
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 توطئة 

إننا نعمل على تقديم قراءة أولية حول أهم األحزاب السييياةييية الرزا،ريةت الهر  برد اعد اان هاد الديمقراطرت 

حداث أكهوار  حد وذلك اعد أ ية الحزب الوا با لذي يحهل (8) 8811ون لديمقراطرت ا ت ونعنر هنا حزب الهرمع الوطنر ا

ةية والحزاية فر الد سيا صل على موقع )الحزب المرتبة الثانية فر البرمية ال ولة الرزا،رية اليومت وهو الحزب الذي ح

 الحاكم ال علر( فر المخيال السياةر العام ااعهباره المعبر عن )الدولة العميقة(.

ةية الرزا،رية  سيا شكلت قراراد ومواقف حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت الكثير من المنعرجاد فر الحياة ال وقد 

سد واقعيا الهمثيل البيروقراطر الحديثةت كونبا حملت ق ةطوة الن وذ وقدرة الهن يذت وهو الحزب الذي ج وة الهأثير و

ةية الهر تواجبه عبر  سيا ضاد ال صعواة فر الهأقلم مع الهناق ةية الرزا،ريةت دون أن يرد  سيا لنماذج األحزاب ال

ساحةت صادمة المكوناد ال (2)الهحواد الطار،ة فر ال ةية والثقافية للمرهمعت ودون أن كما ا يواجه حرجا فر م سيا

ةية والبنية  سيا صاديت الهر تهناقض والعقيدة ال سهوى ااقه ةمالية على الم صعواة فر تبنر الخياراد الرأ يرد 

 .(4)اإليديولوجية الهر تقوم عليبا الدولة الرزا،رية

لديمقراطر الرزا،ريت  اهرة تهطلا الكثير من البحو و فر فبم طبيعة  (3) ااجهبادتيشييكل حزب الهرمع الوطنر ا

ةيةت  سيا شأن العام وماهية النخا الحزايةت الهر تقود العملية ال ةر فر الرزا،رت ونوعية إدارة ال سيا تطور المشبد ال

ت وما تلهبا من محطاد عصيييبة 8811خاصيية فر السيينواد األخيرةت واالذاد منذ اان هاد الديمقراطر اعد أحداث 

خطرها العمل المسييل ت الذي قادته جماعاد إرهاايةت وهر المرحلة الهر يطلع عليبا فر تعرضييت لبا الرزا،رت كان أ

 والهر كل ت الرزا،ر خسا،رت ااهظة جدا. (5) الرزا،ر )العشرية السوداء(ت

ةر الرزا،ريت ااعهباره الحزب  سيا شبد ال شكل حرز الزاوية فر الم ومن هنات فإن حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت ي

الذي يمثل النخبة البيروقراطيةت المشييكلة لقاعدة السييلطة وروحبا الهر تسييري فر عروقبات وما يقوم اه من أدوار 

انيهه البيكليةت وهو الحزب الذي يمثل ااةهثناء فر الظاهرة ونوعية القوى ااجهماعيةت الهر يعبر عنبا والهر تشكل 

الحزاية الرزا،رية الحديثةت ومن هنا فإن هذه المقاراة تعمل على مساءلة وقا،ع مسيرة الحزب منذ  بورهت وطبيعة 

     .(6)تطوره وما نهج عنه من تمظبراد وقيم وأةاليات تشكل مالم  الثقافة الحزاية الرزا،رية فر العصر الحديو

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 الميالد ااةهثنا،ر 

خدمة كبيرة  قدموا  لديمقراطر الرزا،ريت يعهبر أنصيياره أنبم  ما من ميالد حزب الهرمع الوطنر ا عا اعد عشييرين 

ةات للمخاطر الهر  (7)للدولةت ةهمرارية الدولةت واله طن فر الوقت المنا ةبيل ا من خالل الهضحياد الهر قدموها فر 

صراعاد الطا، ية  كانت تبدد كيان المرهمعت وتعمل على إزالهه من الوجودت وإدخاله فر دوامة من الهناحر الداخلرت وال

ةالم ال صوماد الدينيةت الهر كانت تمثلبا جماعاد اإل ةالمية لإلنقاذ( والخ ةية )الرببة اإل سيا ةر اهرلياتبا ال سيا

ضمامه  سلحةت الهر وقف حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت فر وجببا ونر  فر مواجبهبا من خالل ان والرماعاد الم

 إلى صف الدولةت وما قدمه من تضحياد فر مواجبة المخاطرت الهر كانت تواجه الدولة والمرهمع.

