
يهتني »نئاھرلا سوباك«

لتقمو »مهمادعإ«ـب

نیفطاخلا

ةردادق فطاع- رئازجلا

٢٠١٣ رياني٢٠ دحألا

 ّتنش ةصاخ ةوق نأ ،سمأ ،ةيرئازجلا تاطلسلا تنلعأ

 ةعبرأ ذنم نينصحتملا نيحلسملا ىلعً اريخأً اموجھ

 نم مهعمو سانمأ نيع يف »نيروتنغيت« عقوم يف مايأ

ً احلسم11 لتقم ىلإ ىدأ امم ،مهنئاھر نم ىقبت

 قفو ،»مھوفطاخ مهلتق« نييبرغ نئاھر ةعبسو

 نم يلبق ميعز »ةايحلا« ـل لاق ،بناجألا نم ةنيھر16 ريرحت نع ءابنألا ضعب ثدحت نيح يفو .ةيمسرلا تامولعملا

 معزتي يذلا راتخملب راتخم مھدئاقل »توملا ةعيب« اودأ ءالؤھ نإ نيفطاخلا عم ةلشافلا تاضوافملا يف كراش قراوطلا

.يمالسإلا برغملا دالبب »ةدعاقلا« ميظنت نع يضاملا رهشلا تقشنا يتلا »مدلاب نوعقوملا« ةعامج

 اوناك نيذلا نييمالسإلا نيحلسملا ةيقب ىلع ً»ايئاهنً اموجھ« سمأ تنش ةصاخلا تاوقلا نأ ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو تنلعأو

 نأ تفاضأو .نيلتاقملا نم11 لتقم نع رفسأ ام ،ءارحصلا يف زاغلا جاتنال ةدحو يف بناجألا نئاھرلا نمً اددع نوزجتحي

.ةيلمعلا ءدب ىدل بناجأ نئاھر ةعبس اولتق ءالؤھ

ينابايو نييكيجلب ةثالثو نايكريمأ مھ ةعومجملا دارفأ لتقم لبق »مهمادعإ« ىرج نيذلا ةعبسلا نئاھرلا نأ دقتعيو

 ةعومجملا داقو .يكيجلبو نانثإ نايناطيربو نانثإ نايكريمأو نييناباي ةثالث مهنأ »ةايحلا« ـل تركذ ىرخأ رداصم نكل .يناطيربو

.»ةناجد وبأ« ىنكملا »يرجينلا نمحرلادبع« وعدملا زاغلا ريركت عقوم يف نييبرغلا نئاھرلاب توزنا يتلا

 لظ يف لضفألارايخلا ودبي ام ىلع ناك نئاھرلا ةمزأ عم رئازجلا لماعت نإ سمأ دنالوھ اوسنارف يسنرفلا سيئرلا لاقو

 ريرحت ةيلمع يف نييرئازجلا عارسإ تدقتنا تناك يتلا ايناطيرب فقوم نع ّزيمتي فقوم يف ،نيفطاخلا عم ضوافتلا ةلاحتسا

 لقأ« نأ ندنلتركذ ،سانمأ نيع ةثداح يف لتُقً ادحاوً ايسنرف نإ سيراب تلاق نيح يفو .مهعم رواشتلا نود نم نئاھرلا

.لعفلاب لتُق دقمهنمً اددع نأ دقتعُيو زاغلا ةأشنم يفً ائيش مهنع فرعُي ال نييناطيرب »ةرشع نم

 ديعت نأ ضرتفيو .اهنم ةبيرق عقاوم يف ماغلألا عزن ةيلمع متت ىتح »اتقوم« زاغلا ةأشنم ةيرئازجلا تاطلسلا تقلغأو

 ديدشت يفً اروف رئازجلا تأدبو .ةيسنوتلا يضارألا ربع ايلاطيإ هاجتا يف زاغلا خض ةيلمع »كارطانوس« ةيموكحلا ةسسؤملا

 تاكرش ىلإ ةلكوملا ةسارحلل ةعجارم ىرجُت نيح يف ،بونجلا يف ةيطفنلا تآشنملا نم ريبك ددع لوح ةينمألا تاءارجإلا

.ةصاخ

 يذلا يباھرإلا ءادتعالا يف عقو ةيحض لوأ ناكو نمألا يف نوع وھو ،رمحل نيمأ دمحم يرئازجلا سمأ رصع ّعيُشو

 لحارلا ءاقدصأو براقأ روضحب بيهم وج يف ،يضاملا ءاعبرألا سانمأ نيع يف )نكسلا رقم( ةايحلا ةدعاق فدهتسا

