نلسلرل ػقياتةل قػط،ل

سقيهتلسيقاطهؼللةفل ة  ليا ينليطه لس لةدبل قاي :ل سلسلاةدػغل ؤ اػخلسياػ  ينلستلاقػة تلإلة خلسيىل  ا لسي
 لسػػة سال هدػػعل ػػايعلمهلػػ لسيػػىلسفلستلةدػػبلياػػاعي وفل هتػػةلسيثػػهل ػػنلسيعهداػػيينل اػػببل ػػ  لل4اياػػهلاػػرل ػػهخل

سييػ  ليهػيبل سيبزسئهةػخ ،للهة  لس هداسخليههافلدقلخلل م  ،ل-يطعةيت  .ليلقزة لمهاه:لسيقؤ هافل   طا  لسيبزسئه
ـ؛ل ػػي لدقػػتلاا يػػال،ل"ستداية ػػةالسياهػػهةعسخلسيعهداػػسخل ػػتلسلس ل5795اػػةدافلسيثػػةدتل ػػةـلل53 ،لست هػػين،ل1118 

https://www.independentarabia.com/
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 ،لاههةنل51 ،لسياهخل 51"،ل بلخلس ةؽل ه سخ،ل  غ س  ،لسيي  ل 5733وا  يههةل لىلستداية ةالسيهئة سخلل5739
ل.48،لص5739س وؿ/يياا هل

 يػػػاض،ل"سيقاػػػة لسيقيةصػػػهليليي ػػػةالسيبزسئهةػػػخلسيعهداػػػسخ"،ل بلػػػخلسياسة ػػػخلسي ويسػػػخل  الػػػه ،للدػػػةزيت  581 
ل.544ـ،لص5791 ،لاههةنلستوؿ/سياا هل55 ،لسياهخل 41 ،لسيي  ل 55سيقبل  

ـل ػتل5719 سة ػتل هداػتلويػ ل ػتل ػةـل :Valerie Giscard d’ Estaingفاليري جيدكار ديدتان   585 
 ػػتللوػػةؿلستيػػبلو ػػينلسييةصػػقخل ػػة ة ،ل-  يقةدسػػة،لسيقػػرل  س ػػا لستبا سئسػػخلبػػينلاليػػهل ػػافل يػػهسفل  مهػػخلاػػا له 

ـ،لسديػػه ل ػػتلسيبػػس ل5741دالػػرل لػػىلشػػتة اتل قةيا ةػػةل ػػتلشػػيباينل يالعاػػينلهقػػةلسيهةةلػػسةالوسيعلاػػعخل ػػةـل
ههػ  لما تػةلديػ لايػهول ػةـلـليقحة  خلسيهةزةػخ،لايػهول ػنلسيق   ػخلسياطهسػخليػح س  لسيح مثػخلسي5744سيعهداتل ةـل

ـ،لو ػينلاةاوػةاليل ويػخل ػتلسيقةيسػخل ػتلدقا ػخل5714ـل عاهةاليلقةيسخ،لسصوحلدةئوةال تلسيبقعسخلسياطهسخل ػةـل5711
ـلسصػوحلوزةػهساليلقةيسػخل ػتلدقا ػخللػا ولبا بيػ و،لصػاالبػػػلتل ػتل5791ـ،لو تل ػةـل5717 سهيرل و هةخل ةـل

سياسة تليلبههسؿل يغاؿ،ل   لاهشػسحلبا بيػ ولييي ػخل يغػاؿ،لاققػنل ػنللـلسيا لسدتىلسيقاة 5797س اعاة ل ةـل
ـل عة ؽلطمسعل نل هشػحلسيساػة ل هسداػاسل ياػهسف،لس ػاية ل قيػ حل ػتلسيبهيقػةفل يػ ل5794سيعازل تلسداية ةال ةـل

تلللللللل ،لوسصػػوحل ضػػاسال ػػتلسيبهيقػػةفلس و  ػػ5737-5739خهولػػ ل ػػنلستييزةػػخلو ي ليبهػػخلسييي ػػةالسيية لسػػخل سػػ ل 
 .ليلقزةػػ لمهاػػه:للػػازؼلصػػغيه،ل"سيبقتا ةػػخلسيية اػػخلايػػاضلسيقيهاػػخل ػػتلاػػهوؼلسيبقتا ةػػخل5737-5778 

