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 :ملخص
تتميز  سريززًنب  اززد امميززد سضززية اللثززءليا تززءل ياو كالتلززاضل  ضززا  ززء  اهلء زز        

ء يف تزان،ل كالريزءدة يف ال زارب الاطين يف حي ا انتصءر امييزء  الدٕرياطيزا ٌك  ضز
 ثز  سضزية ازاءتك ك ضالتزك يف    باضزا التحييزيل ك زد األسٌن العزء  مزالتحييييا ك 

كر يريززء مجعيززا الب اززا ار ا ززييٌن ال يتززانيٌن تتززان،ل  سريززلاااللثززءا الززاطينل   ززء  
الحتءديزا حي ززا االنتصزءر تتززان،ل كمزا سززء س لزك سززو رتز     ززء  ك يرزا سزز   ززءدب 

ام   الدستارة اميل حتدث  لضء يف سلءسزاء  ًت ةزا سدزيدا تصكا زي كسلء  ي 
كتع  ءتززك سزز  تعززض اهلء ززز ٌنل  التثززءسو تززٌن حززي ر التحززير ار ا ييززا كالتانريززيال 

     ذلك يف يو عتمدسكنار الديو تو يماد...إخلل   ي ءلبءمي  يرا ك  كز اليتء
ا سلكل كاضءدا  ر زء  درتزك مء سدء ضلءاهع اسء  الر مجع     تءتء  اليب ل ك 

ك ززززد حتمزززز  سضززززية  .ل كتعززززض األدتيززززء  اهار ززززا للثززززءا مزززز   اهيح ززززايف اللثززززءا
زز    سريززاكليء  بريززء  يف تززان، كمززا ر ززي، رمعيززا الب اززا ار ا ززييٌن تءل يتانززا ٌك
مي زا انتصززءر امييززء  الدٕرياطيززال حيززط كززض تلدززءط  اززًن يف رتزز  االتصززءال  

 ييززا كالتانريززيال تعززد ث  اسززت مي  زز  الي ززيد الزز ة حررتززك تززٌن حززي ر التحززير ار ا
األبيءا الريءترا لتد يم  يى التاا   تٌن الدزعاٌن لسزااو سزء   ةزك الت زءر   ز  
امززدكد ار ا ييززا التانريززيا  ء ززا ارلززا  الدززي ي كامي ززا ال رء يززا  الديليززا ست  يززا 

تاا ز  انتضز  لزي،  حريز  يف البي  الديليا ك يك ضء اهرتاسيا تٌن الا ديو لم ا ال
لتد يم  الرثيا ار ا ييا يف تان،      ضد  ازد امميزد سضزية تز  كد زم ندزءط 
ام   الدستارة اميل كتةعي  سديكض كحدب  ةءح حي زء  التحزير اهرءرتيزا. كيف 
مززز ا اهرززززءا َزززءكا التعييززززا نزززز   الداصزززيا اللثززززءليا كإتزززياز ندززززءطضء يف تززززان، 

ا زز  تززٌن الدززعاٌن كاسززت مءر  لززيت  الع  ززء  اللثززءليا كدكرمززء يف تع يزز   ززيى التا 
 .ار ا ييا  د االستعمءر امديط التانرييا
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ABSTRACT: 
Abdelhamid Mehri’s  struggle march was characterized by 
the richness and diversity. He was a militant nationalist in 
the Movement for the Triumph of Democratic Liberties 
and its representative in Tunisia, the leader of the 
revolution, and the Secretary General of the Liberation 
Front Paryt. Mehri  has spent his youth and adutlhood in 
the national struggle, official Algerian Zatonien  Students 
Association in Tunisia, and was President of the federal  
victory movement  in Tunisia, which enabled him to link 
the close ties with the leaders and activists of liberal destour 
party , talked about on several occasions praised the bonds 
of solidarity between the rival Algerian and Tunisian 
liberation, and his relations with some militants, such as 
atahir Qiqh and Azzouz Rabbain  and Noordin bin 
Mahmoud ... etc.  Relying on the writings of the man, and 
the information we have collected from him verbally, and 
certificates of guys trained in the struggle, and some of the 
literature of the struggle of this stage , Mehri was carrying 
heavy responsibilities in Tunisia who is president of the 
Association of Algerian Zaytuna students and a 
representative of the Movement for the Triumph of 
Democratic Liberties.He made great activties in the 
communication link between the rival Algerian and 
Tunisian liberation, having invested all balance achieved by 
previous generations to strengthen the bonds of 
communication between the two peoples, both as traders 
left  across the Algerian Tunisian border, especially the 
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southeast and cultural movement religious manifested in 
religious ways and their branches sprawling between the 
two countries.This communication is over, not only to 
strengthen the Algerian problem in Tunisia at the time of 
Abdelhamid Mehri and even support Activities of liberal 
destour party and also  activate project unit struggle 
Maghreb liberation movements. In this article we are trying 
to promote the  struggle of this personality  and to highlight 
his activities in Tunisia and his  role in strengthening the 
bonds of communication between the two peoples and 
invest to link the the Tunisian-Algerian struggle relations 
against modern colonialism 

 
 أوال: عبدالحميد مهري مناضال في الحركة الوطنية:

ندص سضية كتع م يف تيت   م ككطليال كما سء ثسضم يف تع يمك كت ايلك       
ليصاح ااصيا كطليا تءرزبل  ء  وء دكر  ء   يف امي ا الاطليا االستر ليال 

ييٌن حيط  ي لء سضية سلء   يف ح   الدع ل ك يءديء يف مجعيا الب اا ار ا 
طءرا يف حي ا انتصءر ل حييء  الدٕرياطيال ك ء   يف رلا التحثًن إيف تان،ل ك 

 ل كما سء ساف نةص  امديط  لك.  4252الندالض  ارب  ءتح نا م  
 ـ عبد الحميد مهري النشأة والتكوين1
 اد امميد سضية ااصيا سيسا ا يف نثءا امي ا الاطليا ك ارب التحييزي كيف     
ث ييززز   2الرييءسززيا يف  ضززد االسززتر ال كلزززد تززءنيك   ززي   ريززلبيلا يززا   اميززءب

سو ثسيب يء ظال  زء  كالزد  إسءسزء كسيتيزء سصز حء انترز  سزو الرز  سزاطو  4221
ثبززداد  اذل انززيك  ككادة ال نززءعل كذاض  ززيتك يف  ءهززا كثحاازمززء ياا ةززك الاطليززا 

يززكل  رززد حتززاا اذل ربزز  لززك  كبضززاد  التع يميززال كسززء لاززط ث  اسززترب  األنظززءر إل
  متكل حتا تك مءلا الرييءسي ال  يمل   يزا حزدث ذلزك كسزو  زء  يرزا كراو 

  ر  ساام  اليب  كإظضءر  ن   اوءلا كاه ءنا؟
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إ  امزززديط  زززو اهلازززت كتيلزززا اللدزززصب سضزززم يف التعزززيف   ززز  ااصزززيا سضزززية     
ل ستديلززززا ك  زززز   ااسزززز  ناا ضززززءل ندززززص سضززززية يف ثحثززززء   ء  ززززا ستاسززززبا امززززءا

كستدززززا ا تءهراسززززء  الاطليززززال كس ت سززززا تءهرءكسززززا الززززر كثززززت نززززء ُزززز  ا تمزززز  
ار ا يةل  يست األسيب يف ذملك كما  يب يء   سعىن الاطليا كالتمريك يراسء  
الداصيا الاطليا يف كبزك سيءسزا الربيسزا كالتدزايك الةينريزيال  زء  كالزد  الدزي  

اهتع مزال كلزد تزءميكش سزو ثسزيب ن حزت سزو  مءر سضية سو ُاا سديلا  ريلبيلا 
الرززز ل كسثززززءرنء األ زززز يا تيبزززز  اذل سلبرززززا الدكسززززو تاريزززز يبل كمززززي سززززو األسززززي 
الدززززييةا الززززر زاد ااززززترءوء تززززءلع م يف تي تضززززءل درس الدززززي   مززززءر سضززززية يديلززززا 

ل مث انترززز  اذل انزززيك  حيزززط كلزززد سضزززيةل ك زززء  لزززك 4247 ريزززلبيلا سلززز   زززء  
حيزط ثسزضم يف د زم حي زا األسزًن  ءلزد ك  زي يف ك ء رزك  ندءط   مزي كسيءسزيل

  زز   ييثززا تلديززد ترززءنا  الت ليززد اعباززءرةل ر عضززء ث يززء  انززيك  ك ززد ي ززا  
(ل ك ززء  كطليززء سرءكسززءل حيززط  ززءرض تدززدب سدززيكض 1 مززءر سضززية سززو سا عيضززء 

تزززاادة ال نزززءع  4220(ل كاسزززتري يف  زززء  2" ياليزززت" كنزززدد يا زززا اهزززيحاٌن تزززك 
كإسءسززءل اسززتبءض ث  ٔ ززا نزز   الا ززدب الصززرًنب حي ززا   ميززا كديليززا ذا عززا  سدرسززء

الصيتل ك ء  لك الدكر األسءسي يف ت ايو كتلدلا االتو  اد امميد تدضءدب سو 
 (.3تعي اا  و  ي      العء  ا كتيلتضء 

درس  اد امميد سضية يف ال تء ل حيزط ت رز  سازءدل الزديو كال رزا العيتيزا     
  اهريززززز د الززززز ة ياسزززززك كالزززززد  كيف الايزززززتل ك زززززد ا تدزززززا  يزززززك كالزززززد  يف ح رزززززء

س لانء  سءمم يف تةتيرضء كر ءيتضءل كما سء مسح ل تو سو حةظ الريآ  ال زي  
كالتةرززك يف الع ززا  الدززي يا كاسززت ا نء ززيا ال رززا العيتيززال تززايف الاالززد  مززءر سضززية 