لهرمع الوطنر الديمقراطرت أن الحزب جاء فر وقت عصيات وأن قياداته ومناضليه اةهرااوا لنداء تعهبر قياداد حزب ا

الوطنت وأنبم ت طنوا للمؤامرة الكبرىت الهر كانت تبدد الدولة والمرهمعت وأنبم تحملوا فر ذلك الكثير من الهضحيادت 

وهم الذين اعهمدوا خيار المواجبة العسكريةت وتدمير  وكانوا السااقين إلى رفض اإلرهاب واانهباه إلى مخاطره الكبرىت

الرماعاد اإلرهاايةت وهم الذين رفضييوا الهردد أو اله اوم معبمت وهم اذلك يردون عن ااتباماد الهر تطال الحزبت 

وأنه  وتعهبره الحزب الذي ولد )اشيينباته( جاهز للحكمت ولم يمر كما هر عادة ميالد واناء األحزاب السييياةييية األخرىت

 .تلقى الدعم والرعاية والمساندة من طرف الدولةت الهر حرمت منبا اقية األحزاب الرزا،رية األخري

لقد اتسييمت  روف ميالد حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت االكثير من الوموم والدراماتيكيةت جعلت من النقا  

ةيةت أقل اكثير من الحديو عن الهحديا سيا ساحة ال صراعاد الكبيرةت الهر حول  بوره فر ال د البيكلية واإلداريةت وال

دارد حول قياداتهت ف ر الوقت الذي كان الحديو عن زعيم المركزية النقاايةت عبد الحع ان حمودة لقيادة الحزبت 

 ب(ةرعان ما تم تراوز ذلك وانهبت الصراعاد القويةت إلى اخهيار أحد أاناء الشبداء )الطاهر ان اعيبش أمينا عاما للحز

ت وقد تم ااعهماد على الرمزية الهى تمثلبا فئة أاناء شييبداء الثورة الهحريريةت فر المخيال الشييعبرت وقد كان البدف 

ضة وتميل  الرمزي من ذلك هو الوقوف فر وجه حزب جببة الهحرير الوطنرت الهر كانت قياداتبا آنذاك تنحاز إلى المعار

زب الرببة اإلةييالمية لإلنقاذت وهر الهر عبرد عن ذلك صييراحة من خالل إلى اعهماد الحوار واله اوم مع قياداد ح

 .(1)المشاركة فر اجهماع ةانهيرديو فر كنسية اإيطاليا

 المواقف الشاقولية  

ةنة  سلطةت  (8)ت8887منذ ميالده  سه المعبر عن قراراد الدولة وخياراد ال قدم حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت ن 

وتحمل مبمة الدفاع عن صييواايهبا والمرافعة من أجلبات وذلك فر كل المواقع فكان الرباز البيروقراطرت اعنوان 



 
 
 
 
 
 
 

وف وأحلك المراحلت جاعال ةياةر الذي يعمل على ترسيد خياراد السلطة والمن ذ لسياةاتبات حهى فر أصعا الظر

ةيةت الهر وجد من أجلبات وهو المنبج الذي جلا عليه الكثير من  ةا سلطة المبمة األ ةهمرارية ال من اقاء الدولة وا

الحمالد اإلعالميةت وكبده العديد من النقد والهرري ت إا أنه تمكن مع مرور الوقت والهزامه امنبرهت من الهخ يف من 

ةهطاع اناء مواقف موايرة لخصومهت وصناعة صورة موايرة عن تلك الهر كانت تصيا ةمعهه وطأة تلك الحمالد وا

 من قبل.

