
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةرشع ةعباسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :سيئرلا ديسلا

.تاوخألاو ةوخإلا عيمجب بحرأ امك انلاغشأ هروضح ىلع هركشأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب بحرأ

نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
؟ماظن ةطقن كانه ..لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يعامتجالا
.لضفت

صختو سيئرلا يديس لاقت ةقيقحلا نإ .هب بحرأو ريزولا يخأ حمستسأ .اركش :)ماظن ةطقن( ينارم دمحأ ديسلا
ربعت ةميظع تاملك تناك دقلو ينطولا مائولاب صاخلا نوناقلا صن ىلع انتقداصم دنع اهتركذ يتلا ةميظعلا تاملكلا

دنع نكل ماري ام نسحأ ىلع ريست رومألا نأب تننظ ةحرابلا خألا مالكل انعامتسا نيحو .سلجملا اذه ماقم نع
دعب متي سلجملا لكايه ديدجت نأب انربخأو ةيناملربلا ةلتكلا عم احابص انعمتجا دقف .اليلق انلءاست ةجمربلا ىلع انعالطا
يديس وجرأ .لتكلا عم عامتجا يف نآلا نحنو اقلعم يقب رمألا نكل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ىلع ةقداصملا
ةيعضولا هتاه يهنن ىتح يلخادلا ماظنلا ةشقانم خيرات سلجملا عم نآلا نيعي نأ ةحلم ةرورض كانه تناك اذإ سيئرلا
ناجلل ةبسنلاب ءيشلا سفنو رهشأ ةتس براقي ام ذنم اهتدهع تهتنا دق قيسنتلا ةئيه نأ ملعلا عم رهشأ ةتس تماد يتلا
.سيئرلا باونو

هب فرشن ًاديدج ًادهع لخدن ىتح يلخادلا ماظنلا هيف شقاننس يذلا تقولا انل ددحت نأ سيئرلا يديس وجرأ نذإف
.مكيلع مالسلاو لبقتسملا يف رئازجلا فرشنو مكفرشنو سلجملا اذه



مت يتلا ةديدجلا ةجمربلا أرق دق ناك اذإ هلأسأ نأ طقف ديرأو هلخدت ىلع ينارم دمحأ خألا ركشأ:سيئرلا ديسلا
؟ال مأ اهرشن

.اهتأرق دقف ،لجأ :ينارم دمحأ ديسلا

ماظنلا ددصلا اذه يف انحرطو اهيلع ةقداصملا بجاولا نيناوقلا لكل مزاللا تقولا انددح دقل :سيئرلا ديسلا
متي ىتح اهعم عمتجن انلزامو احابص اهعم انعمتجا يتلا ةيسايسلا لتكلل كلذ ةجمرب رمأ انكرتو لكايهلا ديدحتو يلخادلا
لمحتأ ال ،ينصخي اميفو .لكايهلا ديدجت كلذكو يلخادلا ماظنلا ليدعت عورشم ةشقانم هيف يرجتس يذلا تقولا ريرقت
لتكلا عم رواشتلا انيلع طقف ،كلذ مكل نكيلف مويلا كـلذب لمعلا أدـب مـتدرأ اذإ قفاوم يننإو كلذ يف ةـيلوؤسم ةـيأ
لوقأو رركأو صاخلا ييأر اذهو ةرودلا هتاه ةياهن لبق هحرط لضفأ لب كلذ ضراعأ ال و أيهم ءيش لكف ،ةيسايسلا
يتلا لتكلل ةبسنلاب يطارقميد فرصت يهف لكايهلا ديدجت ةيلمع ىقبت ،يلخادلا ماظنلل ةبسنلاب أيهم ءيش لك نإ

ريخأتلاب قلعتت ةدع ارومأ حضوأل ةصرفلا يل تحتأ كنأل كلخدت ىلع اركشو ةسلجلا هذه يهنن نأ دعب اهعم عمتجنس
.لضفتيلف ريزولا ديسلل ةملكلاو اركش .رثكأف رثكأ رخأتلا اذه ببس مكل حرشأس ةمدقملا ةبوتكملا ةقيثولا ىلإ ةفاضإلابو

اهيأ ،ةمألا سلجم سيئر يديس .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش :ريزولا ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

تاروطتلا عم اهفئاظو ةمءالمو نيسحتو ريوطت ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ةرازو تلصاو دقل
.اهل ةلوخملا تايحالصلا نمض كلذو دالبلا اهشيعت يتلا تالوحتلاو

ةيانعلا هبلطتت امو عضولا هيضتقي ام عم ةمءالم رثكأ نوكتل يعامتجالا نامضلا ةموظنمل اهتسارد يفو
.ةددحم تاءارجإ ذاختا انيأترا لامعلاب ةيعامتجالا

يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ةيليوج 02 يف خرؤملا 83-14 نوناقلل لدعملا نوناقلا صن لكشيو
ريياعم ليدعتب عورشملا قلعتي ثيحب تاءارجإلا هذه ىدحإ ،مويلا مكيلع هضرعأ يذلاو يعامتجالا نامضلا لاجم
نامضلا قيدانص تاقحتسمب ةطبترملا قئاوعلاب ةحضاوو ةقيقد ةفصب لفكتلاو تاكارتشالا ليصحتو مامضنالا
نيبت دقلف .لمعلا ةيشتفم اهب موقت يتلا ةبقارملا تايلمع دنع تابوعص دوجو انظحال اننأو اصوصخ ،يعامتجالا
:يف اساسأ لثمتت يتلا تاسرامملا ضعب دض ةيئاقولا تاءارجإلا يف ماكحألا ضعب ةيلاعف مدع حوضوب

،ديازتملا لامعلا ددعب حيرصتلا مدع-

،روجألل يقيقحلا ىوتسملاب ءالدإلا مدع-

.تاكارتشالا ديدست مدع-

نإف ،ةينوناقلا طباوضلاب نومزتلي نيمدختسملا لعج ىلع اصرحو صئاقنلا هذه نم دحلا ىلإ انم ايعسف ،هيلعو
:لالخ نم كلذو ةيلاعفلاو ةيلعافلا عفر ىلإ فدهي حرتقملا نوناقلا صن

،تامازتلالل نيعضاخلا صاخشألاب ةقدب فيرعتلا-

،تامازتلالا ةفلاخم دنع تابوقعلا ديدشت-

،شغلا دض ةديدج تابوقع سيسأت-

.تارادإلا فلتخم نيب اميف نواعتلا ميعدت-

،يتداس ،يتاديس ،سيئرلا يديس

يف ءاربخو ةاضقلا تعمج ،ةلادعلا ةرازو عم تايقتلم ميظنت هقبس دق عورشملا ريضحت نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.يعامتجالا نامضلا لاجم



يتلا تالاغشنالا جاردإب حمس امم نييعامتجالا ءاكرشلا لبق نم ةقداصمو ةسارد لحم اضيأ تافلملا هذه تناكو
.عورشملا اذه يف فارطألا هذه اهنع تربع

:ىربك رواحم ةعبرأ لمشي نذإ وهف

ىلإ ءارجألا ريغ لامعلا ةحارص عضخت ال ةيلاحلا ماكحألا نأ كلذ مدختسملا ةفصل قدأو لمشأ فيرعت)1
ةهج نم صاخلا مهباسحل اصاخشأ نولغشي نيذلا صاوخلا تايصوصخب لفكتت الو ةهج نم ةررقملا تاءارجإلا
.ىرخأ

نينمؤملا ةمئاق ميمتتب يعامتجالا نامضلاب ةفلكملا تائيهلل حمسي يذلا مامضنالاب مازلإب ةقلعتملا دعاوقلا ميعدت)2
.لغشلا ملاع يف ثدحت دق تالوحتو تاريغت ةيأل ابقرت

.تاكارتشالا ديدستو روجألاو لامعلاب حيرصتلاب ةطبترملا تاءارجإلا مارتحا مدع ةلاح يف تابوقعلا ديدشت)3

نع الضف ةصقانلا وأ ةئطاخلا تاحيرصتلا لك لاشفإ ىلإ فدهت ةديدج تاءارجإ ىلع كلذك عورشملا اذه صنيو
.ةسسؤملا ةيعضو ريغت ةلاح يف تاكارتشالل عيرس ديدست ىلع لوصحلا

فلتخم ةدعاسمو لمعلا ةيشتفم لخدتو قيدانصلل ةبقارملا ناوعأ ةطساوب نيمدختسملا ىلع ةباقرلا ميعدت)4
.تارادإلا

يف هدض أطخ هباكترا دنع همدختسم ىدل هقوقحب ةبلاطملا ةيناكمإ هحنمي وهف نمؤملل ةيامح صنلا اذه نمضيو
.ناديملا اذه

مكيلع ضورعملا نوناقلا عورشم يف ةدراولا ماكحألا ،سلجملا ءاضعأ يتداس ،يتاديس ،سيئرلا يديس يه مكلت
.اهنم نيدفتسملاو يعامتجالا نامضلا ةسسؤم ءيش لك لبقو الوأ يمحي هنأ هنم صلختسن نأ نكمي يذلاو

