
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يسنوتلا ةيحاسوب ديسلا :ةسائرلا

.لدعلا ريزو ،ةشماكم يتوغ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

لثمم ريزولا ديسلاب ةسلجلا هذه ةيادب يف بحرأ .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
.هل قفارملا دفولاب اضيأ بحرأ امك ،هذه انتسلج لاغشأ هروضح ىلع هركشأو ةموكحلا

ىلإ ادانتساو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع ،هذه انتسلج لامعأ لودج يضتقي
اذه صن لوح ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،سلجملل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأ
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا

مكعم يقتلأ نأ يندعسي ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لدعلا ريزو ديسلا
قايس يف جردنت يتلا هذه مكترود لهتسم يف ةيحتلا قدصأ مكل مدقأو ،ةلادعلا عاطق ةرادإب ُتفلُك نأ ذنم انعمجت ةصرف لوأ يف مويلا
.سلجملل ةيداعلا تاءاقللا

حرصلا اذه يف رهشأ ةعبرأ مهتقفر تيضق ءالمزب يقتلأ نأ زازتعالاو رخفلاو رورسلاو ةجهبلا يعاود نمل هنإو
اهل دهش يتلا ةميظعلا ةيريرحتلا انتروثل لاطبألا ةداقلا دحأو ةمألا سلجم سيئر ديسلل ةيماسلا ةياعرلا تحتو كرابملا
.ءادعألا هب دهش ام لضفلاو ،رصّبتلاو ةمكحلاب ءادعألا

،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس



ةماقإو نوناقلا ةدايس قيقحتل بسانملا خانملا ريفوتب -زمرلا- مكمامتها اهيف تكردأ مكعم اهتيضق يتلا ةرتفلا نإ
دارفأ لك تّمع اذإّ الإ يعامتجالاو يناسنإلا اهدُعب ققحت نأ ةلادعلل نكمي ال ذإ ،عيمجلا نيب قحلا رون ةعاشإو لدعلا
.عمتجملا

،ميلس ٌهجوت وهو اهيناعم عسوأ يف ةيعامتجالا ةلادعلا إدبمل ديسجت قحبَوهل يلومُّشلا موهفملا اذهب ةلادعلا ذخأ نإ
.ديدج نم ينامألاو لامآلا اهيفِ ييُحيو ةمألا هذه لبقتسم ريخب هب مازتلالا رشبي

،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس

يعامتجالا روطَّتلا ةرياسم ىلع تالاحلا نم ريثك يف ةزجاع لوعفملا ةيراَّسلا ةيعيرشتلا تاودألا تحبصأ دقل
ةبراحم لاجم يف اميسالو ةيلاعفب لمعلا ،هنوؤش ىلع نيرهاّسلل لِهست الو عمتجملا تاجاحل بيجتسي الو هتبكاومو
.ةيعامتجالا تافآلاو ةيبلسلا رهاوّظلا

يف عارسإلا ىلع نورهاس مكنأو اهريغو ةيعيرشتلا تابقعلا ةلازإ ىلع نيدهاج نولمعت مكنأ نم نيقي ىلع اننإ
.لاجملا اذه يف تايولوألا قيقحت

قلعتملا ّصنلا ميدقت مويلا انم يضتقت عيرشتلا ةلادع نإف ،يئالمز ،يتاليمز ،سيئرلا ةدايس ،ةبسانملا هذهبو
.مكمامأ يئاضقلا ميظّنتلاب

فرط نم هيلع تَّوصملاو يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا صنلا عورشم ضرعب مكمامأ مدقتأ نأ ينُّرسيو يل بيطي
ةيئاضقلا ةطلسلل يلكيهلا ميظنتلا زيزعت ىلإ فدهي يذلا ،1999 رياني 13و 12 يموي ينطولا يبعشلا سلجملا
نوناق بجومب ُّمِتي يئاضقلا ميظنتلا لاجم يف عيرشتلا نأ ىلع صن يذلا روتسدلا اهنمضت يتلا ئدابملل ًاديسجت

.يوضع

يتلا ةديدجلا تاّبلطتملا عيمجب لفّكتلل يلاحلا يئاضقلا ميظنتلا ىلع تارييغت لاخدإ ىلإ عورشملا اذه فدهيو
ةلود ءانب راطإ يف ةيئاضقلا ةطلّسلل رابتعالا ةداعإو نيدايملا فلتخم يف رئازجلا هفرعت يذلا عيرّسلا روّطتلا اهضرفي
.هِّومسو هتدايس ىلع ةمئاقلا نوناقلا

اهعضو عم ىشامتي يذلا يئاضقلا ميظنتلا دعاوق ءاسرإ ىلع لالقتسالا ةادغ تلمع نوملعت امك رئازجلا ّنإو
يئاضقلا ميظنتلا ىلع تاليدعت ّةدع تلخُدأ ةيرشبلاو ةّيداملا اهلكايه صقنل ةاعارم ْذإ لالقتسالاب دهعلا ةثيدح ةلودك
ليوحتب ،يئاضقلا ميظنتلا ةّمق ديحوتو ةصّصختملا مكاحملا ضعب ءاغلإ قيرط نع اميسال رمعتسملا نـع ثوروملا
،)ايلاح ايلعلا ةمكحملا( ىلعألا سلجملا يه ةدحاو ةيئاضق ةهجل ةلّودلا سلجمو ضّقنلا ةمكحم نم ٍّلك صاصتخا
ربمفون 12 يف خرؤملا 278-65 مقر رمألا ردص نأ ىلإ كلذك عضولا يقبو .همامأ عّبتت يتلا تاءارجالا تدّحوو

أشنأو لاّمعلا سلاجمو ةيئادتبالا مكاحملاو ىربكلا ةيئادتبالا مكاحملا ىغلأ يذلا يئاضقلا ميظنتلا نمضتملا 1965
.ةاغلملا ةيئاضقلا تاهجلا لحم ّلُحتل يئاضق ٍسلجم ِّلك صاصتخا ةرئاد يف مكاحم

عم ،ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع ِةأشنملا ةيرادإلا فرغلا ىلإ اهلقن َّمت دقف ةيرادإلا مكاحملا تاصاصتخا اّمأ
ةقيمعلا تالُّوّحتلا ّنأ ّالإ ،ةنس 33 ةليط يأ 1965 ةنس هرودص ذنم رييغت َّيأ فرعي مل روكذملا رمألا ّنأ ةراشإلا
قوسلا داصتقا ماظن وحن هُّجّوتلا اهنم ةّصاخ ،يداصتقالاو يعامتجالاو يسايسلا ىوتسملا ىلع رئازجلا اهفرعت يتلا
هفييكتو دئاّسلا يئاضقلا ميظنتلا يف رّظنلا ةداعإ يضتقت ،ةديدج ةيداصتقاو ةينوناق ميهافم لاخدإ ةرورضلاب ِبّتري يذلا
يف رّظنلا ةداعإ قيرط نع اميسال هيلع ةضورعملا تاعزانملل دعاصتملا ديقّعتلا ةهجاوم نم هنيكمتل تالّوحتلا هذه عم
.تقولا سفن يف ةيئاضقلا تاهجلاو ةاضقلا صُّصخت إدبم قيبطتو ةاضقلل يدعاقلا نيوّكتلا

يئاضقلا ميظنتلا يف رّظنلا ةداعإ ىلإ فدهي ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع تّوص امك ّصنلا عورشم ّنإف كلذل
داوملا يف ةصِّصختم مكاحم ءاشنإ قيرط نعو ةيئاضقلا سلاجملاو مكاحملا ريسو ميظنت ديدحت قيرط نع يلاحلا
ّتلا يداصتقالا ديعَّصلا ىلع داوملا هذه ةيمهأل اًرظن ،ةيصخشلا لاوحألاو ةيعامتجالاو ةيراقعلاو ةيرحبلا ةيراجِ
.يعامتجالاو

28 روتسد بجومب سَّركملا ءاضقلا ةيجاودزا أدبم رابتعالا نيعب ذخأ عورشملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ءاضقلل ةعباتلا ةيئاضقلا تاهجلابو ايلعلا ةمكحملاب ةقلعتملا ةينوناقلا ماكحألا عم ةقّفتمُ هداوم تدرو ثيح 1996 ربمفون
يتلاو يئاضقلا ميظّنتلا نم أّزجتي ال اًءزج ربتُعت يتلا ةيئاضقلا تاهجلا هذه .عزاّنتلا ةمكحمب ةقلعتملا كلتو يرادإلا