سلطةت الذي اعهمده حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت وهو  ةاد ال ةيا ساندة قراراد الدولةت ودعم  صرار على م إن اإل

من  أثار انهباه الكثيرين (81)الذاتيةت اإلصييرار الذي هو عقيدة الحزب السييياةييية حهى ولو كانت على حسيياب أداياته

ةيةت وجعلبم يقهراون أكثر من ذلك ااعهقاد القا،لت اأن الحزب هو الدولةت والدولة هر  سيا ساحة ال ال اعلين فر ال

صالحبا عبر الثقل الكارزماترت الذي  ةهثمار فر هذا ااعهقادت وتو ي ه ل الحزبت وزادد قياداد الحزب من اإليوال فر اا

هه قياداتبا على المسهويين المركزي والمحلرت وتوجيه اههمامبا نحو النخا العالمةت الهر ادأد تهره نحو اانخراط مثل

فر صيي وف الحزبت ااعهبار ذلك الخيار الوحيد المهوفر والمضييمونت نحو الحصييول على المنافع والمصييال  الذاتيةت 

 مئنان وضمانة ااةهقرار العام.وتحقيع أمنية تويير الموقع ااجهماعرت وهو أداة ااط

ولم يعهبر الحزبت أن تويير المواقف وتعديل القراراد الهر يعهنقبا ااألمر الصييعا وا االعسيييرت فبو يوير مواق ه 

مسهرداد  روف البالدت معهمدا على قاعدة )لكل حادث حديو(ت فلم يرد صعواة من اانهقال  ويعدل قراراته حسا

صالر(ت إلى موقع الدفاع والمرافعة من أجل المصالحة الوطنيةت كون قانون ميثاق المصالحة من موقع الخيار )ااةهئ

الوطنيةت هو قرار الدولة وخيار السييلطةت دون أن تظبر عليه مالم  الهململ أو الوقوع فر الهناقضت ال اةييهطاع أن 

ساهمهه ال عال صيده ذلك اإلنرازت من خالل م ضيف لر صالحهت وي سا المعركة ل صالحة يك ة فر الدفاع عن قانون الم

 .      الوطنيةت والمشاركة فر إقناع الرأي العام اهت ودفعه نحو المصادقة عليه فر ااةه هاء العام

 

 الهركيبة البيكلية       

اعهمد حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت منذ ادايهه على النخا البيروقراطية كقوة ضيياراة فر انيهه البيكليةت مما 

له الحزب األقوى فر البالدت وقد زادد شييعبيهه عندما تبنر الخيار)ااةييهئصييالر(ت والمواجبة األمنية للرماعاد جع

شعبية المهطوعةت الهر كل ت  سلحةت وزاد من دعم هذا الخيار عندما تبنر فئة )قواد الدفاع الذاتر(ت وهر القوة ال الم

سهوى  امواجبة الرماعاد اإلرهاايةت والهر كان حزب الهرمع شا،با ودعمبا على الم الوطنر الديمقراطرت وراء قرار إن



 
 
 
 
 
 
 

المحلرت الهر تمكنت من تعديل ك ة المواجبةت وةرعان ما راحت المعركةت كونبا اعهمدد حرب العصاااد والمواجباد 

 المحليةت اضرب الرماعاد اإلرهااية فر مقاتلبا.

ة )لقواد الدفاع الذاتر(ت جعلت من حزب الهرمع الوطنر إن حيوية خطاب الخيار)ااةييهئصييالر(ت والحصيييلة الميداني

الديمقراطرت الوةيلة الهر أعادد األمل ل ئاد شعبية واةعةت فر إمكانية انهصار الدولة وهزيمة الرماعاد اإلرهاايةت 

 لهر وفردوهو األمر الذي دفع ابذه ال ئاد الشييعبيةت إلى االهحاق اصيي وف الحزب وااحهماء االنخا البيروقراطيةت ا

يد من فرص  عد ماعرت وتوفير ال مة من اانخراط ااجه ئاد المحرو بذه ال  الكثير من فرص اانخراط فر المرهمعت ل

العمل والمنافع الماديةت وهر العملية الهر أدخلت تعديالد اجهماعية واضحةت فر الهركيبة البيكلية العامةت واالذاد 

 على المسهوى المحلر.

شييكل نموذجا جديدا  (88) روقراطيةت الهر تملك )القرار(ت وقواد الدفاع الذاتر الهر تحوز)الهطلع(تإن تحالف النخا البي

ساهم فر إدارة  ةم  ابروز فئاد اجهماعية ت ضرت و سعيناد من القرن الما شبد الحزار الرزا،ري فر نباية اله فر الم

صب  حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت عنوان هذا الهحولت الذي فه  أاواب األمل  ساب غيرهات وأ شأن العام على ح ال

حهى تحقع أهدافبا وتكهسا شرعية اانخراط فر أجبزة الدولة وامهالك السلطةت  أمام الكثير من ال ئاد ااجهماعيةت

 وتهولى مبمة إدارة الشأن العام.