.مكيلع مالسلاو مكئاغصإ ىلع اركش

لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن

،ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز

ناضمر 21 يف خرؤملا 14-83 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلإ
.يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ويلوي 02 ـل قفاوملا ـه 1403 ماع

ةمدقم

ةلاحإ ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50و 46 ىلإ 40 ،36 ،32، 24 ،23 داوملا ماكحأل اقبط
يف خرؤملا 14-83 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صنل 1999 وينوي 15خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا نم

نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1403 ماع ناضمر 21
،يعامتجالا

ماع لوألا عيبر 15 خيرات نم ءادتبا ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحّصلا ةنجل تعرش
ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ،هتشقانمو صنلا اذه ىوتحم ةسارد يف 1999 ةنس وينوي 28 قفاوملا 1420



،يركسعلا ناسح ديسلا ىلإ عامتسالا ىلإ اهالوأ تصصخ تاسلجلا نم ةلسلس نأشلا اذه يف ةنجللا تدقعو ،ةنجللا
مقر نوناقلا ميمتتو ليدعت بابسأ لوح اضرع مدق يذلا ،ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلاب فلكملا ريزولا

يف نيّفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 83-14
.ةنجللا ءاضعأ تاراسفتساو تالؤاستو تالاغشنا ىلعّ در امك يعامتجالا نامضلا لاجم

:نيديسلا ىلإ ةنجللا تعمتسا صنلا داعبأ فلتخم ةسارد ةشقانم يف قمعتلاو ةراشتسالا لاجم عيسوت دصقو

،ةيعامتجالا تانيمأتلا قودنصل ماعلا ريدملا :رصان نب ديجملا دبع -

.ماعلا عاطقلل لمعلا بابرأل ينطولا داحتالا نع لثمم : سنوي نب نسح -

ةيلارديفنوكلا لثممو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم نم لك ىلإ عامتسالا مدعل ةنجللا فسأتت نيح يف
.ةنجللا اهلهجت بابسأل ةوعدلا ايبلي مل نيذللا صاخلا عاطقلل لمعلا بابرأل

: ةداسلاو ةديسلا نم ةنوكتملا و يديهمتلا ريرقتلا ةغايص ةنجلةليكشت ىلع ةنجللا تقداص امك

ةنجللا ةسيئررماع نب ةسينأ -

ةنجللا ررقمةيلاع نب دمحم -

ةنجللاب وضع نامرز ميلس -

عامجإلاب هيلع تقداص ،هتشقانم دعب ،يتلا ةنجللا ىلع يديهمتلا ريرقتلا عورشم ةغايصلا ةنجل تضرع دقو
.1999 ةيليوج 10 خيراتب

نوناقلا صن ميدقت

 

:لكشلا ثيح نم -1

2 قفاوملا ـه 1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 14-83 مقر نوناقلا ىلع أرطي ليدعت لوأ نوناقلا اذه ربتعي
نيرشعو اًسمخ نمضتيو هرودص ذنم يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ويلوي
:يلي امك مسقت )25( ةدام

.42و 25و 13و 4و 3 :داوملا يهو داوم )05( سمخ : ةّلدعملا داوملا

.41و 36و 16و 7و 5 :داوملا يهو داوم )06( تس : ةّلدعملاو ةممتملا داوملا



.38و 10و 8و 6:داوملا يهو داوم )04( عبرأ : ةممتملا داوملا

27 ،رركم 25 ،2رركم 24و 1رركم 24 ،رركم 24و رركم 16 :يهو داوم )08( نامث : ةديدجلا داوملا
.رركم 42 ،رركم 38 ،رركم

:نومضملا ثيح نم - 2

:صنلا ةيمهأ - 1.2

داوملل ليدعت لكش يف ةديدج ماكحأو تاءارجإ ةفاضإب ميمتتلا عباطلا هيلع بلغي يذلا ،صنلا اذه ةيمهأ نإ
عم ةيعامتجالا ةيامحلا ةموظنمل يجيردتلا فييكتلا يف ةّحلملا ةجاحلل ةباجتسالا يف نمكت ،ةديدج داوم ةفاضإبو
قودنص صخألابو ةيعامتجالا ةيامحلا ةموظنم نّكمت ةديدج تايلآو لولح داجيإ و ةديدجلا ةيداصتقالا تايطعملا
. ةريخألا تاونسلا يف ةريطخ تالالتخا فرع يذلا يلاملا هنزاوت عاجرتسا نم يعامتجالا نامضلا

يف اميسال تارادإلا نيب ينماضت راطإ قلخو ةهج نم تاكارتشالا ةكبش عيسوت يف كلذك صنلا ةيمهأ نمكتو اذه
).خلإ.. ةيئابجلا تارادإلا ،يراجتلا لجّسلا ،لمعلا ةيشتفم ،ةيعامتجالا تانيمأتلا قيدانص( ةباقرلا لاجم

:صنلا اهب ءاج يتلا فادهألا - 2.2

حيرصتلا مدعو طاشنلابحيرصتلا مدعو لامعلابحيرصتلا مدعو تاكارتشالا ديدست يف ةمكارتملا تاعزانملا نإ
ةيعضولا ببسب ةريخألا ةنوآلا يف اريطخ اعاستا تفرع يتلاو ،تاكارتشالا عفد مدعو لامعلل يقيقحلا رجألاب
تاقفنلا مجح عافترا ىلإ ىدأ كلذ لك )... لامعلا حيرست ،تاسسؤملا لح( لغشلا ناديم ىلع اهتاريثأتو ةيداصتقالا
ثيحب عراستملا يداصتقالا لوحتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه .تاقحتسملا ليصحت يف بارطضاو نيكرتشملا ددع صقنو
هذهل دح عضوي ىتحو .رثكأف رثكأ صلقت يذلا ماعلا عاطقلا عم ةنراقم عيرس لكشب صاخلا عاطقلا مجح عستا
:يلي ام ىلإ فدهي اذه ليدعتلا صن نإف ةريطخلا تالالتخالا

،يعامتجالا نامضلا يف تاكارتشالا ةكبش عيسوت - 1

نيمدختسملل قدأو عسوأ فيرعت قيرط نع يعامتجالا نامضلا تامازتلال نيعضاخلا نم ةديدج تائف جامدإ - 2
. ءارجألا ريغ مهيف امب لامعلا نم ةديدج فانصأ ةفاضإب اذكو نيفلكملا لمعلا باحصأ وأ

اهمازلإو يداصتقالا طاشنلاو لغشلا ملاعب ةقالع اهل يتلا تارادإلا فلتخم نيب اميف نواعتلاو نماضتلا ميعدت - 3
.يباقرلا قيسنتلا لاجم يف تامولعملا لدابتب

.هقوقح ليصحتل ةيئاضقلا ةعباتملاو لخدتلا لاجم يف قودنصلل ةديدج تايحالص ءاطعإ - 4

ءارج نم هب تقحل يتلا رارضألا نع تاضيوعتلا نم ةدافتسالا قحو لماعلل ةيئاضقلا ةعباتملا قح سيسأت - 5
.مدختسملا فرط نم هب حيرصتلا مدع



يف شغلا عمقل ةديدج تابوقع سيسأتو اهيلع صوصنملا تامازتلالاب لالخإلا ةلاح يف تابوقعلا ديدشت - 6
.حيرصتلا

ةنجللا تاظحالم

:يلي ام ةنجللا ظحالت

يتلاو نوناقلا اذه نم 3 ةداملا هب تءاج ام اميسال ليدعتلا يف ةحرتقملا تاءارجإلا ضعب قيبطت ةلاحتسإ - 1
نيذلا صاوخلا ،نيفلكم لمع باحصأك كلذك ربتعي" : صنتثيح لوعفملا يراسلا نوناقلا نم 4 ةداملا لدعت
."باعتأ لباقم مهتفص تناك امهم الامع ،صاخلا مهباسحل نومدختسي

لباقم طقف موي وأ ةعاسل همدختسي لماعب حرصي نأ مدختسمل نكمي فيكف .لمعلل ايندلا ةدملا ددحي مل صنلاف
يف صاخشأ ةدعل ةفلتخم لامعأب موقي لماعلا سفن ناك اذإ ام ةلاح يفو ؟امدختسم صخشلا اذه ربتعن لهو ؟باعتأ
؟لماعلا سفنب حيرصتلاب صاخشألا ءالؤه عيمج موقي له ،الثم دحاولا مويلا

