
 

ـه1418 ناضمر 07 نينثإلا موي ةدقعنملا

م1998 رياني 05 ـل فاوملا

 

رغصأ امهو شادوب رصانو يوضام ةديمحا نيديسلا ةدعاسمب انس ءاضعألا ربكأ دامآ ىفطصم ديسلا :ةسائرلا
.انس ءاضعألا

.احابص نيرشعلا ةقيقدلاو رشع ةيداحلا ةعاسلاىلع ةسلجلا تحتتفا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا

.ةحوتفم ةسلجلا

سلجمسيئر باختناو هيلع ةقداصملاو ةيوضعلا تابثإ ةنجل ريرقت ىلإ عامتسالا ،ةسلجلا لامعأ لودج نمضتي
.اهيلع تيوصتلاو يلخادلا ماظنلا دادعإ ةنجل ليكشتو ةمألا

.لضفتيلف ،ةيوضعلا تابثإ ةنجل ررقم ىلإ ةملكلا ليحأو

ةحص تابثإ لوح ةنجللا ريرقت مكيلع ولتأ نأ فرشلا ميظع يل :ةيوضعلا تابثإ ةنجل ررقم وصروقلا دمحم ديسلا
.1998 يفناج ةمألا سلجم يف ةيوضعلا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةمألا سلجم

ىلوألا ةيعيرشتلا ةرتفلا

ةيوضعلا تابثإ ةنجل

.م1998 يفناج ـ ةمألا سلجم يف ةيوضعلا ةحص تابثإ لوح ةنجللا ريرقت

دحألا موي ةدقعنملا ةيحاتتفالا ةسلجلا يف اهيلع قداصملاو ةمألا سلجم نع ةقثبنملا ةيوضعلا ةحص تابثإ ةنجل نإ
نم ةلكشملاو ،ةمألا سلجم ءاضعأ فرط نم ةيبلغألاب م1998 يفناج 04 قفاوملا ـه1418 ماع ناضمر 06

:مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاديسلا



رداقلا دبع ةفيلخ.1

نامثع دوعسم نب.2

دوليم فيرشوأ.3

ةميلح نب ةقيوطوب.4

بيبح يقاود.5

مالسلا دبع رعشلاوب.6

هللا دبع بلاط.7

ميلس رعاو نب.8

راتخم ودادمح.9

دمحم ريهاط.10

دمحأ خيش.11

ايسآ يلداش.12

ملعم نب نيسح.13

ديجملا دبع رابج.14

وصروقلا دمحم.15

حليوص ةعمجوب.16

فيرشلا دمحم بلاط.17

سابع فيرشلا دمحم.18

يوالسع ىليل.19

دمحم يريمق.20

مالعوب يرمع.21

راهنلا فصتنم ةعاسلا يف تقؤملا بتكملا سيئر دامآ ىفطصم ديسلا فرط نم ةيوضعلا تابثإ ةنجل بيصنت دعبو
:ةداسلا نم نوكتملا اهبتكمل ةنجللا باختناو مويلا سفن نم نيثالثلا ةقيقدلاو

اسيئر:سابع فيرشلا دمحم

سيئرلل ابئان:ملعم نب نيسح

اررقم:وصروقلا دمحم

فلم ةقدب اهصحفت دعبو ،اهلمع يف ةرشابم ةنجللا تعرش ،هنم 104 ةداملا اميسال روتسدلا ماكحأ ىلع ءانبو



ـه1418نابعش 27 يف خرؤم 97/د.م.أ/02مقر يروتسدلا سلجملا نالعإل اقبط ةمألا سلجم ءاضعأ ةيوضع
مقر يسائرلا موسرملا كلذكو ،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا جئاتن نمضتملا ،م1997 ربمسيد 27 قفاوملا

سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملا ،م1997 ربمسيد 27 قفاوملا ـه1418 ماع نابعش 27 يف خرؤملا 97-499
.ةمألا

،1997 ربمسيد 25 سيمخلا موي ترج يتلا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا جئاتن نأ ةيوضعلا تابثإ ةنجلل ّنيبت
:يلي امك تناك

15003 :نيلجسملا ددع

14224 :نيتوصملا ددع

%94.81 ةكراشملا ةبسن

13258 :اهنع ربعملا تاوصألا ددع

779 :نوعنتمملا نوبخانلا

966 :ةاغلملا تاوصألا ددع

27 ـل قفاوملا ـه1418 ماع نابعش 27 يف خرؤملا 499_97 مقر يسائرلا موسرملا ىلع ةنجللا عالطا دعب
.ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملا م1997 ربمسيد

مهددع غلابلاو ةمألا سلجم يف ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ةيوضع ةحص تبثت ،ةنجللا نإف ،مدقت ام ىلع ءانبو
.اوضع 144

،نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا جئاتن نمضتي لودجب قفرم ريرقتلا اذه نأ ىلإ ةنجللا ريشت ريخألا يفو
.ةيروهمجلا سيئر فرط نم نينيعملا ءاضعألا ةمئاقو