ليززال  ززء  سززلضم اهلء زز  كتززيا ت سيزز  ثك يززءو ليسززءلتك التع يميززا كالاط 4222 ززء  
 ازززد الي زززء  تزززو العرزززا  الززز ة تالزززء  الدزززي   مزززءر ركحيزززءل ك زززد حتمززز  سريزززاكليا 
إ مززءا تع ززيم االتززو سضززية كر ءيززا اززاك  األسززيبل  ززء   رززدا  الاالززد كمززا يف سززو 
الريءدسززا سززو  مززي   ءبعززا لعاززد امميززدل د عتززك ل سززتعداد هاابضززا اميززءب الدززء ا 

ا زيل كا تدزا  ازد الي زء  تزو العرزا   زدرا  البةز  كحتم  اهرياكليا يف سزو س
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كإس ءنيءتك  ءبتضد يف ت ايلك كت ريةك ٌء   مك الدي   مءر سو جتءر  كسعءرفل 
  ززء   ثزز ك   زز   اززد امميززد  اززًنال كمززا سززء حززءكا ثحززد ر ززء   اززد امميززد يف 
ح رء  الدرس تا يحك تءلراا3" ك د تط  اد الي ء  العرا  ال ة  ء  سري مء 

ءس  يف م ا الدزء ل ثة  ازد امميزد سزو   مزك كتاا زعك ككطليتزك انزًن ال  زًنل   
 مء سرء  سو اعي  كن ي  كثدتيءتك اللصزي  ال ازًنل   ءنزت لزك تابيضزء   ازًنب"ل 
كيثيا الدءمد  ء  3 " لدسء  لء  زرءرا يف ح رءتزك ثنزء كسضزية االتزو  لزء َةزظ 

 زز  تززءلراب لززو يريززرتب  إال تززءلراب"ل   يززكل ك ززء   اززد امميززد ستززص يا ترالززك 3 سززء ث
كيا د الدءمد ث     ذلك  زء  سزو تي زا الدزي  الاالزد  مزءر سضزية الز ة ث زءض 

 (.4تع مك كث   ك     الدي  اتو العرا  
 مززء  ززء  أل يززك األ زز  اهالززاد سضززية دكر مززء  يف تع ززيم كت رززٌن  ادامميززد       

تززدري، تءهريزز د الاحيززد لرييزززا ساززءدل الاطليززال  ززء  تززدكر  اسززتا ا كالززد  يف ال
كادة ال نءعل كظ  يتعضد سضية كيلةا   يك هاا  ا تع يمك يف تان،ل   ء  ي ءتا 
األ  يف حتمزز  اهريززاكليال كمززا سززء تدززًن اليززك اليسززء   الززر  ززء  ياعززط نززء إليززك يف 

 (.5تان،ل كالر ثكرد اتو العرا  تعثء سلضء يف س  ياتك 
يزد ثخ ث زي يزد    ازدالي ء ل ث زري سلزك سزلءل ا تةز  كندًن اذل ث  لعاد امم   

ل رزززءميبل  4251ا ززي  يف التع ززيمل  ززدرس يف ال تءنيززا كيف تززان،ل كانترزز  يف  ززء  
اُيط يف العم  الزاطين سز  ث يزك تزاادة ال نزءعل كاُزيط يف باضزا التحييزي الزاطين 

 (. 6كما طءل  ملدسا تءلرءميب 
  الدزززي   مزززءر سضزززية دكر يف إندزززءو ثكا ك زززد  زززء  ألرتعزززا ط ازززا سزززو ت سيززز     

سدرسا حيب تاادة ال نءعل سلضم اهالاد سضية ك اد الي ء  تو العرا ل استبء اا 
ا  يتريتاا سو ارمعيا البي يا الستر ا  ءدتضء يف  تح سدرسا ل تع يم امي مسامء 
د سدرسا "التض ي "ل  تحت ثتاانء كدرس نء اياخ  ء  وم  ث  يف ت ايو  از

امميززد سضززية الزز ة التحززا تصززةاف اهدرسززا سلزز  ا تتءحضززءل كسززلضم األسززتءذ طززك 
تاسديو الرءد  حيلضء سو سبيال كالرء ي  يري  اتو سضيدة  م الدضيد يمد 
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العييب اتو سضيدةل ك ء  ومء  ث  يف است مءا سضية مةظ الرزيآ  ال زي   زء  
 .ك مي  ستا  دي سلا 4222

ضيدة ز  م الدضيد العييب تو سضيدة ز تص ًن تءلغ     ك د  ء  لعيري  اتو س     
ت ايو سضية الع مي كالاطينل ك ةك سضية تصنك  اة الداصيا  ء يا     الظ م 
كالعااديال "ااصيا الدي   يري  تو سضيدة  ءنت ااصيا كسبء تٌن العصار 
و الر تعء ات يف اهرءكسا ار ا ييا.  ء   ء يء  ييج سدرسا  ريلبيلا كل لك س

اري  ال ة  ء  يترو ال را العيتيا ك  ا  الديو س  الر ي  سو ال را الةينرييا كما 
اري  ال ة اضد     حتاي  اهدرسا سو اهدارس اه دكبا تءلتدريج إذل ث    ات 
ال را الةينرييا     ال را العيتيا.  ء  ر ك اهلل ال يترو ال را الةينرييا إال   ي .  

  (.7 ء   اة الداصيا" 
ل ك دسك ايا ك لص ب الرتكايحل 4222ثمت سضية حةظ الريآ  ال ي  سلا     

كث يمت لك حة ا ستاا عال كتعدمء ب ، سضية لدراسا   ا  ال را كالديو     
يد الدي  يمد العييب الصء ريل ك ء   د ث م  دراستك تءل يتانا  ءستردسك  اد 

مء درس سضية     يد الدي  الي ء  تو العرا  ل تدري، يدرسا التض ي ل  
اليتءين  مي تو ثيب حةص ال سارةل لرد  ءنت سدرسا التض ي  سدرسا ِاذبيا 
استرب  وء ث ء   اهدرسٌن كالع مءول كما سء ثسضم يف ت ايو ُاا ستع ما 
ككطليا  ء  سضية كاحدا سو ربءالهتءل كتةث  سء حص ك سو تع يم يف اهدرسا 

ل يتانا يف الريلا الياتعا ساءايب ليحص  تعد سلا     ادسج سضية  لدسء التحا تء
اضءدب األم يال مث التحا تءلتع يم العءرل ليحص      اضءدب التباي  تعد   ث 

            (.  8سلاا  
كم زز ا يت  زز  للززء ث   اززد امميززد سضززية ندززص يف ثسززيب كتيلززا كطليززال  ززيف      

 زززززا العيتيزززززا كاعسززززز سيا يدرسزززززا سلضزززززء سازززززءدل الاطليزززززال س  مزززززء ت رززززز  دركس ال رء
التضزز ي  كتءل يتانززال كمززا سززء ثسززضم يف نثززج ااصززيتك كيف ت ايلززك الززيزيول  مززء 
حززززيص سضززززية   زززز  تع ززززم ال رززززا الةينريززززيال كذلززززك سززززو  زززز ا احت ء ززززك تززززاعض 
اهدرسٌن كاه رةٌن ثك سو  ز ا الزدركس الزر  زء  يتبزاض نزء اه رةزا  يف سدرسزا 
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ال رززا كاط  ززك   زز  ال رء ززء  األكرتيززا  ززد سززء د يف  التضزز ي ل ك ززء  تع مززك وزز  
 (. 9ت ايلك العصية كاط  ك     ال رء ء  األبلايا 

 ـ نضاله في حزب الشعب: 2
دل يززززتع م سضززززية سززززو اززززيا ك كثكللززززك الزززز يو احتززززك نززززم الع ززززا  كاهعززززءرف      

 حري  تز  ك ز لك سازءدل الاطليزال ك زء  ل دزي   ازد الي زء  تزو العرزا  الزدكر 
لي ي، يف ت ارب اجتءمك الرييءسزيل  ضزا سع مزك األكا الز ة ازيح لزك سعزءين الاطليزا ا

ك ي ززك تبايعززا اهريززتعمي سا ززدا لززك دا مززء ا  سززء ث زز  تززءلراب لززو يريززرتد اال تززءلرابل 
دكر اندسءج سضية يف  4222ك ء  للدءط   يا ثحاء  الايء  تاادة ال نءع  ء  

سعزززرتا اللثزززءا الرييءسزززي ترزززاب سززز  العمززز  الرييءسزززيل مث د ززز   ادامميزززد سضزززية 
 4225كءيزززا امزززي  العءهيزززا ال ءنيزززال حيزززط ازززءرا يف التحثزززًن هظزززءميا  سزززءة 

ترييتززك كادة ال نززءعل كال نعززيف سززء إذا  ززء  التحء ززك نزز   الدززع   ززء   ازز  مزز   
األحداث ثك تعدمءل كا   ءنت تعض اليكايء  تا د ث  سضية كإ اتك اُيطزاا يف 

لدزززع  سززز  كءيززززا امزززي  العءهيزززا ال ءنيزززال ك زززء  سزززو سضءسضززززء   يزززا سزززييا مززز   ا
(ل ك ززززو مزززز   األحززززداث يتحززززدث 10 4225التحثززززًن هظززززءميا  ال ززززءسو سززززءة 

 ازززدالي ء  تزززو العرزززا  يف س  ياتزززك   ززز  حريزززو تلظزززيم اهظزززءميب تزززاادة ال نزززءعل 
 كاهدءر ا الااسعا ل ري ء   يضء ك ء ا الداء ل كث  اهالاد سضية  ء  ٌو  بااا
يف اهتظززءمييو سبءلاززء تززص  ت ززا  اهظززءميب سزز ميا كمءد ززال كثنززك ااصززيء  ززء  سززو 
سلظمززززي التظززززءميبل ك ززززد تةبززززو هززززااسيب اسززززتعمءريا مززززد ت لززززد   اللززززءس اذل ر زززز  
الري حل كمت التد   سييعء ليب ااا سلضم إ ةءو األس حال ك د ك ا نء    ءس  

