
 ءارحصلا يف ةیلمع ربكأ يفً ایبرغ41 زاجتحا نلعت »ةدعاقلا«
ةيرئازجلا
ةردادق فطاع- رئازجلا

٢٠١٣ رياني١٧ سيمخلا

 »ةدعاقلا« ميظنت ىلع ةبوسحم ةحلسم ةيمالسإ ةعومجم ّتنش ،تاونس ذنم رئازجلا يف هعون نم ثداح رطخأ يف

ً اطبترم ادب لمعيف ،نييبرغلا نئاھرلا نمً اريبكً اددع تزجتحاو ةيبيللا دودحلا برق ءارحصلا يف زاغ ةأشنم ىلعً اموجھ

 يتلا ةعومجملا نأ »ةايحلا« ةيرئازج ةينمأ رداصم تدافأو .ةرواجملا يلام يف ةيراجلا ةيسنرفلا تايلمعلاب حضاو لكش يف

 لباقم يف يلام يفيسنرفلا موجهلا فقوو نييمالسإ نيلقتعم نع جارفإلاب بلاطت »ددعلا ةريثكلاو ةّمظنملا« ـب اهتفصو

 يرئازجلا ةيلخادلا ريزو ةيلباق دلو وحد نكل .تايسنج رشع نم رثكأ ىلإ نومتني لاّمع اهب لغتشي يتلا ةدعاقلا »ريرحت«

.مهعم »ضوافت ياضفرتو نييباھرالا بلاطمل بيجتست نل« تاطلسلا نا ،يرئازجلا نويزفلتلل تاحيرصت يف ،ءاسم ددش

 دعب ىلع نيروتنقيت يف ةعقاولاو ةفدهتسملا زاغلا ةأشنم رصاحت يرئازجلا شيجلا نم ةريبك تاوق تناك سمأ ءاسم ىتحو

 يفراصحلا ضرف متو .)رئازجلا يقرش بونج ملك1600( يزيلإ ةيالوب )سانلا مأ نيع( »سانمأ نإ« ةنيدم نم ملك40

نويناباي مهنيب ،بناجألا لامعلا تارشع نومجاهملا زجتحا امدعب ،ةيبيللا دودحلا نع ملك ةئم نم رثكأ دعبت ال يتلا ةأشنملا

 تاطلسلا تلواح ام اذإ نئاھرلا لتقب اوددھ يذلا نوفطاخلا لاق ام بسحب ،نويكريمأو نويجورنو نويسنرفو نويناطيربو

.مھريرحت ةيرئازجلا

 ،يناطيربو يجورن امھ نيليتقلا نأ ديفأو .ىحرج7و نيليتق ةيلوأ ةليصح يف ّفلخ موجهلا نأ يرئازج يمسر نايب ركذو

.ايسنرف ىحرجلانيب نأ نيح يف ،نييناطيرب نانوكي امبر نينثإلا نأ ءاسملا يف ددرت نكلو

 ونرا يجير قدانفلا لاجمب ةصصختملا »غنيرتاك سا يا يس « ةكرش ةرادا سلجم سيئر نع »سرب سنارف« ةلاكو تلقنو

مت ايرئازج افظوم150 يدل« :حضواو .عقوملا يف نوزجتحم ،ةكرشلا باسحل نولمعي ايرئازج افظوم نيسمخو ةئم نا

 نيفظوملا( نكل ،كرحتلا مهنكمي الو نكر يف نيقلاعلا بناجالا نئاھرلا فالخب ةدعاقلا لخاد حارس ةلاحب مھءاقبا

.»ةدعاقلا ةرداغم يف قحلا مهل سيل )نييرئازجلا

 اهيلتاقم نإ ،»سابعلا وبأ دلاخ« ىنكملا راتخملب راتخم يرئازجلا اھدوقيو اهسسأ يتلا »ءامدلاب نوعقوملا« ةبيتك تلاقو

 ةسمخ« نأ ةفيضم ،»نيينابايو نييناطيربو نييسنرف )ىلإ ةفاضإ( نييكريمأ7 مهنيب نم ،نييبرغلا اياعرلا نم41 نوزجتحي«

 يتلا رئازجلا نمً اماقتنا« يتأت ةيلمعلا نإ تلاقو .»ينكسلا عمجملا يف36و عنصملا يف )نودوجوم( نيزجتحملا نم

 لامش ىلع رطيست يتلا ةيمالسإلا تاعامجلا عقاومل فصق تايلمعب موقي يذلا »يسنرفلا ناريطلا مامأ اھءاوجأ تحتف

 »ءامدلاب نوعقوملا« ةعومجم سسؤي نأ لبق يبراغملا »ةدعاقلا« عرف يفً ازرابً ايدايق بيرق تقو ىتح ناك راتخملبو .يلام

.يضاملا )ربمسيد( لوألا نوناك يف

 ىلع عقوتم لعف درك يلام يف نييمالسإلا عم »فازنتسا« برح يف لخدي دق يرئازجلا شيجلا نأ ىلإ ةيلمعلا رشؤتو

