
 

 

                                    
 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.هتموكح ءاضعأو ةموكحلا سيئر ،يحيوأ دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوزلا دعب نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

امكو ،هتموكح ءاضعأو ةموكحلا سيئر ديسلاب بحرن .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا
تاراسفتسالاو ةلئسألا ىلع ةموكحلا سيئر ديسلا در ىلإ عامتسالا يضتقي مويلا انلامعأ لودج نإف سمألاب انركذ
.اروكشم لضفتيلف ،ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةلاطإ نودو مايأ ةثالث ةليط اهنع متربع يتلا تالاغشنالاو

يف دوأ ،ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ،ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا سيئر ديسلا
راطإ يف انل ةصرفلا هذه ةحاتإ ىلع ركشلا مكل ددجن نأ ةموكحلا ءاضعأ يئالمزو يتاليمز لك مسابو مكمساب ةيادبلا
قلعتي اميف كلذ نم رثكأو ،ةموكحلا جمانرب ىوتحم ىلع رقوملا سلجملا اذه عالطإل ،روتسدلا دونب نم دنب قيبطت
ةصرفلا حيتت ،ةيرثمو ةديفم دج ءارآ يهف ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ءارآ نم ةدافتسالل يموكحلا مقاطلاب
اهل يتلا ةموكحلا ىدل اقبسم ةعنقملا فقاوملا نع داعتبالاو لؤاستلا ىلع ةيقبم ،عاضوألا ةءارق ةداعإو حيضوتلل
.دالبلا هذهل ةيذيفنتلا نوؤشلا رييست ةيلوؤسم

اذه طيحم يف طاسوألا ضعب نم انعمس اننأل كلذ ىلع حلأو روتسدلا دونب نم دنب ذيفنت راطإ يف ةبسانم اهنإ تلقو
-ىرخأ ةرم- ديكأتلل وهف ،ربنم كانه ناك اذإ هنأب لوقأف ،ربنم قلخل امبر -ةبسانملا هذه- تناك اهنأبلاق نم رقملا

نم ةعامج دوهجب سيلو رئازجلا دوهجب ءالدإللو ،ةعاقلا هذه يف ةلثمملا ةيرئازجلا ةمألا تالؤاستو تالاغشنا ىلع
لمألا ربنم ربنملا اذه ناك دقف ،ةلوذبملا دوهجلاو تالاغشنالا ةيجاودزاب هنأ دقتعأ انأف ربنم كانه ناك نإو ،صاخشألا
.رئازجلل ّقحملا

يتلا تارابعلا ضعب نآلا فيضأ نأ يموكحلا مقاطلا مسابو ايصخش يمساب كلذك ديرأ ةبوجألا يف لوخدلا لبق
رعاشم نع صالخإ لكبو ةحارص لكب - سيئرلا ديسلا مكل - تربع دق ةيادبلا يف تنك نإو يننأل عمجملا اذهب قلعتت
ال ،ةسائرلا عم رودي يذلا فاصنإلا عقوم نأ ةعانق نم اقلطنم امنإو ،ابجاو طقف سيل كلذ ناكف ،مكهاجت ةموكحلا
تالخدتلل عامتسالا رظتنن نأ انلضف سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا هاجتف ،ةيسامولبد تاقبسم جرح يف لعجي
ماقملا اذه يف مكعم نوكن نأ نوروخف نحن مك ،مقاطلا اذه لكل بلقلا ميمص نمو ةحارصب لوقلا لبق تاداقتنالاو
اذه يفو،يرئازجلا بعشلا يلثممو ةيرئازجلا ةلودلا ةانبو لالقتسالا عانص ىلع يوتحي عمجملا اذهو ،يخيراتلا



ميرم ةديسلا يلاوتلا ىلع مهو صاخشأ ةعبرأ زيمأ يكل- ايصخش انأو–ةموكحلا ءاضعأ حمستسأ ميركلا عمجملا
بلط ديدجتعم ،يريبز رهاطلا ديسلاو ،يرارز نيدلا زع ديسلاو ردينبوب حلاص مرتحملا خألاو ينادرز بوهيملب
ةيبهذ فرحأب ةبوتكم بابسألو عيمجلا ىدل ةفورعم ةيهيدب فورظل كلذ دقتعأو تاوخألاو ناوخإلا يقاب نم راذتعالا
ةعبرأ ىلإ ازييمت فيضأل ،ميركلا عمجملا اذهو ةموكحلا ءاضعأ يئالمز ايصخشحمستسأو ،رئازجلا خيرات يف
:يلاوتلا ىلع مهو ةلودلا بيلاود يف ىلوألا يتاوطخ اوقفار نيذلا نيلوؤسملاو ةوخإلا نم اوناك ،نيرخآ صاخشأ

