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ماعلا 2022 لالخ  سامح  ةكرح  تاطحم  زربأ  ريرقت :

ينيطسلفلا ديعـصلا  ىلع  ةمهملا  تاطحملا  نم  ديدعلاب  ماع 2022م  لالخ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  ترم 
ىلإ تدهاج  تعـسو  اهتباوثو ، اهجهنم  ىلع  اهلالخ  تظفاح  ةيلودلاو ، ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  تاقالعلا  ديعـص  ىلع  ًاضيأو 

.ةنكمملا لبسلا  لكب  ةينيطسلفلا  ةحلاصملا  قيقحت 
ينطولا عورـشملا  دوقتل  اهتوق  مكارتو  اهقيرط  ىلع  ةتباث  نيثالثلاو  سماخلا  اهماع  يوطت  يهو  سامح  ةـكرح  تلظو 

.بيرق امع  هنم  لالتحالا  درطو  انضرأ  ريرحت  وحن  ينيطسلفلا 
ةينيطسلفلا ةحلاصملا 

ةهجاوم يف  فوفصلا  صر  ةيمهأب  اهنم  ًاناميإ  ينيطـسلفلا  فصلا  ديحوت  ىلإ  سامح  ةكرح  تعـس  ماع 2022م  لالخو 
.ماسقنالا تاونس  رادم  ىلع  ينيطسلفلا  راوحلا  تالوج  لك  يف  ايلمع  كلذ  تمجرتو  لالتحالا 

دكأ اهنيح  وكسوم ، يف  ةينيطسلف  ةحلاصم  راوح  ءارجإل  ةيسور  ةيمسر  ةوعد  سامح  ةكرح  تقلت  يـضاملا  رياني  يفو 
ةدحولا لجأل  ةوعد  يأ  ضفرت  مل  ةكرحلا  نأ  قوزرم  وبأ  ىـسوم  .د  سامح  ةـكرح  يف  ةـيلودلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر 

.ينيطسلفلا بعشلا  تباوث  نم  تباث  يأ  نع  لزانتلا  مدع  وه  اهطرشو  ةينيطسلفلا ، ةمحللاو  ةينطولا 
ربمتبس يف  اهيضارأ  ىلع  ةينيطـسلف  ةحلاصم  راوح  ءارجإل  ةيرئازجلا  ةوعدلا  ةكرحلا  يقلت  روفو  وكـسوم ، ةرايز  دعبو 

.اهحاجنإل اهتيزهاجو  اهصرح  ًةدكؤم  ةينطولا ، ةحلاصملا  زاجنإل  اهدوهجو  ةيرئازجلا  ةردابملاب  سامح  تبحر  يضاملا 
يف ةيرئازجلا  دوهجلا  حاجنإل  ةينطولا  ةيلوؤسملا  تاجرد  ىلعأبو  ّةوق  لكب  لمعلا  ىلع  اهـصرح  ىلع  ةكرحلا  تددشو 

فادـهأ قّقحت  ةحيحـص ، ةـينطو  سـسأ  ىلع  ًالماشو  ًالماك  ًابيترت  ينيطـسلفلا ؛ تيبلا  بيترتو  ةـينطولا  ةدـحولا  زاـجنإ 
.لالتحالا درطو  لالقتسالاو  ةيرحلا  يف  انبعش 

، ةريبك تالزانت  تمدقو  ةيلاع  ةنورم  تدبأو  ةينيطـسلفلا  ةحلاصملا  قيقحت  ىلع  ةرم  لك  يف  سامح  ةـكرح  تصرحو 
.دبألا ىلإ  هيهنتسو  ماسقنالا ، فارطأ  دحأ  دوعت  نل  اهنأو  ًاقلطم ، هنع  ةعجر  ةحلاصملاب ال  اهرارق  نأ  دكؤت  تلاز  الو 

حالسلاو مدلا  ةوخأ 
تاءاقل ةلـسلس  يـضاملا  سرام  يف  سامح  ةكرح  تدقع  ةمواقملا ، لئاصف  عم  اهدـيطوتو  ةـقالعلا  زيزعت  راطإ  يفو 
ايارـسو ماسقلا  بئاتك  ةداقو  يـسايسلا ، بتكملا  ءاضعأ  تمـض  يمالـسإلا  داهجلاو  سامح  يتكرح  ةدايق  نيب  ةـيدايق 

