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 ،، سMئرلا د)سلا

 ،، م_)يحأ deAيللا دفولا مسا7و bAسا[ ،م_ئامسأو م_تافص[ م]Z6لا روضحلا

 ،، عيمجلل ةfيط ة)حت

 

qL مهنادل[ براجت نع اضورع lmLلخادتملا ضع[ نم مويلا انعمس
A ة)لاقتنالا ةلادعلا 

qL مويلا نحنو ،ة]v6وجو ةمهم ة)ناسuإ براجت sAو ،ة)نطولا ةحلاصملاو
A يلw(حأ اxج 

qL ةfعص تاظحل شMعن نحنو ،براجتلا ەذv ل~ نم ةدافتسالل نوكن ام
A ]اندال. 

 

 ة)ماسو ةل)wن sA ،ةركف لوقأ انv انأو ،ة)لاقتنالا ةلادعلا ةركف نا ،ه)ف كش ال امم

�Lام طسو نم ،نماو رvدزم لfقتسم تاfن�سا @ا فدهتو
A ل .ساقو ملؤمZاهن 

KLوناق وأ �Aا)س موهفم~
A qL

A ةقدو اد�دحت ���أ نوكت نأ جاتحت لازت ال ،يروصت qL
A 

 ،ة]�نعو ،ة)قرع lmLب ،اهتاعا� ةع)بطو براجتلا فالتخا ب�س� ام7ر ،dLعملا

 كانهف ،هسفن عمتجملا lmLب ام)فو ،عمتجملاو ةلودلا lmLب ام)فو ،ة)فئاطو ،ة)جولويد�أو

 .ة)لاقتنالا ةلادعلل ةم_حم ة]6ظن نم امو ،ةعونتمو ةددعتم براجت

 

 :lmLتطقن @إ ةلخادملا ەذv لالخ نم ةراشإلا دوأ ،ه)لع

qL عقت ة)لمع ة)لاقتنالا ةلادعلا نأ دقتعأ ،@وألا
A يغتلا ال حالصإلا ةرئاد�m، اهب موق� يأ 

 �eتعت d¤Aلاو ،ةفلتخملا براجتلا @إ رظنلا7و ،ةلداع �mغ ةطلس اهب موقت وأ ،ماظنلا

 ەذv نأ ىرن ،مويلا ة)سuوتلا تالواحملا ¤dحو ،1983 ةنس اهلوأ ة)¥ي�نجرألا ة67جتلا
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qL مظنلا اهب تماق ة)لمعلا
A يد" هلعف ام نأ دقتعأف ،ةضراعملا باع)�سال اهنم ةلواحم 

qL الثم "ك�mل~
A كلذكو ،ال�دنم لضانملا ه[ ماق امم بعصأ ،ا)ق]6فا بونج ة67جت qL

A 

 نم فصنو نيدقع دع[ الإ ة)لاقتنالا ةلادعلا ةماقإ نم نكمتت مل Aف ،lmLتنجرألا

 لثم ،تاطلسلا اهيلإ تردا[ ة)67علا براجتلا ¤dحو ،ةطلسلا رارقتسا دع[ يأ ،�mيغتلا

 ة)لاقتنالا ةلادعلا ةفلسلف نأ يريدقت L̄Aف .يرئازجلا سMئرلا وأ برغملا كلم ه[ ماق ام

qL ة�حنم
A ل ،ضوعتو رذتعتو ف¤�عت ةملاظ ةطلس وأ ماظنZيغت وأ ةروث تثدح نإ ن�m 

 ة)ك)سال³لا ةلادعلل الإ لاجم الو ،نمزلا اvزواجت دق ة)لمع نوكت ة)لاقتنالا ةلادعلا ناف

 .فا¤�عالا وفعلا ه)ف ل[اق� ال d¤Aلا ة�داعلا

 

 Qع �mبك ل_ش� رثؤت ة)لودلا ة)سا)سلاف ،ة67جت ل_[ ةط)حملا ة)لودلا فورظلا ،ا)ناث

 ،ة)ناثلا ة)ملاعلا برحلا دع[ "غ�mبنرون" تامµاحم نمف ،براجتلا ەذv لشفو حاجن

 دع[ مويلاو ،�eمتwس نم ¹̧ع يداحلا ثادحأ دع[ ام @إ ،d¤Aييفوسلا داحتالا را)هنا @إ

 ەذQ vع ا[اج�او اfلس تسكعنا ة)لود تاطحم اهع)مج ،KeAرعلا عي67لا تاروث

 نم د�اL¤�م مامتvا كانv نا~ �eمتwس نم ¹̧ع يداحلا ثادحأ دع[ الثمف ،براجتلا

 ةمظنألا بلغأ تلواح كلذلو ،ة)طارقم�دلا ز]«عتو ناسuالا قوقح[ A@ودلا عمتجملا

qL ة)67علا
A ب امlmL 2004 حوd¤ 2006 وج ة)سا)س تاحالص¾ب ما)قلاv6[نم نا~و ،ة 

 .رئازجلاو برغملا ة67جت اهمvأ
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qLو
A vملا دوهجلا نع م_ثدحأ نأ دوأ ،ددصلا اذfةلوذ qL

A ]يل يدالw(ةحلاصملا[ ما)قلل ا 

 �mغ ط)س� عمتجم �eتع� ،رهصنم مغانتم جيسu نم نوكتي deAيللا بعشلا ،ة)نطولا

qL بكرم
A امتجالا هنا)¥بÀA حو ،يركفلاوd¤ ءانثأ vلا ةمزاللا ەذd¤A ع دجوي ال اهب رمنQ 

 d¤Aلا عا�لاو عا�LLلا باfسأ ل_ف ،مويلا مئاقلا عا�لاو عا�LLلل ةق)قح باfسأ قالطالا

qL دجوت ال خــــ]راتلا اهفرع
A يلw(ل ،اZفقت ة)م)لقإلاو اهيف ة)لودلا ة)جراخلا تالخدتلا ن 

qL ةحلاصملاو رارقتسالا مامأ اقئاعو الئاح
A يلw(نأ لواحن اننأ انظح ءوس نم نحنف ،ا 

 A@ودلا x[lmLتسملا Qع ةمومحم تاعا�و تا[ذاجت طسو ةحلاصم ة)لمع[ موقن

 .�Aا)سلاو ÇAمتجملا انرارقتسا Qع deAلسلا رثألا غلا[ هل نا~ اعطق اذvو ،bA)لقإلاو

 

 .م_تاصنإل اع)مج م³لو سMئرلا د)سلا اركشو ،تقولا ة�دودحمل ردقلا اذهب L̄Aت�أ

 