.ةقداصملل مكيلع ضورعملا ةيوضعلا تابثإ ةنجل فرط نم دمتعملا ريرقتلا وه مكلذ

نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةمئاق

ةيباختنالا ةرئادلا بقللاو مسإلا

راردأ ميركلا دبع ميركلا دبع نب _

رداقلا دبع يزوزام _

فلشلا دمحأ خيش _

دمحم ةبيطوب _

طاوغألا
دمحأ يقيدص _

رصان يودب _

يقاوبلا مأ
ركبوب سونرقوب _

ديزوب يناكرب _



ةنتاب
مساقلب ريصح نب _

ليبن لماوه _

ةياجب
ديجملا دبع ديبع _

مالعوب يرمع _

ةركسب
ريذن يـبيرز _

يديزوب شيغزم _

راشب
هللا دبع يبارعل _

يبرعلا دابع _

ةديلبلا
دمحم ريكشوب _

حلاص دياق _

ةريوبلا
رداقلا دبع ةفيلخ _

دمحم يريمق _

تسارنمت
ىفطصم دامآ _

نامثع دوعسم نب _

ةسبت يسنوتلا ةيحاسوب _

دمحأ راطرط _

ناسملت
دوليملا فيرشوأ _

رينم راوق _

ترايت
نيدلا لامج جاحلب _

ةميلح نب ةقيوطوب _

وزو يزيت
رداقلا دبع شادمح _

يتش ةجوز ةزـيو دمحم يس _

رئازجلا
رضخل راكب _

بيبح يقاود_

ةفلجلا يلع يزيقلا _

دمحم يجان نب _

لجيج مالسلا دبع رعشلا وب _

لامك دمحم يحاي _

فيطس
نيدلا حالص يفينق _

نيمل دمحم شاعزم_

ةديعس
ةيرون يصفح_

مساقلب يمامح _

ةدكيكس
رينم وعدملا ريهز يطاق _

ىفطصم يريشب _

سابعلب يديس
نيدلا رصن ةرجيوب ريشب _

تباث نب يزع _



ةبانع
هللا دبع بلاط _

ديمح ميمت _

ةملاق
ةرقوب ثراو _

ديعس ةيفياعم _

ةنيطنسق
ميلس نامرز _

دارم يراص نب _

ةيدملا
لولج ةجيعن نب _

ديعسلا ركيش روصنم _

مناغتسم هللا دبع ةنيوزوب _

دمحم نيجاط _

ةليسملا
نامثع يجاح _

دمحأ قاورز _

ركسعم
يلاليجلا يواز _

فوتنشوب يسونس _

ةلقرو
ميلس رعاو نب _

دمحم ةخاخ _

نارهو راتخم ودادمح _

رداقلا دبع رموس_

ضيبلا يلاليجلا ربينق _

نيدلا نب لديج _

يزيلإ
ةديمحأ يوضام _

تينهمأ يخيشوب _

جيريرعوب جرب
رامع يواوز _

رصان شادوب _

سادرموب زيزعلا دبع يروق _

ظيفحلا دبع ةريوعل _

فراطلا
دمحم نومرج _

نيسح لافج _

فودنت
يلع رهاطلا _

ديعس هيب _

تليسمسيت رمع نايرم _

يلاليج حابصم _

يداولا
كلاملا دبع يناجتلا _

فسوي يمهارب _

ةلشنخ
رهاطلا ليلق _

نيدلا رون فيرشلا يلع نب _



سارها قوس
روصنم ةيمساوق _

ديشر ديبع_

ةزابيت
رهاطلا رضيوخ _

ىفطصم شويرد _

ةليم دمحم ةيلاع نب _

رامع ةباغوب _

ةلفدلا نيع
دمحم يليعامسا نب _

دمحم يرداوق رازوب _

ةماعنلا ةعمجوب يطالز _

رودق يديعس _

تنشومت نيع
دمحم ريهاط _

دمحم فورعم _

ةيادرغ
دمحأ وقابرط _

ريكب ينح _

نازيلغ نامحرلا دبع لولج جاحلب _

ايسآ يلداش _

:يتآلا وحنلا ىلع يهف نينيعملا ءاضعألا ةمئاقل ةبسنلاب امأ .نيبختنملا ةمئاقل ةبسنلاب اذه

:ةداسلاو تاديسلا

نادند نمحرلا دبع –25دمحأ جاحلا هللا دبع –1

يعيبر ديشر –26وصروقلا دمحم –2

يبيكر هللا دبع –27ياب دمحأ ريشب –3

يريبز رهاطلا –28يسينوأ روهز –4

يرارز نيدلا زع –29يبرعلا تيآ نارقم –5

وزوز ديمحلا دبع –30يحرارب قحلا دبع –6

طيرش نيمل –31يعدارب يندم –7

خيشلا ناميلس –32حياسب مالعوب –8

حليوص ةعمجوب –33يدهملب ىفطصم –9

بلاط فيرشلا دمحم –34ينادرز بوهيملب ميرم –10



ليوط ريشب –35روتيب نب دمحأ –11

سابع فيرشلا دمحم –36سليبح نب ةديعس –12

ميحرلا دبع لامك –37رماع نب ةسينأ –13

ديبع ىفطصم –38ملعم نب نيسح –14

يوالسع ىليل–39ردينبوب حلاص –15

يويلع دمحم –40يدالخ قانشوب دمحم يديس –16

روميمع نيدلا يحم –41بوغزوب رهاطلا دمحم –17

يدباوع رامع –42شابعكوب فيطللا دبع –18

راخف ميهاربا –43ةزعموب ريشب –19

يراهزل ديزوب –44رابج ديجملا دبع –20

ةشماكم يتوغ –45طيربج دمحم –21

ينارم دمحأ –46يدوج نيسح –22

ةلطاطم دمحأ –47يشيشح نيدباعلا نيز –23

يدهم رامع –48ينادمح ليعامسا –24

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

.يوضام ةديمحا يليمزل نآلا ةملكلاو ،ةنجللا ررقم ديسلل اركش :سيئرلا

نأ هيلع نيقفاوملا نم بولطملاف ،هيلع ةقداصملل ةيوضعلا تابثإ ةنجل ريرقت نآلا ضرعأ :يوضام ةديمحا ديسلا
.....مهيديأ اوعفري

....مهيديأ اوعفري نأ نيضراعملا ىلع

)ماظن ةطقن(:مالعوب يرمع ديسلا

ال يننأل ،ةنجللا هذه نم يباحسنال ابلط تمدق يننأ مغرف ،ةيوضعلا تابثإ ةنجلل ةنوكملا ةمئاقلا لوح يلخدت رودي
دقف ،مكلك كلذ متدهاش متنأو ةسلجلا يف انه لكشتت ملو قاورلا يف تلكشت ثيح ،اهب تلكشت يتلا ةيفيكلا ىلع قفاوأ
.ةنجللا هذه يف ةكراشملا ةيناكمإ انم اوبلطو ،مهتيوه ىتح لهجن صاخشأ انب لصتا

ليكشت اهب مت يتلا ةقيرطلا ديؤن مل اذهلو ،قاورلا يف سيلو ةعاقلا هذه لخاد ةنجللا لكشتت نأ سيئرلا يديس يغبني
.اهنم باحسنالا انررقف ةنجللا