.ةّصاخ ةينوناق صوصنب عرشملا اهّصخ



:ةيلّاتلا رواحملا ّصنلا اذه نّمضتيو

،ةيئاضقلا سلاجملاو مكاحملا ريسو ميظنتو ليكشت-

،ةصِّصختم ٍةيئاضق تاهج ثادحإ-

.ةّصاخ ماكحأ-

ةيئاضقلا سلاجملاو مكاحملا ريسو ميظنتو ليكشت :الوأ

يف لصفت ةمكحم دوجو يف لثمتي يذلاو لالقتسالا ذنم هب لومعملا نيتجرد ىلع يضاّقتلا أدبم صنلا اذه سّركي
.يئاضقلا سلجملا مامأ فانئتسالل ةلباق اهماكحأ نوكت يتلاو تاعزانملا بلغأ

اذه َّصن يتلا تاعزانملا ةيبلغأ اهيلع ُضرُعت ةيئاضق ةهج لّوأ اهنوك ،يئاضقلا مرهلا ةدعاق ةمكحملا ُّدُعتو
.ْدرف ٍضاقب اهيف لصفلا َّمتي ْنأ ىلع نوناقلا

:نم ةمكحم ُّلك لكشتتو

،سيئر-

،هيدعاسمو ةيروهمج ليكو-

،مكُح ةاضق-

.ْطبض ةنامأ-

إدبمل اقيبطتو ،ميظنتلا قيرط نع ةمكحم لك ةيمهأ بسح اهِددع ديدحت متي ماسقأ ّةدع ىلإ ةمكحم ُّلك مسقنتو
.تايدلبلا ىوتسم ىلع مكاحملا صاصتخا ةرئاد يفٍ عورف ثادحإ ةيناكمإ صنلا حرتقي نينطاوملا نم ةلادعلا بيرقت

عنام عوقو ةلاح يف اهعابتا بجاولا تاءارجإلا عورشملا اذه ددحي اهحلاصم ريسو ةمكحملا لمع ةلقرعل ايشاحتو
.اهتاّضق دحأ وأ ةمكحملا سيئرل

ةيناث ةجرد ربتعي يذلا يئاضقلا سلجملا مامأ فانئتسالل ةلباق اماكحأ نايحألا بلغأ يف ةمكحملا ُرِدصتو اذه
:نم لكشتي يذلاو هيلإ ةراشإلا تقبس امك يضاقَّتلل

،سيئر-

،فُرغلا ءاسؤر-

،نيراشتسم-

،هيدعاسمو ماع بئان-

.طبض ةنامأ-

،ميظنتلا قيرط نع فرغلا ددع ددحيو ٍعورف ىلإ ءاضتقالا دنعو ٍفرغ ّةدع ىلإ يئاضق سلجم لك مسقنيو
.ةيعامج ةليكشتب اياضقلا يف يئاضقلا سلجملا لصفيو

يأر عالطتسا دعب يئاضقلا سلجملا سيئر هردصي رمأ بجومب سلجملا ةاضق ىلع ماهملا عيزوت صنلا نمضتيو
يأ عوقو وأ هسيئر بايغ ةلاح يف هفرغو سلجملل يداعلا ريسلا رارمتسا نمضت تاءارجإ نمضتي امك ،ماعلا بئانلا



.رخآ عنام

مايق صنلا نمضتي اهتاجرد فالتخا ىلع ةيئاضقلا تاهجلا فلتخمل نسحلا ريّسلل انامضو قايّسلا سفن يفو
اميف لك دكأتيو امهصاصتخا ةرئاد يف ةعقاولا ةيئاضقلا تاهجلا ةبقارمب يئاضقلا سلجملا ىدل ماعلا بئانلاو سيئرلا
.ةبسانم اهنايري يتلا ريباّدتلا ناذّختيو ةيرادإلاو ةيئاضقلا ةيحانلا نم ةلادعلل نسحلا ريّسلا نم هّصُخي

ةصِّصختم ةيئاضق تاهج ثادحإ :ايناث

ةهج عم تاعزانملا نم فنص لك فييكتو دالبلل ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالُّوحَّتلا اهضرفت يتلا تاناهِّرلا ةهجاومل
ةيراقعلا داوملا يف ةصصختم مكاحم ءاشنإ ةموكحلا فرط نم مدقملا عورشملا حرتقا ،ةصصختم ةيئاضق
ةيصخشلا لاوحألا ةمكحم بناج ىلإ ،اهديقعتو داوملا هذه يف تاعزانملا ةرثكل اًرظن ةيرحبلا ةيراجتلاو ةيعامتجالاو
.ةصصختملا مكاحملا نمض ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم اهتفاضإ تّمت يتلا

،ةيئاضقلا سلاجملا مامأ اهماكحأ فنأتست ىلوألا ةجردلا نم ةيئاضق تاهج نوناقلا اذه بسح مكاحملا هذه ربتعتو
قيرط نع اهصاصتخا ةرئادو اُهتاَّرقم ددحتو مكاحملل ةيراقعلاو ةيعامتجالاو ةيرحبلا ةيراجتلا ماسقألا لحم ّلحتو
.ميظنتلا

ىلع صيصّنتلا ّىنبت نوناقلا اذه عورشم ىلع هتيوصت دنع ينطولا يبعشلا سلجملا ّنأ هيلإ ةراشإلا ردجت امو
ليدعتلا اذه نأشب تّظفحت ةموكحلا ّنإو ،ةصِّصختملا مكاحملا بناج ىلإ ةيصخشلا لاوحألا يف مكاحم ءاشنإ
.ّصنلا اذه ىوتحمل مكتشقانم دنع ليصفتلاب اهحضونس بابسأ ةدعل اًرظن يرهوجلا

يف لصفت اهنأ ىلع صنيو ،ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا هذهل يعونلا صاصتخالا اًضيأ نوناقلا اذه ددحي امك
ةيرحبلا ةيراّجتلا ةمكحملل ةبسنلاب يراشتسا توص امهل نوكي نيدعاسم روضحبو ٍضاق ةسائر تـحت تاعزانملا
.درف ضاقب اهاياضق يف لصفت يتلا ةيصخشلا لاوحألا ةمكحمل افالخ ،ةيراقعلا ةمكحملاو

ديدحتلو ،لوعفملا يراّسلا لمعلا عيرشت عم ًايشامت اذهو يلوادت ٌتوص مهلف ةيعامتجالا ةمكحملا ودعاسم امأ
يف لـصفلل ةاـضقلا بناج ىلإ نوّنيعيس نيذلا نيصصختملا نيدعاسملا نييعتل اهعابتا بجاولا تايفيكلاو طورشلا
كلذو ميظّنتلا ىلع رمألا اذه نوناقلا ليُحي ،ةيرحبلا ةيراجتلا مكاحملاو ةيراقعلا مكاحملا ىوتسم ىلع تاعزانملا
.ةيئاضقلا تاهجلا هذهل نسحلا رييستلاب حمست ةنرم ةدعاق عضول

مكاحملا ىدل يئازج ٍمسق ِثادحإ ةيناكمإ صنلا اذه عورشم حرتقي ةيرحبلا مئارجلا ةيصوصخو ديقعتل اًرظنو
ّتلا .ةيئازجلا تاءارجالا نوناق هددحي يذلا قاطِّنلا بسح مئارجلا نم عونلا اذه يف لصفلل ةيرحبلا ةيراجِ

ةّصاخلا ماكحألا :اثلاث

قلعتت يتلا لئاسملا عيمج يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةراشتسا ةيمازلإ ىلع ةّصاخلا هماكحأ يف نوناقلا اذه ُّصني
ةيراقعلاو ةيرحبلاو ةيراجتلا ماسقألاب ةقلعتملا ماكحألا ِلوُصأو فيشرألا ليوحت ىلع ُّصني امك ،يئاضقلا ميظنتلاب
عيرشتلل ًاقفو اهؤاشنإ ُّمِتي فوس يتلا ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ ةاغلملا ةيصخشلا لاوحألاو ةيعامتجالاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،لضافلا ةسلجلا سيئر يديس

اًرداق نوكي ْيك ةنرصعلاو ةيلالقتسالاو ةوقلاب مسَّتي نأب ىضم تقوِ ّيأ نم رثكأ مويلا بلاطم يئاضقلا زاهجلا ّنإ
ّلوتملا ةديدجلا تاناهِّرلا ةهجاوم ىلع فُّيّكتلاو هتامدخ نيسحتبو نيدايملا ىتش يف ةجهتنملا ةيرذجلا تاحالصإلا نع ةدِ
.هطيحم عم

حرص يف ةيقيقحلا هتناكم زاهجلا اذهل ديعي نأ هنأش نم ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع ضورعملا صنلا اذه نإف اذِل
فلتخمل ةمئالملا ةجلاعملا ءاطعإ ىلع ةرداق ةيئاضق ٍةطلسل ةتباث دعاوق ءاسرإ يف مهاسيسو ،ةيرئازجلا ةلودلا



