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، ةــيحلا لــيلخ  .د  ةيمالـــسإلاو  ةــيبرعلا  تاــقالعلا  بــتكم  سيئر  ةــسائرب  ساــمح  ةيمالـــسإلا  ةــمواقملا  ةــكرح  نــم  يداــيق  دـــفو  ىقتلا 
دلاــخ .دو  حالـــص ، مــيهاربإ  .دو  ةيمالـــسالاو ، ةـــيبرعلا  تاــقالعلا  بــتكم  ءاــضعأو  ناردـــب ، ماـــسح  .أ  يـــسايسلا  بــتكملا  وــضع  ةـــيوضعو 

.ةحودلا ةيرطقلا  ةمصاعلا  يف  لودلا  نم  ددع  ءارفس  ونونلا ، رهاط.أو  يمودقلا ،

.صاخ لكشب  سدقلاو  ماع  لكشب  ينيطسلفلا  عضولا  ةروص  يف  ةروطوب  ىفطصم  رطق  يف  يرئازجلا  ريفسلا  ةيحلا  عضوو 

لخدــمك احالــصإ 
ً

ةينيطــسلفلا  ريرحتلا  ةــمظنمب  ءدــبلاو  ينيطــسلفلا  فـقوملا  دــيحوت  نـم  هـب  تأدــب  اـم  ىلع  ءاــنبلا  ىلإ  رئازجلا  اــعدو 
.لمعلل

ةرداقلا ةديحولا  يهو  هقوقح ، عازتنال  ديحولا  ليبسلا  ةمواقملا  يف  ىري  ناكم  لك  يف  مويلا  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نأ  ةـيحلا  نّيبو 
.شهلا نايكلا  اذه  ةدبرع  مجل  ىلع 

ةلـصاومو ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلل  معادـلا  اـهفقوم  يف  هدـالب  رارمتـسا  ادـكؤم  ساـمح ، ةـكرح  دـفوب  يرئازجلا  ريفــسلا  بـحر  هبناـج  نـم 
.ةينيطسلفلا ةحلاصملا  قيقحتل  اهدوهج 

هتالواحمو ىـصقألا  يف  لـالتحالا  تاـكاهتنا  ضرعتـساو  وصكوك ، ىفطـصم  دـمحم  رطق  يف  يكرتلا  ريفـسلا  ةـكرحلا  دـفو  ىقتلا  اـمك 
ايناكمو

ً
. اينامز 

ً
ىصقألا  ميسقت 

.ةينيطسلفلا يضارألا  نيب  يفارغج  لصاوت  يأ  عنمل  ناطيتسالا  دعاصت  ضرعتساو 

عم ةــقالع  مـيقت  ةــهج  يأ  نأ  اـنيبم  ملاـعلا ، يف  لـالتحا  رخآ  هجاوـن  نـحنف  لـالتحالا ، ةــمواقم  ـالإ  اــنمامأ  سيل  هـنأ  ىلإ  دــفولا  راــشأو 
.ةقالعلا هذه  منتغي  نم  وه  لالتحالا  نأل  ةرساخ ، نوكت  لالتحالا 

.ينيطسلفلا قحلا  عم  ىقبتس  اهنأو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  هاجت  هدالب  مازتلا  يكرتلا  ريفسلا  دكأ  هبناج  نم 

رطق ةلود  يف  ةيناغفألا  ةرافـسلا  حاتتفاب  هأنهو  ميعن ، دمحم.د  رطق  يف  يناغفألا  ريفـسلا  لامعأب  مئاقلا  ةكرحلا  دفو  ىقتلا  امك 

ةحودلا يف  لودلا  نم  ددع  ءارفس  يقتلي  سامح  نم  يدايق  دفو  ةلصفنم  تاءاقل  يف 
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.ريفسلا لامعأب  مئاقلا  ماهمب  هفيلكتو 

ةفـضلا يف  عضولا  كلذكو  نيطبارملاو ، نيلـصملا  ىلع  لالتحالا  ءادـتعاو  ىـصقألا  دجـسملاب  عضولا  ةروص  يف  ميعن  .د  دـفولا  عضوو 
ماع 48. ةلتحملا  يضارألاو  سدقلاو  ةيبرغلا 

.ينويهصلا ودعلل  ةمعاد  اهتفصب  اكيرمأ  ىلع  راصتنا  نم  ناتسناغفأ  يف  نودهاجملا  هققح  امب  ةكرحلا  رخف  نع   سامح  دفو  ربعو 
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