
15
ربمتبس

2022

ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

هذـه لثم  تبجوتـسا  ةـمهم  داعبأ  ةـثالث  كانه  نإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ةـينه  ليعامـسإ  لاق 
ةينيطـسلفلا ةيـضقلاب  ةـيخيراتلا  ةـقالعلا  تاذو  ةـيلودلا  ةـناكملا  لتحت  يتلا  ايـسورل  ةـكرحلا  ةداـيق  نم  ةراـيزلا 

.ةقطنملاو

ةعيبطو ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاب  قلعتم  لوألا  دـُعبلا   " نأ مويلا  ايـسور  ةانق  ربع  ءاقل  لالخ  ةـكرحلا  سيئر  فاـضأو 
وتان ليكـشت  تالواحمو  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  ةقطنملاب  قلعتم  يناثلاو  يليئارـسإلا ، لالتحالا  عم  مدتحملا  عارـصلا 

". ىربك ثادحأ  نم  هيف  يرجي  امو  يلودلا  حرسملاب  قلعتي  ام  ثلاثلاو  يطسوأ ، قرش 

رواشتلل ةـصرف  هايإ  اًربتعم  هبئانو ، فورفـال  يجريـس  ةـيجراخلا  ريزو  عم  ىرج  يذـلا  ءاـقلل  هحاـيترا  نع  برعأو 
داحتالا ذنم  ىتح  ايسورو  ينيطسلفلا  بعشلا  نيب  ةقالعلا  نأ  ًادكؤم  ةيـسورلا ، ةيـسامولبدلا  عم  قمعملا  راوحلاو 

.ينيطسلفلا قحلا  بناج  ىلإ  فقت  اًمئاد  ايسور  نأو  ةرقتسمو ، ةيوقو  ةخسار  ةقالع  يه  يتايفوسلا 

ةينيطـسلفلا ةـحلاصملا  اهزربأ  كرتشملا ، مامتهالا  تاذ  تافلملا  نم  ةـلمج  يف  ثيدـحلا  نمـضت  ءاقللا  نأ  ّنيبو 
ًادج ةريبكلا  تاريغتملاو  ةقطنملا ، يف  ثادـحألاو  لالتحالا ، عم  عارـصلا  ةـعيبطو  يلخادـلا ، ينيطـسلفلا  عضولاو 

.يلودلا ىوتسملا  ىلع 

نيتوب ريميدالف  ديـسلا  سيئرلا  ةماخفل  ًايـصخش  ينم  ةصاخ  ةلاسر  فورفال  ديـسلا  انّملـس  : " ةكرحلا سيئر  لاقو 
". اًقحال اهعباتنس  ةصاخ  اياضقب  ةلاسرلا  هذه  يف  انثدحت  ةرشابم ، انم  هلصت  يتلا  اهعون  نم  ىلوألا  ةلاسر  يهو 

سامحل يدبت  نأ  تلواحو  ةرايزلا ، هذهب  مايقلا  نع  ةكرحلا  ةدايق  ينث  تلواح  فارطألا  ضعب  كانه  نأ  ىلإ  تفلو 
سامح نأو  زايتماب ، ةيـسايس  ةرايز  اهنأ  ًادكؤم  لودلا ، ضعب  عم  اهتقالع  يف  ارارـضأ  اهب  قحلت  دق  ةرايزلا  هذه  نأ 
اهتاـقالع راـطإ  يف  اـًضيأو  ينيطــسلفلا ، بعــشلل  اـيلعلا  حـلاصملل  اهريدـقت  ىلع  ًءاـنب  كرحتت  ةلقتــسم  ةـكرح 

.ةيوقلاو ةخسارلا  تاقالعلا  نم  ةدحاو  ايسورب  اهتقالع  نأو  ةيسايسلا ،

نوـكت نأ  يمالـسإلا  داـهجلاو  ساـمح  نـيب  ةـقالعلل  دـيري  ضعبلا   " نأ ىلإ  ةـكرحلا  سيئر  راـشأ  رخآ  قايـس  يفو 
فارطألا تابغر  اهيف  رثؤت  الو  عئاقولا ، اهريغت  ال  ًادج ، ةخـسار  داهجلاو  سامح  نيب  ةـقالعلا  مالحأ ، هذـهو  ةرتوتم ،