يذلا زجعلا ةيطغتل قودنصلل ربكأ ليخادم نامض ىلإ رمألا ةقيقح يف فدهت اهب ءاج يتلا تاليدعتلا نإ –2
هذه نأ لاقت ةقيقحلاو هنأ ريغ نينمؤملل ةبسنلاب لابقتسالا زكارم ىوتسم ىلع تامدخلا نيسحت اذكو هشيعي
قودنصلا اهعفدي يتلا ةمخضلا ةيفازجلا غلابملاف .نينمؤملا ةدئافل بهذت ال اهمظعم يف ليخادملا هذهو تاكارتشالا
عجار اذهو .نينّمؤملا ريغو نونّمؤملا همساقتي يقابلاو رييستلا تاقفن ىلإ اهنم %50 نم رثكأ بهذي تايفشتسملل
هاجت اهتامازتلا مرتحت ال )خلإ... ةيعامتجالا ةيامحلا زكارم ،ةحصلا زكارم ،تايفشتسملا( لابقتسالا زكارم نوكل

.يعامتجالا نامضلا قودنص

جد 5000 ىلإ جد 2000 نم ةيلاملا ةمارغلا ةميق عفر ريدقت يف تلمعتسا يتلا ريياعملا لوح ةنجللا لءاستت - 3
تارشؤملا عم ةنراقم ةفيعض اهربتعن يتلاو ،لاثملا ليبس ىلع )13 ةدام( جد 1000 ىلإ جد 500 نمو )7 ةدام(
.مخضتلا اميسال ةيداصتقالا

تاذ ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف "نيّفلكملا" حلطصم عوضوملا بلص يف اذكو صنلا ناونع يف درو - 4
صاخشألا" يه ىنعملل برقألاو حصألا ةغيصلا نإف ةنجللا ريدقتبو لوعفملا يراسلا نوناقلا هسرك حلطصملا
"يعامتجالا نامضلا تامازتلال نيعضاخلا

لماعلا ةافو ةلاح يف لمعلا بحاص ىلع ّطلست يتلا ةيئازجلاو ةيداملا ةبوقعلا ديدحت نع فرطلا نوناقلا ضغ - 5
.لمعلا ناكم يف هب حرصملا ريغ

نيسحت نم هقيقحت نكمي امل ةيريدقت ىتح وأ ةقيقد ةيمييقت ةسارد ةيأ ىلإ صنلا اذه بابسأ ضرع يف رشي مل - 6
تانيع ةسارد بسح ةيقيقح بسنو ماقرأ ىلع دمتعت ةداج ربس تايلمع ةيأ ىلإ رشي مل امك ،قودنصلا ليخادم يف
.حرتقملا ليدعتلا تاءارجإ ءارج نم هليصحت نكمي ام ةفرعمل ةددحم

عورشمل يديهمتلا ريرقتلا صن وه مكلذ ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،سيئرلا يديس
تامازتلاب قلعتملاو 1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 14-83 مقر نوناقلا
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملاو يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيّفلكملا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلاو ةعباتملا نسح ىلع اركش



ددع نأ ىلإ ةراشإلا عم ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ركشأ:سيئرلا ديسلا
.لضفتيلف ينح ريكب ديسلا وهو مهلوأ ىلإ ةملكلا ليحأو ةثالثـب ردقي لخدتلل نيلجسملا

،يئالمز ،نيمرتحملا هيدعاسمو ريزولا ةدايس ،مرتحملا سيئرلا ةدايس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينح ريكب ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز

لقثت نمل ةينماضت ةدعاسم ميدقتو نينطاوملا نيب ام نماضتلا ينعي يعامتجالا نامضلا قودنص نأ نم اقالطنإ
نم عيمجلا ةيامحو ةريبكلا رسألا يوذو ةخوخيشلاو زوعلاو تاهاعلاو ضارمألا نع ةمجانلا ةقهرملا ءابعألا هلهاك
يفف ،ةخوخيشو ضارمأو تاهاع نم هل ضرعتي نأ نكمي امو هلبقتسم ىلع نانئمطالاو جالعلا يف بيستلاو لوستلا
.عمتجملا دارفأ نيب ةمحرلاو ةوخألا حور ةعاشإو ةنينأمطلاو ةحصلل ريفوت كلذ

مهفتلا ،نيَمدختسمو نيمِدختسم ،عمتجملا دارفأ ةفاك ىلع بجوتسي قودنصلا اذهل ىوصقلا ةمهملا هذه نم اقالطنإ
ةحيحصلا ةنطاوملا حورل ةباجتسا ةلماكلا تادهعتلا ميدقتو هءازإ ةلماكلا تامازتلالاب ءاـفولل حيحصلاو ديجلا يعولاو
بحاص نأشك هءازإ نيَمدختسمو نيمِدختسم انفقوم نوكي نأ ادبأ لقعي الو ،فينحلا يمالسإلا اننيد انيلع هضرفي يذلا
ريرقت هب يحوي ام فسأ لكبو اذه .اهتايح ىلع ءاقبإلا تامزلتسمو اهفلع نع الفاغ اهبيلح ىلإ رظني بولحلا ةرقبلا

روجألاو ءارجألا نم لقألا ىلع %30 نأ ىلع تصن ثيح ةعبارلا ةرقفلا ةيناثلا ةحفصلا يف بابسألا ضرع
لب تارشعلا ،ءارجألا صخي اميف" :صنت ةيلاوملا ةسماخلا ةرقفلا يفو تاعاطقلا ضعب يف اهب حرصم ريغ ةعوفدملا
اهريرقت يف ةصتخملا ةنجللا هتلجس ام ىلع ةوالع اذه ."فيلكتلا نم نوتلفي نيلمتحملا نيطرخنملا نم فالآلا تائم
.كلذ ىلع ةروكشم يه يتلاو يديهمتلا

ويلوي 02 يف خرؤملا 83-14 مقر نوناقلل صنلا اذه يف ةممتملا وأ ةلدعملا داوملا ةيبلاغ نإ ،ريزولا ةدايس
."يدحتلا دلوي رجزلاو ةمارغلا لتقت ةمارغلا" ةلوقملا ىلإ كلذ يدؤي الهو ،باقعلاو رجزلا عباط هيلع بلغي 1983

نأشب 1999 ةنسل يلاملا نوناقلا ةشقانم ءانثأ هيتفرغب ناملربلا ءاضعأ اهادبأ يتلا تافوختلا ىلإ اضيأ يدؤي الأ
؟ةيلئاعلا حنملا

فيفختلا عم تابوقعلاو رجاوزلا كلت بناج ىلإ يراضحلا بولسألا راطإ يفو قئاللا نم نوكي الأ ،ريزولا ةدايس
كانه نوكت نأ ،23 ةداملاب ةلدعملا 42 ةداملا كلذكو نوناقلا اذه نم 22 ةداملاب ةلدعملا 41 ةداملا ةصاخ اهضعب نم
؟ديعاوملا يف طابضنالاو تاحيرصتلا يف حوضولاو تامازتلالاب نيفوملل ةماه تاءارغإو تازايتما ددحت ةينوناق داوم
جماربب ربانملا نم اهريغو دجاسملاو مالعإلا لئاسو فلتخم دينجتب كلذو ينطولاو يندملا سحلا ةيمنت يف انركف ّاله
عمتجملا دينجت بناج ىلإ ،ةدعاسملاو ةاساوملاو يخآتلاو نماضتلاب قلعتي رمألا نأل ةمظتنم صصحو ةصصختم
بابرأ داحتاو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ةصاخ ةينطولا تامظنملاو تايعمجلاو ةيسايسلا بازحألا نم يندملا
.قودنصلا اذه تامدخ نم ةدافتسالا رظتني عيمجلا نأ املع ،ماعلاو صاخلا لمعلا

تالمحلاك كلذل ةنسلا ربع مايأ صيصختو خلإ …بلعلا ىلعو ةيسردم ،ةيلئاع ةيطئاح ريشانمو تاقصلم دادعإ
.ةماهلا عيضاوملا ضعب رارغ ىلع ةمظتنملا

.صنلا داوم ضعب لوح تاظحالمب مدقتأ نأ يل اوحمسا ،يتاليمز يئالمز ،ريزولا ةدايس ،سيئرلا ةدايس

فقوتلا تالاحب دوصقملا ام يأ اهلوح لؤاستلا ديرأ ،نوناقلا اذه نم 14 ةداملاب ةممتملاو -1-رركم 24 ةداملا
عم داهتجالاو ضومغلا يدافتل ةينوناقلا هتيعجرم ركذ نكمأ الهو "هب لومعملا عيرشتلل اقبط" ةلمج كلذكو ؟ىرخألا
؟صنلا دوجو

نامضلا تاكارتشا ةميق مدعب لوبقلا ررقتي ىنعم ام حضوتسأ ،15 ةداملاب ةممتملاو 2 رركملاو رركم 24 ةداملا
ةممتملاو ةلدعملا 41 ةداملاب اذك 16 ةداملاب ةلدعملا 25 ةداملاب درو دقل ؟نوناقلا بجومب ةدحاو ةرم يعامتجالا
صنت ؟تاليطعتلا يدافتل ةصتخملا ةمكحملا اذكو ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا يه امف ،ءاضقلا ىلإ ءوجللا 22 ةداملاب



