
 »ةحبذم يدافت« نلعت رئازجلا

»ةايحلا«- ندنل ؛ ةردادق فطاع- رئازجلا

٢٠١٣ رياني١٩ تبسلا

ةلصاوتملاةيركسعلا ةيلمعلا ليصافت سمأ ضومغلا ّفل

ريرحتل يرئازجلا شيجلا اهنشي يتلاو ،نيموي ذنم

 ةيمالسإ ةعامج ىدل نيزجتحملا نئاھرلا تارشع

 سانمأ نيع يف زاغلا ريركت ةأشنم يف نصحتت ةحلسم

 ادبو .)ةمصاعلا يقرش بونج ملك1600( يزيلإ ةيالوب

 ،ىلوألا ءاسملا تاعاس ىتح ،تلظ شيجلا ةيلمع نأ

 ةأشنم يف ريركتلا ةطحم لخاد ةيواز يف ةروصحم

ددع مهعمو نيحلسم10 ةبارق نصحت ثيح نيروتنقيت

 ً.ايرئازج573نم رثكأو يبنجأ لماع ةئم ريرحت يف ،سيمخلا ،ةصاخ ةيرئازج تاوق تحجن امدعب ،نئاھرلا نم ددحم ريغ

 لخاد نوئبتخي امبر مهنأ مأ نيزجتحم اولاز ام مأ اولتُق لھ حضتي نأ نود نم ،ضومغلا هفلي لظ نيرخآً ايبنجأ32 ريصم نكل

 يتلا »مدلابنوعقوملا« ةعامج يحلسم يديأ يف نيدوجوملا نئاھرلا عومجم ىلإ اوفاضُي نأ ةيشخ اهسفن ةأشنملا

.راتخملب راتخم اھدوقي

 تدقتنا ةزراب ةيلود فقاوم تردص امدعب نيفوطخملا ريرحتل موجهلاب ةصاخلا هتاوق مايق نع سمأ يرئازجلا شيجلا عفادو

 عم تاضوافملا نم ديزم مامأ ةصرفلا ةحاتا نودبو ،نئاھرلا نمض اياعر اهل يتلا لودلا عم قيسنت نودب تمت يتلا هتوطخ

 لتُق نيذلا نيفطاخلا نأً احضاو تاب امدعب ىوس لخدتي ملو يملسلا لحلل ةيولوألا ىطعأ هنإ شيجلا لاقو .نيفطاخلا

.نئاھرلا قح يف »ةحبذم« ذيفنت نومزتعي ةفلتخم تايسنج نمً احلسم18 مهنم

 نئاھرلانم نينثإ قالطإ لجأ نم نطنشاو عم ضوافتلا هحرط لالخ نم ةمزألا طخ ىلع لخد راتخملب راتخم نأ ظحولو

 ةيناتسكابلاو نمحرلادبع رمع خيشلا ةيرصملا »ةيمالسإلا ةعامجلا« ريمأ نع جارفإلا لباقم يف هيلتاقم ىدل نييكريمألا

 ،ضرعلا ضفر ىلإتعراس ةدحتملا تايالولا نكل .ةدحتملا تايالولا يف باھرإلاب ةبطترم مهتب نينوجسملا يقيدص ةفطاع

.»نييباھرا عم ضوافتت ال ةدحتملا تايالولا« نإ دنالون ايروتكيف ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو مساب ةقطانلا تلاقو

 نمحرلادبع خيشلاب مهتلدابمل نييكريمأ فطخب عيباسأ لبق ددھ يرھاوظلا نميأ روتكدلا »ةدعاقلا« ميظنت ميعز ناكو

 طيطختلاب تنيد ةيناتسكاب ةملاع يھو يقيدص نع جارفإلاب ةرتف لبقً اضيأ يرھاوظلا بلاطو .»ريرضلا خيشلا« ـب فورعملا

ً.اماع86 نجسلاب ةبوقع يضقتو نييكريمأ دونج دض ةيباھرإ تامجهل

 ةرطيسب »ريخألا اهلصف« تلخد زاغلا ةأشنم يف نييبرغلاو نييرئازجلا نئاھرلا ةمزأ نإ سمأ ءاسم ةيرئازج رداصم تلاقو