ضوع إلى  ضعيهبم ااجهماعية والخ سين و واالرغم من أن الحزب انقلا على أفراد قواد الدفاع الذاترت وتخلى عن تح

صة اعد نباية منطع جديدت يقوم على الهحريم من تطلعاد هؤاءت وذلك ل سلطة( وتحقيع توازناتبات خا صال  )ال

اإلرهاب وتراجع خطرهت واداية تقليل الحلول األمنيةت وت ضيل الخياراد السياةية عليبات مما جعل الحزب يرد ن سه 

سلط ضعية حرجةت ويواجه هذه ال ئة انوع من المناورةت األمر الذي جعل أفراد قواد الدفاع الذاترت يواجبون ال ة فر و

مباشرةت وهنا لم يهوان الحزب عن الوقوف إلى جانا السلطة ضد هؤاءت دون أن ي قد خيوط الهواصل معبم ويسعى 

 . (82)إلى الهكيف مع الهداعياد الرديدة

صة وأن  ساد الدولةت خا ة ةير أجبزة ومؤ ضامنة لبقاء و شعبية جعلت منه القوة ال ولكن ذلك الزخم من  الحزب قوة 

ية ذاد الخاصية البرجوازيةت تمهلك الكثير من الخبراد والمبارادت الهر ترعلبا قادرة على تولى مبام النخا البيروقراط

إدارة البالدت فر مقاال حزب جببة الهحرير الوطنرت الذي وقع فر أزمة الهردد واانشييقاقاد الداخلية والصييراعاد اين 

سهت اأنه قياداتهت واحه ظ االرمزية الهاريخيةت الهر يمثلبا فر الوق ت الذي قدم حزب الهرمع الوطنر الديمقراطر ن 

 الخيار المسهقبلر للبالد.   

  



 
 
 
 
 
 
 

 المواقع الحيوية

ت ضييل قيادة حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت إطالق تسييمية )خدام الدولة(ت على إطاراته رافضييا اذلك العقيدة 

ة منذ ااةهقاللت فقد اةهطاع حزب الهرمع الوطنر الحزاية المهوارثة من قبل فر تاريخ الممارةة السياةية الرزا،ري

ساحة الرزا،ريةت منذ ميالده مما جعله  ةية فر ال سيا صول على المرتبة الثانية فر هيكلة القوى ال الديمقراطرت الح

ةية اانهخااية وااجهماعيةت الهر مرد ابا البالدت وكانت مواق ه وقراراته الق سيا ة وحرر الزاويةت فر كل المحطاد ال

الهر تعدل ك ة مصير كل مرحلة من المراحل السااقةت وهو يحرص على مساندة ةياةاد السلطةت ودعم كل قراراتبات 

صل فر مقاال  ضه اإليديولوجية البيروقراطيةت الهر يعهنقبات إا أنه قد تح ةلوك ت ر معهبرا ذلك موقف طبيعر و

ر الظ ر المراكز المهقدمة فر قيادة البالدت فبو القوة تلك السييياةيية على الكثير من الونا،م المبمةت المهمثلة ف

شرا،  ااجهماعيةت وخالل العقدين  سبة معهبرة من ال سهت مما يرعله يمثل ن ةي البرلمانية الثانية فر البالدت منذ تأ

ةي سيا صياد اإلدارية وال شخ ساد اورجوازية جديدةت مثلهبا اإلطاراد وال ة ضيين تكونت فر أجبزة الحزب ومؤ ةت الما

الهر تهولى إدارة الكثير من المؤةساد المبمة فر البالدت كما تكونت لديه اتراهاد اةهثمارية مبمةت تمكن من ضمبا 

ةيع ن وذها  ضا فر تو ةبادت وهر تعهمد عليه أي ص وفه وااحهماء ابات وااعهماد عليبا فر العديد من المنا إلى 

سيا صالحبات مما جعله من أقوى األحزاب ال ضخيم م شعبرت ال اما وت ةية فر الرزا،رت ليس على المسهوى الهمثيل ال