نأ نكمي اهقالطإ نإف ،؟قرطلا هذه يه ام لءاستأ ،"قرطلا لك دافنتسا دعب" ىلع 22ةداملاب اضيأ ةلدعملا 41ةداملا
.تناك امهم قرطلا عاونأ لكل هتيلومش ىلإ انوناق يدؤي

ريزولا ةدايس قئاللا نم ىرأ ،"ةيمومع ةرادإ لك ىلع بجي" هنأ ىلع صنت 20 ةداملل ةممتملا 38 ةداملا
.بدو به نم لكل لاجملا حسفو اهعييمت ىلإ يدؤي ةغيصلا هتاه ىلع اهقالطإف اهيلع صيصنتلاو اهديدحت

قودنصو يعامتجالا نامضلا قودنصل رييستلا تاقفنل اراصتخا اهلوأ نيتظحالمب مكتدايس ىلإ مدقتأ ،ريزولا ةدايس
.دعاقتلا

ارابتعا هل ةعبات ةحلصم ىلإ هليوحتبو يعامتجالا نامضلا قودنص يف دعاقتلا قودنص جامدإ ديفألا نم نوكي اله
نع اضيأ ينغتسن اذهبو ةمزاللا تايناكمإلاب عتمتي يذلاو يعامتجالا نامضلا قودنصل ةلوخم دعاقتلا تاليصحتو
؟كلذ نع انانغأ امف ،تاناكمإلا ةيزاومو ةيئانث

ىلع مهرابجإ ءارج نم كلذو ءاودلا تاقحتسم مالتساب قلعتملاو ذختملا ءارجإلا نم اريثك نونطاوملا يناعي :ايناث
اريثك يذلا ديدجلا ءارجإلا اذه نم ءافعإلا مكنم نيجار )la vignette( ىلع ةوالع ءاودلل ةيفصولا ةقرولا باحطصا
.تافلملا ةماخض ىلع ةوالع مهقح نم نينطاوملا نامرحو ةاناعم يف ببستي ام

تاطلسلا بناج ىلإ ةيدعاقلا تائيهلاو ةرازولا تادوهجمب هيونتلاو ةداشإلا نم دبال ريخألا يفو ريزولا ةدايس
ترفو ةماه دج ةيلمع يهو انتيالوب تايدلبلا نم ريثكلا يف تارقملا عيسوتو ةديدج عورف حتف يف اهنواعت ىلع ةيلحملا
تاليصحتلا مالتسا ةمهم اهيلإ دنستو دتمت نأو ةيلمعلا هتاه رمتست نأ نيلمآ تقولاو باعتألا نم ريثكلا نينطاوملل
ةيحتلا ءالمزلاو سلجملا سيئر ةدايس انم مكلو مارتحالاو ركشلا لك ريزولا ةدايس انم مكلو ،اهيوذ نم تاقحتسملاو
مكيلع مالسلاو ناملربلا ءاضعأك يعامتجالا نامضلا قودنص ىلإ انباستنا دعوم بارتقاب يتاينمت عم مارتحالاو
.هللا ةمحرو

.يصفح ةيرون ةديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ينح ريكب ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا

مدقأ روضحلا ةداسلا يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا يديس ،سيئرلا يديس .سيئرلا ديسلا اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.تايحتلا بيطأ مكل

ناديم يف ةصاخ ةريثكو ةماه هل ةهجوملا تاداقتنالاو اساسحو اماه اعاطق اوريست نأ فرشلا مكل ،ريزولا يديس
.دالبلل ىربكلا تاروطتلاو فيكتي نأ بجيو هيلع ظافحلا بجي اماه ابسكم ربتعي يذلا يعامتجالا نامضلا

تاقالع لك ممعيو تاكارتشالا ديدست نم نولماعتملا برهتي ال ىتح ةديدج تامزناكيم عضي نوناقلا اذه نأ ودبي
.ةلئسألا ضعب حرطن نوناقلل انتسارد لالخ نمو يعامتجالا نامضلاب ةفلكملا لمعلا

؟ (le travail à domicile) يأ مهلزاـنم يف نوـلمعي نـيذلا صاـخشألاب رمألا قلعتي له ،ةعبارلا ةداملا صخي اميف
بابرأل حمست ةداملا هذه نإف يل ودبي امكو ،ةبقارملا ةيلمع اهساسأ ىلع موقت يتلا ةيفيكلا نع لءاستن ةلاحلا هتاه يف
.لامعلل لالغتسا ةباثمب وهو ناك ريجأ يأ ليغشتب لمعلا

امو ةباقرلا نوكت فيك :وهو الأ مهم رمأ نع لءاستلا ىلإ ينرجت 6و 5 يأ امهيلت نيتللا نيتداملا عمو ةداملا هذهف
ةدودحم ىقبت ةباقرلا تاينقت نأو ةصاخ يعامتجالا نامضلل حيرصتلا ىلع لمعلا باحصأ ربجت يتلا طباوضلا يه
مهماهمب مايقلا نيبقارملل حمسي لح كانه نكي مل اذإ ايناديم نوناقلا اذه قيبطت بعصي ؟مدعنم نيبقارملا نيوكتو
.لمعلا باحصأ ءاصحإ وأ تاسسؤملا ءاصحإب ةقلعتملاو

نزاوتلا مدع يلاتلابو هنم يناعي يذلا زجعلاو يعامتجالا نامضلا قودنص اهب رمي يتلا ةبعصلا ةيعضولا نإ
تاقاقحتسالا عفد مدعو قودنصلاب ةصاخلا تاقفنلا مجح عافتراو ةهج نم نطولل ةيداصتقالا لكاشملل عجارلا يلاملا

.ةيناث ةهج نم ىرخألا تاسسؤملا فرط نم وأ ةلودلا فرط نم ءاوس



.لامعلا حيرست ةيلمع ءارج نم تاكارتشالا ددع صيلقت كلذ ىلإ فض

نامضلا قودنص هاجت اهنويد لك تددس دق ةلودلا نأب هتاه يتظحالم ىلع درلاب نوموقتس مكنأ ريزولا يديس ديكأ
يف %14 ةبسنو %10 ـب ردقت تناك ةيطغتلا ةيلمع نأ ىلإ ريشت 1998 ةنسل قودنصلا ةينازيم نأ الإ يعامتجالا
.1999 ةينازيم عورشم

لاؤسلاو مهلامعبحيرصتلا ىلع لمعلا بابرأ عجشت ال قودنصلا فرط نم ةمدقملا ةئيسلا تامدخلا نإف هيلعو
يتلا تابوعصلا نم عفرلا ىلع لمعت يلاتلابو تامدخلا ةيقرتب حمستس نوـناقلل تالـيدعتلا هذه له احورطم ىقبي يذلا
؟يعامتجالا نامضلا قودنص فرط نم هقوقح ىلع لوصحلا يف نمؤملا اهاقلتي

.تابوقعلا نع ثيدحلا ردقب تامدخلا ةيقرت نع ثدحتت مل تاليدعتلا هذه نأب عقاولا يف دجن

،رهشأ ةتس ىلإ نايحألا ضعب يف لصي دق يذلاو عفدلا لاجآ رخأت دجن نمؤملا اهاقلتي يتلا تابوعصلا نيب نمف
مامأ ةريبكلا ريباوطلا اضيأ ركذن امك ،يلآلا مالعإلا لامعتسا ميمعتب قودنصلا لكايه ديدحت حرتقن راطإلا اذه يفو
.ىرخأ ةديدج زكارم حتف ىلإ ددصلا اذه يف وعدنو قودنصلا زكارم

اهضيفخت لباقملابو ةفيزملا ةيضرملا لطعلا قئاثو ىلع ةباقرلا ديدشتو تاضيوعتلا عفد لاجآ مارتحا بجي امك
نطاوملا فرط نم ءاودلا بلع ميدقت نإف ءاودلا تافصو ضيوعت دنعو ،ةنمزملا ضارمألاب نيباصملا كئلوأ ىلع
عضو تاعبت نمؤملا لمحي يفسعت ءارجإ اذهف ،عفترملا اهرعسل ارظن ةيودألا عاونأ ضعب ضيوعت ءاغلإ ،ةناهإ ربتعي
.هنع لوؤسم ريغ يداصتقا

ةلماش لولح داجيإ يرورضلا نمل هنإو ةياغلل ةئيس اهنأب قودنصلا فرط نم ةمدقملا تامدخلا نع لوقأ ،اريخأ
ةينماضتلاو ةيساسألا هئدابم ىلع ظافحلا عم هتفسلف يف ىتح هحالصإ ةداعإو ةيعيقرتلا لولحلا نم الدب قودنصلل

.نيكراشملا ريغ ءابعأ نوكراشملا ددسي ال نأ ةصاخ

.يفولاو داجلا اهلمع ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ نأ ينتوفي ال ،ريخألا يفو

مكيلع حرتقأ هيلعو ةريثك يهف يعامتجالا ماظنلاب ةصاخلا صوصنلاب قلعتتو ريزولا يديس ىرخأ ةظحالم يدل
.مكيلع مالسلاو اركش .دحاو صن يف صوصنلا هتاه عمج