 »ةدعاقلا« ركف لمحت يتلا ةيمالسإلا تاميظنتلا نأ زاغلا ةأشنم فادهتسا ينعيو .دلبلا اذھ لامش يف ةرئادلا برحلا

 كانھ ةيركسع تايلمع يأ نع ةظفحتم رئازجلا تناك امدعب ،يلام لامشب اهتايلمع يف اسنرفلً افيلح رئازجلا تّفنص

.قراوطلا تاعامج عم راوحلا لضفتو

 ةعامجلا نأفاضأو .ةفدهتسملا ةيطفنلا ةأشنملا يفً ايبنجأوً ايرئازجً الماع55 ّررح شيجلا نإ »ةايحلا« ـل ينمأ ردصم لاقو

.»نييبرغلا نئاھرلا ضعب داسجأ ىلع ةرجفتم ةمزحأ تطبرو ةأشنملا طيحم تمّغل« ةيلمعلا تذّفن يتلا

 ةايح ةدعاق تمجاھ تارايس ثالث لقتست تناك حالسلاب ةججدم ةيباھرإ ةعومجم« نأ ةيلخادلا ةرازول نايب نلعأً اقحالو

 بناجأ لقت يھو ةدعاقلا هذھ نم اهجورخ دنع ةلفاحً الوأ فدهتسا ءادتعالا« نأ فاضأو .»نيروتنقيت يف كارطانوسل ةعبات

 اميف ،ةلفاحلل ةقفارملا تادحو هل تدصت يذلا ءادتعالا لالخ تلتُق ةيبنجأ ةيعر نأ« ىلإ نايبلا راشأو .»سانمأ نإ راطم وحن

 ىحرجلا مهيف نمب ةلفاحلا باّكر« نأً ادكؤم ،»)نمألا ناوعأ نم نانثإو نايكردو نايبنجأ مھ( نيرخآ صاخشأ ةتس حرُج

 هذھ دعب تهّجوت ةيباھرإلا ةعامجلا« نأ ردصملا فاضأو .»ةيلحملا تاطلسلا فرط نم مهب لفكتلا متو سانمإ نا ىلإ اولصو
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 اياعر مهنيب نم لامعلا نم ددحم ريغً اددع تفطتخاو اهنمً اءزج تمجاھو )ةماقإلا رقم( ةايحلا ةدعاق ىلإ ةلشافلا ةلواحملا

.»بناجأ

 لح ىلإ لوصولل ةدھاج لمعت يرئازجلا شيجلا تاوق نإ اهيف لاق ةثداحلا نع ةصاخ ةرشن سمأ يموكحلا نويزفلتلا ثبو

.ةمزألا هذهل

 ةبارق تقرغتسا تاكابتشا تعقو ثيح ارجف ةيناثلا دودح يف مت ةيطفنلا ةدعاقلا ماحتقا نأ »ةايحلا« عيفر ينمأ ردصم دافأو

 ةياغىلإ تلصو ىتح ايبيلل يدودحلا طيرشلا ربع تلقنت دقوً ادج ريبك ةيباھرإلا ةعومجملا ماوق« نأ عباتو .نيتعاس

 ةيناطيربلا »مويلورتبشيتيرب« و ةيجيورنلا »لوتاتس« يھ ةيبنجأ تاكرش ثالث مضت ةيطفنلا ةدعاقلا نأ فاضأو .»ةأشنملا

.»كارطانوس« ةيرئازجلا ةيموكحلا ةكرشلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةينابايلا »يس يج يج« و

 نئاھرلا نع جارفإلا ءاقل نييمالسإ نيلقتعم نع جارفإلا« ـب بلاطت يتلا ةحلسملا ةعامجلا عم تأدب تاضوافم نأب دقتعُيو

ً الامع مضت ىرخأو نييرئازج مضت اھادحإ ،تاعومجم ىلإ نئاھرلا ةقرفتب اوماق« نيحلسملا نإ ردصم لاقو .»ةأشنملاو

.ساسألا يف »نويبرغلا مھ فدهتسملا« نإف ردصملا قفوو .»بناجأ

 رئازجلل يوهجلاريدملا هيف كراشو »ىربكلا عيراشملا ىدتنم« ىمسم تحت يميلقإ عامتجا عم حلسملا موجهلا نمازتو

 »ةايحلا« تايطعم ديفتو .»نئاھرلا ةيقب عم زجتحم« هنأ دقتعُي يذلا كربيس روتكيف ىعديو ةيجيورنلا »لوتاتس« ةكرش يف

 شتيرب ةكرشيف ايقيرفا لامشل ماعلا ريدملاب هنمً الاصتا ترجأو لوؤسملا اذھ فتاھ تلمعتسا ةفطاخلا ةعامجلا« نأ

 ميحرلادبع ةبيتك« مسإ مهتيلمع ىلع نوفطاخلا قلطأو .»طورشلل ةباجتسإلا ةرورضب هتغلبأو ةيناطيربلا مويلورتب

 لواح ام اذإ نييبرغلا لتق نم اورذح مهنكل ،نييرئازجلا ضعب نع اوجرفأ مهنإ اولاقو )يلاع يديس دلو بيطلا( »يناتيروملا

.مھريرحت يرئازجلا شيجلا
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