وه نافرعلا نأل ،يدوج نيسح ديسلاو ينادمح ليعامسا ديسلاو حياسب مالعوب ديسلاو ،روميمع نيدلا يحم خألا
.رئازجلل ةمئاد ةزيكر ىقبت ةلودو ،ةيوق ةلود ءانب ديلاقت نم كلذك وهو دلبلا اذه تازيمم نم كلذك

وأ الاؤس 348ـل ةلماح يهو تالخدتلا لج نأ ىلع كلذك دكؤأ نأ ديرأو تالخدتلا ىلع ةبوجألا ىلإ نآلا لصن
لبقو ،اقبسم اهيلإ ترشأ دق تنك بابسأل ةموكحلل ةدئافو ةمعنو ،ةيرئازجلا ةيطارقميدلل ةدئافو ةمعن اهلك تناك اقيلعت
فرظلا مامأ نانماضتمو ةمهملا يف نالماكتم ةموكحو اناملرب اننأ -حاتتفالا لوق- ءافولا باب نم رركأ ،باوجلا
نكل ،ناك در قحل لامعتسا يأ وأ ناك بيقعت يأ باوجلا يف اوري ال نأ تاوخألاو ةوخإلا لكنم وجرأ اذل ،يلاحلا
ةصرف شاقنلا اذهو ضرعلا اذه نوكي نأ يف ةموكحلا لمأ وهو الأ ضرعلا ةيادبل يناثلا قيلعتلا يف انه نمكت ةياغلا
لوقأ نأ ديرأ املثم ،مويلا يف كرتشملا لمعلاو عيراشملا ةسارد ىلإ لصن امدنع رثكأ مائولا ديسجتو ةروصلا لماكتل
ببسلا :امه نيببسل كلذو ةيلحملا طاقنلا نم اساسأ قثبنت مل – تاوخألاو ناوخإلل يراذتعا عم – ةبوجألا نأ اقبسم
مكعم هانيهنأ دقو – شاقن قلطنم نم ،ةيلحملا اياضقلاو تافلملا ىلع ةباجإلا يف انأدب اذإف ،ةعانق وهو يجهنم لوألا
.بلطملا ىلع باوجلل رييستلا يف تايبلسلا ضعب ىلإ عجرن اننأ هانعمف – رهظلا دعب مويلا مكيلإ انعجرو اليل سمأ

.اليلق يفاعسإ بلطب اقبسم مكحمستسأ ،كش نود نمو ،باوجلا زاجيإل هلذب لواحأس يذلا دهجلا نم مغرلاب :ايناث
ةلاح نع لوألا باوجلا :نيبناج ىلع يهو ةموكحلا لوح تءاج قيلاعتو ةلئسأ ىلإ الوأ قرطتأ باوجلا راطإ يف
.فالتئالا اذه لثمت ةيروهمج ةلود ءانب ةيفيك نع يناثلا باوجلاو ،فالتئالا

صوصنلل ةفاضإ ةيطارقميدلا ديسجت نإ :الئاق ارصتخم نوكيس رخآلا يأرلاو يأرلا مارتحا راطإ يف باوجلاو
يتلاو اهب نمؤن يتلا ةيددعتلا ةيطارقميدلا نأ ىلإ كلذك ةفاضإو راكفألاو تاروصتلا يف اهتيقرت وه تاسسؤملاو
لوبقو رخآلا ىلإ عامتسالا وهو نينثالا نيب ام لاجملا مث عارتقالا قيدانصو نيناوق ىلع ةزكترم يه اهلجأ نم انلضان
.رخآلا فرطلا