.اروكشم لضفتيلف يفينق نيدلا حالص ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :سيئرلا ديسلا

ةرضح ،دعب امأ .ىفطصم اي يبيبح اي كيلع مالسلاو ةالصلاو افولا ىلع هلل دمحلا :يفينق نيدلا حالص ديسلا
ةرضح ،سلجملا ناجل ءاسؤر ةداسلاو ةديسلا ةرضح ،سلجملا سيئر باون ةداسلا ةرضح ،ةمألا سلجم سيئر يديس
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا يلاعم ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر نيديسلاو ديسلا

قيقدلا لمعلا ىلع ةروكشم يهو ةنجللا اهتمدق يتلا ةماهلا تاظحالملا ةفاك ىنبتأ نوناقلا اذه صخي اميف ،دعب امأ
.هتمدق يذلا

يف طاشنلاب حيرصت ميدقتب لمعلا باحصأ مزلت يتلاو نوناقلا اذه نم 6 ةداملا ممتت يتلا 5 ةداملا صخي اميف
يف اضيأ ميقرتلا ةيلمع طبض بوجوب فاصنإلا باب نم ةداملا هذه ممتت نأ ريزولا يلاعم وجرأ ،مايأ ةرشع فرظ
نودو- دئارجلا ضعب انتعلاط ثيح لاثملا ليبس ىلع ةيبرتلا عاطق يفظوم ضعب ةيعضو ىلإ انه ريشأو ،ريصق ىدم
ميلعتلا ةذتاسأو ثلاثلا روطلا يملعم كانه نأب -اهدحو فيطس ةيالو صخي ال كلذ ناك ولو ىتحو تايالولل ركذ
نأ نظأو- دئارجلا يف نوبتكي ةعاسلا دحل اولازام مهنكل نيماعلا براقي ام ذنم مهب حيرصتلاب ةرادإلا تماق دق يوناثلا
.! ! نيماع ذنم دعب متت مل مهميقرت ةيلمع نأ ىلإ نيريشم -ةرشابم مكيلإ ةهجوم هذه مهتباتك

حيرصتلاب مايقلا بجي نيعضاخلل مويلا انلق اذإف ،نوناقلا اذه يف نزاوت ،فاصنإلا باب نم كانه نوكي نأ بجيف
اذه يف ميقرتلا ةيلمعب مايقلل تقولا La CNASATحلاصمل كرتن نأ اضيأ فاصنإلا باب نمف ،مايأ 10 فرظ يف
.لاجملا

طلست يتلا تابوقعلا نوركذت ،16 ةداملا ممتتو لدعت يتلا 11 ةداملاو 15 ةداملا لدعت يتلا 10 ةداملا صخي اميف



."نيترم مرجلا ىلع بقاعي ال" :هنأ ىلع صنت ةدام دجوت نأشلا اذه يفف .روجألاب حرصي ال ناسنإ لك ىلع

ةجودزم ةفيظو امهل ،اذه ليدعتلا عوضوم نم فدهلا ناربتعت ناتللاو 16و 15 نيتداملا نأ ىرأ يننإف ،هيلعو
.ةديرف ةدحاو ةدام نوكت نأ بجو نيح يف

رركم 25 ةداملا يهو ةديدج ةدام روهظل ةصرفلا تكرت دقف سماخلا بابلا ممتت يتلا 17 ةداملا صخي اميف امأ
حيرصتلل ءاضقلا ىلإ مدقتي نأ هلمعب حرصي مل مدختسملا نأو مضه دق هقح نأب ىري يذلا لماعلل ةصرفلا حيتت يتلا
؟تابثإلا تاءارجإ يه ام نكلو كلذب

هيطعيس فيك لءاستن ةيمسر ةقيثو ةيأل دوجو الو ادقن نمثلا هل عفديو صاخلا ىدل لمعي ريخألا اذه ناك اذإف
ركذت يتلا 35 ةداملا بسحو هليدعت دارملا نوناقلا بجومب لضفألا نم ناك نيح يف ؟هقح ةمكحملل يعامتجالا مسقلا
ةمظنملا نم بلط ىلع ءانب وأ ةصتخملا ةئيهلا نم بلط ىلع ءانب امإ ةبقارملا ىرجت ةبقارملا نوناق راطإ يف" هنأ
وأ ةيباقنلا ةئيهلاو ةباينلا بلطب ءافتكالا اذامل ،هقح ليدعتب بلاطملا ناسنإلا ةبغر تحت نوفيضت ال اذاملف ."ةيباقنلا
.؟رمألاب ينعملا لعفي اذامف ؟طقف La CNASAT يأ ةصتخملا ةئيهلا

.ءاضقلا مامأ لمعلاب ةصاخلا تابثإلا لئالد تاءارجإ صخي اميف اذه

نامضلا ميظنتو عيرشتلل ةفلاخم لك ليجست ةيلمع لعجت اهنإف عباسلا بابلا ممتت يتلا 21 ةداملا صخي اميف امأ
؟يفكي اذه له وه انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو لمعلا شتفم ديسلا ماهم نم يعامتجالا

ىرخأ ةهج نم ةيمومعلا ةفاظنلا يشتفمو ةهج نم ةراجتلا يشتفمو يبقارم كاذل فيضن ال اذاملف ؟ال لوقأف بيجأ
يشتفمو يبقارم اضيأ فيضن ال اذاملو ،راجتلا عيمج نيبو تاسسؤملا عيمج يف ةيباقرلا مهلامعأب نوموقي مهتفصب
ةيلمع نوكت نأ بجي لب ،طقف ناديملا اذه ىلع اهلمع زكرتي ال نأب La CNASATـل ةصرفلا حيتن ىتح ينارمعلا ءانبلا
ةبقارملا ةيلمع راصتقا صخي يذلا يراسفتسا ىلع ةباجإ اذهو تارازولا عيمج نيب ام ةكرتشم تاكارتشالا ليصحت

.لمعلا يبقارمو يشتفم ىلع

ميدقت ىلع نطاوملا ربجي ثيح اهنأشب مكعم ثدحتلا انل قبس يتلاو ءاودلا تافصو -ريزولا يلاعم- صخي اميف
ىلع تايالولا ضعب يف لوصحلاب مكل حمس دق رمألا اذه نأب مكتباجإ تناك دقو ةيودألا لامعتسا ةقروو ءاودلا عباط
La CNASAT ىلإ انـباـهذ نيح وهو رخآ رمأ ىلع ثدحتأ نأ ديرأ مويلاو ،شغلا ءارج بهذت تناك يتلا تارايلملا

اذهف .نوناقلل ةفلاخم كلذ يف نأل ضيوعتلا مدع متاخ اهقوف عضي La CNASAT بيبط ديسلا دجن ةيبط ةفصو ميدقتل
فصي ثيح بلقلا ضرمب اباصم يرابتعاب ايصخش يب قلعتي بابلا اذه يف ًالاثم مكيطعأو حضاو ريغو مهبم ءيش
مهتأ ضيوعتلل هذه ءاودلا ةفصو مدقأ امدنعو راغصلا لافطألاب صاخلا "ASPERGIC" ءاود جالعلا ءانثأ بيبطلا يل
بيبطلا نأل ريحم رمأ اذهف ! ! رابكلاب سيلو لافطألاب صاخ ءاودلا اذه نأل يعامتجالا نامضلل شغ كلذ يف نأب
.ةسوملم تالاح اهلك يهو انأ تسلو ةفصولا رّرح يذلا وه يئاصخألا

دصق ةمألا سلجم يف انه CNASAT ةحلصمل ءاودلا تافصو انمدق امل ،رخآ الاثم ريزولا يديس مكل فيضأ
ةفصو نأب ملعن نحنو Feuille de maladie ةيبطلا ةقرولا راضحإ انم تبلط ،جالعلا تامزلتسمب صاخلا ضيوعتلا
ريغو فيطس ةنيدم يف هب حومسم رمألا اذهف ،ةيبطلا ةقرولاب ةقفرم نوكت ال يعماج ىفشتسم لبق نم ةمدقملا ءاودلا
! !  ةمصاعلا رئازجلا يف انه هب حومسم

اذإو ريزولا يديس ٌسوملم ٌرمأ اذهو تايالولا فالتخاب فلتخي عيرشت ال ينطو عـيرـشت كاـنه نوـكي نأ وـجرأف
.كلذ مكل نوكيسف يمالك ةحص نم دكأتلا متدرأ

نامضلا تالاكو ةرثك لكشمل يتليمز تقرطت امك ،رابتعالا نيعب اهذخأ بجيو اهركذ بجي لكاشم اهلك هذه
.اقباس هنع ثدحتلا انل قبس دقو La CNASAT يعامتجالا

هاجت نيد مهيلع اًسانأ دجن ثيح قيسنتلا مادعنا لثم اهنع ثدحتلا بجي نْيبختنم انتفصب انمهت ىرخأ رومأ كانه