.عوضوملا جراخ كلخدتو،ةطلاغم تمدق دقل :سيئرلا

.)قيفصت(



.مهيديأ اوعفري نأ ريرقتلا ىلع نيقفاوملا نم بولطملا ...لصاون :يوضام ةديمحا ديسلا

.مهيديأ اوعفري نأ هل نيضراعملا ىلع

.اركشو ةيوضعلا تابثإ ةنجل ريرقت ىلع قفاو دـق ةـمألا سلجم نأ ربتعأ نذإ

.لضفتيلف ،رصان شادوب يليمز ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا

نم مكنم ناك اذإف ،ةمألا سلجم سيئر باختنا ةيلمعب ةقلعتملاو ةيناثلا ةيلمعلا ىلإ نآلا لقتنن :شادوب رصان ديسلا
..لضفتيلف هسفن حشري نأ ديري

.يواوز رامع ديسلا لضفت

،سيئرلا يديس حارتقا يدل :يواوز رامع ديسلا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز

نم 114 ةداملا ماكحأ ىلع ءانبو ،هلفسأ نوعقوملا يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ىلإ نومتنملا ةمألا سلجم ءاضعأ نحن
سيئرب روتسدلا اهطانأ يتلا ماهملا ةماسجل ةاعارمو ،ةمألا سلجم سيئر باختناب ةقلعتملاو ةيناثلا اهترقف يف روتسدلا
يسايسو يخيراتو يلاضن ديصر نم ،ةمألا سلجم وضع ،ةزعموب ريشب ديسلا هب عتمتي امب ارابتعاو ةمألا سلجم
سلجمل اسيئر ةزعموب ريشب دهاجملا ديسلا حرتقن اننإف ،ةيمهألا ةغلاب ةيناديم ةبرجتو ةيملع ةءافك ىلإ ةفاضإ ،ربتعم
.اركشو ،اعيقوت نينامثب ةمئاق بلطلا اذه عبتيو ،هتيكزتل ةداسلاو تاديسلا ىلع حارتقالا اذه ضرعب فرشتنو ،ةمألا

.)قيفصت(

.لضفتيلف ،بلاط فيرشلا دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :شادوب رصان ديسلا

.عومسم ريغ توصب لخدتي بئان

.ةملكلا بلطت مل كنأل يماظن ريغ كلخدت نإ :سيئرلا

.سأب الف ةسلجلا نوريسي نيذلا مه هونواعمو سيئرلا ديسلا ناك اذإ :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

اهتبلط يننأل ةملكلا ذخأ ديرأ انأف ،اذه ىلع قفاوأ ال انأف مهيأر ،مهتيوه ىتح فرعن ال ،صاخشأ ضرفي نأ امأ
ةملكلا يلإ ليحتس كنظأ ال ةقيرطلا هذهب هنأل ،لخدتلا نودوي نيذلا ءامسأ اولجست نأ مكناكمإبو ،تايولوأ كانهف ،لوألا

.ءاسم ةسماخلا ةعاسلا ىتح

.رخآلا دعب ادحاو لخدتلا نودوي نيذلا ةوخإلا ىلإ مث ،بلاط ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :شادوب رصان ديسلا

.نيلسرملاو ءايبنألا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بلاط فيرش دمحم ديسلا

ةسلجلا سيئر يديس

،ماركلا ءالمزلا اهيأ ،تايلضفلا تاليمزلا اهتيأ

،مرتحملا روضحلا اهيأ

ديسلا فرط نم ةنيعملا ةمئاقلا ءاضعأ مساب - نلعأ نأ رقوملا ناكملا اذه يفو فرشلا يل ،ةعساو تارواشم دعب
ةيناثلا ةفرغلا يأ ةمألا سلجم،يتفلا انسلجم ةسائرل ةزعموب ريشب دهاجملا حيشرت يكزن اننأ - ةيروهمجلا سيئر
.يرئازجلا ناملربلل

)قيفصت( ،مكيلع مالسلاو ،قيفوتلا يلو هللاو



.لضفتيلف ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ :سيئرلا

،سيئرلا يديس اركش :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

.ماركلا يئالمز

يأ ضّوفأ مل انأو ،ييأر بلطي ملو ةيروهمجلا سيئر ديسلا مهنيع نيذلا ءاضعألا مساب حرتقاو يليمز لخدت دقل
امأ ،حارتقالا كلذ ميدقتب هوّفلك نيذلا صاخشألا مسابو همساب حرتقي نأ مكنم دحاو يأ ناكمإبف يمساب حرتقيل صخش
.ىلوألا ةطقنلا يه هذه ،ادحأ ضّوفأ ملف انأ

يف دراو وه امك ةمألا سلجم رودو ،ةمألا لثمن اننأل ةنازرو ءودهب انلاغشأ ّريسن نأ انيلع بجي :ةيناثلا ةطقنلا
ةلود راطإ يف ةيددعتلاو ،ةيطارقميدلا ىلعو ةيروهمجلا تاسسؤم ىلع ةظفاحملا لثمي هنأ هانمهف امكو روتسدلا
ماظنلا دادعإب وأ سيئرلا باختناب أدبن نأ انيلع ضرفي صن يأ ةيروهمجلا نيناوق يفو روتسدلا يف دجوي الف ،نوناقلا
.يلخادلا

اهتسرامم يف ةودق نوكنو ،ىرخألا تاسسؤملا ىلإ ةبسنلاب ةيطارقميدلا ةسرامم يف ةودق نوكن ىتحو ،كلذل
وأ ةمألا ءامكح ةمألا سلجم ءاضعأ يف نوري نيذلا سانلا لامآ بيخن ال ىتحو ةماع ةفصب رئازجلا ىلإ ةبسنلاب

ذنم نيعملا سيئرلا ديسلا ناكمإبو ،ةمألا سلجم سيئر باختنال اـنلجعتسي ام كاـنه نأ نظأ الف ،لقألا ىلع اهءالقع
يذلا يلخادلا ماظنلاب أدبن نأ حرتقأو ءودهب رمألا شقانن نأ انناكمإبو ،شاقنلا رييست لصاوي نأ ةيحاتتفالا ةسلجلا

