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قوزرم وبأ  ىسوم  .د  ةكرحلا  يف  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم  سيئرو  جراخلا  يف  سامح  ةكرح  سيئر  بئان 

عضومتت نأ  ةيمهأ  كردت  ةكرحلا  نأ  قوزرم ، وبأ  ىـسوم  .د  جراخلا   يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  بئان  دكأ 
ةيميلقإ تاـقالع  ةـكرحلا  جـسن  ّنأ  اًربـتعم  ةـمواقملل ، يويح  معد  قيقحتو  ةـكرحلل ، ةـيامح  ّلكـُشي  وحن  ىلع  ايلودو ، ايميلقإ 

.اهنم دب  ةرورض ال  حبصأ  ةيلودو 
، لاجملا اذـه  يف  تاـقارتخالا  نم  ةـلمج  تققح  ساـمح  نأ  ىلإ  سيمخلا  مويلا  ةيفحـص  تاحيرـصت  يف  قوزرم  وبأ  راـشأو 

ءزجو رهاظ  اهنم  ءزج  ةيلود ، كلذكو  ةيميلقإ  ةيسايس  تاقالع  ينبت  نأو  حاتملاو ، نكمملا  قفو  تاقالع  جسنت  نأ  تعاطتساو 
.مالعإلا   نع  ًاديعب  رخآ 

لزع تالواحم  راثآ  نم  ليلقتلاو  ميلقإلا ، لود  ضعب  يف  اهنع  ةيـسايسلا  ةلزعلا  رـسك  يف  ةكرحلا  رارمتـسا  قوزرم  وبأ  دكأو 
.ديعصلا اذه  يف  تاحاجن  تقّقحو  يليئارسإو ، يكيرمأ  طغضب  ةيميلقإ  لود  نم  اهل  ضرعتت  يتلا  ةكرحلا 

لودلا عم  تاقالعلا 
يف حاتفنالا  ىلإ  دنتـستو  مهعم ، اهتافالخ  ةرادإ  يفو  نيرخآلا ، عم  اهتاقالع  ةرادإ  يف  تاسايـس  اهيدـل  ساـمح  نأ  ىلإ  راـشأو 

.ةديجلاب ايكرت  عم  ةقالعلا  افصاو  تاقالعلا ،
ةكرحلاو ةمهم ، ةيدوعـسلا  ةـلودلاو  قيقـش ، يدوعـسلا  بعـشلا  نأ  انيبم  ةيدوعـسلا ، عم  ةـقالعلا  ريوطتب  قوزرم  وبأ  بحرو 

.اهعم ةيباجيإ  ةقالع  ريوطتب  ةينعم 
.يليئارسإلا  لالتحالا  دض  هتكرعم  يفو  ينيطسلفلا  بعشلا  لاضن  نم  ليصأ  ءزج  اهنأ  ربتعا  رئازجلا ، عم  ةقالعلا  لوحو 
بّحُرنو كلذ  عّجُشن  : " افيضم ينيطسلفلا ، فلملا  يف  طارخنالل  ربكأ  تاوطخ  رئازجلا  ذاختاب  هتداعـس  نع  قوزرم  وبأ  برعأو 

". ةقطنملا لودو  بوعش  عيمجلو  ينيطسلفلا  بعشلل  ةوق  يه  ةيوقلا  رئازجلاو  هب ،
فقومللو قيقشلا ، اهبعشل  قداصلا  فقوملا  زيمتب  ةينيطسلفلا  ةيضقلل  نامأ  مامـص  تلاز  امو  تناك  رئازجلا  ّنأ  ىلع  ددشو 
.اهمجحبو اهب  قيلت  يتلا  ةيميلقإلا  ةناكملا  رئازجلا  ديعتست  نأ  المآ  ةينيطسلفلا ، ةيضقلل  رصانملاو  معادلا  يرئازجلا  يمسرلا 