هبش ثدح هنأ ولو بازحألا نوناق اهنمو نيناوقلا ليدعت ىلع رهست نأ ةيمومعلا تاطلسلل ناك راطإلا اذه يفو
ةموكحلا نع ثدحتن امدنع ةصاخو قيدانصلا امأ ،ملاعملا عضو دقو ءاج دق نوناقلاف ،كاذنآ تاداقتنالا يف عامجإ
تءاجو ،كلذ يف بعشلا لصفو ،بناجألا نيظحالملاب ىتحو ةينطولا ريبادتلا لكب تايعيرشتلا يف تلفكت دق اهدجنف
ناوخإلا نم عسوأو ،ةجاحلا نم عسوأ فالتئا - هدكؤأ - حارتقابو جئاتنلا هذهو طمنلا اذه ىلع ءانب ةموكحلا
نأب لوقأ ريكذتلا اذه دعبو ،ةكراشملا - بازحأك - لبق نم لك فالتئالا يف كراش دقف ،ايلاح ةدوجوملا بازحألاو
.لمعلا اذه قيسنتب ايصخش فرشتأو ،ادهاج لمعيو ريخب يموكحلا فالتئالا

يذلا روتسدلا ليدعت نإ لوقأ ريكذتلا باب نمف ،ةيسايسلا ةيددعتلا لظ يف يروهمجلا ماظنلا قافآب قلعتي اميف امأ
امم يرئازجلا بعشلا ةدارإب مت -ةيطارقميدلل ةبرضك- هنم فوختو تاداقتنا عوضوم هراسم ةيادب يف كلذك وه ناك
رمألا ناك ولو ىتح اهل ليدعت الو اهيف عوجر ال يتلا اياضقلا نم يددعتلاو يطارقميدلاو يروهمجلا ماظنلا لعج
.ءاتفتسالاب

هذه يف اراعش تسيل نوناقلا ةلود نإف ديكأتللو ةيادبلا نمو ،نوناقلا ةلودو ةلادعلاب قلعتم عوضوم كلذك كانه
نود نم معن ؟صئاقن كانه لهف ،روتسدلا وه لوألا صنلاو ،صوصنلاو لاجرلا مزعو بعشلا ةبغر ىلع ءانب ،دالبلا

ةلود ءانبل يموي مزع كانه له باوجلا يف ىقبأ ؟%100 نوناقلا هيف قبطي نوناقلا ةلودب تعني دلب كانه له ! كش
دكؤي قحال وه ام لك ىلإ ةيرادإ مكاحم ىلإ ةلود سلجم نم مكمامأ مويلا يه يتلا صوصنلل راسملاف ؟ىوقأ نوناق
لوقأ امدنعو ماهوألا ضعب داعبإب كلذك حمست ةيطارقميدلا بيلاسألا لامعتساو راوحلاو شاقنلا نأ دقتعأو ،كلذ ىلع



ىلع ىغطت نأ نم تايمتحلا تنكمتو رداصملا ضعب نم ماهوألا هذه ترثك رئازجلا باحر يف نأل كلذف ماهوألا
.نجسلا يف تاراطإلا عضو ةيضق ماهوألا هذه ةلمج نمو ،تايطعملا ىلع ىتح وأ تاروصتلا

رايلم 26 ةيضقب انركذي هنإ ؟نجسلا يف يه يتلا تاراطإلل اذه 2000 ددع لزن نيأ نم -يناوخإ اي – الوأ أدبن
(Il faut toujours mentir et il en restera quelque chose) لوقت ةيبنجأ ةرابع كانه نكل ،ةلودلا لاومأ نم ةسلتخملا رالود

ضعبءاطعإل ةصرف هذه امبرلو ،اعيمج اندنع ةعانق نجسلاب نيدوجوملا راطإ 2000 ـب ردقملا ددعلا اذه حبصأف
ةياغ ىلإ 1996 يفناج ةيادب نم ةلادعلا ةزوحب ةدوجوملا ةيداصتقالا اياضقلاب ةقلعتملا تافلملل يلكلا ددعلاف ،قئاقحلا