يكهسبه من أدواد ن وذ قاهرةت اإمكانبا الهحكم فر م اصل الدولة وقيادة الرأي العامت كما عرف حزب الهرمع الوطنر 

سهوى ال كريت فقد تطور كثير من اانهقال من الرفض المطلع للهياراد المخهل ة معهت ذاد واال الديمقراطر على الم

ةياةية مشهركة فر إطار النسع ااجهماعرت  اإلةالمية منبات إلى مرحلة الهحالف معبا والمسارعة إلى إقامة مشاريع 

 المحافظ والرأةمالر ااقهصادي الذي يرمعبما.

 

 الحزب والرباز

م كية اليوميةت االرغاكهسا حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت طبيعة اانضباط النظامرت الذي تحول إلى ص هه السلو

من اازماد الخانقة الهر يعرفبا الحزبت خاصيية على المسييهوى البيكلرت إا أنه تمكن من امهصيياص كل تلك األزماد 

صامت وفر كثير من األحيان ااتراه القبريت فر معالرة األزمادت وهو الخيار  سم ال وتحويلبا إلى اله اعل الداخلرت والح

األزماد من الخروج من إطار الحزبت والهحول إلى قضييية رأي عامت والحالة الوحيدة الهر السييا،د دون أن تهمكن تلك 

ةنة  سيطرةت كانت فر  صراعاته 2185خرجت األمور عن ال ت عندما تمكنت إطاراد قيادية من الخروج امل اد الحزب و



 
 
 
 
 
 
 

ةرع ضاءاد الرأي العامت وجعلبا محل اههمام المرهمعت إا أن األمر  ةارع الحزبت الداخلية إلى ف ان ما تم الهك ل اه و

 ااةهعمال األةلوب القبريت وتم إنباء األمر دون أن يهم إنباء األزمة.

شخص القوي الذي تمكن من فرم  صية واحدةت هو أحمد أويحرت ال شخ شرتين من الزمنت تداول على قيادة الحزب  لع

ةهثناء ال هرت صاقبا اه واا ةلوكاته على الحزبت وإل صيهه وطبيعة  ةهثنا،يهينت الهر تولى شخ صيرتين واا ين الق

ت فالحزب 2185ت وعبد القادر ان صال )ر،يس البرلمان( ةنة 8887فيبما الطاهر ان اعيبش فر مرحلة )الهأةيس( ةنة 

ةة الرمبوريةت أحمد أويحرت الرجل الذي عرف اطول  ةوى الوزير ور،يس الحكومة ور،يس ديوان ر،ا لم يعرف قا،دا له 

ةةت اقا،ه فر أج سا شأن العامت وفر المواقع الح سيير ال سلطةت وا يعرف للرجل مكانة خارج دواليا اإلدارة وت بزة ال

ةية من خالل مواق ه وقراراته  سيا ساحة ال ةهثنا،يةت وهو الذي يثير الكثير من الردل فر ال سبهه كاريزما ا الهر اك

روقراطيةت إا أنه تمكن من الهصاق الحزب اشخصيهه وطبيعة ةلوكاته السياةيةت من اانضباط اإلداري واألخالق البي

 .(83)وراط صورته االحزبت فقد را  كل المعارك الهر خاضبا وانهصر على كل من حاولوا خصومهه داخل حزاه

لقد اصييطبوت ثقافة حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت االمواقف الحادة والقراراد الصييارمةت خاصيية عندما يهعلع 

ةواء عندما كان الحزب يهولى مبمة االقراراد الكبر سارع إلى تبنر خياراد قراراد وخياراد الحكومةت  صل وي ىت فبو ي 

قيادة الحكومةت أو عندما يكون خارج قيادتبات وا يبالر الحزب انها،ج تلك القرارادت حهى ولو كانت على حساب مصال  

ساندته للق ةعةت مثل م ةاد الحكوميةت الهر تم وتطلعاد ورغباد ال ئاد ااجهماعية الوا سيا صادية وال راراد ااقه

اعهمادها فر فهراد األزمة ااقهصييادية الهر مرد ابا الرزا،رت دون أن يعير الحزب اههماما لبذه ال ئاد ااجهماعية 