ةيروهمج عم  ةكرحلا  ةقالع  ّنأ  احـضوم  ةيخيراتلا ،" " ـ ةرايزلا ب قوزرم  وبأ  فصو  ايـسور ، ىلإ  ريخألا  ةكرحلا  دـفو  ةرايز  نعو 
ايـسور ةيمهأ  كردت  ةكرحلاو  ةمئاق ، ةيئانث  ةقالع  قايـس  يف  يتأت  ةريخألا  تارايزلاو  تاونـس ، ذـنم  ةدـتمم  ةـيداحتالا  ايـسور 

.يلودلا ديعصلا  يف  ةلعاف  ىرُبك  ةلود  اهتفصب 
مادـصلا نأـب  اـهونم  ينيطـسلفلا ، ينيطـسلفلا –  فـالخلا  ءاـهنإ  ًادـيدحتو  ينيطـسلفلا ، فلملاـب  سورلا  ماـمتها  ىلإ  تفلو 
لماعتلاو تاريغتلاو ، تاريثأتلا  هذه  ةءارق  ىلإ  سامح  عفدـي  ام  وهو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  يف  تاريثأت  هل  يبرغلا  يـسورلا 

.ةينيطسلفلا ةحلصملا  هبلطتت  ام  قفو 
اكيرمأو سامح 

ابلط ةكرحلا  ضفر  ىلإ  اريـشم  يليئارـسإلا ، لالتحالا  عم  الإ  عيمجلا  عم  اهتاقالع  يف  ةـحتفنم  سامح  نأ  ىلإ  قوزرم  وبأ  هبنو 
.نرقلا ةقفص  عورشم  ءانثأ  اهعم  ءاقل  دقعب  ايكيرمأ 

.تالاصتالا كلت  ضفرت  ةيعيبطلا ال  فورظلا  يفو  ةيكيرمألا ، ةرادإلا  عم  لاصتالا  عنامت  سامح ال  ّنأ  حضوأو 
مدقت ةدحتملا  تايالولاو  نادلبلا ، يف  ةكرحلا  لامعأ  ةقحالمل  اهدراوم  رخست  ةيكيرمألا  تارافـسلا  ّنأ  ىلإ  قوزرم  وبأ  تفلو 

.هرارمتسا لجأل  لالتحالل  ةيلاملاو  ةينمألاو  ةيركسعلا  تانوعملا 
مغرلا ىلع  ةلودلا ، هذهل  لوألا  ودعلا  يه  سامح  ّنأ  نظي  ةكرحلل  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تايالولا  ةـقحالم  عباتي  نم  نإ  : " لاقو

ةحاس ىلإ  ةيكيرمألا  يضارألا  ّلوُحت  ملو  اهجراخ ، ىلإ  ةكرعملا  لقنت  ملو  نيطسلف ، دودح  اهتكرعم  يف  مزتلت  ةكرحلا  ّنأ  نم 
ريغ نـم  ناـيكلا  عـم  حـلاصم  يف  نـيطرخنملا  ىتـح  وأ  هتاكرــش  وأ  هتداـقو  يليئارــسإلا  لـالتحالا  عـم  تاـباسحلا  ةيفــصتل 

نييليئارسإلا ."
معدو ةينيطسلفلا ، ةحلاصملا  عنمو  باهرإلا ،"  " ىمسي ام  ةمئاق  نمض  اهعـضو  ةكرحلل  ةيكيرمألا  ةقحالملا  روص  نم  نأ  ّنيبو 
هسفن تقولا  يفو  اهعم ، لماعتلا  مدعو  ةكرحلا  لزع  لجأ  نم  لودلا  ىلع  طغضلاو  يداع ، ريغ  لكـشب  يليئارـسإلا  لالتحالا 

.اهعم ثدحتلاو  ةكرحلا  ءاقلل  دوفولاو  لئاسرلا  لاسرإ 
يبوروألا فقوملاو  سامح 

، ةينيطسلفلا ةيضقلا  يف  اهريثأت  ردقب  لودلا  فقاومب  سامح  مامتها  قوزرم  وبأ  دكأ  ةكرحلا ، هاجت  يبوروألا  فقوملا  نأشبو 
مئاوق يف  ةكرحلا  مهعـضوب  مهو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  قلعتي  اميف  لبق  يذ  نم  مويلا  اًريثأت  لقأ  ةيبوروألا  لودلا  ّنأب  اهونم 