؛ل89-89ـ،لصلص5793 ،لسلس / ػة  ل ػػةـل11 ،لسياػهخل 5554"،ل بلػخلسيحػاس  ل بيػهوا ،لسييػ  ل !سيهس يػخ
هلس  ة ػسخليلقضػسخلسيعلاػطيهسخ،لسدق ل يي لدا ر،لسييي ةالسيعهداسخلسييه سػخل ػنلخػيؿل ا ػلل هداػةل ػنلسييهةصػ

ل؛195-199 ،لصلص5734،ل سيناةغ،ل5يةاقخليلهههلوسياهلقخلوسياازة ،ل 
Emmanuelle robin, les présidents de la v’ république, de francé editions, )paris, 1999(. 

P. 61. 

 ،ل131سيقاػاقبرل بيػهوا ،لسييػ  ل  بػ سينهة لسبػالسيهالػه،ل" ػنلهػال هشػحلسييػه ليهئة ػخل هداػة"،ل بلػخل  581 
ل.53،لص5733 ،لدساةف/سبهةرل51سياهخ 

  سال لىلسييهة لسيه قتلسيا لس ة  لسيهئس لبا ػ من،لس ػةـلسيػهئس لسيعهداػتل ياػاةفل    ػخل هػة ل ػتل قػهل  588 
س ة اػػ ل قالػػهلسيهػػيب،لديػػ ل العػػغل يػػ لسيهيالػػسةالسيبزسئهةػػخلسيقػػ  ا لسيػػىلسيحعػػرلسفلسيبهواااػػاؿلسيعهداػػتل

يقاؤوؿل نلاهاس لسييهة ،لليػرل قػةدت ل ػتلسيالػعاؼلسييلمسػخ،لبيهقػةلاػةفل ػتلسيالػعاؼلست ة سػخللزسئهةػافل ػنلس
 اػػااةةال ة يػػخ،لاقػػغل  ػػاات ل حقػػ لس اوػػةطت ل ةياػػعة  لسيعهداػػسخل ةئلسػػةالسولسلاقةةسػػةال ػػ  س لسيا ػػ لستداػػحة ل ػػنل

- ػػخلتلمهةػػ وفل الػػةيحخل ػػنلدػػاعلس مهػػةو سيحعػػر،لوس قػػنلدػػرلسيقا ػػلل الػػيا خل ػػااهلسيػػهئس لبا ػػ منل"سفلسيبقة
بياةف"،ليلقزة لمهاه:ل حتلسي منل قسقا ،لسيػةـل ػ لسيػهئس لهػاس  لبا ػ منل- وغاؿ،لويننل الةيحخل نلداعلهاله

ل.31-97 ،لصلص5771،ل بيهوا،ل5ولاهةةالسخه ،ل س لي هيليلهههلوسياازة لوسيطوة خ،ل 
،ل  ػػػػػػػطسع،ل بػػػػػػػ سييزةزلبا ػػػػػػػةييه،لبااعلسقػػػػػػػخل لػػػػػػػرلسيقػػػػػػػ  ،ل ههػػػػػػػ  584  لللللللللللللللللللللللل ،ل1157ا سالسيػػػػػػػاطنلسييػػػػػػػـا

ل.551-554صلص
ل4,95ـل ة ػغلسيبزسئػهل ضػةئ ليعهداػةل حػاسيتل5794ايابهل هداةلسيقاية رلستوؿل ػ لسيبزسئػه،ل عػتل ػةـل  581 

