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يرئازجلا سيئرلا  ىلإ  ةئنهت  ةـلاسر  ةـينه ، ليعامـسإ  سامح ،"  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ثعب 
رئازجلا لالقتسال  نيسمخلاو  ةنماثلا  ىركذلا  ةبسانمب  نوّبت  ديجملا  دبع 

، ةدـيجملا ىركذـلا  هذـه  حارفأ  مككراـشن  ذإو  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  اـنعمو  ساـمح  ةـكرح  يف  اـنَّنإ  : " هتلاـسر يف  ةـينه  لاـقو 
هؤادهـشو لاطبألا  هلاجر  اهمّدـق  يتلا  تايحـضتلا  زازتعاب  رـضحتسنل  ماـع ، َّلـك  قيقـشلا  يرئازجلا  بعـشلا  اـهب  لـفتحي  يتلا 

ىلع ةديجملا  ىركذلا  هذه  ديعي  نأ  ىلاعت  اًيعاد هللا  رامعتـسالا ،" نم  دالبلا  ريرحت  ليبس  يف  مهحاورأ  اوعفد  نيذـلا  راربألا 
تازاجنإلاو تاحاجنلاو  قيفوتلا  نم  ديزمب  اًبعشو ، ةموكحو  اًسيئر  ةقيقشلا ، رئازجلا 

يف قيقــشلا  يرئازجلا  بعــشلا  هعنــص  يذـلا  بـيهملا  دهــشملا  ماـمتهاو  رخف  لـكب  عباـت  ينيطــسلفلا  بعــشلا  َّنأ  ةــينه  دــّكأو 
ىلع اًماع  دـعب 170  دالبلا ، ءاحنأ  فلتخم  نم  اًـمواقم  تّمض 24  يتلاو  ةيبعـشلا ، ةمواقملا  ءادهـش  تافر  لابقتـسا  مسارم 

يف ماـهلإو  رخف  ردـصم  لّكــشي  مهتاـفر  ةداعتــسا  يف  يخيراـتلا  فـقوملا  اذـه  َّنأ  نـع  هـتاذ  تقوـلا  يف  اـًبرعم  مهداهــشتسا ،
نيئجاللا ةدوعو  ضرألا  ريرحتو  ةعورشملا  قوقحلا  عازتنا  ىتح  يليئارسإلا  لالتحالا  دض  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  رارمتسا 

سدقلا هتمصاعو  ةلقتسملا  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ةماقإو 

ينيطـسلفلا بعـشلا  ريدـقت  ميظع  نع  يرئازجلا  سيئّرلا  ةـماخفل  ةـلاسر  يف  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  رّبعو 



معد يف  ريبكلا  رودـلاو  ةـلداعلا ، اهتيـضقو  نيطـسلف  عم  فوقولا  يف  اًبعـشو  ةداـيق  رئازجلل ، ةفّرـشملاو  ةـيخيراتلا  فقاوملل 
اذـه زيزعتو  ةلــصاوم  يف  اًبعــشو ، ًةداـيق  رئازجلا ، ىلإ  مئادـلا  اـنعّلطت  نـع  برعن  : " ةـينه لاـقو  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  دوـمص 

" نيطسلف يف  تاسَّدقملاو  بعشلاو  ضرألا  َّدض  لالتحالا  مارجإ  هيف  دعاصتي  يذلا  تقولا  يف  فقاوملاو ، راودألا 

يرئازجلا نيبعـــشلا  عـــمجت  يتـــلا  ةَّوخـــألا  رـــصاوأب  ينيطــــسلفلا  بعــــشلاو  ساـــمح  ةـــكرح  زازتعاـــب  هتلاـــسر  ةـــينه  مـــتخو 
اهبعـشو ةقيقـشلا  ةـيرئازجلا  ةـيروهجلا  نع  فرـصي  نأو  ةداـعَّسلاو ، ةحـصلا  روفومب  يرئازجلا  سيئرلل  اًـيعاد  ينيطـسلفلاو ،

ءاخّرلاو راهدزالاو  مّدقتلا  نم  ديزملا  قيقحت  عم  انوروك ، ةحئاج  ّرش  ميركلا 
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