 .(84)المهضررة من تلك السياةاد

صناعة القرار فر الدولةت ااعهباره إن حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت االرغم من مكانهه المهميزة وموقع فر أجبزة 

لذي تهزعمه جببة الهحرير الوطنرت وتحال ه مع اإلةييالميين  اه من الهيار الوطنرت ا ثانية فر البالدت واقهرا القوة ال

ةر( صم مع الهيار الوطنرت ويدخل  (85) )الهحالف الر،ا سهمرت فبو يهخا ةيةت ا تبقى على خط م سيا ةلوكاته ال إا أن 

ت ويهصييادم مع اإلةييالميين فر الكثير من المواقف ويخوم معبم معارك فر العديد من (86) ك كبيرةمعه فر معار

سا،د عنه  تومع ذلك فانه يملك قدرة كبيرة على ااقهراب من جديد معبم ومع الرميع (87)تالمواقع كون اانطباع ال

صناعة القرار تمن طرف خصومه ضروأن الم يد للر تأنه القوة المبيمنة على  ةر خالفاد الما واإلقبال على  تميع تنا

 ةواء فر الحكومة او مخهلف المرالس المنهخبة محليا.  تالهعامل معه



 
 
 
 
 
 
 

وفر أداياد حزب الهرمع الوطنر الديمقراطرت وصف خصومه )اممارةة الشعبوية( عندما يهعلع االمطالبة االروانا 

ةياةة الدعم ااقهصاديت كون ليبيرالية الحزبت وميله  ااجهماعيةت وحماية الشرا،  الضعي ة فر المرهمعت واعهماد

الى تمثيل ال ئاد البرجوازيةت يرعل منه دا،ما يسيياند القراراد الهر يكون فر صييال  هذه ال ئاد الهر يمثلبات والهر 

تعول عليه فر اةييهمرارية وجودها وتعميع ن وذها ااجهماعر والسييياةييرت فبو يعهمد على ال ئاد ااجهماعية 

شاركة فر قيادة المرحلة الرديدة من تاريخ البالدت مع ال ةطةت ويعبر عن البرجوازية الوطنيةت الهر ترغا فر الم مهو

شريعر والثقافرت دون أن يمنع ذلك حزب  سهوى األخالقر واله ض  ادعم الطااع المحافظ للمرهمع على الم الهزام وا

ندين لالن هاد ااقهصيياديت وتمكين القطاع الخاص من الهرمع الوطنر الديمقراطرت من  الوقوف فر مقدمة المسييا

 ااةهثمار وإزالة كل القيود المهوارثة من أمامه.

 المراجع

شكلت احهراجاد  (8) ةمحت اهعديل الدةهور و بور األحزاب وإعالن  8811أحداث أكهوار  15ييي  أول ميالد النظام الديمقراطر الهعددي 

ةيطرة الحزب الواحد واالرغم من أهم ةاد واألاحاث نباية  ةببا من الدرا ية هذه ااحهراجاد ونها،ربا الكبيرة إا أنبا لم ترد ما ينا

 ل بم خل ياتبا وأةباابا واألطراف ال اعلة فيبا والهر تقف وراءها وحهى من أجل الهوثيع الهاريخر.

ييي االرغم من مواقف حزب الهرمع الوطنر الديمقراطر المهمحورة حول الخيار العسكري واألمنر )ااةهئصالر( فر مواجبة الرماعاد  (2)

لكل خيار آخر إا أنه تراجع عن ذلك وةارع إلى تبنر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ةنة  السوداء ورفضهاإلرهااية خالل العشرية 

 انظر عنه.اعمين والمساندين والمنافحين وكان من أهم الد 2115

 http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/157573   

نبا قليل نادر ي تشبد الساحة الرزا،رية فراغا كبيرا فر مرال الدراةاد واألاحاث المهخصصة فر دراةة األحزاب السياةية وما  بر م  (3)

ي دار الحكمة الرزا،ر  اوداد.محمد  انظر.وحهى األاحاث الرامعية ا تهناول األحزاب السياةية  النزعة اانقالاية فر األحزاب الرزا،رية 

 86. ص 2183

 67ي ص2117 المعرفةدار  ي 8818-8131ي تاريخ الرزا،ر المعاصر  االد بشيري ي انظر  (4)