.اهيلع ِةضورعملا تاعزانملا

مت يتلا تاليدّعتلا ضعب لاخدإ يف داجلا هشاقنب مهاس ينطولا يبعشلا سلجملا ّنأ وه هيلع ديكأتلا نكمي امو
ةينوناقلا نوؤّشلا ةنجل اهب تماق يتلا ةلّاعفلا ةمهاسملاب هّوُنأ نأ ماقملا اذه يف يل بيطيو ،اهنم ضعبلا ناسحتسا
انسمتلا ثيح نوناقلا اذه ّصن ةشقانمل تصِّصُخ يتلا ةسلجلا لالخ ّرقوملا سلجملا اذهل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو
صخي اميف وأ امومع صنلا لكيه ُّصُخي اميف ًءاوس اهتالاغشنا نم ديدعلا يف ةموكحلا فقْوم لوح اهِفرط نم اًمُّهفت
يبعشلا سلجملا تيوصت اهيلإ ىهتنا يتلا جئاتنلاو ةهج نم ةموكحلا عورشم نيب فالخ لحم تيقب يتلا ةلأسملا
داوملا نمض ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم مكاحم ىلع صيصنتلا يف اساسأ ةرصحنملاو ىرخأ ةهج نم ينطولا
ةيناثلا ةفرغلا نكمتت نأ يف لمأن نحنو ،ةموكحلا اهنأشب تظفحت يتلاو ،نوناقلا اذه نم )35و 34 ،27 ،24(
.اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط كلذو هل ةبسانملا لولحلا داجيإو فالخلا اذه ليلذت نم ةرقوملا

مالسلاو مكئاغصإ نسح ىلع مكركشأ ،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،لضافلا ةسلجلا سيئر يديس
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اركشو صنلا اذه لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو

ديسلا ،ةسلجلا سيئر ،ةمألا سلجم سيئر بئان ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو
.هتاكربو هللا ةمحرو

.يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي

اميسالو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأل اقيبطتو ،روتسدلا نم ةيناثلا ةرقفلا 133و 117 نيتداملا ماكحأل اقبط
.هنم 51 ىلإ 40 نم داوملا ماكحأو 25 ،13 ،12 داوملا ماكحأ

16  خيراتب يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملا صنلل ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةلاحإ دعبو
14 موي اهل هئاعدتسا ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىلع ،1999 يفناج
.يلخادلا ماظنلا نم 42 ةداملا ماكحأل اقبط نيترودلا نيب اميف عامتجالل 1999 رياربف

ةساردل لمعلا ةيجهنم عضول تصصخ سلجملا رقمب 1999 رياربف 21 موي اهل عامتجا لوأ ةنجللا تدقع
ةلصفم ةدام )42( نيعبرأو نيتنثا نمضتي يذلاو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن داوم ماكحأ ليلحتو
:يلاتلا وحنلا ىلع

.مكاحملاو ةيئاضقلا سلاجملا يف :لوألا بابلا

.داوم )10( رشع نمضتيو ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

.مكاحملا يف :يناثلا لصفلا

.داوم )03( ثالث نمضتيو مكاحملا ميظنتو ليكشت يف :لوألا مسقلا

.داوم )04( عبرأ نمضتيو مكاحملا ريس يف :يناثلا مسقلا

.ةيئاضقلا سلاجملا :ثلاثلا لصفلا

.داوم )06( تس نمضتيو ةيئاضقلا سلاجملا ميظنتو ليكشت يف :لوألا مسقلا

.داوم )04( عبرأ نمضتيو ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا :يناثلا بابلا



.)02( نيتدام نمضتيو ةيرحبلا ةيراجتلا ةمكحملا :لوألا لصفلا

.)02( نيتدام نمضتيو ةيراقعلا ةمكحملا :يناثلا لصفلا

.)02( نيتدام نمضتيو ةيعامتجالا ةمكحملا :ثلاثلا لصفلا

.)02( نيتدام نمضتيو ةيصخشلا لاوحألا ةمكحم :عبارلا لصفلا

.)01( ةدحاو ةدام نمضتيو ةيركسعلا ةمكحملا :سماخلا لصفلا

.داوم )06( تس نمضتيو ةصاخ ماكحأ :ثلاثلا بابلا

اهيف تلوانت ،1999 سرام 06و 03و رياربف 22و 21 مايأ لمع تاسلج ةدع ددصلا اذه يف ةنجللا تدقع دقو
داوم ضعب نأ ةنجللا تظحال ةقمعملا ةساردلاو ةشقانملا هذه ءوض ىلعو ،ةدامب ةدام صنلا اذه داوم ىوتحم ةسارد
مهأ تزكرتو ،صنلا داوم ماجسنا يف وأ ةغايصلا وأ نومضملا يف ءاوس ،ماهبإلاو ضومغلا ضعبب ةبوشم صنلا اذه
،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 :ةيلاتلا داوملا ماكحأ لوح تاراسفتسالاو تالاغشنالا

.41و 40 ،37 ،34 ،33 ،32 ،29 ،28 ،24 ،21 ،20

03 موي ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو ةشماكم يتوغ مرتحملا ديسلا اهلاغشأ ةلصاوم راطإ يف ةنجللا تلبقتسا دقو
يوضعلا نوناقلا صن ةناكمو ةماع ةفصب ةيئاضقلا ةموظنملا نع ايليلحتو ايليصفت اضرع مدق يذلاو 1999 سرام
صنلا ءانبو ةغايص ثيح نم هداوم ضعب ءازإ اهظفحتو ةموكحلا فقومل اريسفت ضرعلا اذه نمضت امك ،اهيف اذه
.هماجسناو

ةمكحملا ،ةيراقعلا ةمكحملا ،ةيرحبلا ةيراجتلا ةمكحملا لثم مكاحملا ضعب يف صصختلا ةرورض ىلع زكر امك
يئاضقلا لمعلا لاجم يف لمعلا ميسقتو صصختلا إدبم قيبطتل مزاللا ردقلاب كلذو ةيركسعلا ةمكحملاو ةيعامتجالا
.مكاحملا هذه ثادحإب ينعملا عاطقلا ةيناكمإ دودح يف ةيلاعفلاو ةءافكلا ديسجتل

صنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ىرخألا ةصصختملا مكاحملا ضعب نأشب ةموكحلا ظفحت نع نلعأ هنأ ريغ
بارتلا مكاحم لك ىوتسم ىلع اهقيبطت ميمعت ىلع ةموكحلا ةردق مدعل ارظن ،هنم )35( )34( نيتداملا يف ةصاخ
.تاعزانملا هذه ةعيبط هبلطتت امك ينطولا

لثمم ىلإ عامتسالاو ليلحتلاو ةساردلا دعب ةنجللا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ ركذ نكمي ،هركذ قبس اممو
:يلي اميف ةموكحلا

ركذ نكميو ،ماجسنالاو قسانتلا مدعو ماهبإلاو ضومغلا اهبوشي صنلا اذه داوم ضعب ماكحأ ةغايص نإ – الوأ
:يلي اميف كلذل ةلثمأ

ةلودلا سلجم ىوتسم ىلع ةلودلا ظفاحم اذكو ايلعلا ةمكحملا يف ةماعلا ةباينلا ليثمت تلفغأ :)10( ةداملا - 1
.اهاوتسم ىلع ةماعلا ةباينلا لثمي يذلا عزانتلا ةمكحمو

ىوتسم ىلع مكاحملا صاصتخا ةرئاد يف عورف ءاشنإ ىلع ةيناثلا اهترقف يف ةداملا هذه صنت :)11( ةداملا - 2
تايدلبلا ضعب ىوتسم ىلع ايلاح دجوت هنأ املع ؟عورفلا هذه ءاشنإل اهيلع دمتعي يتلا ريياعملا يه امف ،تايدلبلا
.عورف ةدع ةدحاو ةيدلب ىوتسم ىلع ىرخأ انايحأ دجنو ،عورف

ال ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةمكحملا ةليكشت نأ ظحالي ةداملا هذه صن يف درو ام بسح :)12( ةداملا - 3
.ةيروهمجلا ليكو يدعاسمل ةبسنلاب اميسالو يلمعلا ناديملا يف امئاد قبطت نأ نكمي

اميفو ،اهيلإ ةراشإلا ردجألا نمف ،اهتيمهأ مغر تايانجلا ةمكحم ىلإ ةداملا هذه يف رشي مل :)19( ةداملا - 4
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنم يهف اهتيحالصو اهتاليكشت صخي