ةقاطبلا قيرط نع عارتقالا نوكي نأ بلطأ ةيناث ةملكلا بلطأ الو رركأ ال ىتحو ،سيئرلا باختنا ةيفيك ددحيس
.ةيرسلا

.اركشو ،ةمألا سلجم ةسائرل حشرتم يننأ نلعأو

.اركش :شادوب رصان ديسلا

سيئرلا باختنا نوكي نأ حرتقأف ،ماغرإ وأ هاركإ نود نوتوصيس مهنإو ،انه نورضاح ءاضعألا لك نإ لوقأ انأ
نأ ديري ةزعموب ريشب ديسلا ناك اذإو ،مدقتيلف حشرتي نأ ديري يذلاو ،ةعاجش لكبو يديألا عفر قيرط نعو مويلا
.هيلع تيوصتلل همسا حرتقنو لكلا هاري ىتح هدي عفريلف حشرتي

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يويلع دمحم ديسلا

.ةمألا سلجم ءاضعأ ،نومرتحملا لضافألا ةداسلاو تاديسلا

،ينامألا صلخأو يناهتلا قدصأب مكيلإ مدقتأ ،ينطولا ريرحتلا ةهبج ةمئاق ىلإ نيمتنملا ةمألا سلجم ءاضعأ مساب
.بيبحلا اننطولو انتمأل ةمدخ ،قيفوتلاو حاجنلاب انلامعأ للكي نأ ريدقلا يلعلا هللا نم ايجار

تافص نم ةزعموب ريشب ديسلا دهاجملاو لضانملا خألا هب عتمتي ام ىلإ ارظنو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزـح نإ
نأ انفرشي ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ةمألا سلجم ءاضعأ مساب اننإف ةءافكلاو ةربخلاو ةبرجتلاو ينطولا لاضنلا
،قيفوتلا يلو هللاو ةبختنملا اهتاسسؤم دالبلا لمكتست اهب يتلا ةماهلا ةسسؤملا هذه ةسائرل ةزعموب ريشب خألا حشرن
.)قيفصت( هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

نمف ،تاحيشرتلا باب حتفن ،تاليكشتلا فلتخم اهب تمدقت يتلا تاحارتقالا هذه دعب ،اركش :شادوب رصاـن ديسلا
.لضفتيلف ةزعموب ريشب ديسلا ىلإ ةفاضإ حشرتلا دارأ

)ةملكلا ذخأي( :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

يديألا عفر قيرط نع ناك اذإ امأ ،نويداع نوحشرتم كانه نوكي نأ نكميف ايرس عارتقالا ناك اذإ ،سيئرلا يديس
ذإ ؟هيلع تيوصتلل يديألا عفر نيرضاحلا نم بلطن فيكو حرتقم حشرم دجوي هنأل ،صاخشألا حشرتي نأ نكمي الف

مغر ةقيرطلا هذه نم فاخن اذامل لءاستأو ،ايرس عارتقالا نوكي نأ يحارتقاو ،ةيناث رخآ ىلع تيوصتلا مهنكمي ال
.؟ةيطارقميدلا دعاوق نم ةدعاق اهنأ

نوكي نأ حرتقأو ايرس وأ ةينالع تيوصتلل ةعاجشلا نيرضاحلا ءاضعألا عيمجل نأ نظأ :شادوب رصاـن ديسلا
.شاقنلا لوطيسف لاونملا سفن ىلع مالكلا انلصاو ولو ،انلاغشأ يف ريسن ىتح ةمهملا ليهستل اينلع تيوصتلا



ءاضعألا نم ةعومجمو ينطولا ريرحتلا ةهبجو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا هـحرتقا يذلا مـسالا حرـتقأ نآلاو
ةسائرل ةزعموب ريشب ديسلا حرتقأ يأ ،هيلع تيوصتلل ةعاقلا يف هنلُعأو هتقث ةيروهمجلا سيئر مهيف عضو نيذلا
.ةمألا سلجم

اركش ...مهيديأ نوعفري نوقفاوملا

)قيفصت( اركش ...مهيديأ نوعفري نوضراعملا

.)قيفصت( .كوربم فلأو ،هللا هقفوو ،هماهم ملستل لضفتيلو ةزعموب ريشب دـهاجملا دـيسلل اـئينه نذإ

.ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :)ةزعموب ريشب ديسلا( سيئرلا

،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

،ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ

.يناوخإ يتاوخأ

اهشيعن يتلا هذهك فورظ يف ريبعتلاو مالكلا بعصي هنإ لوقأ ةلماجم نودبو ،ةيخيرات تاظحل _ انلك _ شيعن
.ايلاح

ةيروهمجلا ةسائر ىلإ اضيأ راحلا ركشلاب هجوتأ امك ،انوبختنا نيذلا ىلإ ليزجلا ركشلاب مدقتأ نأ ديرأ ةيادب ،نكل
اذهلو ،مكعم يبرعلا تيآ ناك امو مكعم تنك ام امبر _ مهم ءيش هنإ لوقأ يذلا _ ةيروهمجلا ةسائر حارتقا الول هنأل
لك نع اديعب ناك حارتقالا اذه نأ ىلع ريبعت نسحأ ربعي ام اذهو ،حارتقالا اذه ىلع ةيروهمجلا ةسائر ركشأ
.نآلا انروضح وه كلذ ىلع عطاقلا ليلدلاو ةيسايسلا تاباسحلا

تاباختنالا لالخ هنأ وهو ،كلذ ىلع لدي امب مكيتآسو ،انه مويلا تنك ام ةيروهمجلا ةسائر الول لوقأ ،ايناث
ىلإ "ةطارخ" نم ،هلل دمحلاو ،يمسا ىلع عامجإلا ناكو ،ةياجب ةيالو يف ةدعاقلا فرط نم تحّشُر ةقباسلا ةيعيرشتلا
."وبقأ"

مامأ قيرطلا حسفل تقولا ناح هنإ تلق ثيح ،ضفرلا اذه بابسأ تركذ ةيفحص ةودن يفو .تضفر يننكلو
.ةدعاصلا لايجألا