 لسػػة ل هدػػع،لوسلسل ػػ فلسيحاػػة لسيابػػة  ليغيػػهلل9,57%ل حهو ػػةا،لوسشػػاهال هتػػةلبػػػػل78 لسػػة ل هدػػعل هتػػةلدػػاسيتل
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 هداػةل ػ لاضػة لل ػةلبػينل ػة تللل لسة ل هدعل لىلسيػهغ ل ػنلسفلدبػ لسيقوػة تال ػ لل5,1صةيحلسيبزسئهل قق س ل
 لسػػة لل59ـلاػػةفلييػػةدتل ػػنل بػػزليقػػ  ل حػػاسيتل5794ـل لقػػةالسفلسيقيػػزسفلسيابػػة  ليعهداػػةل ػػةـل5798-5794

 لسػػػة ليالػػػةيحلسيقةدسػػػةلسيغه سػػػخ"،لواػػػايعلل55 هدػػػعلوهػػػاسلسييبػػػزلدػػػةل ل ػػػنلسييي ػػػةالسيابة ةػػػخلسيعهداػػػسخلستيقةدسػػػخل"
 لسػة ل هدػػعليالػةيحلسياتيػػةالسيقاحػػ  لست هةقسػخلوههػػةؾلسدالػػةئسةالل9،ل9خلبػػػػلسييي ػةالسيابة ةػػخلسيعهداػسخلست هةقسػػ

ـلايطػػػتلصػػػا  ليقيػػػزسفلسييػػػ  ةاليالػػػةيحل5794 هداػػػسخل يالػػػاصلسيقوػػػة تالسيابة ةػػػخلسيعهداػػػسخلسيبزسئهةػػػخلييػػػةـل
ل178 نلس رللالفصل الثاني: ليافل هدع،لل48س رل نلالفصل األول:  ليافل هدعلااازعلاةتات:لل897سيبزسئهلبػػ

  ليافل هدع.ل179س رل نللالفصل الرابع: ليافل هدع،لل987س رل نللالفصل الثالث: ليافل هدع،ل
ديد لسفلسيه  لسايبػةبتليلعالػرلسيهس ػ ل ةيهاػوخليعهداػة،لسفلهػاسلسيقؤشػهليباػ لستابػةحلسيػا ل ػيايقاللخػيؿل ػةـل

 لسػة ل هدػعلواهػيهلل8ـل حػاسيتل5791ـليسالرلسيىل بزلابػة  ل ػ ل هداػةلخػيؿلسيعالػرلس وؿل ػنل ػةـل5791
 لسػػة ل هدػػعلخػػيؿلسيعالػػرلل51سيقالػػةيحلسيعهداػػسخلسيػػىلسفلسيقيػػزسفلسيابػػة  لسيعهداػػتلاػػةفلييػػةدتل ػػنل بػػزلمبلػػ ل

ـلوهقػاسل ػ فلسيثػهل ػنل5791 لسة ل هدعلخيؿلدعػ لسيعالػرل ػنل ػةـلل1ـلودقالل  حةالبل ل5794س وؿل نل ةـل
لػػ لسيػػىل بػػزلسيبزسئػػهل ػػتلابة اتػػةل ػػ ل هداػػة،لوهػػاسلست ػػهلالػػ لدالػػللسيعػػةئ لسيابػػة  لسيعهداػػتليتػػاسلسيعالػػرلمهل

مػػالي ل ػػتلدقطاػػينلهقػػة:لسفلسيبزسئػػهلاهػػاه ل ػػنل هداػػةلسيثػػهل قػػةلابسػػ ،لوينػػنلاحاةػػرليلػػا لسييقػػةؿلسيبزسئػػهةينل
سيقتػػةلهةنلوسيقػػهوضلسيابة ةػػخلسياػػتلاقػػاؿ،لإلػػة خلسيػػىلسيقبسيػػةالليػػرل ػػنل يػػزسفلسيقػػ  ا ةالسيعهداػػتلسيبزسئػػه ل

ـ.لو ػنللتػخليخػه ل تػالسدػتل دػ لاهػقرل ػنل ػهوضل5794وهاسلسيقيزسفلاةفل ةئضةاليالةيحلسيبزسئهل ةـلل ااسزدةال
ـل عػػتلسيعالػػرلس وؿلخاػػهل يػػزسفلسيقػػ  ا ةالسيبزسئػػه ل ػػ ل هداػػةل5791اػػ   لسيبزسئػػهل اسئػػ هة،لس ػػةل ةيهاػػوخلييػػةـل