لكف ةيئادتبالا مكاحملا ادع امف ،ةفلتخملا تارارقلا نيب ةقرفتلا يف ةبوعص كانه نأ ظحالي :)21( ةداملا - 5
.ةلمعتسملا ةينوناقلا تاحلطصملا ديحوتو ديدحت لضفألا نمو ،تارارق ردصت ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا

يف اميسال ،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا مكاحملا ءاشنإل ةرازولل ةرفوتملا تايناكمالا يه ام :)24( ةداملا - 6
؟لاجملا اذه يف نيصصختملا ةاضقلا نيوكتل ةرفوتملا تايناكمإلا يه امو ؟ةيلاحلا فورظلا



صوصنلا نيب ابراضت امبرو اضومغ كانه نأ ظحالن ةداملا هذه يف درو ام ريسفتب انمق اذإ :)28( ةداملا –7
وه كلذك حورطملا لاؤسلاو ،هيلع صوصنملا صاصتخالا ديدحتل نيناوق ةدع ىلإ ريشت اهنأل ،ةروكذملا ةينوناقلا
؟ةيئازج تاءارجإب قلعتت لئاسم يف ةصصختم ةيرحب ةيراجت ةمكحم لصفت فيك

ةمكحمو ةيعامتجالا ةمكحملا ،ةيراقعلا ةمكحملا ،ةيرحبلا ةيراجتلا ةمكحملا يف دمتعملا صصختلا أدبم نإ – ايناث
صصختلا ىلع كلذ يف دمتعا ثيح ،صصختلا يف ةيقيقحلا ريياعملاو رصانعلا ىلإ دنتسي ال ةيصخشلا لاوحألا
.ينهملاو يرشبلا صصختلا رصنع لمهأو يميظنتلاو يلكيهلا

هيف اذهو ةيئاضقلا سلاجملا فرغ ىوتسم ىلع صصخت هلباقي ال ،هالعأ هيلإ راشملا صصختلا اذه نإ – اثلاث
.يئاضقلا ماظنلا لكيه ءانب يف ماجسنالا مدعو ضقانتلا نم عون

،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،لدعلا ريزو ةموكحلا لثمم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس ،مكلذ
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم
.مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسحل اركش

ددع غلب دقو ةماعلا ةشقانملا يف عرشن نآلاو ضرعلا اذه ىلع ررقملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ةديسلاو نيدلا رصن ةرجيوب ريشب ديسلا ،يوالسع ىليل ةديسلا ،يفينق نيدلا حالص ديسلا :يلاتلاك مهو ةعبرأ نيلجسملا
ىلإ ةرشابم ةملكلا ليحأسف ةعاقلا يف يفينق نيدلا حالص مرتحملا يليمز ىرأ ال يننأ امبو ،ينادرز بوهيملب ميرم
.ةروكشم لضفتتلف ،يوالسع ىليل ةديسلا

،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يوالسع ىليل ةديسلا
.ريخلا ءاسم يئالمز ،يتاليمز

مكنأل ابحرمو ةموكحلل الثمم مكتفصب ابحرم :نيترم مكب ابحرم مكل لوقأ نأ ديرأ ةيادب ،لدعلا ريزو يديس
.مكتيب يف نودوجوم

دوجولو صئاقن ةدعل تراشأ دق ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل نأ امبو صنلا صخي اميف امأ
يأ كرتت مل ذإ اهلمع ىلع ةروكشم يهف ،اهيف يأرلا اهرطاشأ انأو تاظحالملا هذه راركتل يعاد الف ينوناق غارف
.اهئاضعأ لكل اليزج اركشف هيلعو ةشقانملل لاجم

هجو ىلعو ةصتخملا مكاحملاب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجمب هجوتأ نأ ،ريزولا يديس ،يل حمسا كلذ مغرو
.ةيصخشلا لاوحألا صوصخلا

ىتحو ،دالبلا اهفرعت يتلا تالوحتلا يه مكاحملا هذه ءاشنإ عفاود نأ ىلإ ريشي بابسألا ضرع نإ ،ريزولا يديس
يلاؤس نكل !كلذ ىلحأ ام .مكاحملا هذه دنع ىضاقتن نأ بجوتي تاريغتلاو تالوحتلا هذه عم يئاضقلا زاهجلا ىشامتي

نم كلذ بلطتي ام عم رئازجلا اهب رمت يتلا ةيلاحلا ةيداصتقالا فورظلا يف كلذ قيبطتنكمي له وه ،ريزولا يديس
نم رثكأ يلام معد ىلإ ةجاحبو ريقف ةلادعلا وأ ءاضقلا كلس نأب ةيارد ىلع عيمجلاو ةمخض ةيرشبو ةيدام تايناكمإ
؟ةنس لك هل حنمي يذلا معدلا

صوصخلا هجو ىلع ريشأ انهو ؟ةنكمألا لك يف ةيرورض ةصاخلا مكاحملا له ،ريزولا يديس ،ىرخأ ةهج نم
اذه ةسارد يف ينوقبس نيذلا باونلا وأ نيبختنملا ناوخإلل حضوأ نأ ديرأو .لاثملا ليبس ىلع ةيرحبلا مكاحملا ىلإ
بلطتي ةمكحم ءاشنإ نأل كلذ ىلع مهحمستسأو إطخ ىلع مهف لهس رمأ ةمكحم ءاشنإ نأب ضعبلا نظ اذإ هنأ صنلا
نأ -يل اوحمساف تأطخأ اذإو– ريزولا يديس ملعن نحنو ةيداملا ةيحانلا نم اذه ،نيفظومو طبض باتك ،ةاضق ،ارقم



ددعلا اذه ىقبيو رفوتم يلام بصنم 300كانه ةـصاخلا يتامولعم بسحومويلا ىلإ ةبصنم ريغ ةيرادإلا مكاحملا
.ةيرادإلا مكاحملل ةبسنلاب فاك ريغ

عرفلاك اعورف ةمكحم لك يف دجن اننأ اصوصخ ؟فاك ريغ ددعلا اذه لهف رئازجلا يف ةمكحم 194 كانه
ىوتسم ىلع فرغلل ةبسنلاب رمألا كلذك ؟ةيصخشلا لاوحألاو راقعلاو ،ةيرحبلا اياضقلاب صاخلا عرفلاو يراجتلا
.ايلعلا ةمكحملل ةبسنلاب ءيشلا سفنو ،نيعم لاجم يف ةصتخم ةفرغ لك دجن ذإ سلاجملا

تقولا نأل ،نيصتخملا ةاضقلا نيوكتل ةرفوتملا تايناكمالا يه ام ،ريزولا يديس يرشبلا رصنعلاب قلعتي اميف
دالبلا ريصم ىلع رثؤت اياضق يف ةرشابم لصفلا يئازجلا وأ يندملا صصختلا يف ئدتبم ضاقل حمسي ال يلاحلا
:لوقأ هيلعو ؟لكك

نع ةجراخ ةقباسم يه له ؟ءاضقلا كلس يف مهجامدإل ةدمتعملا سيياقملا يه ام ؟ةاضقلا ءالؤه مه نم -الوأ
.لاؤسلا اذهل اباوج دجأ نأ ىنمتأ ؟ىرخأ سيياقم كانه نأ مأ ةيداعلا ةقباسملا

نادلبلا لك دجن امنيب يراجتلا عباطلا تاذ اياضقلا يف لصفي يذلا درفلا يضاقلا ىلإ عجرن اننوكل تبجعت -ايناث
يننكل نيدعاسملا عم نواعتلاب دوعي رارقلا رادصإ نأب نولوقت امبر ،ةيعامج ةفصب تارارقلا رادصإ بلطت مويلا
.طقف يراشتسا توص مهل نايحألا ضعب يف نيدعاسملا نأب مكبيجأ

ارظن– يفتكن نأ هعضو يف ةيلوؤسم مكل سيلو مكنييعت قبس يذلا عورشملا اذه يف نورت الأ ،ريزولا يديس
فرغو فانئتسالا سلاجمل ةعباتلا فرغلاو مكاحملا يف ةدوجوملا عورفلاب -ادج ةيساقلا ةيلاحلا ةيداصتقالا فورظلل
؟ايلعلا ةمكحملا

.ةاضقلل لثمألا ينهملا نيوكتلا وه عورفلا هذه لثمو اياضقلا هذه لثمل ةهجاوم نسحأ نأ نظأ