سلجملا يف اوضع نكأ مل اذإف ،دعاقتلا فرعأ ال يننأ دحاو لك فرعي،لضانم صخشك ،ةزعموب ريشب ،انأو
هتياكح انم دحاو لك فرعي يذلا يبرعلا تيآ نارقم خألا عم انه انأ مويلاو ،امئاد ناديملا يف دجاوتم انأف ينطولا
تيآ لاثمأ نم دعاصلا ليجلا نم بابش ةفرعمب رورسم يننأ امك ،هتعاجش ىلع ةغلابم نودب هركشأ يذلاو ،)قيفصت(
لبق يل اوحمسا اذهلو ،ءانبو رمتسم راوح سلجملا اذه يف كنيبو ينيب نوكي نأ وه لوألا يفدهو يتينمأ نإو ،يبرعلا
.)قيفصت( يتيكزتل ايطارقميد اعباط تيطعأ كنأل ،تنأ كركشأ نأ ينوبختنا نيذلا ركشأ نأ

ءّانبلا عباطلا تاذ ،ةضراعم كانه نوكت نأ ىنمتأ تنك يننكلو ،رورسم دـج اـنأو ،اعامجإ كانه نأ فرعأو
يف انتابجاوب نانرتقتس نيتللا ةهازنلاو ةعاجشلا نع عباطلا اذه ربعي ثيح ،قيضلا يبزحلا عباطلا ال يعوضوملاو
.لبقتسملا

دبعلا ناك ثيح ،ةنس )35( نيثالثو سمخ لبق ثدح ام تركذت هيف ينومتبختنا يذلا تقولا اذه يف هنأل ،اذه لوقأ
يناعملاب ءيلمو مهم يخيرات تقو يف اذهو ،انه اسلاج ناك _ هللا همحر _ سابع تاحرفو ،كانه اسلاج فيعضلا
.هتايح يف ةدحاو ةرم ناسنإلا اهشيعي يتلا

نم ةنس 132 انفد اننأ ثيح ،ةنس 35 ذنم اذهو ،داليمو نفدب ناكملا اذه يف انه _ تقولا سفن يف _ انلفتحا دقل
ةيرئازجلا ةيروهمجلا ،يوخأ شاقن دعب ،ةرم لوأل اهانيمس ةديدج رئازج داليم انلعأو ،ءادتعالاو ملظلاو ةناهإلا
برح ةكرعم نابإ ريرحتلا ةهبج تايبدأ نع دحاو لك هفرعي ام ركذتأ يننإ لوقأ نأ بجي امبرو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا
ناك يتلا ةديحولا ةملكلاو ،"ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا" ادبأو امئاد بتكن انك اننأ ثيح ،ريرحتلا
."ةيبعش" ةملك يهو اهانرتخا ىرخأ ةملكب اهانلدبتسا يتلا "ةيعامتجا" ةملك يه رثكأ وأ ةعاس رمتساو اهلوح لادجلا



نأ لبقتسملا يف ديرأو ،دالبلا ةبحم ىلع انفلتخا اننأ ثيح ،تقولا كلذ يف ةدوجوم تناك تافالتخالا نأ ركذتأو
بلطب تحشرت ةقيقحلا يف يننأ _ تلق املثم _ طقف مكعنقأ نأ بحأو ،دالبلا ةبحم ىلع فالتخالا اذه انه لصاوتي

وه هانمتأ تـنك يذلا دـيحولا ءيشلا نإ لوقأف هتشع يذلا يضاملا ىلإ رظنأ امدنع امأ ،نيلضانملا ةوخإلا نم ةعامج
ةددهم ،بعتلاب ةددهم امئاد يه لضانملا ةريسم نأ انلك فرعن اننأل _ هللا ءاش نإ _ ةيادبلاك ةياهنلا نوكت نأ
انل اولاق مهنكل ،هـيف رـكفن انكام اذهو ،ةيادبلاك ةياهنلا نوكت نأ ىنمتي ناك انم دحاو لكو ،عامطألاب ةددهم ،لكاشملاب

حيحصت نكمي ةبرجتلا نم ةنس )35( نيثالثو سمخل ةجيتن امبرو ،رطخ يف دالبلا نإ _ كلذ فرعن انك نحنو _
.1962 ذنم اهانفرع يتلا ةمظنألا اهيف تعقو يتلا فعضلا ةطقن

يقتلت ةفرغلا هذه يف هنأل ،يرورض ءيش اذهو ،ةيناثلا ةفرغلا يف نوكي نأ ةزعموب ريشب بجاو نم يل ليق دقل
ةصلختسم ةديدج ةبرجت اضيأ كانه ةفرغلا هذه يفو ،لالقتسالا لين ليبس يف تبراح يتلا لايجألاو ةدعاصلا لايجألا
.لاعف رود اهل نوكي نأ نكمي ةبرجتلا هذهو ،مكحلا ةسرامم نم ةنس )35( نيثالثو سمخ نم

ديرأو ،تقولا اذه يف يتاعابطنا يه ام مهفي نأ هنكمي مكنم دحاو لكو مكعم ةديدج ةريسم ءدبب عنتقم يننأ ةقيقحلاو
اذه يف يروعش نع ربعأ نأ ديرأ يننأل ،ءابنألا ةلاكول همدقأس لب مكيلع هيقلأ نل يننكل ،اصن ترضح يننإ لوقأ نأ
نأ ىنعمب اربخم هليوحتو ،ةيطارقميدو راوح ربخم ىلإ سلجملا اذه لّوحن نأ بيرقلا لبقتسملا يف ىنمتأو ،مويلا
نأ اهنم بلطأ اذل ،انه ةدوجوم ةيبلغألا نإ لوقأ انأو ،ةيبلغألا قحب مكحت ال يهف _ اهقح نم ناك ول ىتح _ ةيبلغألا
ةهكافلا هذه سانلا فطقي ىتح ينحني ةهكافلاب ائلتمم نوكي امدنع ةرجشلا نصغ نإ لوقي يذلا يبرعلا لثملا ركذتت
.ةلوهسب