يايػػةوف ،لبيهقػػةلسيػػامنل ػػةلو س لسيوحػػة ل لسػػة ل مهػػة لوسفلهػػاحلسيهاسبػػخلاهلػػ لسيػػىلسفلسيبزسئػػهلييبػػغليعوػػخل سل1دػػاسيتل
سي وسل لىل ا يخلسيالة  سا،لي ل لىل ػةلياػقحليي االػة لسيعهداػتلبابػةوزلهػاحلسيقهدلػخلسيالػعوخلسياػتليقػهلبتػة.ل

 ،ل8917سييػ  ل لهةػ  لسيهػيبل سيبزسئهةػخ ،لسمػنلسياػاسزفس،ل-يلقزة لمهاه:لسيقوػة تالسيابة ةػخلبػينلسيبزسئػهلو هداػة
لهةػػػ  لسيبيػػػهؽل سيلبهةدسػػػخ ،ل؛ل هداػػػةلس ػػػةـل اة بتػػػةلست االػػػة يخلسيققلقػػػخ،ل5791/ ػػػباقبهل ػػػةـليملاؿل59س   يػػػة ،ل

لـ.5791اقاز/ماييال ةـلل54 ،لستد ،ل8171سيي   
ل.5ـ،لص5799 ،لشوة / بهسمهل411 بلخلسيااةيخلسيب م  ليلالحة خ،ل  ة ة  ،لسيي  ل   589 
سيعهداػسخل هشػحخلييدتسػة ل- ي ل لالخلست ا س سال لىلسيققالنةالسيبزسئهةخل تل هداة:لسييي ةالسيبزسئهةخ 589 

للللللللللل ،ل1474سييػػػػػػػػ  ل لهةػػػػػػػػ  لستدػػػػػػػػاس ل سيلبهةدسػػػػػػػػخ ،ل...لساتػػػػػػػػةـل ػػػػػػػػلطةال ػػػػػػػػة ة ل حقةيػػػػػػػػخلواهػػػػػػػػبس ل سيقيػػػػػػػػه ين ،ل
لـ.5799يلس / ة  ل ةـلل1سيثي ة ،ل

 دتػةلاػ   ل لػعلسيقغػه لسيحاػنلسيثػةدتل بقسػ لسيا ػةئرلسي بلا ة ػسخلوسيياػقهةخ،ل ػ لساتقغلسيبزسئػهل هداػةل   583 
سفلزةة  لوزةهلسيية لسخلسيقغه تليوة ة ،ل ضيال نلس يفلدوػ لزةػة  ل ة  ػخليلقلػعلسيحاػنلسيثػةدتليعهداػةلزس ال ػنل

بػينل ػة ة لو   ةػ لوسيه ػة للاااهلسييي ةالسللسفلسيحقا خلسيبزسئهةخل يال نلخػيؿلهػاحلسيياس ػرلسيقيالعػخل" اسطػ  
 ،لسيقالػ  لسياػةبال،لصل411وداسيهط".ليلقزة لمهاه:ل بلػخلسيااةيػخلسيب مػ  لسي ويسػخليلالػحة خل  ػة ة  ،لسييػ  ل 

ل.8-1ص
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؛ل اا س،ل5ـ،لص5799 ،ليلس / ة  ل ةـل417 بلخلسيااةيخلسيب م  لسي ويسخليلالحة خل  ة ة  ،لسيي  ل   587 
سياػػهةةدت،لسيحػ و لسي ويسػػخل ػػتلسيػػاطنلسييه ػتلدهػػ اتةلواطا هػػةلو هػػقياتة،لل؛ل ل حقػػا 19سيقالػ  لسياػػةبال،لص

لست هسخل هازلسيوحا ،ل  ل.815-811-177 ،لصلصلص1115،ل سيهةةض،ل5سية يقسخلدةيعلسييه سخليليلـا
 .8-1 ،لسيقال  لسياةبال،لصلص411 بلخلسيااةيخلسيب م  لسي ويسخليلالحة خل  ة ة  ،لسيي  ل   541 