نوظفحتم مكنأب -ريزولا يديس مكلخدت يف مكلوقل ةرورسم دج يننإ مـكل لوـقأ ،ةيصخشلا لاوـحألا صخي اميف
،يئاهنلا ريرقتلا يف تدرو مكاحملا هذه نأ انل نيبتو ،كلذ ركذي مل ينطولا يبعشلا سلجملل يديهمتلا ريرقتلاو ادج
ملسلا عمتجم بزـح :ائيش ىشخأ ال يننأل اهركذأو ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع ابازحأ كانه نأب ملعي انلكو
ةلادعلا وأ يئاضقلا زاهجلا نأب ملعنو "ةيصخشلا لاوحألاب" ةصاخ عورف دوجو ىلع اصرح ناذللا ةضهنلا بزـحو
ييأر بسحو ؟بلطلا اذه اذامل لءاستأ انهو ،سلاجملا لك يف ةيصخشلا لاوحألا فرغو مكاحملا لك يف عورف امهل
لثمتت ةيسايسلا ةيفلخلا نأ نظأف .ايعطق اباوج كلمأ ال يننأل نظأ ةملك ىلع دكؤأو ،ةيسايس ةيفلخ كانه دجوت هنأ نظأ
انل نوفزعي مهو ةرسألا نوناق لدعن نأ ديرن نحن ذإ ،هودشب ودشي لكف ،ةعيرشلا ةداهش يلماحل عورفلا هذه حنم يف
!رخآ انحل

.)27( )24( نيتداملا ىلع -هللا ءاش نإ– ةمألا سلجم قداصي ال نأ ىلع ،ينصخي اميف حلأ ،ريزولا يديس نذإ

بلطي نأ بئان لك قح نمو باونلا بلطب تءاج ةصتخملا مكاحملا نأ نظأ مكيلع ليطأ ال ىتح ،ريزولا يديس
ةيداملا تايناكمالا وأ ةيداملا طورشلا رابتعالا نيعب ذخأن نأ دب ال نكلو هترئاد يفو هتيالو يف ىتح ةمكحم ةماقإ
ةطلس ةيلالقتسا ةملكو ءاضقلا ةيلالقتسا ةملك دوست ىتح مويلا ةلادعلا زاهجل ءيش مهأ نأ ربتعأ هيلعو .ةيرشبلاو
اعنقم نوكيف هتموصخ طقست يذلا يضاقتملا ىتح ،نسحألاو لثمألا ينهملا نيوكتلا وه ىنعم كلذل نوكيو ءاضقلا



ددعتل يعاد ال هنأ نظأ انأف ،يلاثملا يضاقلا لثمي يلاتلابو ةءافكلا هعبنم ارارقو ةيدج تايثيحب ارارـق نوكي امدنع
.بناوجلا هذه ةاعارم نم دبال نكلو لوقعمو يناسنإ بلط ةقيقح وهف ،مكاحملا

)28( ةداملا نأ اهؤاضعأ ركذي يتلاو ناسنالا قوقحو ةيرادالاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل صخت ةظحالم يدل ىقبت
ةداملا هذه مهفأ مل انأ ؟ةيئازجلا اياضقلا يف مكحت يتلا يه ةيراجتلا ةمكحملا له لوقأ هيلعو يئازج عرف ىلإ ريشت
؟اموهفم اذه سيلأ ،ةيرحبلا ةيراجتلا مئارجلا يف لصفيو هيلع ضرعي يئازج عرف أشني هنأب تمهف لب لكشلا اذهب

!يردأ تسل انسح

.ةيصخشلا لاوحألل 27و 24 نيتداملا ىلع اقالطإ قداصأ ال انأ ىرخأ ةرمو ءاغصإلا ىلع اركش ،ريزولا يديس

لضفتيلف ،نيدلا رصن ةرجيوب ريشب ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يوالسع ىليل ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم

،يتاليمز ،لدعلا ريزو ةموكحلا لثمم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلا
لدعلا عاطق ةلكيه ةداعإ اهيلإ تلصو امل ةلصوح عورشملا اذه ربتعي ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز
نمض جردني هنأكو عورشملا اذه رابتعا اضيأ نكمي ،اذه نم رثكأو ،عزانتلا ةمكحمو يرادإ ءاضق ءاشنإ دعب ةصاخ
نم ةلادعلا بيرقت ىلإ فدهت يتلاو ،ةيلكيهلاو ةيلكشلا ةيحانلا نم ةلادعلا عاطق ميوقت ىلإ يمرت يتلا ةينطولا ةسايسلا
،ةيمويلا هتايح يف نطاوملا هجاوت يتلا لكاشملاب عالطضإلا ةيلمع مدخي اذه لكو ،نوناقلا ةلود سيركتو نطاوملا
.رئازجلا اهفرعت تحبصأ يتلا ةدجتسملا تاريغتلاو بوؤدلا روطتلا نع ةقثبنملا ةديدجلا لكاشملا ضعب ةصاخ ينعأو

،ةينوناقلا ةنجللا كلذ ىلإ تراشأ امك قسانتلا مدعب صنلا فاصتا يه اهؤادبإ نكمي يتلا ىلوألا ةظحالملاو اذه
لوانتي ،مكاحملاو ةيئاضقلا سلاجملا نع ملكتي يذلا لوألا بابلا نإ ثيح دحاو لاثم ءاطعإ عوضوملا اذه يف نكميو
،ةيركسعلا ةيئاضقلا مكاحملا ركذي ال هنكل ،عزانتلا ةمكحم اذكو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا نع ثيدحلا اضيأ
؟اذاملف

.ةعرسب هابتنالا يعدتست رومأ كانهف ،كلذ مهفأ انأو ،ةريبك ةينقتب فصتي عورشملا ناك نإو ،اذه بناج ىلإ

؟لدعلا ةرازو لبق نم ةعبتملا ةيلكيهلا بيلاسألاو قرطلا يه امو نطاوملا نم ةلادعلا بيرقت نكمي فيكف-

؟عورشملا اذه لالخ نم نوناقلا ةلود سيركت نكمي فيك-

ساسملا نود ةيئاضقلا ماكحألا قيبطت ةلافك يف عارسإلل ةرازولا اهتذختا يتلا ريبادتلاو لئاسولا يه امو-
؟تارارقلا ةيعونب

نأ مهفن اذه نمو ”ةصصختملا ةيئاضقلا تاهجلا“ هيف كشال امم وه حرتقملا ميظنتلا يف ديدجلا :ىرخأ ةظحالم
لب فدهي مويلا ،ايرادإ ءاضق أشنأ امدعبف ،صصختلا فده قيقحت ىلإ يمري لب ،رثكأف رثكأ ريسي يرئازجلا ءاضقلا
ةيرحبلا ةيراجتلا تاعزانملل مكاحم دجوتس ،ةيداعلا مكاحملا بناج ىلإف ،اديج تمهف اذإو ،ةصصختم مكاحم ءىشنيو
يف لثمتي ،ادج يئانثتسا رمأ وهو ،اريثك انهابتنا راثأ يذلا رمألا نأ الإ ،ةيصخشلا لاوحأللو ةيعامتجالاو ةيراقعلاو
جاوزلاو قالطلاب ةقلعتملا تاعزانملا يف يأ ،ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم مكاحم ءاشنإ نع ةرازولا ظفحت
سملن ،اذه نم رثكأ لب ،حارتقالا اذه لثم لوألا اهعورشم يف مدقت مل ةرازولا نأب مهفن اننأ اـمك ،خلا…ثارـيملاو
؟فوختلا اذه اذاملو جاعزنالا اذه اذاملف ،اعساو افوختو اهيدل اريبك اجاعزنا



:ةلوهسب كلذ مهفن نأ اننكمي

ءاشنإب اهل حمست يتلا ةيرورضلا ةيداملا لئاسولا ةصاخ كلمت الو ةيرشبلا تاقاطلا كلمت ال ةلودلا نأل ةيادبلا يف-1
جاوزلاب ةقلعتملا تاعزانملا نأب ملعن امنيحو .نطولا ءاحنأ لك يف يأ ،ةيصخشلا لاوحألا يف مكاحملا نم ريثكلا
مكاحم ءاشنإ عورشم مامأ ةرازولا بعرو لب جاعزنا اديج مهفن ،نطولا ءاجرأ لك مهت ثاريملاو قالطلاو
نإف ،ةليحتسم تمادامو ،ةليحتسم نوكتس ةيلمعلا نأ ينعي اذهف ،رخآ ىنعمب ،ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم
.نوناقلا اذه مارتحا نع ةزجاع نوكتس ةرازولا

عم ؟ةيداعلا مكاحملل ىقبيس اذام لءاستن اننإف ،تاعزانملا هذه يف رظنلاب موقيس مكاحملا نم عونلا اذه ناك اذإ-2
برض نكمي له :ةصيوع ةلكشم مامأ انسفنأ دجنس مث نمو ،رئازجلا يف ءاضقلا ساسأ ربتعت مكاحملا هذه نأ ملعلا
!لوقعم ريغ اذه ؟يرئازجلا ءاضقلا لك هيلع موقي يذلا ساسألا