، ةزغ يف  داـهجلا  عم  ينمأو  يركـسعو  يـسايس  ىوتـسم  ىلع  تاءاـقل  تدـقع  ساـمح  نأ  اًحـضوم  ةـيداعملا ،"
.توريب يف  نيتكرحلا  ةدايق  ىوتسم  ىلع  تاءاقل  كلذكو 

، ناريإ اهيفنت  ةمهت ال  يه  ةزغ  يف  ةمواقملل  يناريإلا  معدلا  نإ "  ةينه  لاق  ةمواقملل  يناريإلا  معدلا  ديعص  ىلعو 
ةيروهمجلا درفتت  نكلو  سامحو ، ةـمواقملا  بناج  ىلإ  فقت  ةريثك  ًالودو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  بوعـش  نإو 

اًقلطم جرحتت  سامح ال  نأ  ىلع  ًاددشم  ينقتلاو ،" يلاملاو  يركـسعلا  داعبألا  ددعتم  اهمعدـب  ةـيناريإلا  ةيمالـسإلا 
.ةمواقملا معد  ةرطاق  ةمدقم  يف  فقت  ناريإ  نأ  ديكأتلا  نم 

يف يزكرم  فرطك  رــصم  يف  ءاقــشألا  لـالخ  نـم   " هـنأ ةــكرحلا  سيئر  داـفأ  ىرــسألا  ةيــضقب  قـلعتي  اـميفو 
لجأ نم  ةـبكرم  تاوطخو  ًابكرم  اًراـطإ  انـضرع  ىرـسألا  عوضوم  لوح  لـالتحالا  عم  ةرـشابملا  ريغ  تاـضوافملا 

.ةددحمو ةحضاو  ةبوجأ  ِطعي  ملو  لطامي  نآلا  ىتح  يليئارسإلا  لالتحالا  نأ  ىلإ  اًريشم  لدابت ،" ةقفصل  لوصولا 

يليئارـسإلا لالتحالا  نانثاو  ءايحأ ، نانثا  كانه  ماسقلا ، بئاتك  ىدـل  ةنياهـصلا  ىرـسألا  نم  ةـعبرأ  انيدـل  لاـقو " :
هريغ لبق  لالتحالا  ملعيـس  ديكأتلاب  ةـمواقملا ، ىدـل  دوسألا  قودنـصلا  يف  مهنإ  لوقن  نحن  ءايحأ ، ريغ  مهنإ  لوقي 

الإ لاقي  الو  ماسقلا ، بئاتك  هكلمت  رـس  اذه   " نأ اًفيـضم  ةلأسملا ، هذهل  ةيقيقح  ةيلمعب  أدبن  امنيح  تاومأ  مأ  ءايحأ 
رمألا اذهو  ىرسأ ، لدابت  قافتا  ىلإ  لوصولل  ةكرحلا  دادعتسا  ًايدبم  ةريبك ،" نامثأ  لباقمو  تاضوافم  ةلواط  ىلع 

مويلا ايسور  ةانق  ربع  صاخ  ءاقل  لالخ 

ايسورل سامح  ةرايز  تبجوتسا  ةمهم  داعبأ  ةثالث  ةينه :
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.يليئارسإلا فقوملاب  نوهرم 

يف لخدتت  نأ  ةيجراخلا  فارطألل  حامـسلا  مدـع  لوألا  نيرمأب ، نوهرم  ةينيطـسلفلا  ةـحلاصملا  قيقحت  نأ  ّنيبو 
عم اهحلاصم  تطبر  افارطأ  كانه  نأ  ودـبي   " هنأ ىلإ  ـاًتفال  يقيقح ، رارقو  ةينيطـسلف  ةدارإ  دوجو  يناـثلاو  فلملا ،
ىلع ةـصاخلا  اهتازايتماو  اهحلاصم  مدـقت  يهو  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  يف  تاداـيق  ةـصاخو  يليئارـسإلا  لـالتحالا 

". انفسؤي امم  اذهو  ةدحولا ؛ عوضوم 

سامح ًادـيدحتو  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  عم  رئازجلا  يف  ةوخإلا  لبق  نم  تالاصتا  كانه   " نإ ةـكرحلا  سيئر  لاـقو 
ينيطسلف ءاقل  دقع  مث  نمو  رئازجلا  يف  ًابيرقت  رهشلا  اذه  ةياهن  ءاقلل  نيليـصفلل  ةوعد  كانه  نأ  دقتعأ  انأ  حتفو ،