.ىلوألا  ةجردلاب  مهسفنأب  نورضي  باهرإلا "  " ىمسي ام 
ّنأ الإ  ءاوضألا ، نع  ديعب  وه  ام  اهنمو  نلعُم ، وه  ام  اهنم  ةيبوروألا ، لودـلا  نم  ددـع  عم  تالاصتاب  طبترت  سامح  ّنأ  ىلإ  تفلو 

.ةكرحلا  عم  لصاوتلا  يف  ًادويق  مهسفنأ  ىلع  اوعضو  نييبوروألا  ّنأ  ًادكؤم  رمتسم ، لصاوتلا 
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سامحب مهتقالع  عطقو  ةينيطـسلفلا ، ةحاسلا  يف  لوألا  لعافلا  يه  سامح  ةكرح  ّنأل  مهمدـخي ، دويقلا ال  مهعـضو  نأب  هبنو 
.ينيطسلفلا بعشلا  نم  ةعساو  ةحيرشب  مهتلص  عطق  ينعي 

ةزغ راصح 
، ةلعافلا فارطألاو  ةيلودلا  تاسسؤملاو  ةينعملا  نادلبلا  باوبأ  تقرط  سامح  نإ  قوزرم  وبأ  لاق  ةزغ ، راصح  ةيضق  لوحو 

ىلع ضورفملا  ينوناقلا  ريغو  يناسنإلا  ريغ  راـصحلاو  ينيطـسلفلا ، انبعـش  ىلع  عقت  يتلا  تاـكاهتنالا  ةروص  يف  مهتعـضوو 
يفو ينيطـسلفلا ، ناسنإلا  يف  راصحلا  اذـه  ريثأتو  اًماع ، نم 16  رثكأ  ذـنم  ملاعلا  يف  نجـس  ربكأ  ىلإ  هليوحتو  ةزغ ، عاـطق 

.ةيداصتقالا  تاعاطقلا 
ىدـم كاردإ  يف  نمكت  اهتلكـشم ال  ّنأ  ًانيبم  كلذـك ، ةـقيقد  ريراقت  اهل  لسرت  تاـهجوو  تاسـسؤم  لودـلا  كـلتل  نأ  حـضوأو 

.تاوطخلا  هذه  لثم  معدت  يتلا  ةيسايسلا  اهتدارإ  يف  امنإو  عاضوألا ، ةروطخ 
باقع يف  ةكيرـشو  هيف ، ةكيرـش  يهف  لعفت  ملو  هنع  يـسايسلا  ءاطغلا  عفر  وأ  راصحلا  عفر  ىلع  ةرداق  ةلود  لك  نأ  ربتعاو 

.ةمواقملا  رايخ  رايتخا  ىلع  ينيطسلفلا  بعشلا 
قارعلاو ايـسورو  ابوكو  ناريإ  ترـصاح  دقف  ةيموقلا ، اهتحلـصمل  همدختـست  اكيرمأ  حالـس  راصحلا  ّنأ  ىلإ  قوزرم  وبأ  راشأو 

.يرامعتسا   يلايربمإ  لكشب  فرصتت  ملاعلا  ىلع  اهدرفتب  اهنكلو  كلذب ، ةيلودلا  نيناوقلا  ّلك  فلاخت  يهو  اليوزنفو ،
يف ىلوألا  ةـجوملا  تناك  امك  نكلو  ملاظلا ، راصحلا  اذـه  مامأ  ةزجاع  فقت  ةـمألاو ال  ةرحلا  ىوقلاو  سامح  نأ  ىلع  ددـشو 

جراخلا يينيطـسلف   " جمانرب ىلإ  ًالوصو  ةدوعلا ، تاريـسمب  راصحلا  رـسك  ةجوم  مث  ىتح 2014 ، ماع 2007  راصحلا  ةهجاوم 
سيل هنأ  ةزغ  يف  ينيطسلفلا  رعشيل  ملاظلا ، راصحلا  راثآ  جلاعيسو  لبقملا ، ماعلا  ةيادب  عم  قلطنيس  يذلا  راصحلا ،" رـسكل 

.هردق سيل  راصحلا  نأو  هدحو ،
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