عم لحملا سفن يفو هبراقأ دحأ وأ هتجوز مساب يراجتلا لجسلا رييغت ىلإ أجلي ليقث نيد هيلع ناك اذإف ،قودنصلا
غلبم عفد نع برهتللو الثم فيطس ةيالو يف نولمعي نيذلا صاخشألا نع كيهان اذه يراجتلا طاشنلا سفن ةسرامم
مالعإلاب صاخ زاهج ريفوتل ةيناكمإ دجوت الأ .بونجلا وأ نارهوك ىرخألا تايالولا ىدحإ ىلإ نوؤجلي تاكارتشالا
دصق عيمجلا لوانتم يف نوكيو كرامجلا حلاصم ىدل لاحلا وه املثم ةيزكرم اهلعجيو تامولعملا لك عمجي يلآلا
دوعت ىتح رومألا هتاه لثم يف ركفن نأ نذإ انيلعف ؟يعامتجالا نامضلا تاقحتسم عفد نع برهتلا ةرهاظ ةبراحم
.يعيبطلا اهارجم ىلإ

.هابتنالا نسح نع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذه

ةملكلا ذخأ ديري ناك اذإ ريزولا ديسلاةشقانملا هذه ماتخ يف لأسأو يفينق نيدلا حالص ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.لضفتي نأ تالاغشنالا هذه ىلع ةباجإلا دصق

نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ركشأ نأ الوأ ديرأ .سيئرلا ديسلا اركش :ريزولا ديسلا
تاحارتقاو تاظحالم دوجولو ،عوضوملا اذه يف مهتالخدتب انوفرش نيذلا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا اذكو ينطولا
ناك اذإ ةنجللا عم لمع ةسلج كانه نوكت نأ ادج نكمملا نمو لخدتلا ةعرسل ارظن اهتعباتم نم نكمتن مل ةديدع ةينقت
.ةدئاف كلذ يف

لكاشملا ةلمجل اهمهفتو اهب تماق يتلا ةقيمعلا ةساردلاو لمعلا ىلع يتاركشت عم ةنجللا تاظحالم ةيحان نم :الوأ
.عورشملا اذه ينبت لالخ نم لاعفلاو يونعملا معدلا بناج ىلإ يعامتجالا نامضلاو عاطقلا يريسمل ةحورطملا
.ةنجللا تاظحالم ىلإ اهفيضأ ةيليمكت تامولعم كانه

لوح اساسأ رودت يتلاو ةثلاثلا ةداملا قيبطت يف ةبوعص دوجو ةنجللا رابتعا يهو الأ ىلوألا ةظحالملا صخي اميف
دقاعتلا وأ روجألا عفد ةقيرط صخي اميف ءاوس نينطاوملل صاخلا باسحلا ىلع نوطشني نيذلا لامعلا حيرست ةرورض

..خلإ

ةدحاو ةعاسب رمألا ردق ولو ىتح ماودلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةقالعلا وه رابتعالا نيعب هذخأ دارملا ءيشلا نأ نظأ
ءاقتلالا وأ ةرشاعلا ةعاسلا ىلإ ةنماثلا ةعاسلا نم ايموي ءاقتلالا دعوم ىلع قئاس عم فرط قافتاك الثم ،مويلا لالخ
.كلذ ريغ ىلإ يناتسبلل ةبسنلاب رمألا كلذك ،عوبسألا يف نيترم وأ نيموي لك ةرم

ةفظنملاك نيمدختسم ةدع مهيدل نيذلا ءارجألل ةصاخ نوناقلا يف ىندأ دح ديدحت ءارج نم لكاشم رجنت نأ ىشخأ
.يعامتجالا نامضلا مامأ ةبوعص ةريخألا هذه هجاوتسف ىندأ دح عضوب انمق ولو ،نكامألا نم ديدعلا يف

امنإو موي فصن وأ موي مودي تقؤم لمعب موقي يذلا يفرحلا وأ لماعلا اهنم دصقلا داري ال ةداملا هذه موهفم نإ
تناك امفيك ةرجأ كلذ لباقم هل عفدي رخآو تامدخ مدق ناسنإ فاقيإو ةيوفش ولو ىتح لمع ةقالع مهل نيذلا صاخشألا
.ةداملل يقيقحلا موهفملا وهف ةريخألا هذه ةيعون

،مكتاظحالم لالخ نم ريكفتلا قيمعتب انل تحمسو ةداملا هتاه ىلإ انهابتنا تتفل اهنأل كلذ ىلع ةنجللا ركشن هيلعو
.اعبط عورشملا اذه ىلع رقوملا مكسلجم قداص اذإ اهقيبطت ةيلمع حيضوت دصق ةميلعت ذاختا ىلإ انعفدتس امك

ةيقيبطت تاحيضوت ءاطعإ دصق يعامتجالا نامضلل ةيصولا ةرازولا فرط نم ةميلعت كانه نوكت نأ بجي
تابوعص قلخي دق ايند ةدم لاخدإ نكلو قيبطتلا ةبوعص تالاح كانه تناك اذإ انب لاصتالا قودنصلا نم بلطتو
.ةيئاهن ةفصب لكشملا لحي نأ نم رثكأ

دوأ ،قافتاب انجرخو عوضوملا اذه نع اريثك انثدحت دقف تايفشتسملاب يعامتجالا نامضلا ةقالع صخي اميف
ةحصلا عاطق يف قيبطتلاو ةساردلا ددصب نيماه نيفلم كانه نأ سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلل طقف ةراشإلا
.ةيعامتجالا ةيامحلاو



ءوجللا متو دقعمو صيوع فلم وهو تايفشتسملاو يعامتجالا نامضلا قودنص نيب دقاعتلا صخي لوألا فلملا
ىفشتسملا نيب دقاعتلا ةلحرم امأ .ةياهنلا قيرط يف وهو هدادعإل CNAP يرئازج يمومع تاسارد بتكم ىلإ
قودنصل حمسي امم ايرادإ اطابضناو يمويلا امهلمع يف ادويق امهيلع ضرفت ةيلمع يهف هيلإ برقألا قودنصلاو
.هيدل نينمؤملا فيراصم ضيوعت يعامتجالا نامضلا

نيمأتلا تاكرش كلذكو ءارجألا ريغ فيراصم ضيوعت ىلع لمعي يذلا ءارجألا ريغ قودنص دجن كلذ بناج ىلإ
ةلاحلا هذه يفف ،ةيلام تايناكمإ مهل تسيل نيذلا صاخشألا اذكو خلإ …رورملا ثداوح فيراصم ضوعت يتلا يندملا
.فيلاكتلا هذه عفد نولمحتيف لاحلا يروسيم صاخشألا امأ ،غلابملا عفد ينطولا نماضتلا لمحتي

.بيرقلا ىدملا يف هقيبطت ىلإ لصوتلل ةيسايس ةدارإو ةيرارمتسا بلطتيو ٌصيوعو ٌبعص ٌفلم اذهف

نيأ يعامتجالا نامضلا قودنصو ةحصلل ةعباتلا ةيبطلا حلاصملا ضعب نيب ام دقاعتلاب صاخلا يناثلا فلملا امأ
،خلإ …ناطرسلا ةجلاعمو نويعلاو بلقلا ةحارجك ةحجان ةيحارج تايلمع ءارجإو لاع ىوتسم يذ اجالع دجن
قيرط نع يفاضإلا ليومتلا بناج ىلإ يعامتجالا نامضلا قودنص هرفوي يذلا يفاضإلا نيومتلاو دقاعتلا اذه لضفبف
ةظحالملا صخي اميف امأ .جراخلا يف جالعلل نيهجوتملا صاخشألا ددع ضيفختب حمسيس يونسلا ةيلاملا نوناق
ىلإ ج.د 2000 نم عفترا ثيح لامعلاب حيرصتلا مدع ةلاح يف ةيلاملا ةمارغلاب صاخلا ديدجلا غلبملاب ةقلعتملا

1999 ىلإ 1983 نم مخضتلا لثمي ال عافترالا اذهف ،ج.د 1000 ىلإ ج.د 500 نم ىرخأ ةمارغو ج.د 5000
نزاوت كانه نوكي نأ بجي اذل ،لغشلا ناديم يف لكاشم انل قلخيسف رابتعالا نيعب اذه مخضتلا سايقم انذخأ اذإ نكلو
il ne faut pas tuer) ،لمعلا ريس قيعت تامارغو تابوقع نيبو تاءارجإ بنجتل شغلا دض عدرلا ةيلمع نيب ام

l'emploi nonplus)