.ةفلتخملا ةيكرحلا  تادايقلاو  تايصخشلا  نم  تائملاو  سدقلا 
، ةـيئانثلا تاقالعلا  ريوطت  لبـسو  ةـمواقملا ، جـمانرب  زيزعت  تايلآو  ةـينطولا ، انتيـضقو  انبعـش  مومه  تاءاقللا  تلوانتو 

ةمواقملا لئاصف  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ةمواقملا  عورشم  ةبرح  سأر  امهرابتعاب  نيتكرحلا  نيب  كرتشملا  لمعلا  خيـسرتو 
.رارحألا نيينطولا  لكو  ةفاك 

ةيمالسإلا ةلتكلا  زوف 
ةكرحل يبالطلا  عارذـلا  ةيمالـسإلا  ةـلتكلا  تققح  ةـمواقملا ، رايخ  لوح  ريهاـمجلاو  يبعـشلا  فاـفتلا  يف  ًارارمتـساو 

.ةيبرغلا ةفضلا  يف  تيزريب  ةعماج  بالط  سلجم  تاباختنا  يف  قوبسم  ريغو  ًاقحاس  ًازوف  ماعلا  اذه  سامح 
كـسمتي يذلا  ةـمواقملا ، رايخ  لوح  يبعـشلا  فافتلالا  ىلع  رخآ  دـيكأت  حـضاولا  زوفلا  اذـه  نأ  سامح  ةـكرح  تدـكأو 

.لالتحالا عم  قيسنتلاو  قوقحلاب  طيرفتلاو  ةيفصتلا  عيراشم  ةهجاوم  يف  ةينطولا  ةدحولاو  تباوثلاب 
ربياسلا حالس 

برحلا ةدحو  ليكشت  نع  ىلوألا  ةرمللو  سامح  ةكرحل  يركسعلا  حانجلا  ماسقلا  بئاتك  تفشك  يراجلا  ماعلا  لالخو 
نم ريثكلا  تلطعو  ةيركـسعلاو ، ةينمألا  ودعلا  ةمظنأ  ىلع  ةينورتكلإ  تامجه  اهلالخ  نم  تنـشو  ربياسلا "  " ةينورتكلإلا

.ةساسحلاو ةمهملا  زكارملا 
، ةزغ عاطقل  ةيذاحملا  ةيركـسعلا  ودعلا  عقاوم  دـض  ةيناربيـس  تامجه  ةدـع  ماسقلا  بئاتك  ىدـل  ربياسلا  حالـس  ذـفنو 

ةينمأ تآشنمل  اهمظعم  فدـه  فلأ  تلاط 30  ةريبك  ةمجه  ةيماسقلا  ربياسلا  ةدـحو  تذـفن  ماع 2019  ناودع  لالخو 
يف لشف  هنكلو  يوجلا ؛ فصقلا  اهيف  امب  لئاسولا  لكب  هفقو  لالتحالا  لواح  يذلا  رمألا  ةيركسع ، دعاوقو  ةيركـسعو 

.كلذ
ةيجراخلا تاقالعلا 

اهتقـالع ةـلجع  عفد  يف  ماع 2022م  لـالخ  تحجن  عمجأ ، ملاـعلا  ىلإ  انبعـش  ةيـضق  لاـصيإ  ىلع  ةـكرحلا  نم  اـصرحو 
ةداعإو رئازجلاو  ايـسور  ةرايز  اهزربأ  ةـيلودلاو ، ةـيبرعلا  فارطألاو  لودـلا  نم  ددـع  عم  ماـمألا  ىلإ  اًمدـق  ةيـسايسلا 

.ايروس عم  ةقالعلا 
ةكرحلا نم  يدايق  دفو  سأر  ىلع  ةـينه  ليعامـسإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  راز  يـضاملا  وينوي  يفف 
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يرئازجلا سيئرلا  عم  اهلالخ  ىقتلا  اهلالقتـسال ، نيتسلا  ىركذلا  تالافتحا  يف  ةـكراشملل  ةقيقـشلا  رئازجلا  ةـيروهمج 
.ةعيفر ةيمسر  تايصخشو  نوبت  ديجملا  دبع 

دمتسن ماهلإ  ردصمك  ةيرئازجلا  ةروثلا  ىلإ  نورظني  ةلسابلا  هتمواقمو  ينيطـسلفلا  انبعـش  نأ  هترايز ، لالخ  ةينه  دكأو 
.اهرهن ىلإ  اهرحب  نم  ةلماك  نيطسلف  ريرحت  وحن  انقيرط  يف  َلثَملاو  ةودقلا  هنم 