الاد سضية       متكل كبضد   ريلبيلا     األسي كترد  تءلد ي عسء  الا دب اه
يف هتد ززا األسززارل كل ززو اسززتة ازا  الززدرا كاهريززتاطلٌن كا ترززءا اهلء زز ٌن سززا  
ا بياتء ك ا   يف الا دبل حيط ا تر  ث    اهلء ز ٌن كسزلضم  ازد الي زء  تزو 
العرززا  كث ززد  ثززاء ل كحززءكا  زز ب اهريززتاطلٌن ث  يض مززاا   زز  امززي العززييبل 

ي ا تي ي، الا ديا ك مي اتو حاي ، ليب ااا ابتمء ء س   ءسز  ام سريلارل ءتص  
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العمءلزززال كمزززا االبتمزززءض الززز ة حثزززي  اهالزززاد سضزززية كك ززز  حزززدا  ززز رب حريريزززا  
 (.   11 ءد  تتعيض وء كادة ال نءع 

 ءيش سضية الدء  م   األحداث  و  ي ل حيط  ء  ندبء  مو   يزا     
كستززص يا تءال ترززءال  الززر طءلززت سلء زز ي امزز   الريززييا الززر نظمززت اهظززءميا ل 

كادة ال نزءعل كستصهززء سزو ح ززم اهزااسيب االسززتعمءريا اهريزتضد ا ل دززع  ار ا ززيةل 
كاها ززززد ث  سضززززية امتزززز  وزززز   اهصسززززءب كارززززيا م اهيت اززززا يف حززززا ار ا ززززييٌنل كازداد 

لدززع  إ ززيارا   زز  االُززياط يف العمزز  الززاطين سةثزز  التيززءر االسززتر رل مزز   ا
    مجعيا الع مءو الر يترءسم سعضء ث  ءرمءل ك د حتدث ثستءذ  اتو العرا   و 

"كتءللريززاا هلء زز ي بي ززي  ززء  ثحززداث الززدركس اهريتا صززا سززو امززاادث  ززء  3 
 ءنزززت نربزززا انبززز   عدراا بديزززدل كلربيعزززال  اءللريزززاا لززز دراا   4225سزززءة 

   عءلزا لتحريزا االسزتر ا ارديد  رد اتثح ثنك سو الثيكرة الاحط  زو كسزء 
كث    ث  ا تدا اال تةءو تءهبءلاا تكل ثسء تءللرياا ل ربيعا  لعين نا     اهةءميم 
الريززززززززءترا يف ال ةززززززززءح كالتلظززززززززيم كالززززززززر  ءنززززززززت سعضززززززززادب  ازززززززز  امززززززززي  العءهيززززززززا 

 (.       12ال ءنيا..." 
ا ندزززءطك كثسزززء  زززو الظزززيكف الزززر اُزززياط  يضزززء رمسيزززء يف حي زززا االنتصزززءر كتدايززز    

الع زززززين  رزززززد  زززززء  يلءسزززززاا سدزززززءر ا امي زززززا يف االنتاءتزززززء  التدزززززييعيا يف نزززززا م  
ل كتريززعةلء ازززضءدب سضزززية يف إحزززدى اهلءسززاء  يف تا زززيح ذلزززكل حيزززط 4221

ثكرد سضية يف سعيض حدي ك  و ر يا درتك يف اللثءا يمد العييب دسءغ العرتكس 
سءغ العرتكس(  ء  تعد حاادث الدضءدب اآلتيا3 "كثكا حءدث لرءو نثءرل سعك  د

ل حيلمء  زير حز   الدزع  ار ا زية انزيكج سزو اللثزءا الريزية اذل 4225سءة 
اللثءا الع زين كالرتازح ل نتاءتزء ل ك لزء يف سلبرزا كادة ال نزءع   ز  سريتزا سزو 

سء تز اا حء زيب يف األذمزء ل كاذا تلزء نت رز   4225سءة  1سديلا  ءها كثحداث 
ااس تا ءدك  كاألخ يمد العييب يف الا ت ال ة  لء نعم   يك س ءها سو األخ ام

يف الرييل ط اء سلء انزيكج ل عمز  الع زينل ك لزت ثتصزار ث   ز  سزء يب ز  سلزء مزا 
حتثًن الريءحا العءسا ل اباءول كل زو تعزد ا تتزءح االبتمزءض ط ز  سزين ث  ثرترزي 
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حيززززءع دك  اهلصززززا كثلرززززي  باززززال ك ءنززززت ثكا  باززززا سيءسززززيا   ليززززا ثلريضززززء يف 
 (.  13إ دادل كال استعداد..." 

 ءنزت مز   تدايزا العمز  اللثزءرل الع ززين هضزية يف حي زا االنتصزءرل ك زء  ذلززك     
ل حيزط ثط زا سزياح سصزءرل كترزير الرتازح 4221تعد تصسزي، امي زا يف ث تزاتي 

كانتضززءج سيءسززا اللدززءط الع ززين ل حزز    4221ل نتاءتززء  التدززييعيا يف نززا م  
 ا الريية.                                                                                           تدا اللثء

ك زد اسزتبءض سلء ز ا حز   الدزع  يف كاد ال نزءع ث  ٓررزاا ٍءحزء  سعتزز بل    
حيزززززط تيازززززح اهلء ززززز  يمزززززد تزززززو تةتيرزززززال ك زززززءز   يمزززززء تعزززززد  ء مزززززا امززززز   يف 

ا سيبل ك زء  ذلزك انتصزءرا سعلايزء ل حي زا االسزتر ليا الزر االنتاءتء  الا ديا ألك 
اسو سضية تلض ضءل كي  ي ث د اوءدة طًنكش ر يزا سضزية يف الدراسزا كاللثزءا 

كاالنتاءتززء   ءنززت الةي ززا الززر كبززد  4225تززاادة ال نززءع ث  سظززءميا  سززءة 
طزززز   سدرسززززا التضزززز ي  ثنةريززززضم ٕززززيك    مززززء ل لثززززءا الرييءسززززيل كث  سضززززية 

ءلت اسزززك كحياتزززك كسردرتزززك  زززء  اهلء ززز  الازززءرزل حيزززط  زززء  ندزززبء  ززز ا امم زززا ت
ك بياززززء سةامززززء يف امم ززززا االنتاءتززززء ل تعي ززززت   يززززك سزززز ء  كادة ال نززززءع  ززززء  

 (. 14خببءتك اممءسي الاطين ال ة ات   تعثضم  4221
"اهلظمززا انء ززا"ل كالززر ا ت مززء سضززية  4220ك ززد ثندززص  امي ززا يف  ززء      
اب يف البييزززا الصزززحيحل حيزززط جتلزززد  زززدد سزززو ازززاء  ت دتزززك كادة زنزززءع يف  بززز

اهلظمززا تزززاادة ال نزززءع الزز ة ارتزززا  امسزززك  سريزززلاااهلظمززا كسزززلضم سزز يمء  تي زززء  
 (.15 4254ت يراد ياسال اذ ا تر  سعك  ء  ك ي سعك  سو س و  لءتا  ء  

سززءل حيززط تتلززء ،  ززء  امززياا الززاطين ندززبء يف  ييززا كادة ال نززءع ك ءهززا  ما      
األحز ا  كارمعيزء  الديليزا يف  دسززا ثمزدا ضء كحتريزا سبءيضززءل  زء  سضزية سززو 
الرءدب األسءسيٌن مي زا االنتصزءرل ارتزا  تع  زء  ك يرزا سز  ٌ  زي مجعيزا الع مزءو 
ال يو ي تري س  تابضضم   ييء كركحيءل كس  سرياكرل ح   الايء  ار ا زية زنزء  

 (.  16يمد العييب 
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ــا      ــونه ودورب فــي ربــط العالقــات بــين حركتــي التحــرر ثاني ـ مهــري فــي ت
 الجزائرية والتونسية.

التحززززا سضززززية تتززززان، هاا ززز ا دراسززززتكل كذلززززك ر رززززا ط اززززا  4220يف  زززء       
سدرسا التض ي  تاادة ال نءعل كسلضم يمد الصءحل رحء  ك يريءكة زيتزا   ازد 

ياخ اهدرسا اتةراا س  إدارب ال يتانا ال بيال كالدضيد  مءر اابييبل كيادكا ث  ا
  ززز  إرسزززءا تع زززء  اهدرسزززا السزززت مءا تع زززيمضم العزززءرلل ك زززءناا يلةرزززا    زززيضم 

 (. 17كيتعضدكمم تءل يءرب 
كيف تان، اُيط سضية يف امي ا الب تيا كيف   يا حي ا االنتصءر ل حييء       

كاهضزززءبييو كتلريزززيا  الدٕرياطيزززال  زززء  سزززو تزززٌن ندزززءطءهتء اعازززياف   ززز  الب ازززا
 الع  ا س  اهلء  ٌن الدستاريٌن. 