.ةحلاصملا تققح  دقو  ةمداقلا  ةيبرعلا  ةمقلا  لوخد  ديرت  رئازجلا  نأ  اًفيضم  عسوم ،"

لودلا نأ  ىلإ  اًريـشم  ديعـصلا ، اذـه  يف  ةـلود  يأ  يعاسمو  رئازجلا  يعاسم  حاجنب  ةـكرحلا  مامتها  نع  برعأو 
نكل هيف ، ةصلخم  تناكو  ارود  تبعل  ةكم  ةيقافتا  يف  اًقباس  ةيدوعسلاو  ايكرتو  رطقو  رصمو  ايـسور  لثم  ىرخألا 

.تايقافتالا هذه  لشُفت  ًانايحأ  تالخدت  كانه 

عم ةنيعم  ةيصوصخ  تاذو  ةيجيتارتساو  ةيخيرات  ةقالع  اهنأ  ىلع  ةكرحلا  سيئر  دكأ  ندرألا  عم  ةقالعلا  ديعص  ىلعو 
لعـشم دـلاخ  جراخلا  يف  ةـكرحلا  سيئر  اهب  ماق  يتلا  ةريخألا  ةرايزلل  هحاـيترا  نع  اًربعم  ينيطـسلفلا ، بعـشلا 

تناك امك  ًاددـجم  ةـقالعلا  دوعتو  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  هباب  ندرألا  حـتفي  نأب  هلامآ  نع  اًضيأ  اًربعمو  ندرـألل ،
.هيلع

ةـسايسلا ىلع  لصح  يذـلا  ريغتملا  دـعب  اـًضيأ  ةيدوعـسلا  عم  ةـقالعلا  فاـنئتسا  ىلع  ساـمح  صرح  ىلإ  راـشأو 
وأ ةموصخ  اهيدل  سيل  سامح  نأ  ىلع  ًاددشم  روتفلا ، عبرمب  ىمـسي  اميف  اهلخدأ  يذلاو  ةـكرحلا  هاجت  ةيدوعـسلا 

.طقف يليئارسإلا  لالتحالا  عم  اهتوادع  نأو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  نوكت  نأ  ًالضف  يبرع  دلب  يأ  عم  ةوادع 

يذـلا هتاذ  تقولا  يف  هنأ  ًادـكؤم  تناك ، ةـلود  يأ  نم  عيبطتلل  هضفر  ةـكرحلا  سيئر  ّددـج  عيبطتلاب ، قلعتي  اميفو 
ينيطـسلفلا بعـشلا  نيب  حبـصيف  عارـصلا  فرحت  نأ  دـيرت  عيبطتلا ال  ينيطـسلفلا  بعـشلاو  سامح  هيف  ضفرت 

بهذ اميف  هديؤت  اهنأ  هانعم  سيل  هريغلو  برغملل  ةـكرحلا  ةرايز  نأو  لالتحالا ، عم  ةـعبطملا  ةـيبرعلا  تاموكحلاو 
.هيلإ

ينيطسلفلا بابشللو  ةلتحملا ، ةفضلا  يف  ينيطسلفلا  بعـشلا  ءانبأل  زازتعالاو  رخفلا  ةيحت  ةكرحلا  سيئر  هّجوو 
ليج وه  ةفـضلا  يف  يلاحلا  ليجلا  : " ًالئاق كاـنه ، ةـيلوطبلا  تاـيلمعلاب  ًاديـشم  اـهتاحاس ، يف  ضفتنملا  لـضانملا 

نواعتلاو ولـسوأو  نوتياد  تاـيرظن  لـك  نأ  تبثأو  ةـمواقملا ، حوربو  ةـضافتنالابو  ةـلاصألاب  طـبترم  هنكلو  دـيدج ،
بتاورلاو ةيلاملا  تادعاسملاو  ةيداصتقالا  حلاصملا  ىمـسي  امب  ينيطـسلفلا  ليجلا  نيجدـتو  لالتحالا  عم  ينمألا 

". كرابملا ىصقألا  يف  يرجي  يذلا  ام  هنيع  مأب  ىري  هنأل  ليجلا  اذه  عم  ِدجي  مل  فئاظولاو 

نع اهدـي  عفرت  نأو  هيلع ، اـًسراح  فقت  ّـالأو  لـالتحالا  عم  ينمـألا  نواـعتلا  فقوب  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  بلاـطو 
.تاسدقملاو هنطوو  هضرأ  نع  عفاديل  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  ينيطسلفلا  بابشلا 
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