ليلخ .د  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  ةـسائرب  سامح  ةـكرح  نم  يدايق  دـفول  رئازجلل  ةـيناث  ةرايز  اهالت 
ةيـضقلا تاروطت  ضارعتـساو  نيبناـجلا  نيب  ةـقالعلا  زيزعتو  ينيطـسلفلا  تيبلا  بيترت  لوح  راوحلا  فاـنئتسال  ةـيحلا 

.تايوتسملا فلتخم  ىلع  ةينيطسلفلا 
ةكرحلا نم  يدايق  دفو  سأر  ىلع  ةينه  ليعامسإ  سامح  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  راز  يـضاملا  ربمتبـس  يفو 
ةقالعلا نأ  ًادكؤم  ةينيدلاو ، ةيمسرلا  تايصخشلا  نم  ددعو  فورفال  يجريـس  يـسورلا  ةيجراخلا  ريزو  ىقتلاو  ايـسور 

قحلا بناـج  ىلإ  فـقت  اـًمئاد  ايـسور  نأو  ةرقتـسمو ، ةـيوقو  ةخـسار  ةـقالع  يه  ايـسورو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نـيب 
.ينيطسلفلا

، يـضاملا وينوي  يف  نانبل  ةـكرحلا  نم  يدايق  دـفو  سأر  ىلع  ةـكرحلل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  راز  كلذ ، بناـج  ىلإ 
يّرب هيبــن  باوـنلا  سلجم  سيئرو   ، يتاـقيم بيجن  ةـموكحلا  سيئرو  نوـع ، ليـشيم  يناـنبللا  سيئرلاـب  اـهلالخ  ىقتلا 

.نيينيطسلفلاو نيينانبللا  نيلوؤسملا  نم  ددعو  هللا  رصن  نسح  ديسلا  هللا  بزحل  ماعلا  نيمألاو 
تاكاهتنالاو ىـصقألاو ، سدقلاو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاب  ةقلعتملا  تاروطتلا  نانبل  ىلإ  هترايز  لالخ  ةكرحلا  دفو  ثحبو 

.ةيحيسملاو ةيمالسإلا  تاسدقملا  قحب  ةرركتملا 
ثحبل كلذو  ةينيطـسلفلا ، لئاصفلا  تادايقو  نيماعلا  ءانمألا  نم  ًاددـع  ةراـيزلا  لـالخ  ةـكرحلا  دـفوو  ةـينه  ىقتلا  اـمك 

تايوتـسملا فلتخم  ىلع  اهب  ةقدحملا  رطاخملا  ةـهجاومل  كرحتلا  تايلآو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاب  ةـقلعتملا  تاروطتلا 
.ةيسايسلاو ةيناديملا 

تارم ةدع  ايكرتلا  ةـيروهمجلا  ماع 2022م ، لالخ  ةـينه  ليعامـسإ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  راز  اـمك 
ماعلا لالخ  سامح  ةكرح  نمو  ةيدايق  دوفو  ةدع  تراز  كلذ  بناج  ىلإ  ةيبعشلاو ، ةيمـسرلا  تاهج  نم  ديدعلاب  ىقتلاو 
لودـلا لـك  ىلإ  انبعـش  ةاـناعم  لـقنو  ةـيجراخلا  ةـكرحلا  تاـقالع  زيزعتو  ريوطت  راـطإ  يف  ملاـعلا  لودـلا  نم  دـيدعلا 

.بوعشلاو
انبعـشل معدلا  لاكـشأ  لك  دشحو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ضرع  اهفده  ةيجراخلا  اهتقالع  عيمج  نأ  سامح  ةكرح  دـكؤتو 

ةـصاخ ةـمألا ، اياضق  معد  يف  يناسنإو  يمالـسإو  يبرع  رح  توص  لكب  اهكـسمت  ىلع  ًةددـشم  ةلـسابلا ، اـنتمواقملو 
.ةقطنملا يف  ينويهصلا  ددمتلاو  نايغطلا  ةهجاوم  يف  ةينيطسلفلا  ةيضقلا 

ضايرلا يف  قباسلا  سامح  لثمم  نع  ةيدوعـسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  تجرفأ  يبرعلا ، اهقمع  عم  ةكرحلا  تاقالعل  ةجيتنو 
.اهيف جالعلا  يقلتل  ةيمشاهلا  ةيندرألا  ةكلمملا  ىلإ  هلقن  ىرجو  يرضخلا ، دمحم  روتكدلا 