 ـ دورب في قيادة الحركة الطالبية الجزائرية بتونه: 1
تيز سضية سل  التحء ك تتان، سلء   يف امي ا الب تيال ك ءنت م   
امي ززا  ززد تززدث  يف االنرريززء  اذل بلززءحٌنل مجء ززا الاع ززا اهاالززا  رمعيززا الع مززءو 

بززي  انتاءتززء   4222يززا اهاالززا  مزز   الدززع ل كيف تدايززا  ززء  كمجء ززا ارمع
لت ديد س ت  مجعيا الب اا ار ا ييٌن تءل يتانا يف ظ  تلزء ، حزءد تزٌن ارلزءحٌن 
اهتصءر ٌن     الريءدبل بلءض ساارل رمعيزا الع مزءو رازح يمزد اهي زي   ز  رثس 

يززد سضززية كيمززد  ء مززال كبلززءح حزز   الدززع  راززح  ء مززا   زز  رثسززضء  اززد امم
سياز ززال كثسززةي  االنتاءتززء   ززو  ززاز ارلززءح ال ززءينل حيززط انتازز   اززد امميززد 
سضية ر يريء ويلتضء التلةي يال ك مت األ ثزءو اآلع ثمسزء ضم3 البزءمي  يزدا ل 
ك ززءحل الصززءحلل ك ءسززم رزيززال كساززءرا سء ززيل كسزز يمء   اءسززول كيمززد كا  ززي 

(ل ك ززد حترززا مزز ا الل ززءح   زز  18ة تءنءسريززال كالبيزز   يتززاش كيمززد  يريززءك 
الزززي م سزززو امم زززا االنتاءتيزززا الزززر ندزززبضء ك زززد سزززو مجعيزززا الع مزززءو تي ءسزززا العزززييب 
ء يف الززززد اب لعززززد   التاريززززيل كالزززز ة يزززز  ي يمززززد الصززززءحل رحززززء  ثنززززك  ززززء   ززززٓي
التصزززززززايت   ززززززز  سضزززززززية كل زززززززو مززززززز ا األ زززززززًن  زززززززل  اهةءبزززززززصب ك زززززززءز األكا يف 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والذراسات التاريخية   

 

 212 70العدد 
 

ندززءطك كاه ءنززا الززر ثحيزمززء يف  يززءدب مجززاض  االنتاءتززء ل ك زز  ذلززك بززءو تةثزز 
 (.19الب اا   ا اهظءميا  

لرد ارتا  سضية تع  ء  ك يرا س  البز   ال يتزانيٌنل ك زء  لزك دكر 
مء  يف رت  اتصءا ماالو تءم  ل  ء ي نةيزك اذل ار ا زي ابتضزد سضزية يف التص يزد 

هاءازيب ك زًن اهاءازيبل     ارتاءط الب اا تزءم  ل كذلزك سزو  ز ا االتصزءال  ا
كيف مز ا اعطزءر يز  ي البءلز  ال يتزاين كاهلء ز  األسزٌن تديدزي ثنزك نظمزت زيزءرب 

ل كذلزك 4222هريارل الب ازا ال يتزانيٌن ل يزءرب سرزي امز   تزءر ا ي العء زما سزلا 
تءلتلريزيا سز  اهيحزا   اززد امميزد سضزيةل ك زء   ززمو ىمزاض الب ازا سالزاد  ءسززم 

رءسزم مزينل ك ازد امميززد تا م زا كالدزضيد ًتزءر   يز ل ك  ززي نءيزت ت رءسزمل كت 
 ززءلال ك ززياب.. ك ززًنممل كيزز  ي ث  مززاالو بززءسكا لتم يزز  سريززيحيا تعلززاا  "الاا ززا 
تززءهلل امةصززي"ل تعززد ث  س  ززاا يف اززي  الززا د سريززيحيا "طززءر  اتززو زيززءد"ل كثكززم 

تءل ااتت الاطليا"ل ك ء  التراا يف سري ام   يلء  ٌن يرءمساكم "اعٕء  تءلريمل ك 
 (.20سلضم يمد العييب دسءغ العرتكس ك اد امميد سضية 

كحتزدث ثتزا الرءسزم سززعداهلل  زو سضزية البءلز   رززءا ثنزك  زء  ز يمززء 
تءلبايعال "رثيتك ذا  سيب يف  زءتح سزلاا  انمريزيليء  سزو الرزي  اهء زي ٔبز  

تززززٌن  ززززءدب حزززز    يف مجزززز  سززززو الب اززززا ار ا ززززييٌن تتززززان،ل ثيززززء  ندززززا  انزززز ف
الدزززع ل ك زززد سزززيى انززز ف اذل األتازززءضل كسزززلضم ط ازززا ال يتانزززا الززز يو حدزززدمم 
امزز   لي انززاا سززو ط  عززكل ك ززء  سززي سضززية اززءتء طايزز  الرءسززا َيززا ارريززم 
ذر  ال ريزززء  اززز ءض الر ززز ل  زززء   زززد ث مززز  دراسزززتك يف بزززءس  ال يتانزززا كيعزززيف 

د  صززا  تابززك سضززية تا ززد (ل كمزز   الدززضءدب ألحزز21ثك ززءض الب اززا تتةء ززي ضء" 
    اه ءنا الر ثحيزمء سضية يف األكسزءط الب تيزال ك زد  ثز  سضزية ث  يريزلد 

 ر ءسا احتءد الب اا للء اك سياز ا كتةيغ لتم ي  ام   يف تان،.
كم  ا  رد  ء  هضية دكر يف تلظيم كتةعي  مجعيزا الب ازا ار ا زييٌنل 

ينل كتةثزززز  ر ءيتززززك كتلدززززيبك ث زززز   كتياززززيدمء ل ريززززء  تززززدكرمء التع يمززززي كالززززاط
 (. 22س ءنتضء يف اميءب  التانرييا كار ا ييا 
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 ـ تمثيله لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في تونه:2  
ال نعيف ال  ًن  و دت ي يا حي ا االنتصءر تتان،ل كسء إذا  ء  سضزية 

سززي   زز  ثكا سززو تززاذل سريززاكليتضءل ك ززد  ززء  الدززءذرل اه ززي الزز ة درس تءل يتانززا 
ل كسززع  عتززيا  اتةززء  تعززءك  سزز  امزز   4221تززان، يف طييرززك اذل الرززءميب  ززء  

(ل ك د ي ا  اتةا     تعيٌن ٌ   ل حز   تتزان،ل حيزط 23الدستارة التانريي 
سلريرء ل ح   تتان،ل كما سء  4222تدًن اهصءدر اذل ا  سضية  ٌن سل   ء  

 ززو اه تزز  التلةيزز ة  لاالسريززيا ززد  البءلزز  سالززاد  ءسززم تززءلراا ث  سضززية  ززء  
سيءسيء  و احتءديا ار ا ييٌن مي ا انتصءر امييء   سريلاالالحتءد الب اا  مء  ء  

الدٕرياطيا تتزان،ل كتدزم  سريزاكليتك تلظزيم الب ازال كالت زءر اللدزبٌن يف ًت زا 
اهزززد  التانريزززيال كسزززلضم سصزززبة  الرزززءمسي الريزززبءيةيل كيمزززد د زززءين سزززو  لرزززا 

لة حززززٌن اهزززز ال كسززززلضم سريززززعاد اهرززززياينل كاهززززاظةٌن كالعمززززءا سززززيدة نززززءبيل كا
(ل ك د سء د ماالو     د م اللدءط الريية 24كسلضم  اد الي ء  سثاة..اخل 

مي زا االنتصززءرل ك ء ززا التززءبي يمززد د ززءين الزز ة نظززم ر رززا سضززية ال يززءرب الززر 
ح كتءلرزءدب  ء  نء تا يءف كيمد  صمءينل كس لضم سزو االتصزءا يضزييب الريز 

 (.25الدستاريٌن 
ززدر تلززء ث  نتريززءوا  ززو طايعززا اهريززاكليا الززر تاالمززء سضززيةل كمزز   ْك
ٕ ززو سرءرنتضززء تءلةدراليززا اهريززاكلا  ززو تلظززيم ار ا ززييٌن تةينريززء؟ل ياززدك ث  تززان، 
تزززدث  ت تريزززي ثّيزززا يف اسزززرتاتي يا امززز  ل حيزززط لزززاحظ تاا زززد  زززدد  ازززًن سزززو 

ل كسلضم األسٌن دتء ٌنل ث د 4252ز 4221ب اهرياكلٌن     تان،   ا الةرت 
تززادبل ث ززد س  لززال حءسززد ركانيززال يمززد  يثززيل كاألسززٌن ت ضززءدةل الزز يو تا ةززاا 

(ل كث ززد اتززو ت ززا كتا ززءدك  26 4222تتززان، يف طززييرضم اذل اهدززي  العززييب  ززء  
ل لترءو س  اهلء  ٌن التانرييٌن  كالتاءحط س  ام    4222كدردكر يف بءنةي 

لدسززتارة امززي  بززا إندززءو باضززا  ةززءح سرءرتيززا ساحززدب ل ززو  ززءحل اتززو ياسززا ا
تيدد تدء  ذلكل كس  ذلك ٍح اتزو ت زا يف  رزد    زء  سز  تعزض الدسزتاريٌن 

(ل ك ءد اتزو ت زا سزيارا اذل تزان، تتلريزيا تزٌن س  لزا كتار يازا 27سلضم اءذرل   لا 
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تزان، تلريزا  م ضزء  سو اب  سريزء دب التانريزيٌن   ز  إندزءو سلظمزا  ريز ييا يف
(ل كيزززز  ي اهلء زززز   اززززد الرززززءدر العمززززادة ث  28سزززز  اهلظمززززا العريزززز ييا ار ا ييززززا 

ام تٌن االستر ليٌن يف تان، كار ا ي اتةرء   ز  تلظزيم ابتمء زء  سدزرت ال كث  
ااصيء   زا تءالنترزءا اذل تزازر ل بتمزءض سز  ك زد امز   الدسزتارة كثنزك اتةزا 

 (. 29بتمء ء  دكريء سعك     التعءك  ك رد اال
ل 4222كال ازززك ث  تزززان، تزززدث  ت تريزززي ثّيزززا تءلرزززا ل حززز   سلززز   زززء      

 ء ا يف ىءا رت  الع  ا س  ام   الدستارة كاالستةءدب سو  زدسء  ارءليزا 
ار ا ييزززال كالاحززززط  ززززو الريزززز ح كالتمززززايول حيزززط يدززززًن سضززززية يف اززززضءدتك ثنززززك 

ا يمززد  صززءسيل كال زز يو  ءنززء يف اسززترا   زز ا مزز   الةززرتب يمززد تا ززيءف ر رزز
 (.30سضما للر  الري ح سو ليايء    تان، اذل ار ا ي 