ةنة ييي تطلع )العشرية السوداء( عل (5) ضرب الرزا،ر والذي انطلع اعد الواء اانهخاااد الهشريعية  ةنواد اإلرهاب الذي  وحل  8882ى 

حزب الرببة اإلةالمية لإلنقاذ وقد  برد العديد من الرماعاد المسلحة. وهر ال هرة ارتكبت فيبا عدد كبير من المراز الرهيبة وراد 

من خالل ااةييه هاء  2115( مليار دوار ولم يهم إيقافبا إا ةيينة 51اخمسييين ) ( قهيل وخسييا،ر قدرد211111ضييحيهبا أكثر مأتر الف )

 انظر  اليوم.الشعبر العام على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إا أن الكثير من آثارها ما تزال ماثلة للعيان إلى 

war-civil-https://arabic.cnn.com/world/2016/10/17/algerian 

 44ي ص  2185ال جزا،رراا  لونيسر ي الرزا،ر فر دوامة الصراع اين العسكريين والسياةيين ي دار هومة  ي انظر (6)

 dz.org/spip.php?article620-ttp://www.rndhإلى المناضلين والمناضالد ي  ي انظر رةالة األمين العام للحزب (7)

http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/157573
https://arabic.cnn.com/world/2016/10/17/algerian-civil-war


 
 
 
 
 
 
 

ةانهيرديو يطلع على  (1) ةنة اجهماع ييي اجهماع  ضة الرزا،رية  صمة اإل 8885أحزاب المعار سة اروما العا صت فر كني يطالية وقد خل

ضهه  ضاد وهو ما رف سلحين عبر الم او سلطة والم ضاد اين ال شوال إلى الدعوة إلى إجراء م او سلطة.األ اجهماع انظر وثيقة  ال

 ةانهيرديو

(8) https://goo.gl/S8D6DU  ييي تصر الكثير من األطراف ال اعلة فر الساحة السياةية الرزا،رية أن السلطة هر من كانت وراء

نذاك الرنرال لمين  لة آ لدو لذاد ر،يس ا اا تأةيييس زروال.  بور الحزب و ندي.انظر زروال وراء  هذه األر يار أويحيى ي  و كواليس اخه

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/488568.html 

 

 http://www.alquds.co.uk/?p=147262ي انظر ي توفيع رااحر ي أويحيى يبدأ الشوط الثانر من رحلة األراعين عاما ي   (81)

   من ترارة العرالد إلى محاراة اإلرهاب االرزا،ري الزاوي.ي انظر ي علر  (88)

http://www.alarabiya.net/articles/2005/01/12/9502.html 

  ي انظر ي وزارة الدفاع توض  حول وضعية "الباتريود ي (82)

(83) https://goo.gl/ZF9p8c ةر الب سيا ةر يييي يييي  انظر يييي  أحمد أويحيىا ال http://www.al-احو عن قدره الر،ا

akhbar.com/node/241044 

 وايع ي الكثير من القراراد اتخذها الحزب عندما يكون فر ر،اةة الحكومة او ضمن طاقم الحكومة مثل الخصم من ااجور او الخوصصة (84)

القطاع العام وااةهدانة الخارجية وهر القراراد الهر تهصادم مع المعهقداد ااجهماعية لم بوم الدولة فر الرزا،ر وقد جلبت عليبا 

 ي الكثير من ااحهراجاد العارمة ي انظر ناصر جاار اااحهراجاد الهر شبدتبا الرزا،ر 

http://www.djazairess.com/alahrar/14045 

ةر (85) سلم والهرمع الوطنر الديمقراطر نرجببة الهحرير الوط هر  هو اتحاد اين ثالث أحزاب ييي الهحالف الر،ا ت ين  وحركة مرهمع ال

ةنة  ةية الهعددية الثالثة اداانهخاااعد  2114ال هرة الممهدة من  ش  عبد 2182إلى غاية  االرزا،ر الر،ا سر هو دعم تر ت ادافع ر،ي

 العزيز اوت ليقة فر اانهخاااد الر،اةية.

  https://goo.gl/pDwVPy ه يي انظر ةعدانر يباجم و أويحر يكّذا (86)

 http://www.algeriatimes.net/algerianews34008.htmlي  انظر ي أويحر يصف مقري االداعشر ي  (87)
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