بجعت ال عامجإلا ةركف نأ فرعأ انأو ،عامجإلا راطإ يف _ ادبأو امئاد _ لمعت نأ اهبجاو نإ ةيبلغألل لوقأ اذهل
دوهجلا لك لذب ةرورضبو عامجإلاب نونمؤي نيذلا نم انأ ايلاح رئازجلا اهشيعت يتلاك فورظ يف نكل ،ضعبلا
ةيفيك يف يأ رئازجلا بح يف نيفلتخم ءارآلا يف نوفلتخملاو نوضراعتملا نوكي نأ ىلإ سيئرك ىعسأسو ،هقيقحتل

امبو ،انه راوحلاو ةوخألا نم وج قلخ ىلإ يعسلا بلطب _ ادبأو امئاد _ مهيلإ هجوتأ نأ سيئرك يبجاو نمو ،اهتمدخ
ةصاخلا تاقيلعتلا ضعب اهيف انأرق يتلا دئارجلا هيف تعقو يذلا سابتلالا عفرأ نأ ديرأ يننإف ةديدج ةفرغلا هذه نأ
ةرابع امامت ضفرأ انأ ؟ةمألا سلجم ىلإ ةلصب تمي ال يذلا اـم :الئاستم لوـقأ نأ ديرأ يننأ ثيح ،ةمألا سلجمب
يننكل ،"خويشلا سلجم" ينعت "Sénat" ةملك ةمجرت نا ةقيقحلاو ،"Sénat" ىمسي ال انسلجم نأ امك ،"خويشلا سلجم"
انادلب ربتعت يتلا نادلبلا ضعب يف ةدوجوملا ىرخألا فرغلا نم اهريغك تسيل كلذكو ،دعاقتلل اراد تسيل هذه نإ لوقأ
سلجم تسيلو ةيعامتجالا ةقبطلاو لاملاو رمعلا ةيصاخب زاتمت يتلا تادروللا ةفرغ اهنأ ىرت يتلاو ،ةيطارقميد
ءانب يف ةديدج ةرظن نمض لخدت ةفرغلا هذهف ،نيدهاجملا ءامدقل فرشلا لك عم ةملكلا ىنعم متأب نيدهاجملا ءامدق
.يرئازجلا بعشلا ةيرقبع يأ ةيرئازجلا ةيرقبعلا وه اهل يساسألا عبنملا نكل ،ةيطارقميدلا

صصختس سلجملا اذه يف انه اهحتفأ نأ ديرأ يتلا ةعساولا تاشاقنلا نإف ةلبقملا عيباسألا يف صرف يل تحيتأ اذإ
.سلجملا اذهل نومضم ميدقتل

ةسفانم ةفرغلا هذه نوكت نأ يفنأ يننأ امهلوأ نيئيش لوق عيطتسأ ةفرغلا هذه صوصخبو ةمداقلا ةلحرملا يفف
،ةموكحللو ةفرغلا هذهل ادبأ نيسفانم انسل نحن نذإ ،باونلا ةفرغ عم لماكتن لب مهل نيسفانم انسل اننأل .باونلا ةفرغل
اوأرقت نأ ليمج مهل لوقأو ،نيبرعملا اريثك عجشأ يننإ ،دالبلا هذهل يبعشلا ريبعتلاب لاثم ميدقتب يسفنل تحمس اذإو
.مهرعش يف ةدوجوملا مكِحلاو مكدالب ءارعش اوسنت نأ نود نكل ،يبنتملا رعش

كلت ىلع قبطني انرود نكل ،انرود وه ام رسفي ال امبر ائيش اندالبل يبعشلا بدألا نم جرختسأ نأ عيطتسأو
اضيأ نحنو ،هنجع لبق ةدحاو ةرم هلبرغن ىحرلا نم قيقدلاب يتأن نأ دعب ذإ اهتذلب عتمتلا بحن يتلا )زبخلا( "ةرسكلا"
.ادحاو ادصقم مدخن اننأ يأ رثكأف رثكأ "ةرسكلا: ةذل نم ديزي يذلا يناثلا لابرغلاك انرود

عون نـم ادس وأ ،نئاغضلاو هركلاو فنعلا دض وهف ادس انك اذإو ،كلذك انسل اننكل دس اننإ لوقي ضعبلا تعمس دقو
تاناضيفلا عنمتو هايملا فقوت دودسلا هذهو "les écluses" اهنومسي ابوروأ يف دودسلا ضعب كانه نإ ثـيح ،صاخ
.نامأب ريسلا ةنيفسلل نمضت ىتح ،هايملا بوسنم عافتراو

رهظ ىلع يرئازجلا بعشلا نإ لوقنو ربصن انوعد نكلو ،هتنيفسو حون انديس ةبرجت ةداعإ ددصب انسل نحنو
ةـنيفس ةرـيسم ةنيفسلا هذه ةريسم نوكت نأ ديرن اننإف راج داولا نأ امبو ،ةنيفسلا هذه ةريسم نمضن نأ ديرنو ةنيفس
ةيئانثسا ةلاح لثم يف ىتح مامألا ىلإ ريسلا انسفنأل نمضن نأ ديرن لب عبنملا ىلإ عوجرلا ديرن ال نحنو ،خيراتلا
."ECLUSE" عونلا اذه نم دسلا رود بعلت ةفرغلا هذه لعجي ام اذهو ،اهشيعن يتلاك



35ةدم يف رئازجلا اهب ترم يتلا ةبرجتلا ىلع ينبم وهو ،ةفرغلا هذهل ةريبك ةيمهأ يطعي رخآ ءيش كانه امبرو
ةدحوو بارتلا ةدحوو يعامجلا نمألاو يسايسلا ماظنلا اهيف ّددُه لحارم اهيف انشع اننكل ،ةريصق ودبت دق يتلاو ،ةنس
_ فايضوب دمحم يس ةافو اضيأو _ هللا همحر _ نيدموب يراوه ةافو يهو ثالثلا لحارملا هذه ركذأسو ،بعشلا