ك زد  ءنزت ابتمء زء  مز   اويلزا تعرزد تزءهري الي يريزي رمعيزا الب اززا 
تءلري  سو رحاا الرلمل ك  ا يدرسا اماياا الر مت استل ءرمء سزو ثحزد انزااصل 

كالرييءسززي الزز ة  ي تززك تززان،ل كسلضززء  ك ءنززت ل ضيلززا سدززءر ا يف اللدززءط البزز يب
اهدززززززءر ا يف إ ززززززيا  الب اززززززا ال يتززززززانيٌن كد ززززززم ال حززززززا سبززززززءلاضمل حيززززززط تةيززززززد 

 (.31الدضءدا  ا  سضية كسياز ا  ءنء يدءر ء  يف ابتمء ء  الب اا التانرييٌن 
ك ززد كبززد  اززد امميززد سضززية نةريززك يف تيلززا  رء يززا كسيءسززيا بديززدبل 

 يو  زءناا حتززت لزااو حزز   الدزع ل كاززيض يف كتعزيف ملزءا   زز  تعزض الرززءدب الز
تلظزززيم   يزززء ل حززز   يف تزززان،ل كتعزززد الل زززءح الززز ة حزززءلا مززز   اهازززءدرب تزززءدر 
امززززز   إذل ا تمءدمزززززء  ت يتزززززا ك زززززٌن سضزززززية سريزززززاكال يف تزززززان، لتم يززززز  امززززز   

 الدع .
كلعززز  ٍزززءح سضزززية كر ء زززك يف ا تحزززء   زززةاف البززز   د عضزززم للرززز  

ثكسزززءط ارءليزززا ار ا ييزززا يف تزززان، ل  صندزززلاا   يزززء ثكذل ل حززز   يف الت يتزززا اذل 
سديلا تان، كتل ر  كاهلءطا امدكديزا سز  ار ا زي س ز  ال زءف كبلدكتزال كم ز ا 
ٍحاا يف رت  ارءليا ار ا ييزا يف تزان، ني زا االنتصزءرل كمزا سزء ثسزضم  يمزء تعزد 

 (.32 4252ضء سلا يف  يءسضء تدكر  ء   يف تد يم ال ارب تعد اندال 
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ك ززززد بلززززد سضززززية  ززززًنب العلء ززززي الب تيززززا ل ززززد اب مي ززززا االنتصززززءر كنصززززيب       
اهديكض ال ارةل كثندص يف الادو يعيا اهلء ز  اهزد ا ازةءطا الريزعيد   يزا سزييال 
 ززمت إليضززء  يمززء تعززد  ءسززم سالززاد ك ءسززم رزيززا ك ءسززم زدكرل ك ززد تززءدر سضززية 

ل نترزءا اذل الرزءميبل كيلةزيد ر يرزك يف اللثزءا  كما سرياكا  زو التلظزيم يف تزان،
راتززح سدززحاد تززءلراا ثنززك ثرسزز  اذل العززيا  لززد اا ال  يززا العريزز ييال كال نعززيف 
ال  ززًن  ززو مزز   اهاززءدربل ك مززو يرززا كرا ضززءل كإ   ءنززت دل ت  زز  تءلل ززءح أل  

(ل  مززء رتزز  سضززية كمجء تززك االتصززءا تززٌن تعززض 33سضززية  ززءد هريززاكليءتك تتززان، 
لء زز ٌن ال يايززٌن كحي ززا االنتصززءرل كسززلضم اوززءدة اتززياميم اهدززًنيفل الزز ة ط زز  اه

سززو ثحززد البزز   ال يايززٌن تلظززيم اتصززءا يصززءرل يف ار ا ززي  ززو طييززا ر ء ززك سززو 
ل كث لءو  ادتك اذل طيات ،    4221الب اا ار ا ييٌن تءل يتانال كمت لك ذلك  ء  

 ييٌن ال يو احتةاا تكل كاستمي يف اتصءالتك تان، التر  تص ثءو مجعيا الب اا ار ا
 (.    34جبمعيا الب اا ار ا ييٌن  مء تدا سياس ا ثكردمء يف س  ياتك 

ـ دورب فــي ربــط العالقــة مــا الحــزب الدســتوري والــدعوة لمشــرو  وحــدة  3
 المغرب العربي:

،ل  م   ء  سضية ر يريء الحتءد الب اا ار ا ييٌن ٌك   مي ا االنتصءر تتان      
  ززز  ر ءيزززا ازززاك  ارءليزززا ار ا ييزززا يف تزززان، ك  ززز  ر ءيزززا سدزززيكض كحزززدب اهرزززي  
العييبل ك د  ء  هلء  ي كادة ال نءع ك ءهزا    زا تءهلء ز ٌن التانريزيٌن اسزتر ضء 
سضززية يف تاطيززد    تززك تصكسززءط الدسززتاريٌنل  رززد ذ ززي ثسززتءذ   اززد الي ززء  تززو 

ا ا سززز  نزززار الزززديو تزززو يمزززاد سزززديي بييزززدب العرزززا  ثنزززك  ءنزززت تيتبزززك    زززا  زززد
األسااضل ك ءنت ارييدب تعم  ل د اب اذل العم  اهرءريب اهدرتال كثكء ندي  لك 

 (. 35سرءال ي ح  يك      يكرب الاحدب تٌن األح ا  اهرءرتيا 
 مء يز  ي ر يزا درتزك يمزد الصزءحل رحزء  ث  سضزية سزء لازط تعزد ث  التحزا       

  لززك س ءنززال حيززط  ززء  تةثزز  ساا ةززك اليادي ءليززا ك بءتززك امززءد تءل يتانززا ث   ززل
م  حالك الب  ل  مء ثنك  زء  يرزد  تءسزم البز   ار ا زييٌن  ي ةت األنظءر ْك
ل ابءتززا يف الت معزززء  الزززر يعرزززدمء ط اززا ال يتانزززا التانريزززيٌن كامززز   الدسزززتارة 
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حزز   الدززع ل امززيل ك ززء  يا زز  رسززءلا البءلزز  ار ا ززية كيرززا ستحززد ء تءسززم 
كياعط ت لك يف الب   ار ا ييٌن  ءسا كثس  يف  اض سعي ا اللثءا تا دمم 
كاهبءلاا تءستر لكل ك د رت  سضية سو   ا م   الت معء     ا كطيزدب سزو 

 (.36ال  مءو الب تيٌن كالرييءسيٌن يف تان،ل كسلضم   كز اليتء ٌن كالبءمي  يرا 
ليء  الرززي  اهء ززي دتززي تظززيكف  صززياال ٕي مززء ك ءنززت تززان، يف تدايززا  ريززي     

تصء د اهد الاطين اهبءل  تءالستر ا كالصدا  س  اممءيا الةينرييا ال ة تصبج 
ا ي ا تيءا  يحء  حدءدل ك د  اا الرءدب الدسزتاريا    ز  إمسزءض  زا  تزان، 
 يف انززززءرج كيف األسززززم اهتحززززدبل كا تمززززدكا   زززز  اهريززززء دب ال ميلززززا الززززر ٕ ززززو ا 
يرززززدسضء سضززززية كر ء ززززك يف نرزززز  الا ززززء ا كاهلدززززارا  اذل الززززيثة العززززء  الززززدكرل  زززز  
ار ا يل كيف م ا اعطءر ي  ي   ي  ءيف البءل  ال يتاين ث  مجء ا سرياكرل حز   
الدع  تتان،   ةا  تلر  ك ء ا ام   الدستارة اذل ٌ  ضم تءألسم اهتحدب  ز  

سزززء يزززيا    ززز  الزززي م سزززو  بارهتزززءل كل زززو ار ا زززيل كثنزززك ثٍززز  اهضمزززا   ززز  ثحريزززو 
الدزززززيطا الةينريزززززيا انتاضزززززت اذل حتي زززززكل "ك ءنزززززت ازززززيطا امزززززدكد تيا ززززز  تزززززلر   
األااءص اذل بءن  ر زد حتي زء  اهلء ز ٌن اللدزبءو سزو ح تلزءل كيف سرزدستضم 
 ادامميزد سضززية اذل بءنز   ءسززم رزيززال مث بزءو  ززيار إتعززءدة سزو تززان، ست اسلززء 

(ل كتا زد ازضءدب البءلز  ث زد اوزءدة طزًنكش مز   اليكايزال 37 س   يار إتعءدّزء"
حيط ي  ي ث   ءيف تباض ألداو اهضما تعد ث  رتات األسار كحثي  يف ابتمءض 

 (.38 م سضية ك ءيف كطًنكش ك مءر اابءييب 
ك د مسح ندءط  اد امميد سضزية يف تزان، إذل ث  ياسز، لع  زء  

   الدزع  ار ا زيةل  مزء مسزح لزك ذلزك ك يرا تٌن ام   الدستارة التانريي كح
ث  ٓمز   زارب سةصز ا نريززايء  زو إس ءنيزء  تبزار  ةززءح الدزع  التانريزيل  ضززا  
 ززء  يع ززم ث  الززي ي، تار ياززا  ززء  ث ززد  ازز  ااززتداد األزسززا سزز  سزز بء  اممءيززا 
تعززززض التدزززز ي   الصززززرًنب كميصمززززء ل ريززززء  تتلةيزززز  تينززززءسج يززززدد سززززو ث مززززءا " 

رءكسا اهري حال كل لك  ء  يلظي إذل العم  اهري ح  علصي التايي  كالعلا " كاه
سريء د يف  م يا  ء  ل عم  الرييءسزي اه ءنزا األكذل  يضزءل ك زء  يعترزد ث     زا 
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ثاززضي سززو مزز ا اللدززءط " التاززيييب" ت ةززي ع ززياج الرثززيا التانريززيا سززو اللبززء  
ءربيزا ث زيى ال لء ي الةينريي التانريي إذل نبء  ثكس  تت ة  تك  لء زي ك زاى  