ةنجللا عم نوقفتم اننأ عم ،1983 ةنسل يساسألا نوناقلا يف درو ام انعبتا نحنف ،نيفلكملا حلطصم صخي اميف
ةقيمعو ةلماش تاسارد نكت مل اهنوكل اهلحم يف يهف تاساردلا لوح ةظحالملا امأ .اهفرط نم حرتقملا رييغتلا لوح
مدعو شغلا ةجيتن ايلام ازجع يناعت يعامتجالا نامضلا ةموظنم قيدانص نإف ظحالملا عقاولا نم اقالطناو اذه عمو
ءارج نم تأي مل رخآ عقاو كانهو ةسارد ىلإ جاتحي ال سوملم عقاو وهو تاكارتشالا ديدست مدعو لامعلاب حيرصتلا
ةصاخلاو لمعلل ةماعلا ةيشتفملا فرط نم اهيلع لصحتلا متو نيشتفملل ةينطو ةلماش ةيلمع قيرط نع امنإو ةسارد
.بئارضلاو يعامتجالا نامضلا هاجت مهنع نلعملا ريغ لامعلاب

ىلإ انعفد امم نيطسوتملا صاوخلا نيمدختسملا نم 8000 تسمو ةينطو ةيلمعلا هذه تناك 1997 ةنس يفف
ددعب ةيارد ىلع نكي مل ددعلا اذه فصن نأ ثيحب نوناقلا يف تاليدعتلا هتاه لاخدإ ىلإ -انتايناكمإ بسح–عارسإلا
.هلامع ددعب حرصي ال نمم %48 يلاوح كانهف لامعلا

ىنمتنو ،ليدعتلا اذه ريضحت مت لامعلاب حيرصتلا مدعو تاكارتشالا ديدست مدعو Les constatsهذه نم اقالطناو
ةسيئرلا ةديسلاو ةنجللا ءاضعأ ركشنو شغلا يف رارمتسالا دصق ةينلا يوذ صاخشألل عدر ةيلمع كانه نوكت نأ

.صنلا اذه ةسارد يف لوذبملا دوهجملا ىلع

،مهتاكارتشال مظتنملا عفدلل نيمدختسملا بلجل تاءارجإ ذاختاب قلعتملاو ينح ريكب ديسلا حارتقا صخي اميف امأ
اذإ ام ةلاح يف هتاكارتشال ةيوئملا ةبسنلا يف ضيفخت نم  un boniديفتسي دقف كلذ هيف سردن يذلا تقولا يتأي امبرف
لثم اياضق يف ريكفتلا عيطتسن ثيح داع رييست ىوتسم ىلإ لصن امدنع كلذ متيس نكلو تقولا لبق وأ تقولا يف ددس
.هذه

رييست ةيلمع نع ةرابع يهو تاكارتشالا ضعب ةميق ءاغلإب ةصاخلاو 2 رركم 24 مقر ةداملا ىنعم صخي اميف
قوف دئاوف ةكرش لكلف ،ةماعلا ةبساحملا نيناوق يف ةننقم يهو ةيمومعلاو ةصاخلا ةيداصتقالا تاسسؤملا لك يف ةيداع
.ةرظتنم ريغ رئاسخ بناج ىلإ رييستلا ةيلمع يف ةداعلا

ةيفصت ىلع انلمع لالقتسالا لبق امو تانيتسلا تاونسل عجرت ةعوفدم ريغ تاقحتسمل ةريبك غلابم دجاوتل ارظنو
سلجمو يباسح بقارم ىلع ةيفصتلاب ةصاخلا ةيلمعلا رمت نأ عورشملا اذه لالخ نم حارتقالا متو قيدانصلا ةبساحم
نوكي نأ ينطولا يبعشلا سلجملا بلط دقو ،يصولا ريزولا فرط نم رارقلا بناج ىلإ قودنصلاب صاخلا ةرادإلا
انيلع امف هيلع قداصو كلذب سلجملا بلاط املاطو عوضوملل اميخضت كلذ يف نأ انربتعا اننكل نوناق بجومب كلذ
.ةقفاوملا ىوس



،ةداملا هذه يف مكعم قفتن نحنف رييستلا فيراصم غلبم ضيفختب صاخلاو هب متلضفت يذلا حارتقالا صخي اميف
نإ ثيحب ادج ةعفترم ةيوئم بسنب يأ رييستلا فيراصم يف اهيلخادم نم %11 يلاوح La CNAS فرصت ثيحب
امم ةرمتسمو ةيلاتتم ةديدج زكارم حتف تابلط دجن ىرخأ ةيحان نم نكلو %7و %6 نيب ام حوارتي لوبقملا لدعملا
.هركذ نود هنيسحت بجاولا رييستلا نم اعون نايحألا ضعب يف قلخي

نيسحت تالاغشنا نمض كلذ لك لخديو خلا …ةيرادإ فيراصمو ةلماع دي قلخ ىلع دعاسي ةديدع زكارم حتفف
.رييستلا

وه دحاو لكشم نم مويلا يناعيو ةحضاو ةفيظو هل دعاقتلل ينطولا قودنصلا نأ نظأ ،نيقودنصلا جامدنا ةيضق
هتيلالقتسا هل كرتن نأ نسحألا نمو CNAS لثم رييستلا ةيحان نم لكاشم هل تسيل نكلو ،يلاملا نزاوتلا لكشم
بجي فلم اذه نكلو ايزكرم ال اماظن اهتاذ دح يف CNAS ـل نوـكي نأ يصـخشلا يـيأر بـسح لـضفألا نم امبرو
.نييعامتجالا ءاكرشلا عم هتقو يف سردي نأ

هنإف ،شغلا ةيلمع ةحفاكمل ةعجان ةليسو فسألا عم دجن مل املاط نكلو اهتيمهأ نع انملكت ) La notice( ةلأسم
.لمعلا قرط سفنب رارمتسالا انيلع مازل

،ةجمربم تناك اهنألف مكتيالو يف زكارم وأ زكرم حتف CNAS عاطتسا اذإ امبرف ،هلخدت ىلع ريكب ديسلا ركشأ
-هنع ةعيرس ةرظن مكيطعأ امبر- ططخم راطإ يف لخدي وهو ،تايالو ةدع يف ةجمربم ىرخأ زكارم كانه امك
.قودنصلا فرط نم نينمؤملل ةرفوتملا تامدخلا نيسحتل

لئاسو كانهو لزنملا يف نولغتشي نيذلا صاخشألا ىلع قبطت 4 ةداملاف معن لوقأ ،يصفح ةديسلا لخدتل ةبسنلاب
ليلد هيدل ناك اذإ لزنملا ىلإ لخدي نأ يف قحلا هل حبصأ 96 ليدعت بجومب يذلا لمعلا شتفم دجويف ،ةديدع ةبقارم
عورشم يف ءاج ام دجويو ،قيدانصلل نوبقارملا كلذك دجوي ،لمعلا تاقوأ يف لزنملا لخاد ماقي لمع طاشن دجوي هنأب
شغ تايلمع كانه نأب ملع ىلع نوكت ةرادإ لكف ،"تارادإلا لك ىلع ضورفملا يرابجإلا نواعتلا أدبم" ليدعتلا اذه
.نيينعملا سانلا ةعباتمل كلذب قودنصلا ملعت نأ اهنم بولطم يعامتجالا نامضلا ناديم يف

يف ببست لماع فلأ 400 وأ فلأ 360 حيرست نأ لوقي نم كانهف ،اريثك تددرت ةركف ححصأ نأ طقف دوأ
ةنس نم ةيلمعلا هذه ةقالطنا ذنم نكل ،ةطسوتملا ةدملا يف حيحص اذهف ،يعامتجالا نامضلا قودنصل تاكارتشا عايض
دض نامضلا قودنص ىلع ضرفي ةلاطبلا دض نامضلا نوناق نأب ركذأو -97و 96 يف يه ةديدعلا ماقرألاو- 94

قبسملا دعاقتلل لماعلا بهذ اذإ ةيفاضإ ةتسو تاونس 3 ةرتفل يعامتجالا نامضلا قودنصل تاكارتشالا عفد ةلاطبلا
،حيحص اذهف نمزلا رورم عم ددعلا صلقتي دق امبرو يعامتجالا نامضلل تاكارتشالا عفدي كلذك دعاقتلا قودنصف
ce n’est pas une) دئارجلا يف تءاج اهنأل اهحيحصت بجي ةركف يهف حيرستلا مويل ةلماك ةراسخ تسيل اهنكلو

perte sèche le jour du l icenciement ) ، يف ةوخإلاو تاوخألا نم ديدعلا ناسل ىلع ةين نسح نع امبر
.صوصنلا هذه ةشقانم