.ديدج نب يلذاشلا ةلاقتسا امهنيبو _ هللا همحر

هنإف ،ىرخأ نادلب هب ترمام ىلإو كلذ ىلإ ارظنو ،نيناوقلاو روتسدلا يف اصقن كانه نأ دالبلا هذه يف انيأر دقو
عنتقم يننإ لوقلا عيطتسأو ،انهجاوي ام لك نمو عامطألاو راطخألا ضعب نم انسفنأ يمحن نأ ةيادبلا نم اننكمي
ةيرئازجلا ةيروهمجلا ربتعأ يننأل ،انسيئر لالخ نم كلذو ةيروهمجلا دبعم سارح اننأ اهيف تروصت يتلا ةرابعلاب
_ انتريسم يف انفداص اذإو ،دبعملا اذه حيتافم _ ةيعرش لكب _ كلمن نحنو ،هتيامحو هيلع ةظفاحملا ىلإ ىعسأ ادبعم
ىرخأ ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لقتنن اننإف ،هتلاقتسا وأ سيئر تومك ةلحرملا هذه روتسد يف هيلع متعلطا دق ام _ الثم
يتلا ةقثلا نع ريبعت نسحأ ربعي هنأل ،ادج مهم ءيش اذهو ،عامطألا لك بيختل ةدوجوم تانامضلا لكو ،ةرقتسم
يردأ الو،هقيبطتب انوفلكو روتسدلا اذه اونس نيذلا اذكو ةموكحلاو ةيروهمجلا سيئر يف يرئازجلا بعشلا اهعضو
انسل اننأ نوقثاو مهنأل ،حيتافملا هذه انل اوكرت اذه مغر مهنكل ،اوئطخي مل مأ انل مهرايتخا يف اوأطخا دق ءالؤه ناك اذإ

.)قيفصت( نيعامط

ةمألا سلجم سيئر نكلو ،ةيروهمجلا سيئر بصنمل حشرتي نأ عيطتسي ال ةمألا سلجم سيئر نأب رقي روتسدلا نإ
راطإ يف ىرخأ ةلحرم ىلإ ةلحرم نم اهلاقتنا نمضيو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا دبعم حيتافم كلمي
ىلإ ارظنو ،لمأ ةبيخ ةباثمب نوكت نأ بجي ال ةميظعلا ةقثلا هذهو ،يرئازجلا بعشلا ةدارإو دالبلا ةدايس مارتحا
سيئر يننإ نآلا نم مكل لوقأ انأو ،تاراطإلاب ينغ سلجملا اذه نإ مكل لوقأ نأ يل اوحمسا انه اهتأرق يتلا ةمئاقلا
ديدج نم هيف تطرخنا يذلاو ،تاونس ذنم يننضتحا يذلا بزحلل يمارتحا لك عم بزح يأ ىلإ يمتنأ الو عيمجلا
ىتح بازحألاو ةيبزحلا روـمألاب مكرـكذأ انأف اذـه مغرو ،سانأ لجأ نم سيلو ،FLN همسا فورحو ةركاذلا ةيامحل
انه نوكأل 1945 يام 8 ةيعمجل يتسائر دمجأو ،هيلإ يمتنأ يذلا بزحلا يف يتكراشم دمجأس يننأب نينئمطم اونوكت
.ةيرئازجلا ةمألا ةمدخ يفو سلجملا اذه ةمدخ يف

تيآ ةيطارقميد نإ ثيح ،ةوخأ لكب ملكتأ انأو ةيادبلا يف نحنف ةيطارقميدلل اربخم نوكن نأ وه لوألا انحومط نإ
،يطارقميد ريغ هنأب رخآلا مهتي دحاو لك ذإ ،اهلك رئازجلا يف صقنت اهنإ اضيأ لوقأ يننكل ،انه انصقنت امبر يبرعلا
هسيئر ناك رواجم رطق يف اضيأ لالقتسالا ةيادب يف اهانشع ةلحرمب ينركذي اذهو ،يطارقميد هنأ معزي دحاو لكو
وهف ،َرَوعأو افورعم ايهاكف هضراعم ناكو ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف كراش هنأل ،ةيبشخلا هلجرب افورعم لوألا
مكل تلق يذلا ةموكحلا سيئر ىلإ ريخألا اذه بهذ دقو ،اهانشعو ةحيحص ةتكنلا هذهو تاملكلا ضعبب حرجي يهاكف
دقتنن امدنع ةقيقحلا يف نحنف؟اهارت فـيك تـنأو هباجأف ؟يديس اي ةموكحلا ريست فيك هل لاقو ،ةيبشخ الجر هل نإ
نوكتل ةريبك تاوطخو ريبك دهج رفوت بجي هنإ لوقن رـئازـجلا يف نادـيملا ىلإ رظنن امدنع اننكل ،ءاروع نيعب دقتنن
ىرخأ بازحأ يفو ،كـبزح يف ةيطارـقميدلل ةيحض تنك كنأل كمرتحأ انأو ،انتفاقث نم اءزجو ةيقيقح ةيطارقميدلا
،ةملكلا ىنعم متأب ةيطارقميدلا قيبطت متي ىتح سوردلا هذه صلختسن نأ بجيو ةيطارقميدلل اياحض اضيأ كانه ناك
.ةيلقأ راكفأ تسيل مهراكفأ نأ ىنمتن نكل ،اليلق مهددع نوكي امبر نيذلا ءالؤهب فرشتن امك

تاظحللا هذه مكحب ،لوكوتوربلا ام اعون مرتحأ ملو ،يبلق نم تملكت يننكل ،اصن ،ترضح يننأ مغر ،ةياهنلا يف
ةيناثلا ةفرغلا هذه نأب هانلق اميف انعم قفتي انه مكنم دحاو لك نأ دكأتم يننأ وهو طقف ائيش لوقأ نأ بحأو ،ةيخيراتلا
الو ريبك كرحم انأف ينوقدصو ،لمعن نأ ديرن نحنو لمع كانهف ،لمع الب بتارب ةفيظو تسيلو دعاقتلل ةفرغ تسيل
يف ينومتبختنا مكنأ ينعي ال باختنالا اذه نأل ،ينومتبختنا نيذلا متنأ مكيلع دمتعأسو ،لغش نودب سانلا ءاقب بحأ
يتلا راكفألا لك ةفرغلا هذه جاتنإ مطحي ىتح يعم نونواعتتس مكنأب ادهع ينومتيطعأ مكنأ ينعي كلذ نإ لب نيعم تقو
دالبلا هذه ةمدخل انه ىلإ انئج اننإ لب ،ةوخر بكرب نيبراحملا ءامدق انسل نحنف ،نيبراحملا ءامدقل ةفرغ يف اننإ لوقت
دق فورظلا تناك اذإ ةطاسب لكب لوقأ _ ايصخش _ انأو ،تابوعصلا لك فرعن نحنو ،بجي امك ةلحرملا هذه يف
ةيبلغألا نأ اعطاق اناـميإ نمؤأ اـنأو ،ةبعص اهنأل لب ةلهس رومألا نأل سيل اذهف ،ةيلوؤسملا ىلإ عجرأ نأّيلع تمتح
ةبوعصلاف ةبعص قيرطلا تناك اذإ" :لئاقلاو فورعملا يملاعلا لثملا لوح يعم قفتت ةعاقلا هذه يف ةدوجوملا ةقحاسلا
،"قيرطلا يه حبصت