.نينطاومو

 وبأ« زاجتحالا ةيلمعتذفن يتلا ةحلسملا ةعومجملا دئاقلً اديدجً ايتوصً اليجست ،سمأ ،»ءابنألل طوشكاون ةلاكو« تثبو

.سمأ ماحتقالا ةيلمع ةياهن يف شيجلا تاوق هتلتق يذلا يرجينلا »ةناجد

 وبأ« ناك ليجستلا يفو .نئاھرلاو نيفطاخلا نم ددع لتقم دعب يضاملا سيمخلا موي تلّجُس ةملاكملا نأ ةلاكولا تركذو

 ضعب دوجويو ،ةنيھر35لتقو ةوخالا فصن لتُق دقل«ً الئاق ،ةأشنملا ريجفتب ددهيو عضولا تاروطتب ةلاكولا غلبي »ةناجد

 مھرّجفنس هللاو هللاو ... { دمحلا ،{ دمحلا« :فاضأو .»زاغلا عنصم يف ةوخالا ضعب مھزجتحيو ةايحلا ديق ىلع نئاھرلا

.»)شيجلا( انوحن نوهجتم مھ نآلاو يرئازجلا شيجلا انم برتقا اذإ

.يجورنو ينوريماكو نايناطيرب مھ نئاھر4 هلخدت لالخ ررح شيجلا نإف ةيمسرلا رئازجلا ةعاذإ بسحبو

 لودج ةمقىلع »ءارحصلا ةقطنم يف يمالسإلا فرطتلا« تعضو ةيلود ةمزأ ىلإ ةعرسب زاغلا ةأشنم ىلع موجهلا ّلوحتو

 رثكأ دحأ هفصوب راتخملب راتخم يبراغملا »ةدعاقلا« عرف يف قباسلا يدايقلا مسا موجهلا رهظأ امك .يملاعلا لامعألا
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 عيمجتل ةحاس اهفصوب اهيلإ رظنُب تاب يتلا يقيرفالا لحاسلا ةقطنم يف ةروطخ ميظنتلا اذهب ةطبترملا تايصخشلا

.نييداهجلا

 يھو برغملا يف »ةدعاقلا« ميظنتل ّدنجت ةديدج ةيلخ تككف اهنأ سمأ ةيبرغملا تاطلسلا تنلعأ ،راطإلا اذھ يفو

 نايب دافأو .»قلق ردصم« ةكلمملا يف تاكبشلا هذھ »رثاكت« نإ تلاقو ،يضاملا فيرخلا ذنم ليبقلا اذھ نم ةسماخلا

 ـل مهلاسرا دصق ةبراغم بابش دينجتو باطقتسا لاجم يف طشنت ةيلخ كيكفت نم تنكمت« نمألا تاوق نأ يمسر

 ندم نم لكب طشنت رصانع ةدع نم فلأتت« اهنأ تفاضأو .»ةدعاقلا ميظنتل ةيلاوملا ةيباھرالا تاميظنتلا نمض »داهجلا«

.»)طسو( سانكمو ةميسحلاو )لامش( ةجنطو قدينفلا

 يضارألا نم اوؤاج سانمأ نيع يف زاغلا ةأشنم ومجاهم نوكي نأ ناديز يلع ةيبيللا ةموكحلا سيئر ىفن ،هتاذ راطإلا يفو

 نع ةلوادتملا رابخألاو تامولعملا نإ ناديز لاقو .قباس تقو يف ةيلباقدلو وحد يرئازجلا ةيلخادلا ريزو حرص امك ،ةيبيللا

 نأ دكأو .»ةحصلانم ةيراع« تامولعم يھ رئازجلا وحن قالطنإلل ايبيل يبرغ بونج يف »غيولأ« ةدعاق نيحلسملا لامعتسا

 برحلا ءازإ هقلق نعً ابرعم ،رئازجلا عم هنماضت نلعأو .»راوجلا يف دلب يأ نمأ فدهتست ةيلمع يألً اقلطنم نوكت نل« هدالب

.يلام يف ةيراجلا

 ذنم ططخُي ً»ابيج« ّلكشت تناك اهنإ لاقو ،رجينلا نمً اقالطنا ةيرئازجلا يضارألا تلخد ةحلسملا ةعومجملا نأ ردصم حّجرو

 لامش يف برحلا ةيادبنكل ،عيباسأ ذنم هل ريضحتلا ىرج »نيروتنقيت« موجھ نأ ادبو .رئازجلا يف تايلمع ذيفنتل ةرتف

.هعيرست ىلإ راتخملب تعفد يلام
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