 (.39ل تيبح ساازيو اهعي ا لةء دب الدع  التانريي 
كتعيف سضية تةث     ءتك كس حظءتك     ثسيار ام   كاألطياف 
الةء  ال  رد  يف تء  تدايا اهرءكسا اهري حا دل ت و ياءدرب ام   كإِء  ء ضء 

  اد ال زي  الداء  ال يو استعدكا ل عم  اهري حل ستص ييو يف ذلك تص  ءر األسًن
(ل كث  ام   سءرض الحتاا ضمل ك د استمي ندءط سضية يف تان، إذل 40انبءيب 

ل كذلك تريا  4252 ءيا تيحي ك سو طيف الري بء  الةينرييا إذل ار ا ي سلا 
 (.41 بارب اللدءطء  الر  ء  يرا  نء ملءا 

ل ك د ثدى يف ك لدسء  ءد اذل ار ا ي ظ  ك يء لة يب العم  اهرءريب اهدرتا    
م   الةرتب  دسء  تلرييريا ل عم  اهري ح     اهريتاى اهرءريب ن م    ءتك 
س  اهلء  ٌن التانرييٌنل إذ  د  لاا يءف ساعا ي يمد اتو  اد ال ي  انبءيب 

(ل  مء  ء  سو سد عي 42لتضيلا اندالض ال ارب تءأل بءر اهرءرتيا ال  ث 
نرءاء حاا كحدب األح ا  الاطليا  طيكحء   حيةا اهلءر الر  تحت

كاهرءرتيال ك ء  هضية تص ًن كا ح      يءدب ام   كمجء ا تا يءف يف تاين 
 (.43العم  اهرءريب اهدرتا  يءرا اسرتاتي يء عٍءح اهديكض الاطين 

 ثالثا ـ دور مهري في دعم نشاط ثوريو المنظمة الخاصة والتحضير للثورة.
ض سضزززية ه حرزززا الدزززيطا الةينريزززيال ك زززء  يثزززبي ثحيءنزززء يف تزززان، تعزززي         

يتحدث سضية ثنك ا زبي ل عزادب  4222لد اا ثرض الاطول  ةي  ييا سلا 
ل ززاطول حيززط ثسززلد لززك امزز   ر ءسززا دا ززيب ح تيززا تااليززا سززبيال كتعززيف   زز  
سريزززاكا الااليزززا  ازززء  رسثزززء ل كالززز ة  ي زززك يريزززاكلك تا زززيءف اه  زززا تعمءلزززا 

 ضمء يف تلصززي    يززء اهلظمززا انء ززال ك نرزز  سضززية اذل كاليززا  ريززلبيلال كاززءر 
 ريززلبيلال  مث  زززءد تعزززد  ززرتب زسليزززا  صزززًنب إذل تززان، لياا ززز  سضءسزززك اللثزززءليا اذل 

 (.44 4252 ءيا طيد  سو  ا  الري بء  الةينرييا  ء  
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ل كما 4252كيتحدث سعد اهلل  و  ادب سضية اذل تان،  ء    
ال ترءد ث  سضية طيد سو تان، ك ء  ٌلا ء سو ثسي  ًن سعيكفل حيط يرياد ا

د اوء  ءنيال ك د ثرس  ام    دب تع ء  اذل تان،   ا م   الةرتب ل للء ال 
نعيف  لضء تةء ي   ء يال كي م  سعد اهلل اذل ث  سضية بءو يف سضما لتا يا 
الب اا كايح ثك ءض ام   الر دل ت و سبمللا س  تدايا ظضار االنرريء  يف 

يءدتكل" بءو م   اهيب اذل تان، ل ريء  يضما تري ام   اي  اا  ضءل  ديح وم  
سء حدث     سريتاى الرءدبل كمدث سو رك ضم كطمص    انم كمج    متضم 
    سااول كل و سدء ي الداء  ظ ت  ء يب ستد را كستعبدا هعي ا اه يد ٌء 

 (".       45بيى يف تءطو األسي 
 ار ا ززي اسززتري يف إدارب امزز   تءلعء ززما ك ززء  لززك دكر  ء زز  يف كا زي  ادتززك اذل   

    الي م سو طءت  الريييا الز ة سيز  التحثزًن التحثًن هديكض العم  ال ارةل ك 
ل مدززززيكض إال ث  الدززززضءدا  الززززر ثدذل نززززء تا ززززيءف كاتززززو  ززززدب كسضززززية  ززززًنمم 

لتعيف     تريعا يف تا يح  باا  م   اهيح ا امءمسال ك     ا ضء ٕ و ا
دكر سضززية الزز ة  ززء  سريتززء سززو رسززاز سيح ززا التحثززًن ل  ززاربل ك ء ززا تا ززيءف 

رزززززد اسززززززتبءض  اززززززد امميزززززد سضززززززية نريززززززج    زززززء  سزززززز  تعززززززض كاتزززززو تاالعيززززززدل  
الداصززيء  اوءس ززا س زز  يمززد تا ززيءفل الزز ة  ي ززك   زز  اتززو تاالعيززدل كندززص  

 ٌن كامزززز   ندسززززا تززززٌن مززززاالو ال   ززززا    ززززا  يميززززا اسززززتر ت يف تابيززززك اهلء زززز
 (.46اهديكض ال ارة 

كيت  ي سضية ث  نااب ارمء ا ال اريا الر ا  ت سو م ا ال   ي كالزر يعزاد     
ل ثة 4252إليضء الةث  يف تة ًن ال ارب تا ار  إ ي لرءوا  ًت ةا يف رتي   ء  

ا ززي  ادتززك ساءاززيب سززو تززان،ل حيززط  ززء  تا ززيءف يريتةريززي  دا مززء  ززو ظززيكف 
تا زار العمزز  اهريز ح يف تززان، كياحزط  مززء ْز   ع ززك ل  تزداو تءلت يتززا ك ااسز  

التانريززيال ك ءنزززت ان  زززء  اهتا زز  إليضزززء تتم ززز  يف ث  حزز   حي زززا االنتصزززءر 
 ءب   و ساا ازا اهيح زا كث  سلء ز ي الرء زدب يتب عزا  نزاض اهعي زا اهريز حال 

إ زززءدب نززط اهلظمزززا كيتابزز  ث زز  اهازززءدرب كالتابززي  ل مدزززيكض ال ززارة تااسززبا 
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(ل كيثزيا سضززية ثنززك اختزز   47انء زا ال ززال كإ لززءض  اادرمزء تتحمزز  اهريززاكليا 
 بززاا   م يززا لتحثززًن سدززيكض ال ززاربل حيززط   ززا اتززو تاالعيززد ت  ززءدب تلدززي  
  يزززء اهلظمزززا انء زززال كتزززاذل ديزززدكش كاتزززو  ازززداهءلك اهضمزززا ذاهتزززء يف  مزززءلر 

ض تا زيءف يضمزا التلريززيا تزٌن ًت زا ارضززء ل ارز ار ككمزيا    ز  التززاارلل ككز
ك لدسء اعي يد  ا التمايو ك ير االلتحء  تةينريء استا ا سضية ل ريء  يضما 

 (.     48التلرييا 
 ثاا يف  4252ك ء  سضية اذل بءن  ندءطك الريية م ا  د  ٌن  ء       

 مال  ةي إطءر ال  لا اهي  يا ل ح  ل ك ء  لك ندءط  اًن يف إدارب ام   تءلعء
حديط اتو ياسا تو  دب  و ت كيد اتو تاالعيد يا غ سءرل ل تربيا  و حءدث 
انة ءر ً   ال  ًنب تاءتلا ثك ح ث  سضية  ء  ك تضء سو ث  ص ث د ءو اتو 

(ل ك د ذ ي سضية ث  اتو تاالعيد بءو  يف ثحد األيء  ليع مك تا اض 49تاالعيد 
ءج اذل سا غ سو اهءا ل تربيا  و الاا عال  رء  انة ءر يف ً ك  الري حل كثنك ٓت

 (.50يريء دتك يف حتصي  اها غ اهءرل سو األسٌن العء  ل ح   اتو  دب 
رت  سضية االتصءا تٌن تا يءف كساعا ي األسًن يمد تو  4252كيف سءة    

 ادال ي  انبءيبل ك د ثرس ضمء اهلء   التانريي البءمي  يرا إليك ليريء دّءل 
د ط اء سلك إيصءومء اذل س  لا ندف التاءحط سعك حاا سديكض  ارب سرءرتيا ك 

سلريرال ك ء  س  لا  د تاءحط س  تار ياا يف تءري، حاا سا  تلرييا العم  
اهدرتال  كاستبءض سضية ث  يعيف سيادّء امريري ال ة ال ٕ و ث  ْدا  لدى 

رب حريرال   معضمء س  لا كإِء لدى ارمء ا الر تريع  ل تحثًن ل  ا 
تاا يءفل كمت التاءحط سعضمء يف سا  إٍءح اهديكضل كإ بء ضمء  ارب سد عا 
 و استعداد اراضا ار ا ييا ل ريء  تءهعي ا يف إطءرمء اهرءريبل ك يتء سا دا ل رءو 

 (.      51ا ي  ادهتمء سو اتصءال  اهري  الر  ءنت ل ريض ذاتك 
ث  سضززية اهعززءرض لرييءسززا امزز   ز ك ززد ذ ززي تا ززيءف يف اززضءدتك 

كالزز ة  ززء  ي تريززك تءسززتميار تء تاززءر   ثززاا يف ان يززا الززر حتثززي ل  ززارب ز ث  مززك 
تا زاا الثززءتبٌن اهيسزز ٌن سزو الرززءميبل كثنززك تاءح زء سعضمززء مث كبضضمززء اذل ل رززءو 
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س  لا كماا كذلك نثار سضية ال ة  ء  يرا  يضما الرتمجزا ألنزك سعزي ل كث  
 (ل 52    ء  س ايء رد ام