 شيجلا مساب قطان لاقو .نييبرغلا نم ةئم مهنيب ةنيھر673 اھريرحتو ةأشنملا ءازجأ ةيبلاغ ىلع ةيرئازجلا ةصاخلا تاوقلا

 يلام ىلإ مهليوحت مث نئاھرك زاغلا عقوم ىوتسم ىلع بناجألا لامعلا زجح مزتعت تناك« ةفطاخلا ةعومجملا نإ يرئازجلا

 ىلع كلذكويلام يف »نييباھرإلا ةبراحم« ةيلمع يف ةكراشملا نادلبلا ىلع »ةيساق تاطوغض ةسرامم لجأ نم

 نئاھرلا ىلع ءاضقلا ىلع تمزع كلذ يف تلشف امدنع ةعومجملا هذھ« نأ يركسعلا ردصملا فاصأو .يلودلا عمتجملا

 ةليط ةأشنملاترصاح يتلا ةيرئازجلا ةصاخلا تاوقلا نأ دكأو .»يلودلا عمتجملا ىلع اھريثأت ميخضت لجأ نم بناجألا

 ىلع ءاضقلا اوررق- اھوقلت تامولعم ىلإ ادانتسا- نييباھرإلا« نأ ريغ »يملس لح« ىلإ لصوتلا تلواح سيمخلا حابص

.نئاھرلا حاورأ ذاقنإل لخدتلاب رارقلا ذخأ مت كلذلو طةيقيقح ةرزجم باكتراو نئاھرلا لك

 ةكرشلا لوؤسم ماق تآشنملاو صاخشألا ةايح نامض ىلعً اصرح هنأ ،سمأ ،يفسوي فسوي يرئازجلا ةقاطلا ريزو دافأو

 نم ىحرج ةعست راز دق ريزولا ناكو .سانمأ نيع يف زاغلا عقوم يف تالآلاو ةزهجألا ليغشت فقوب »كارطانوس« ةيموكحلا

 ةثالث رداغو .يرورضلا جالعلا اوقلت ثيح »رھزألا« ةدايع ىلإ اولقن نايرئازجو دحاو ينابايو نيينيبيليف ةعبرأو نايناطيرب مهنيب

.»ديقعت نودو ةفيفخ« تناك مهتاباصإ نأل ةدايعلا )ينابايو نايناطيرب( ىحرجلا ءالؤھ نيب نم
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 مجحلا اذهب حاجن لوأّلثمي هنوك رئازجلا يف حلسملا لمعلا خيرات يف ةقراف ةمالع هفصوب »نيروتنقيت« ثداح ىلإ رظنُيو

 ذنم رئازجلا تحجنو .ءارحصلا يف زاغلاو طفنلا رابآ يف يرئازجلا داصتقالا بصع ىلإ لوصولل ةددشتملا تاعامجلل

 نأ دقتعُيو .حيراصتالب اهلوخد رظحُي ةيركسع ةقطنم ءارحصلا نم تلعج امدعب ةيطفنلا اهتآشنم ةيامح يف تانيعستلا

 وحن هجتت اهنأ امك ،نيمجاهملا عم سانمأ نيع يف ةأشنملا لخاد نم ؤطاوت كانھ ناك اذإ ام فشك نآلا لواحت تاطلسلا

 ىلإ مهئوجلةيشخ بناجألا ءاكرشلا »ةقث« ةداعتسا ةلواحم عم يزاوتلاب ،بونجلا يفً امومع ةينمألا تاءارجإلا ةعجارم

.زاغلاو طفنلا جاتنا ىلع رثؤي نأ نكمي ام ،مهيفظوم بحس

 رئازجلا نم نييرورضلا ريغ اهيفظوم ءالخإ ةيلمع سيمخلا ذنم تأدب اهنأ »يب يب« ةقالمعلا ةيناطيربلا طفنلا ةكرش تنلعأو

يفظوم نم تائملاو ةكرشلا نمً افظوم11 اهنتم ىلعو رئازجلا ترداغ ةيوج تالحر ثالث نإ تلاقو .تقومو يئاقو ءارجإك

.ىرخألا ةيطفنلا تاكرشلا
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