ةلادعلا بيرقت ىلإ ،رهاظلا يف لوقأو رهاظلا يف فدهي ةيصخشلا لاوحألا يف مكاحم ءاشنإ عورشم نإ ةقيقح-3
.مكاحملا ىلع ةضورعملا اياضقلا مجح ىلإ ةصاخ رظنلابو نوناقلا ةلود ءاسرإ ىلإو نطاوملا نم

مارتحا لالخ نم الإ متي ال نوناقلا ةلود سيركت نأل ةيقيقح ريغو ةيمهو اهلك بابسألا هذه نأ ظحالملا نكل
نطولا ءاحنأ لك ربع ةرشتنملا ةيداعلا مكاحملا لالخ نم ققحتي نطاوملا نم ةلادعلا بيرقت نأو ،طقف نوناقلل يضاقلا
مكاحم ءاشنإ لعلف ،تاعزانملا نم عونلا اذه مجحب قلعتي اميف امأ .تايدلبلا لك يف اهعورف لالخ نم ةصاخو
نم عونلا اذه مجح طغض نم ريثكبو ففخيس ،ةيعامتجالاو ةيراقعلاو ةيرحبلا ةيراجتلا لئاسملا يف ةصصختم
.تاعزانملا

الو لب ،ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم مكاحم ىلإ ةجاح يف تسيل رئازجلا نأ اريخأ مهفن ،اذه لك لالخ نم
نظأ ،صاخلا ييأر اذهو ،ساسألا اذه ىلعو .هلاح ىلع يقب نإ صنلا اذه قيبطت بيرقلا لبقتسملا يفو نآلا اهنكمي
مارتحا ةلودلل نكمي ىتح اذهو ،عورشملا اذه نم )34( و )27( ،)24( داوملا يف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم هنأب
.اهنست يتلا نيناوقلا

ناك اذإ ،ةقيقحلا يفف ،ميظنتلا ىلإ ةجاحلا دنع عوجرلا أدبم يأ ،)40( ةداملا هب تءاج ام سمت ةريخألا ةظحالملا
ةلاحإلا هذه لثم روصت اساسأ بعصيف ،رثكأ وأ نيتدام وأ ةدام قيبطت ةيفيك ديدحتل ميظنتلا ىلإ عوجرلا رمأ الوبقم
ناملربللف ،انيلع ةضورعملا نيناوقلا لك سمي حبصأ رمألا نأل ،كلذ ىلع فسأتن نحنو ،ةيمومعلاب فصتت يتلا

.اهمارتحا نم دبالو تايحالص

ميوقت ىلإ جاتحيو ضيرم ءاضقلا قفرم نأب لوقلاب متخأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس
-بعاصملا ىلع بلغتلا عيطتست اهنأو ةريخلا ةيرشبلا تاقاطلاب ةأبعم رئازجلا نأب نمؤن انمدام– ىنمتنو ،عيرس ينطو
.مكيلع مالسلاو اركشو ،يبألا انبعشل ريخ هيف امل اننطو ىغتبم ققحتي نأ

لثمم ريزولا ديسلا لأسأ ةشقانملا هذه انيهنأ اننأ امبو ةرجيوب ريشب نيدلا رصن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتي نأ ،صنلا اذه لوح نيلخدتملا تالؤاستو تاراسفتسا ىلع درلا ديري ناك نإ ةموكحلا

.تالخدتلا هذه لك ىلع يئالمز ،يتاليمز مكل اركش .ةسلجلا سيئر يديس اركش :لدعلا ريزو ديسلا



نم ضرغلا امو ،ةصصختملا مكاحملاب قلعتملا لؤاستلا ىلع بيجأ ءاضعألا تالاغشناو ةلئسأ ىلع ادرو
؟اهدوجو

ةصصختم مكاحم ءاشنإ نم ضرغلا نإ ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس
ةيسايسلا تاريغتلاو يرئازجلا عمتجملا هدهشي يذلا عيرسلا روطتلا ةبكاومب يئاضقلا زاهجلل حامسلا يف نمكي
.دالبلا اهفرعت يتلا ةيعامتجالاو ةينوناقلاو ةيداصتقالاو

يف هتضرف يعامتجالاو يراقعلاو يرحبلا يراجتلا لاجملا يف ةصصختم مكاحم ءاشنإ ىلع صيصنتلا نإ
:يتآلا يف اهمهأ ركذ نكمي ةيساسأو ةيعوضوم بابسأ ةقيقحلا

داصتقا رئازجلا لوخد دعب رثكأ اهدقعت لامتحاو تاهجلا هذه مامأ ةضورعملا تاعزانملا ةعيبط يف ديقعتلاو عونتلا)1
.ةيلودلاو ةيلخادلا تالماعتلا ةرثكو قوسلا

روطتلل ةبكاوم رمتسملا اهريغتو اهروطت ةعرسو ةيلمعلاو ةيرحبلاو ةيراجتلاو ةيراقعلا تاعيرشتلا بعشت)2
.رمتسملا ديدجتلاو ةنرصعلاب مستي يذلا دقعملا يلودلا ماظنلا لظ يف دالبلل عيرسلا يداصتقالا

ةمظنملا ىلإ مامضنالا دعب دالبلا رظتنت يتلا تاناهرلا ةهجاومل ،ةدعلا دادعإ بلطتت يتلا ةيلودلا رئازجلا تامازتلإ)3
صصختلاب اهتهجاوم ةينطولا ةحلصملا يعدتست ،تازارفإ نم اهنع بترتي امو (O.M.C) ةراجتلل ةيملاعلا
،اهمامأ حرطت دق يتلا ةدقعملا تاعزانملا كلت يف لصفلل ةلهؤملا ةيئاضقلا تاهجلا ضعب اذكو ةاضقلل يجيردتلا
.ةيبنجأ تاكرش وأ ايبنجأ اهفارطأ دحأ نوكي دق يتلاو

بارتلا ربع ةيئاضقلا تاهجلا نم عونلا اذه ميمعت هانعم سيل ةصصختم ةيئاضق تاهج ىلع صيصنتلا نإ)4
لاوحألا يف ةصصختم مكاحم ءاشنإ حارتقا نإو ةنيعم طباوضو لماوع قفو ايجيردت اهبيصنت نوكي لب ينطولا
:ةيلاتلا بابسألل اظفحت ةموكحلا فرط نم ريثت )35(و )34( ،)27( ،)24( داوملا يف ةدراولا ةيصخشلا

نم ليلقتلا هاـنعم سيل ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم مكاحم ىلع صيصنتلا مدع نأ ،هيلع ديكأتلا نكمي ام-1
يتلاو ةرسألا يف ةلثمتملاو عمتجملل ةيساسألا ةيلخلاب ةصاخ تاعزانم يف لصفلاب ةصتخملا ماسقألا ةيمهأ
كلت يف لصفلل مهلهؤت ةصاخ تافصاومب نوزيمتي ةاضقل العف دنست نأ يقيبطتلا ناديملا يف ةرورضلا يعدتست
.رصبتو ةمكحو ةيارد لكب ةيصخشلا لاوحألا ماسقأ مامأ ةحورطملاو ةرسألاب ةقلعتملا اياضقلا

بترتي ،تاهجلا ضعب ىدل ةصصختم مكاحم ىلإ ةيعامتجاو ةيراقعو ةيرحبو ةيراجت ماسقأ ليوحت ةيلمع نإ-2
اهنوك ،ةيصخشلا لاوحألا نع اهتيمهأ لقت ال يتلاو ةيئازجلا اياضقلاب ةصتخملا ماعلا نوناقلا ةمكحم ءاقبإ اهنع
ثيراوملا يف لصفلا نأ امك ،لهسلا وأ نيهلا رمألاب سيل مادعإ ةبوقع لازنإ نأ كلذ ،دارفألا تايرح سمت
ةفرعم ىرخألا يه بلطتت ةيندملا ماسقألا صاصتخا يف لخدت يتلاو ىرخألا اياضقلا نم اهريغو ةيصولاو
.هعورفو ماعلا نوناقلا تالاجم يف ةقمعم

ال اهب ةصاخلا تاعازنلا نأ الإ ةمألل ةيعامتجالا ةايحلا يف اهتيمهأ نم مغرلابو ةيصخشلا لاوحألا ةدام نإ-3
نم ضعب يف انايحأو ةرسألا نوناق يف الصأ ةرصحنم يهو ،اهمكحت يتلا نيناوقلا بعشتب الو ديقعتلاب مستت
لاـجم يف لـخدي اـقمعم انيوكت اـمهنأشب ةاـضقلا ىقلتيو رارـقتسالا نم اعون نافرعي نيذللا يندملا نوناقلا ماكحأ
.(Droit commun) ماعلا نوـناقلا