كث د ثحد الثءتبٌن كما يمد  ءدة الع ي  يف س  ياتك ثنك مت إبياو 
ال رءو س  يمد تا يءف ال ة  ء  يعي ك تءمسك اهريتعءر كما "رايد الرريلبيين"ل 
حيط التر  تك يف سرض  اعيب يف حي تء  الااد ل كدار اللرءش  يمء تيلضم حاا 

يءف   زز  ث  ار ا ززي سريززتعدب ل  ززارب إذا سززء  ززء  سريززء   كطليززا  ءسززال كثت رززك تا زز
 (.53اهري  سريتعدا وء ل كما سء ا عك     اهثي يف سريعء  

كا   اهريتيٌن طييرضمء إذل اهري  تعد ث  تاا د البي ء    ز  ال رزءو 
يف طييززا  ادهتمززء كمزز ا سززء حززدثل نيززط ثكمززء  ززءدا كث زز ا  اززد امميززد سضززية 

تء  ث  يثززعء لالززء  العمززز  اهريزز ح يف اهرززي ل كثنزززك ثكمززء اسززتبء ء ر ززم الصزززعا 
 (.54 4252ٕ و ث  ت ا  تاادر  يف  ييا سلا 

لرززد تززءت  سضززية تبززار اهدززيكض ال ززارة  ززو   زز  كثسززضم  يززكل حيززط  
 ء  اذل بءن  ندءطك الريية س  مجء ا تا يءف يد   تءهلء  ٌن كإدارب امز   

  تزززززءرزا يف حتثزززززًن  زززززدد سزززززو َززززا احتثزززززء  اهدزززززيكضل كيف مززززز ا اعطزززززءر  زززززء  دكر 
اهلء ززز ٌن لتراززز  اهدزززيكض ال زززارة الززز ة  زززء  ٓثزززي  زززءرج امززز  ل ك زززء  يضزززيو 
الرء دب ل حتثء  سديكض االحتءد كالعم  ال ارةل ك ء ا سو   ا د م يماد 
تززازكزك يف د اتززك لاحززدب األحزز ا  الاطليززا كاهرءرتيززا سززو  زز ا  ززةحء  بييززدب 

ضززية  ززددا سززو اهرززءال  الززر تلززدرج يف الريززيء  ذاتززكل  "اهلززءر"ل كالززر حززير  يضززء س
 (.55 مء  ء  سو سابضي  حيةا ام   " ا  ار ا ي" 

لرززززد  ززززءيش سضززززية ثزسززززا امزززز   الززززر انة ززززي    نيززززا يف  يةززززية    
ل كتصةتك  ثاا يف ال  لا اهي  يزا  زء  سلدزر  تءألزسزا كانع ءسزءهتء   ز  4252

داد الرييءسززي ل حزز   سززاف يريززء د   زز  اهدززيكض ال ززارةل ك ززء  يززيى ث  االنريزز
ا زززرتا  سا زززد تة زززًن ال زززاربل ك زززء  تا زززيءف كديزززدكش  زززد  زززءدا سزززو  ينريزززء ا زززي 
اتةء ضمززززء سزززز  يريززززءس كاتززززو ت ززززا   زززز  اهثززززي يف حتثززززًن اهدززززيكض ال ززززارةل كرثى 
تا زززيءف ث  ياسززز، سززز  تعزززض الرزززءدب اهي ززز يٌن ال  لزززا ال اريزززا ل احزززدب كالعمززز ل 
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يف حتريززززززززا ثمززززززززداف ارمء ززززززززا ال اريززززززززا لت ريزززززززززيد سعتزززززززز ا ثكززززززززء سززززززززاف تريززززززززء د 
(ل كيززز  ي سضزززية ث  تا زززيءف بزززءو ياسزززء كث ززز   ث  يمزززد د  زززي 56سدزززيك ضم 

اهززززد ا سزززززي الادززززًن ا زززززرتح   يززززك ث  يتاززززز كا إبززززياوا  مةزززززظ كحززززدب امززززز   يف 
الرء دبل كث  يد  اا رلا  ء زا تت زا  سلء زةا تزٌن اهزاظةٌن الزدا مٌن ل حز   

ا كط زز  رثيزك يف ذلزكل  صتزدى لززك سضزية حتةظزك ألنزك  ززء  كث ثزءو اهلظمزا انء ز
ٔدزز  ثال ٓصزز  انريزز ء  تززٌن البززي ٌنل كتءلةعزز  اازز  ت ال  لززا ال اريززا ل احززدب 
كالعمزززز  سززززو  ثززززايو سززززو ث ثززززءو اهلظمززززا انء ززززا ّززززء تا ززززيءف كاتززززو تاالعيززززدل 
ك ثززايو سززو ال  لززا اهي  يززا ّززء د  ززي كتااززااتال حررززت ال  لززا نتززء ج سضمززال  

سلضء إبياو استدءرب ساسعا حزاا سا زاض العمز  اهريز ح تزٌن مجء زا سصزءرل   ء 
كاهي زز يٌنل ك ززد ت ةزز  سضززية تزز بياو ال رززءو سزز  مززاا كاتززو  ززدبل ل ززو سززو دك  

(ل كسي ء  57التا   اذل نتي ا  مء ي  يل كاألسي ذاتك حص  س  مجء ا سصءرل 
ء زا  لزدسء  زيف سء ظضي  ان  ء  الر  ء  ٔد  سلضء  اد امميد سضزية  

الادًن د  ي تص  لاا زيءف ميء ز  ك لزاا  اتصزءا  ء زال كثكزء  ءنزت سابزادب 
 ا  إندءو ال  لا ال اريزا ل احزدب كالعمز ل  ا عزت سدزءدا  تزٌن الزيب ٌن  زء   زد 
ح زز  تا ززيءف هضززية تةء ززي ضءل ك ءنززت مزز   امءد ززا الززر ك عززت ثكاسزز  اززضي 

(ل كمز   الربيعزا 58ل احزدب كالعمز   الريا  يف كءيزا ال  لزا ال اريزا 4252سءة 
 د عت تا يءف ل تة ًن يف اندءو سلظما سريتر ا لتحثًن العم  اهري ح. 

ك د ث د الريزيد  ازد امميزد سضزية ث   ز  سزو ال  لزا ال اريزا ل احزدب 
كالعم  كثنصءر سصءرل  ءناا يلء دا  سديكض الازدو يف ال ةزءح اهريز حل ل زو سزو 

ززا  ززءرسال ك ززد ح ثززي يف ثكاسزز  ث تززاتي نرءاززء سززو مزز ا الرايزز  دك  ك ززاح ك ٕ 
دا   ال  لا اهي  يا ل ح  ل ككحدمء رلا الريتا  بعت ثاااطء يف اٍءز سديكض 

ث تززاتي  22(ل كإ ززي ابتمززءض 59ال زارب تعيززدا  ززو البزي ٌن اهتلززءز ٌن لريزز با امز   
الزززززز ة رتزززززز  النززززززدالض ال ززززززارب الترزززززز  سضززززززية تاا ززززززيءفل ثت رززززززك سضززززززية  4252

  لا اهي  يا كإرسءوء لي يد كماا اذل الرءميبل  صت رك تا يءف ثكمزء تتحثًنا  ال
لو يعادا اذل ار ا يل كثكم حددكا تءري  اندالض ال ارب يف كءيا الدضيل كط   سلك 
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االستعداد هيا رتك اذل الرءميبل ل زو سضزية كألسزاء   ءسثزا ث زي  لزك  زو ر اتزك 
ءف تعززززض الدززززيو ك ءطزززز  سضززززية يف الارززززءو تززززءر ا يل كمززززا ثسززززي ث ثزززز  تا ززززي

 ء  3"  ي ت   يك م ا األسي ألنك  ديا كألنك تعيف ثايءو   زًنب"ل كذ زي 
تزءدر  تزءلراا 3"ثرثيزت  4251سضية ثنك  لزدسء إلترزء  تا زيءف يف الرزءميب تدايزا 

 . (60يف اللضءيا  يا  ير  انيكج" 
  سضززية  ززء  سب عززء ثتاززدكا مزز   الدززضءدب سضمززال  ضززي ت دززا   زز  

ثززز  ي ءنززا مءسزززا لزززدى سة زززية ال زززارب كتا زززيءف   زز   سا زززد تة زززًن ال زززاربل ٓك
 صا ززءل  مززء ياززدكا سا ززا سضززية سززو  ززيض تا ززيءف ساضمززءل مزز   ززء  ذلززك 
يعززين  ززد  د مززك ل مدززيكض ث  ر اززا ااصززيا سلززك يف ٌءرسززا سضءسززك ال اريززا دا زز  

ك   سضزية   ز   زاو سزء ثكردنزء   زء  لز الاطو؟ل يظ  األسي  ءسثءل كسز  ذلزك  ز
حثززززار  ء زززز  يف إ ززززداد سدززززيكض ال ززززارب اذل بءنزززز  تا ززززيءف اهضلززززدس امريرززززي 
ل مديكض كاتو تاالعيد اهزد م الي يريزي ل مدزيكضل كمزا سزء يعبزي سضزية س ءنزا يف 

 تءري  ال ارب لبءهء س تت  لضء األدتيء  اهار ا لتا ار سديكض ال ارب.
 