نسحألا نم نكلو ،لاحلا ةعيبطب مويلا ةرفوتملا تامدخلا ةيعونب نيضار انسلف ،قودنصلا تامدخ صخي اميف
يف هنأب طقف ركذأ ،ةيدلب لك يف نكمأ اذإو ةرئاد لك يف عفد زكارم حتفل ةديدع تابلط دجوي مويلاف ،بابسألاب ريكذتلا
نإف اذه عمو ،عفد زكرم 600 ىلإ ابيرقت انلصو نآلاو ،ينطولا بارتلا ربع عفد زكرم 250 كانه ناك تانينامثلا
ةيودألا راعسأ عافترا ةجيتن ءاج اذهو مويلا اهدهاشن يتلا عفدلا زكارم مامأ ماحدزالا اذه نكي مل تانينامثلا يف
لثمم قيرط نع وأ ديربلا قيرط نع ىرخألا عفدلا لئاسو نولبقي نونطاوملا دعي مل ثيح ىرخأ ةديدع بابسألو
موي دعب قودنصلا نم تاضيوعتلا مالتسا نوبحي نآلا مهلك .اقباس ةديدع عفد لئاسو كانه تناك هنأل مهتارادإو ةكرشلا
اهيف قثي ضيوعتلل ىرخأ ةيرصع اقرط لخدن مل اذإو ،ماحدزالا قلخ يذلا وه اذهو ةيودألا ءارش نم نيموي وأ
ول ثيحب يفكي نل اذهف ازكرم 1541 ىلإ لصنل ةنس لك ديدج زكرم 100 ءانب يف انررمتسا نإو ىتح ،نمؤملا
.خلإ…ةديعب ىرق كانه نأ نولوقي ةيدلبلا رقم يف زكرملا عضن

98و 97 نيب ام .مكيلع ليطأ نل نكلو ءامسألا ىتحو ماقرألا ضعب مكيطعأو ،ماقرأ ةدع دجوت اذه نم مغرلابو
ةنسلا يف ةجمربم يه 18و ،98 يف ديدج عفد زكرم 11و ،تايالولا نم ديدعلا يف ديدج عفد زكرم 25 حتف مت
.مومعلا ىلع ناديملا يف دوهجملا ىلع ليلد اذهو تزهج وأ تينب ءاوس ةيلاحلا



نطاوملا لعجي يذلا ثيثأتلا ضعب ىلع ءاضقلل ناديملا اذه يف تايصوت دجوت ،نكامألا ةيعون نيسحت صخي اميف
رئازجلا يف ماحدزا هيف دجوي يذلا تيقوتلا صخي اميفو .اذكهو ةمئالم دعاقم عضنو ،فظوملا ىلإ ثدحتيل ينحني
رهظلا دعب انبهذ ولو ،حابصلا يف نوكي ماحدزالا نأب ظحالن نكلو ،ةعاسب تقولا لبق اوحتفي نأ مهنم انبلط ،ةمصاعلا

اوركفي نأ وه نيريسملا ءاكذف ،نورظتني نونطاوم كانه سيلو ،ةساردلل تافلم نيفظوملا ىدل اندجو امل زكرم يأل
يتأيو احابص ضعبلا يتأيف ،احابص ةعباسلا ةعاسلا ىلع مهلك نونطاوملا يتأي ال ىتح طاشنلا ةجمرب ةيفيك يف
.ءاسملا يف رخآلا ضعبلا

يلديصلاف ،ةيودألا ضيوعتل ايجيردت T.R.P.A ماظن لاخدإب موقن نحن ،تامدخلا ةيعون نيسحت كلذك صخي اميف
.قودنصلا ىلع طغضلا نم ففخيس اذهو طقف %20 عفدي نمؤملاو ،يلديصلا ضوعي قودنصلاو %80 عفدي

ددع ءانتقا مت ،يلآلا مالعإلا لاخدإل حومط جمانرب دجوي ،تافلملا ةجلاعم يف وأ ليجستلا يف عارسإلا ةيلمع يف
ةدم نم صيلقتلا يف عارسإلاب حمسيس اذهو ،ةيلاحلا ةنسلا يف جمربم يقابلاو ةيضاملا ةنسلا يف تالآلا نم لئاه
اهنأب فرتعنو تاقاطبلا ميقرتو ليجست ةيلمع نيسحت كلذكو ،ةيبطلا مهتافصو ضيوعت عفد ءانثأ نينطاوملا راظتنا
مالعإلا لامعتسال اجمانرب تددحو ليجستلا ةيلمع رييست يف اريبك الكشم فرعت CNASو اريبك الكشم نآلا فرعت
.اهلمع ةيعونو ةبولطملا ةرتفلا نيسحتل يلآلا

ةءافكلا ةيحان نم ىتحو ةيقالخألا ةيحانلا نم ينيوكتلا ىوتسملاو CNAS لامع نم نميدختسملا ىوتسمل ةبسنلابو
يعامتجالا نامضلاو دعاقتلا( اهلك قيدانصلا تقفتا دقف ،ناديملا اذه يف ةصاخ سرادم دوجو مدعل ارظنو ،ةينهملا
ناديم يف ةينهم سورد ءاطعإ اهتمهم نوكتل يعامتجالا نامضلل ةصاخ ةسردم تسسأو )ءارجألا ريغو ةلاطبلاو
نإ لبقملا ربمتبس رهش يف نوكتس كلذل ةجمربم ةقالطنا لوأو ،ىرخأ نيدايم يف كلذكو يعامتجالا نامضلا نوناق
.هللا ءاش

نيسحت ةياغ ىلإ لوصولل قودنصلا فرط نم قيبطتلا يف قلطنتس يتلاو ةجمربملا ءايشألا صخي اميف اذه
امبر كلذكو تقولا عييضت نم اريثك نوناعي نينطاوملا نأل اهنع نيضار انسل اننأب دكؤأ يتلا ،ةيلاحلا ةيعضولا
.مهقوقح نوعيضي

هب همدختسم حرصي مل يذلا لماعلاف ،اهنع تثدحت يتلا ةعرسلا لوح يفينق نيدلا حالص ديسلا لخدت صخي اميف
نع وأ لمعلا شتفم قيرط نع وأ ةرشابم ةلادعلل ىوكش عفرو ،ةبلاطملاب كلذك وه قحلا هل ،يعامتجالا نامضلل

.ىوكش عفر يف اضيأ وه قحلا هلف ،هتباقن قيرط

يف طقف لمعلا شتفم كانه سيل نكلو تافالخلا ىلع نلعيل ةيفاك ريغ اهنأب نولوقت ،لمعلا شتفم ةمهم صخي اميف
لكف يراجتلا لجسلا ،ةراجتلا ،ةيابجلا ،تارادإلا لكل نييرادإلا ناوعألا لك كلذب مزلي يذلا عورشملا اذه صن
.يعامتجالا نامضلا قيدانص عم نواعتلا اذهب ةينعم تارادإلا

هنأب يعم نوقفتت مكنكلو ءابطألا ضعب فرط نم تازواجت امبر كانه نأ حيحصف ،ةيبطلا ةبقارملا صخي اميف
ةعبس يطعي يذلا بيبطلاف ،ةيبطلا تافصولا دادعإ ةقيرط يف ىتح طابضنالا ضعب لاخدإل ةحلم ةرورض دجوت
نوكي امدنع ،هنع انلقن يذلا ماظنلا اودجوأ نيذلا سانلا نأب انظحال نحنو ،ةينهملا هتردق يف ككشن نحن ةتس وأ ةيودأ
رهشلا يف عجري نأ هيلع بجيو ،لوألا رهشلا جالع الإ يلديصلا هيطعي ال ،رهشلا قوفي جالع جمانرب هل ضيرم هيدل
دويق كانهو ،جالعلا نم رهش نم رثكأل ءاود ضيرملل عيبي نأ نم يلديصلا عنمي يعامتجالا نامضلا نإ ثيحب يناثلا
بجي نكلو يبطلا كلسلا ىدل ةجض تثدحل نآلا اهنم %10 ـلا انقبط ولف ،اذكو ةفاحصلا قيرط نع اهب ملعن ىرخأ
،لوؤسملا بيبطلا وأ ينطولا بيبطلاو ،نوصصختم مهيدلو ءابطأ كلذك مهف ،ايجيردت اهرود ةيبطلا ةبقارملا بعلت نأ
مهنم بلطأو ةيبطلا ةبقارملا ءابطأ يف قثأ انأ ..هنوفرعي ال ءابطأو هنوفرعي ءابطأ كانه سيل نذإ بطلا يف ذاتسأ وه
.يعقاوو لماكتم ىوتحمبو ريكفت دعب هدادعإ متي جمانرب راطإ يف لب ايلاجترا سيل نكل مهرود اوبعلي نأ

تنك اذإ مكحمستسأو ،نيلخدتملا ةداسلاو ةديسلا عنقأ نأ تلواحف ،ةبوجألاب مكيلع تلطأ يننأ نظأ ،سيئرلا ديسلا
.اركشو اياضقلا ضعب تيسن دق



ةملكلا ذخأ ديرت تناك نإ ةصتخملا ةنجللا لأسأو تاحيضوتلا هذه ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.لضفتتلف

.اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

تاديسلاو ةصتخملا ةنجللا ءاضعأو ريزولا ديسلا ركشأ نأ الإ ةسلجلا هذه ةياهن يف يل قبي مل :سيئرلا ديسلا
هللا ءاـش نإ ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ادغ هلاغشأ سلجملا فنأتسيو ةشقانملا هذه يف اوكراشو اولخدت نيذلا ةداسلاو
.ةعوفرم ةسلجلاو نيهمتلاب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل

.ءاسم نيثالثلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