دمعي دق يتلاو ةرسألا صخت يتلا لئاسملا نم ريثكلا يف داهتجالا رارقتساب حمس ةنمزألا ربع ءاهقفلا لمع نإ-4
اميف ةصاخ قالطلا عباوت يف داهتجالا ددجت رصحني دقو يعضولا نوناقلا يف صنلا مادـعنا دنع يضاقلا اهيلإ
.امهريغو نكسلاو ةقفنلاك ةيداملا لئاسولاب قلعتي

ىدل ىتحو لب ،ةيروهمجلا بارت يف ةرشتنملا مكاحملا لماك ربع ايلاح دجاوتت ةيصخشلا لاوحألا ماسقأ نإ-5
مكاحم ءاشنإب لوقلا نأ الإ ،نطاوملا نم ةلادعلا بيرقت إدبم ديسجت راطإ يف تئشنأ يتلا عورفلا نم ريثكلا
ربع ةصصختم مكاحم ءاشنإ نكمي ال هنأل ،ىعسملا اذه قيقحت نود لوحيس ةيصخشلا لاوحألا يف ةصصختم
ىلع رصتقي دقو ،ايجيردت متي فوسةصصختم مكاحم بيصنت نأل ،نوناقلا اذه رودص درجمب ينطولا بارتلا عيمج
نأ نكمي يذلا صصختملا نيوكتلاو ةحورطملا اياضقلا ةعيبطل اقفو ةتوافتم لحارم ربعو نطولا نم ةنيعم تاهج
.ةرفوتملا تايناكمإلا بسح ايجيردت ناديملا يف دسجتي



يف ةصصختم مكاحم ءاشنإل ةصصخملا )35و 24،27،34( داوملا نأشب ىرخأ ةرم ظفحتن نحنف ،هلك كلذلو
ةداعإ حرتقنو ،اهعباوتو ةيجوزلا ةطبارلا كفب ةصاخ تاعزانم يف الصأ اهماهم رصحنت يتلا ةيصخشلا لاوحألا
.اهب لومعملا تاءارجالا بسح فالخلا لحو ةلأسملا هذه ةسارد

صوصخبو ،ناسنإلا قوقحو ةيرادالاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ريرقت هب ءاج امو ىرخألا تالاغشنالا صخي اميف
ةمكحمو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ىوتسم ىلع ةماعلا ةباينلا ليثمت ىلع صيصنتلا مدع صخي يذلا لاغشنالا
نإو ةموكحلا عورشم نم (05) ةداملاةقيقحلا يف اهلباقت )10( ةداملا يأ عورشملا يف ةدراولا ةداملا نأ دجن ،عزانتلا
ماجسنالا ةاعارم نود ةفاضملا )6و 5 ،4 ،3 ،2( داوملا ىلع تتوص ينطولا يبعشلا سلجملا يأ ىلوألا ةفرغلا
لاجم عيسوت دصق )10( ةداملا ىلع ليدعت لاخدإ العف بلطتت تناك ةثدحتسملا تافاضإلا نإ ثيح صنلل يلكلا
ةمكحملا ،ةلودلا سلجم لثم ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا عومجمو يرادإلا ءاضقلا مامأ ةباينلا ليثمتب لفكتلا يأ اهقيبطت
مكاحم مامأ ةماعلا ةباينلا ليثمت ىلع صيصنتلا راصتقا نإف كلذ عمو ،ةلودلل ايلعلا ةمكحملاو عزانتلا ةمكحم ،ايلعلا
مامأ ةلثمم يه لب ىرخألا ةيئاضقلا تاهجلا يقاب مامأ اهليثمت مدع اتاتب ينعي ال صنلا عورشم نمض ةيئاضق سلاجمو
.اهمظنت يتلا ةصاخلا صوصنلل اقفو تاهجلا هذه

نم ةلادعلا بيرقتو تايدلبلا ىوتسم ىلع مكاحملا صاصتخا ةرئاد يف عورف ءاشنإب صاخلا لاغشنالاب قلعتي اميف
،1965 ةنس رداصلا يلاحلا يئاضقلا ميظنتلا نوناق رودص ذنم هب لومعم مكاحملل عورفلا ءاشنإ نإ لوقأ ،نينطاوملا
يف اساسأ لثمتت يهف اهئاشنإ يف ةداع ةدمتعملا ريياعملا امأ ،نطاوملا نم ةلادعلا بيرقت يف مهاست ةيلمعلا هذه نوك
ةحورطملا اياضقلا مجح بناج ىلإ ةيناكسلا ةفاثكلاو اهصاصتخا ةرئادل ةعباتلا تايدلبلاو مألا ةمكحملا نيب ةفاسملا دعب

.مألا ةمكحملا ىلع

يتلا ةيئاضقلا ةطيرخلاب ىمسي ام راطإ يف ةقمعم ةسارد دعب متي ةدحاو ةمكحمل عورف ةدعوأ عرف ءاشنإ نإ
.يلخادلا نمألا ،ينطولا كردلا ،لدعلا لثم ةلودلل ةنيعم تاعاطق اهدادعإ يف كراشت

يف اهيلع صوصنملا ةمكحملا ةليكشت نمض ةيروهمجلا ليكو يدعاسم ىلع صيصنتلاب قلعتملا لاغشنالل ةبسنلاب
نأش كلذ يف هنأش قيقحتلا ةمهمب لفكتي هنأ الإ مكحلاةاضق نم ايضاق الصأ ربتعي قيقحتلا يضاق نإف ،)12( ةداملا
ةراشإلا عم يئاضقلا سلجملا سيئر همدقي حارتقا ىلع ادامتعا لدعلا ريزو هردصي رارق ىلع ءانب ،ثادحألا يضاق
كلذو ايئازج وأ ناك ايندم ةمكحملا ماسقأ نم رخآ مسق يأ ةسائر ءاضتقالا دنع هل دنست نأ يضاقلا اذهل نكمي هنأ
.ةيئاضق ةنس لك ةيادب يف ةمكحملا سيئر هدعي يذلاو ماهملا عيزوتب صاخلا رمألل اقفو ةمكحملا لخاد

ىدل هرفوت بجاولا ىندألا دحلا نمضتت ةليكشت يهف ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةمكحملا ةليكشت صخي اميف
نم ةداملا ىلع ةلخدملا تاليدعتلا نأ الإ ،لكايهلا رابتعالا نيعب ذخأ ةموكحلا عورشم نأ ةراشإلا عم ةمكحم لك
سبللا ثدحأ دق نوكي ام وهو لكايهلا هذه لخاد نوسرامي نيذلا صاخشألا ماهم ىلع تبصنا ىلوألا ةفرغلا فرط
.ظحالملا

اهب لفكتملا تايانجلا ةمكحم نإف ،)19( ةداملا صن نمض تايانجلا ةمكحم ىلإ ةراشإلاب صاخلا لاغشنالل ةبسنلاب
ميظنتلاب قلعتملا نوناقلا نمض اهيلع صيصنتلا بلطتت ال ةليكشت درجم يهو ةيئازجلا تاءارجالا نوناق نمض

.ةلادعلا عاطقل يميظنتلا لكيهلاب لفكتي يذلا يئاضقلا

ةداملا صخي ام يأ ةيئازج لئاسم يف ةيرحبلا ةيراجتلا ةمكحملا لصف ةمءالمب صاخلا لاغشنالاب قلعتي اميف
ضعب ةجلاعمب حمسي احتفت هرابتعا نكمي ةيرحبلا ةيراجتلا مكاحملاب يئازج مسق ءاشنإ ةيناكمإ ىلع صيصنتلاف ،)28(
نمأب ساسملا اـهنمو ةنيفسلا رهظ ىلع بكترت دق يتلاو (nautique) "ةيكيتون مئارج" حلطصمب ةفورعملا مئارجلا
ةبكترملا مئارجلا اذكو تايانجلا عيمج اهنم دعبتسيو ةنيفسلا نتم ىلع طابضنالاو ماظنلاب ساسملاو ةيرحبلا ةحالملا
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق هددحي اهقاطن نأ ةراشإلا عم ،لودلا نم ريثكلا ىدل هب لومعم وه امك ثادحألا فرط نم
عضخيس ةيرحبلا ةيراجتلا مكاحملا ضعب ىدل أشني نأ نكمي يذلا يئازج مسق لخدت لاجم نإ لوقلا نكمي مث نمو
ةداملا هذه اهيلإ تراشأ يتلا ىرخألا صوصنلا عم اضراعت كلذ رابتعا نكمي الو ةيئازجلا تاءارجالا نوناق ماكحأل
.ريغ ال صاصتخالا لاجم ديدحتل اساسأ ةصصخملا