( Lorsque le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin )

انه ىلإ انئج دقو ،نيرخآلل اهكرتن لب عجرنل انك ام ةلوهسلا قيرط ناك ولو ةبوعصلا قيرط وه انقيرط نحنو
ةسفانملا روص نم ريثكلا ىلع يضقنس هللا ءاش نإو ،لغشلا ناديم يف ةعرسب لخدنس ،هللا ءاش نإ ،مكتدعاسمبو
.لوألا انبجاو نم اذه نأل ....و ةوادعلاو

ةرابعلا هذهو ،ءالقع سلجم انسلجم نوكي ةياهنلا يفو ،ةنس نيعبرألا نع هرمع لقي ال انسلجم يف وضع رغصأ نإ



نم هذه نوكت نأ بجيو ،رخآلا فرطلا عم راوـحلل نـيمزالم داهتجالاو لـقعلا نوكي نأ بجي هنأل ،اهلبقن نأ نكمي
.)قيفصت( مكيف هللا كرابو اليزج اركشو ،سلجملا اذه تازيمم

.يلخادلا ماظنلا دادعإ ةنجل ليكشت ىلإ نآلا لقتنن روتسدلا نم 115 ةداملل اقبط ،يتداس يتاديس

نم ةنيعم تايصخش اذكو ،ةمألا سلجم يف ةدوجوملا ةيسايسلا تاليكشتلا يلثمم نيب تارواشم كانه تناك دقل
يذلا خألا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةنجللا هذه نولكشي نيذلا ءامسأ ىلع قافتالا مت دقلو ،ةيروهمجلا سيئر ديسلا فرط
.اركشو ،ةنجللا هذه ءاضعأ ءامسأ مكيلع أرقيس

،سيئرلا يديس اركش :)يرادإ( فارعلوب دارم ديسلا

:يلخادلا ماظنلا دادعإ ةنجل ءاضعأ ةمئاق

:تاديسلاو ةداسلا
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.اركش

.ةقفاوملل اهيلإ متعمتسا يتلا ةمئاقلا مكيلع ضرعأ نذإ :سيئرلا

.لضفت ،ماظن ةطقن كانه

.هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هللا مسب :يمهارب فسوي ديسلا



قافآ يف انب تحبسو ،خيراتلا قامعأ ىلإ انب تبهذ يتلا ،ةرثؤملاو ةميقلا ةملكلا هذه ىلع سيئرلا ديسلا ركشأ
.ةبعصلا هماهم يف حاجنلا لك رقوملا انسلجملو هل ىنمتنو ،لبقتسملا

ةءارق ىلإ نآلا انعمتسا نكلو ،ةيطارقميدلا نع ثدحتي ناك سيئرلا ديسلا نإ ثيح :يلي اميف لثمتت يتظحالم نإ
ةحاس يأ يفو ؟تنوكت نم عمو ؟تنوكت فيك يردن الو ،يلخادلا ماظنلا ةنجلل نينوكملا ةوخإلا ءاضعأ ءامسأ
نأ بـجيو !نـيدادح حـبصن ةدادحلا ةسراممب اننأ ثيح ،ةيطارقميدلاب أدبن نأ ةيطارقميدلا سيسأتل وجرنف ؟تنوكت
.اركشو ،ةنجللا هذه يف نوكيل سلجملا يف وضع يأ ىلع انضارتعا مدع مغر اعيمج رواشتن

لوقأ ،لأف هنإ كل لوقأ نأ عيطتسأ انأو لأف اذهو ،ةيادبلا يف نحنو ،اهمدق يتلا ةظحالملا ىلع خألا ركشأ :سيئرلا
يف دعاسي مل تقولا امبرو ،سلجملا يف نييساسألا نيبزحلا نيب ناك رواشتلا نأب -كبيجأ نأ عيطتسأ امك- نآلا نم كل
صنلا حرط موي وه انمهي ام نأ وهو ائيش نآلا نم كل لوقأ تقولا حبر لجأ نم نكل ،عيمجلا لمشيل رواشتلا عيسوت
نأ كناكمإبف ةنجللا هذه يف اوضع نكت مل كنأ ول ىتحو ،ريبعتلل ةمات ةيرح كانه نوكتس هنإ كل لوقأ ثيح ،ةشقانملل
.اركش ،عانقإلا ةقيرط عبتنس انلكو ،ءايشألا ضعب ريغن نأ نكميف انتعنقأ اذإو كراكفأ نع ربعت

.اركش ...مهيديأ اوعفري نأ ةمئاقلا هذه ىلع نيقفاوملا نم بلطأ نآلاو

.اليزج اركش نيضراعم ةتس مه ...مهيديأ اوعفري نأ نيضراعملا نم بلطأو

،قيفوتلا مهل ىنمتأو اهءاضعأ ءىنهأ انأو يلخادلا ماظنلا ةنجل ةليكشت ىلع قفاو دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ نذإ
اقحال مكربخنسو ،ةسلجلا عفرن تقولا كلذ ىتحو ،ايصخش مهعم عامتجالل تاعامتجالا ةعاقب قاحتلالا مهنم بلطأو
.ةعوفرم ةسلجلاو .ةلبقملا ةسلجلا دعوم نع

.الاوز نيثالثلا ةقيقدلاو ةدحاولا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