ايروس عم  ةقالعلا  ةداعإ 
لكو يمالـسإلاو ، يبرعلا  اهطيحمو  اـهتمأ ، عم  اـهتاقالع  زيزعتو  ريوطت  ىلع  ساـمح  ةـكرح  صرح  سكعت  ةوطخ  يفو 

عم ةخـسار  تاـقالع  ريوـطتو  ءاـنب  يف  اّهيـضُم  يـضاملا  ربمتبـس  يف  ةـكرحلا  تـنلعأ  اـنتمواقمو ، انتيـضقل  نيمعادـلا 
، ةلداعلا اهاياضقو  انتمأل  ًةمدخ  ةقيقـشلا ؛ ايروس  عم  اهتقالع  فانئتساب  اهرارق  راطإ  يف  ةيروسلا ، ةـيبرعلا  ةـيروهمجلا 

انتيـضقب طيحت  يتلا  ةـعراستملا  ةـيلودلاو  ةـيميلقإلا  تاروطتلا  لظ  يف  اميـس  ال  نيطـسلف ، ةيـضق  اـهنم  بلقلا  يفو 
.انتمأو

اهتئزجت ىلإ  ةـفداهلا  ةـثيبخلا ، ةينويهـصلا  تاططخملا  ةـهجاوم  يف  انتمأ  ىلإ  اـهزايحنا  ىلع  ساـمح  ةـكرح  تددـشو 
يدـصتلاو ينويهـصلا ، ودـعلا  ةـمواقمل  ًايمالـسإو  ًايبرعو  ًاينطو  ًادـحاو  اًفـص  اهفوقو  ًةـنيبم  اـهتاريخ ، بهنو  اهميـسقتو 

.هتاططخمل
قـشمد ىلإ  ةـيحلا  ليلخ  .د  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  ةـسائرب  سامح  دـفو  ةرايز  نالعإلا  هذـه  هالت 
ةنـضاح لظ  يف  كرتشملا  يروسلا  ينيطـسلفلا  لمعلل  ةديدج  ةقالطنا  يف  دـسألا  راشب  يروسلا  سيئرلا  عم  هءاقلو 

. هتمواقمو انبعشل  ايروس 
عم كرتشملا  لمعلا  فانئتسال  دحوم ، فصبو  عامجإبو  ةعانقبو  حضاو  رارقب  ايروسل  دوعت  سامح  ةكرح  نأ  ةيحلا  دكأو 

.ايروس رارقتساو  ةدحوو  انتيضقل  اًمعد  ايروس  عمو  ةينيطسلفلا  ىوقلا 
35 لا ـ ةقالطنالا 

ةزغ ةـنيدم  يف  ريبك  يريهامج  ناجرهم  يف  نيثالثلاو  ةـسماخلا  اهتقالطنا  ىركذـب  ماع 2022  سامح  ةـكرح  تلفتحاو 
لئاصفلا نم  ةعـساو  ةـكراشم  طسو  تاونـس ، ذـنم  ربكألا  وه  يريهامج  دـشح  يف  رداه " ناـفوطب  نوتآ   " راعـش تحت 

.اهراصنأو ةكرحلا  ءانبأ  نم  فالآلا  تائمو  يعيرشتلا ، سلجملا  باونو  ةينيطسلفلا ، ىوقلاو 
، ةدـيدجلا هتلُحب  يمـسرلا  ينورتكلإلا  اهعقوم  سامح  تقلطأ  نيثالثلاو  ةـسماخلا  ةـكرحلا  ةـقالطنا  ىركذ  عم  اـنمازتو 

لوصولا ليهست  يف  اهيعسو  يمالعإلاو ، ينورتكلإلا  ءاضفلا  يف  عيرـسلا  روطتلل  ةكرحلا  ةبكاوم  راطإ  يف  يتأي  يذلاو 
.ةيمالعإلا اهتلاسرو  ةيمسرلا  اهفقاومل 

ةوقلا مكارت  اهجهنم ، يف  ةخـسار  اهفقاوم  ىلع  ةـتباث  تلازامو  نيثالثلاو ، سماخلا  اهماعو  ماع 2022  سامح  يوطتو 



.اهنم لالتحالا  سنكو  انتاسدقمو  انضرأ  ريرحت  وحن  ةقثاو  ىطخب  يضمتو 
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