)24( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصصختملا مكاحملا ءاشنإل ةرفوتملا تايناكمالاب قلعتملا لاغشنالا صخي اميف
العف بلطتي ةصصختم مكاحم ءاشنإ نإف ،صصختلا تالاجم يف نيصتخم ةاضق نيوكتل ةرفوتملا تايناكمالا اذكو
هريفوت نكمي امل اقفوو ةجاحلا بسح ايجيردت متيس مكاحملا هذه لثم بيصنت نأ الإ ،ةربتعم ةيرشبو ةيدام تايناكمإ
ىلع ةقداصملا دعب رثكأ معدتيسو ةريخألا تاونسلا لالخ هيف عرش دقف ةاضقلا نيوكتل ةبسنلاب امأ .تايناكمإ نم
رخآلا وه متيس يذلاو ةاـضقلل صصختملا نيوكتلاب يدجلا لفكتلاب كش نودب حمسيس يذلا ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا
يئاضقلا لمعلاب طابترا اهل يتلا ةينطولا تاءافكلا فيظوت ةيناكمإ ىنبت ءاضقلل يساسألا نوناقلا نأ ملعلا عم ،ايجيردت

نم جوف كانهو تايقافتالا ضعب كانهف صصختلا صخي اميف كلذ ىلإ دز ،يلاملاو يداصتقالا ناديملا يف ةصاخ
يف انطبض دقو ،راقعلا يف صصختلل ارسيوس ىلإو اسنرف ىلإ ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف هجوتيس ايضاق 60 يلاوح
رفوتت نأ ةاضقلا ءالؤه ىلع بجي نكلو دعب ةمئاقلا ددحت ملو ،نيوكتلا اذهب قاحتلالاب ةصاخلا ريياعملا ضعب ةرازولا
.صصختلا اذهب اوقحتليل ريياعملا ضعبو طورشلا ضعب مهيف

ديحوت يف يعسلاو ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلا نيب ةقرفتلا ةبوعصب صاخلا لاغشنالا امأ
ميظنتب قلعتي عورشملا اذه نوكل ةراشإلا عم ،اضماغ ءاج دق هنأ رهظيو حورطم لاغشنالا نإف ،تاحلطصملا
تارارق لامعتسا ىلع صيصنتلا وه هنم دوصقملاف نذإ .ةضقانتم تاحلطصم ةيأ نمضتي ال هنأ ودبيو ،يئاضق
سلاجملا نع ردصت يتلا تارارقلا نأب لوقلا نكميف ،ةيئاضقلا سلاجملا نع ردصت يتلا تارارقلل ةبسنلاب ةيرادإ
تاهج نع ردصت اهنأل ةيرادإ تارارق ىمست نأ نكمي الو ةيئاضق تارارق اضيأ ىمست دقو تارارق ربتعت ةيئاضقلا
.ةيئاضق

نيوكتلاو ةيادبلا يف نيوكتلاب طبترملاو ينهملاو يرشبلا صصختلا رصنع لامهإو لكايهلا صصختب قلعتي ام امأ
.تاصاصتخالا يف جردتلا دعب اميف نيوكتلاو لصاوتملا

مكاحملا اهنمض نمو ةيئاضقلا لكايهلا ميظنتب نوملعت امك صتخي يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نإ
صصختلا نأ الإ ،مكيلع ضورعملا صنلا هانبت ام اذهو ينوناق صن ةطساوب اهئاشنإ نم دبال يتلا ةصصختملا
:اهنم ركذن ةصاخلا صوصنلا بجومب جلاعي ةاضقلل ينهملاو يرشبلا

رشابملا فيظوتلا ىلإ ةفاضإلاب نيوكتلا ةلأسم هماكحأ ضعب تنمضت يذلا ءاضقلل يساسألا نوناقلا : الوأ
ذئدنع لفكتيو ءاضقلل ايلع ةسردم ىلإ ءاضقلل ينطولا دهعملا ليوحت ىلع نوناقلا اذه صن امك ،تاصصختلا فلتخمل
.ةاضقلل صصختملا نيوكتلاب

عم ةمربملا تايقافتالا بناج ىلإ هجراخو نطولا لخاد ةاضقلا نيوكتب ةقلعتملا ىرخألا ةيميظنتلا صوصنلا :ايناث
نمض هب لفكتم يرشبلا صصختلا نإ لوقلا زاج مث نمو ةاضقلل صصختملا نيوكتلا يقلتل تاعماجلا ضعب
.هب ةقلعتملا صوصنلا

يتلا ةصصختملا مكاحملا ىوتسم ىلع صصختلا نإف ،ةيئاضقلا سلاجملا ىوتسم ىلع صصختلاب قلعتي اميف
اهتاضقب ظفتحت ىقبتس يتلا ةيئاضقلا سلاجملا فرغ ىوتسم ىلع صصختلا لامهإ اتاتب ينعي ال ايجيردت أشنت فوس
دعب عبطلاب معديس فرغلا هذه ىوتسم ىلع صصختلا نأ امك ،يقيبطتلا ناديملا يف ةربخ اوبستكا نيذلا نيكنحملا
يساسألا نوناقلا يف ةدراولا ماكحألا بسح يلاملاو يداصتقالا ناديملا يف ةصاخ رشابملا فيظوتلا يف عورشلا
.ةيئاضقلا فرغلا يف البقتسم مهميعدتو ةصصختملا مكاحملا يف ةاضقلا ةيقرت بناج ىلإ كلذك ،ءاضقلل

ميظنتلل ءوجللا ةيناكمإ ىلع صيصنتلاب لفكتت ةريخألا هذه نإف )40( ةداملا ةيمهأ ىدمب قلعتملا لاغشنالل ةبسنلاب
ءارجإلا اذه لثم نأ ىلإ ةراشإلا عم ،نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت نم نكمتس يتلا تايفيكلا ضعب ديدحتل ةجاحلا دنع
نأو يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلاك صاخ صنب رمألا قلعتي امدنع ةصاخو عيرشتلا تاينقت يف لمعتسم
دنع نوناقلا ماكحأ قيبطت نم نكمت يتلا تامزيناكيملا قلخب حامسلل اهيلع صيصنتلا متي ام اريثك ةقيرطلا هذه
.ءاضتقالا

مالسلاو اركشو ةصتخملا ةنجللا تالاغشنا ىلعو ءالمزلاو تاليمزلا تالاغشنا ىلع تبجأ دق نوكأ نأ ىنمتأ
.مكيلع

نإ ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةموكحلا لثمم لدعلا ريزو ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



.اروكشم لضفتيلف ،لخدتلا ديري ناك

ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يتداس ،يتاديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
تاباجإلاو ضورعلا ىلع ريزولا ديسلا ىلإ ليزجلا ركشلاب هجوتت نأ الوأ ةنجللا ديرت .هل قفارملا دفولاو لدعلا ريزو
هتاباجإو ةنجللا مامأ 1999 سرام 03 موي همدق يذلا ميقلا ضرعلا ىلإ ةفاضإلاب مويلا اهمدق يتلا ةيليلحتلاو ةيفاولا
دودرلا هذه ،ةمألا سلجمب ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ تالاغشنا ىلع ةيفاولا
ضـعب تاـيفلخو ماـكحأ لوـح اهتعانق نيوكتو اهتيؤر ةرولب يف اريثك ةنجللا تدعاس يتلا تامولعملاو تاحيضوتلاو
تراشأ امك ةمجسنم ريغو ةقسانتم ريغ ةروصب ةطوبضملا ريغ تاليدعتلا ضعب ىلإ تليحأ دق اهنأ اميس الو داوملا
تاليمزلا ركشأو كلذ ىلع هركشن هيلعو .ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا هدكأو اقباس يديهمتلا اهريرقت يف ةنجللا هيلإ
،يوالسع ىليل ةليمزلا ةيضاقلا ةريزولا ةديسلا ركشلاب صخأو ةميقلا مهتالخدت ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ ءالمزلاو
.عيمجلل اركشو ةسلجلا سيئر يديس مكل اركشو اهئارآو ةنجللا هذه دوهجل نيمثتلاو عيجشتلاو هيونتلا ىلع اهركشن امك

،لدعلا ريزو ديسلا ركشأ ماتخلا يفو .ةصتخملا ةنجللا سيئر يدباوع رامع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاو ةصتخملا ةنجللاو ةموكحلا لثمم

ىلإو ديهشلاو دهاجملاب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرعل لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع ادغ انلامعأ فنأتسنس
.ةعوفرم ةسلجلاو اعيمج مكركشأ نيحلا مكلذ

.ءاسم ةيناثلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