 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشالهوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                 
ال ةءح را  م ا األسيل انظي  ادالي ء  تو العرا 3 دل يا ح ت مي    ادالي ء  تو الع  1

ل 4212ل اهاسريا الاطليا ل  تء ل ار ا يل الراسي كالرييءسي سو   ا س  يا  سعء ي
   27ز 22ل ص 4ج
 .252ل ص 4ل جاهصدر نةريك ادالي ء  اتو العرا 3   2
 24 دد يا   ل ا  األحياراضءدب ر يا سضية سل  الصىب الدي  يمد الصءحل رحء ل   3

 . 2742سءرس 
 اهصدر نةريكاضءدب يمد الصءحل رحء .   4
 . .....نة، اهصدر  الريءتالصل س  ياع ادالي ء  اتو العرا 3   5
درك  االلريتر ال  صاا سو انظي اضءدتك اهري  ا سو  ا  يمد  اءسل يمد  اءس3    6

 .540ز 545ل ص 2742ل دار ماسال ار ا يل .. س حما التحييي
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(ل 2771ل  42ل  دد  اهصءدراضءدب سضية حاا الدضيد العييب تو سضيدةل ى ا    7
 221ص
 .اهصدر الريءتااضءدب ر يا درتك يمد الصءحل رحء ل   8
  اهصدر نةريك.  9

10   
 .222ز 222ل ص ز ص  1ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3    11
 222 ل ص3 اهصدر نةريك ادالي ء  تو العرا   12

ل ندكب   ييا نظمضء ا  ، االس سي اال    يمد العييب دسءغ العرتكسل  صءا كنثءا  13
 .25ز 24ل ص2772ل را العيتيال سلدارا  ا  ،ل ار ا يل 

امميد سضيةل سءرس  ل  دد  ءص تعاد ا  األحياراضءدب ث د اوءدة طًنكشل   14
 .45ل ص 2742

 .540ل ص اهصدر الريءتااءس3 اضءدب  ادالي ء  سضيةل يمد    15
 .217ل ص 1ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3   16
 .251ل ص 2ل جاهصدر الريءتااضءدب ل  ادالي ء  تو العرا 3    17
اضءدب الحد الب   ان اا تتان، سالاد  ءسم نءيت ت رءسمل انظي تو نعمء  ث د3     18

 42ل  ص 4220ار ا يل ل دار االسال 2ل طسالاد  ءسم نءيت ت رءسم
 .اهصدر الريءتااضءدب يمد الصءحل رحء ل   19
ل ندكب   ييا نظمضء يمد العييب دسءغ العرتكسل  صءا كنثءااضءدب االسٌن تديديل   20

 42ز 42ل ص 2772ا  ، االس سي اال    ل را العيتيال سلدارا  ا  ،ل ار ا يل 
ل ياسيا ب ا ييا الديك األستءذ سضية ل بييدب اتا الرءسم سعداهلل3 الرء   امء ي3   21

 42ل ص 2742ث يي   47سريتر ال  دد يا  
ل الدار العيتيا اللدءط الع مي كالة ية ل مضءبييو ار ا ييٌن تتان،يمد الصءحل ارءتية3   22

 427ل ص 4212ل  تء ل تان،ل 
كسء  42 ا يل ص ل دار ماسال ارنداو امااضءدب الدءذرل لمد  اءسل يمد  اءسل   23

 تعدمء.
اضءدب الحد الب   ان اا تتان، سالاد  ءسم نءيت ت رءسمل انظي تو نعمء  ث د3   24

 42ل ص اهيب  الريءتا
 ل ك اضءدب ايت ا د 24ص  اهصدر الريءتال ادالي ء  تو العرا 3   25
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mémoires d un combattant, l esprit de Ait Ahmed  Hocine, 
, ed, bouchene, Alger, 1990,  p 1942 _ 1952l indépendance 

163 
 42ل ص اهيب  الريءتاث د تو نعمء 3   26
ساسريزا  4ل تيمجزا  ميز  دا زيل طباضا التحييي الزاطين األسزبارب كالاا ز انظي يمد حييب3  27

 .52ز 51ل ص ز صل 4212ل لديل تًنك ل    دار ال  ما -األنءث العيتيا 
ياعا ي تار ياا الستراءلك يف امدكد ت حريٌن بيادب  4257ية التر  ثكا سيب يف  ية  28

دل كالعيريءكةل انظي اضءدب سةص ا لا حريٌن بيادب س  ضء الع ينل   ادامميد الع ين3 
 يلءساا     ال ال اضءدا  اةايا لعدد سو اهلء  ٌن كاهرءكسٌن سو تان، كالرًنكا  كالريءح ل

 421ز 420ل ص 2771تان،ل اي ا  لا  اليسم كاللدي كالصحء ال 
ل العدد 4252ل يصدرمء اهي   ك د   ح ث اهصءدراضءدب  ادالرءدر لعمادةل ى ا   29
 422ل ص 2774ل 2
ل س تر  نظمتك ساسريا يمد  4255_4221بيش التحييي اهرءريب   ادامميد سضية3 30 

ل ص 2772ل سلدارا  ساسريا تا يءفل ار ا يل 2774سءة 42_44تا يءفل ار ا يل 
يال كاضءدب يمد  صءسيل يمد  اءس3 21 ل 2747ل دار ماسال ار ا يل  صاسء  تءٔر
  225ص 
  2775اضءدب البءل  كاهلء   يمد  يابل سرءت ا ااصيال ثدرار   31
 .2775ثك   0ل ار ا ي العء مال حاار يف  اد امميد سضية اضءدب  32

يا ل ةريد   33  2ل  دد  الا دسضية ترريلبيلال بييدب اضءدب راتح سدحاد يف ندكب ت ٕي
 . 2742بءنةي 

ل ص 2777ل دار االسال ار ا يل  صر س   ارب اه يا  ...اضيداوءدة اتياميم اهدًن ي3   34
  22ز 25
 .214ل ص 2ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3   35
 .اهصدر الريءتااضءدب يمد الصءحل رحء ل   36

ز 4221الي ي،   ي  ءيف سو اهلء   الرييءسي إذل الرء د العري ية س  يا    ي  ءيف3  37 
 25ز 22ص  ل ص ز2742ل دار الرصاا ل لديل ار ا يل 2ل ط4212

ل  دد  ءص تعادامميد سضيةل سءرس  ا  األحياراضءدب ث د اوءدة طًنكشل   38
 45ل ص 2742
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ل تصززدرمء كزارب  ززءلااألل ى ززا 4252 اززد امميززد سضززية3 ثحززداث سضززد  ل ةززءتح نززا م   39

ص (ل 4202ديريززم – ث تززاتي  22ل ض 2التع ززيم اال زز ي كالدززاك  الديليززا ل ار ا ززي لالريززلا
44. 
يمد تو  اد ال ي  انبءيب ز يم امي ا الاطليا اهريتيال كتب  حي  الييال كث لءو    40 

اسا ثط ا سياحكل كط   ال  او الرييءسي سو ام  4220سيكر  تاار سعيد يصي  ء  
اهصييا الر كا رتل اخت  سو الرءميب سي   ندءطك ارديد تءلد اب إذل حتييي مشءا إ ييريءل ك د 

 تيثس "رلا حتييي اهري  العييب"ل ك ء  تءستميار ٔب  الٍءح اهديكض ال ارة.  
ل ص ل سصزززدر سززززءتا 4255 – 4221بززززيش التحييزززي اهرززززءريب 3  ازززد امميززززد  سضزززية3  41
  ل ساا ذ ي حاار يف ل كاضءدتك 42
ل اهصززدر الريززءتال 4255 – 4221بززيش التحييززي اهرززءريب اززضءدب  اززد امميززد سضززية 3  42

 .22ل  22ص  ص3 
 اضءدتك ل اءحطل سرءت ا ااصيال ساا ذ يمء.  43

 – 4221بيش التحييي اهرءريب اضءدب سضية يف سعيض حدي ك  و تا يءفل سضية3  44 
 21ز  20ل سصدر سءتال ص ز ص 4255

 ل اهصدر الريءتااتا الرءسم سعداهلل3   45
 .20ل ص  اهصدر نةريك اضءدب  اد امميد سضية 3 46

ل سصدر سءتال ص ز األ ءلال 4252 اد امميد سضية3 ثحداث سضد  لةءتح نا م    47
ل  لءيا 4252التحثًن ألكا نا م   ل كاضءدب تا يءفل يمد تا يءف423ز 44ص 

 .22ز 24ل  ص2744ء ل ار ا يل كتةرد   يري  تا يءفل دار اللعم
 40ز 42ل ص ز ص اهصدر نةريك ادامميد سضية3   48

 220ل ص 2747ل دار ماسال ار ا يل 4252ب كر ثكا نا م  اتو ياسا تو  دب3  49 
  41ز 40ل ص ز ص اهصدر نةريك اد امميد سضية3   50
 40ز 41ل ص ز ص  اهصدر نةريك اد امميد سضية3   51
  24ل  صاهصدر الريءتا  ل يمد تا يءف3اضءدب تا يءف  52
ل بيزززززاش حتييزززززي اهرزززززي  العزززززييبل م ززززز ا  ءنزززززت الرصزززززا يف الادايزززززايمزززززد   زززززءدة الع يززززز  3  53

ل ص 2772سلدزززارا  اهاسريزززا الريزززءسيا لرزززدسءو اهرزززءكسٌن كا ثزززءو بزززيش التحييزززيل اليتزززءطل 
25. 
 .51ل ص اهصدر نةريكيمد   ءدة الع ي  3  54

 د سضية ل اءحطل ساا ذ يمء.اضءدتك  اد اممي  55
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 .22ز 22ل ص ز ص اهصدر الريءتااضءدب تا يءفل يمد تا يءف3   56
ل تي سضلدسا ال ارباضءدب  ادامميد سضية يف ترد   تء   ديدبل  يري   ديدب3   57

 42ل ص 2772ساس  ثاياارل سلدارا  الدضء ل تءتلال 
 .25ل  22ل ص ز ص اهصدر نةريك 58
التززءري  الرييءسززي ل   ا ززي سززو الادايززا إذل  ءيززا تاحززاش  مززءر3  ك   24ل صلاهصززدر نةريززك 59

 .227ل ص  4220ل  دار الري  اعس سي ل تًنك  ل  4ل ط 4212
 22ز 24ل ص ز ص اهصدر الريءتا يري   ديدب3    60