اراطإ 349 وه اياضقلا هذه يف ةينعم تناك يتلا تاراطإلل يلامجإلا ددعلاو ،اياضق 1405 وه 1998 رياربف 28
377 وه تافـلـملا نم يقابلا ددعلاو ،افلم 1028 يه ىرخأب وأ ام ةقيرطب يضاقلا اهيف لصف يتلا تافلملا ددعو
قوف ةقبط نوكت نأ تناك ةحـيرش يأل لبقن نل هنألو مهنم اننأل ،تاراطإلا دض موجه يف انسلو ،ديكأتلل اذهو ،افلم
عم- تـسيل اهنإ 1996 ةيادب يف تلق نأو قبس دق هنأ نوركذتو ،ةلمحلا ىنعم نع دعبلا لك اندعتبا نإو ،نوناقلا
لوقنو ،هسفنب ليصافتلا يطعيل هكرتأو ،نجسلا يضاقلا مهلخدأ سانأ كانه طقف ليللاب هنأ مكل فيضأو ةلمحب -فسألا
اذه دصقأ الو ،يسايسلا لادجلا يف كلذك لمعتست تافلم دالبلل يداصتقالا بيرختلا ةمواقم ةيضق نم لعج هنأب
لمعلل انه نودجاوتم نحنف ،ينطولا يبعشلا سلجملاب انناوخإ الو ةمألا سلجم ءاضعأ الو ةموكحلا الو عمجملا
تافرصتلا هذهل فسأتن اننإ لوقن انلعجي ةينطولا ةحاسلا يف هظحالن يذلا ءيشلا نكل ،ضعبلا انضعب عم بساحتنلو
.ةينطولا ةفاحصلا نم نيوانعلا ضعبل ىلوألا تاحفصلا نم تحبصأ يتلاو

،هححصأ ائطخم تنك نإو ـ هفرعأ يذلا ءيشلا نكل ،نوناقلا يف صتخم ريغ تنك نإو ،يئاقولا زجحلا امأ
نأ عيطتسي ال هسفن ةيروهمجلا سيئر نأ هانعمو تاطلسلا قرف اندنع امإف ،لصفي مل يضاقلا مادام هنأ ـ هلل لامكلاف
حومسم اذهف (On va exiger du Chef du gouvernement) طاسوألا ضعب يف أرقن ام لثم ىقبن وأ ،وفعلا قح لمعتسي
Parce que le chef du Gouvernement) :هب accepte d'être le clou de la crémaillère)تايحالصلا دودح يف نكلو.

هذه يف ةصتخم دالبلا هذه يف تاسسؤم كانه نإ لوقأف ،ةبئاغلا صاخشألاو ناسنإلا قوقح لوح عوضوم كانه
.نييسايسلا فرط نم لمحيو لاحلا ةعيبطب يسايس رمألا نكل ،ناسنإلا قوقحل ينطولا دصرملا اهنمو ،اياضقلا

تاعاشإلا هذه تءاج امدنع تافلملا ميدقتب يدانت ةلودلا تناكو ،ينطولا راوحلا كانه ناك تاباختنالا لبق سمألاب
يفلمعتو ةيسايسلا ةقبطلا لك ابيرقت لمشتو ةبختنم تاسسؤم انل ،هلل دمحلاو مويلاو ،اهمودق نآلا دحل رظتنن انيقبو
،ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ هتلق يذلا ءيشلا ةمألا سلجم مامأ دكؤأف ،بعشلا نم ةيكزتب تردص يتلا نيناوقلا راطإ
ىتح ناملربلا قيرط نع ةموكحلل اهلسري نأ اهكلمي يذلا فرطلا ىلعف تافلم كانه ناك اذإف ،يدحتلا باب نم سيلو
وأ تاـفلـم كانه نكت مل نإو ،تافلملا هذه ىلع ةباجإلا تمت هنأ ىلع اضيأ دهشيو العف اهدوجو ىلع ريخألا اذه دهشي
رهوجلا ةمدخ نم رثكأف رثكأ برتقنو لادجلا قاروأ نم ةقرو – لقألا ىلع – صقننسف ةبوجأو تافلم كانه تناك نإ
.لقأ الو رثكأ ال ةينطولا ةحلصملا يف لثمتملا

يدهم رامع خألا سمألاب هب ءاج ام الوأ دكؤأ ،ةلادعلا تارارق قيبطت يهو ةلادعلا بابيف ةريخألا لبق ام ةطقنلا
لوح ايقتلي مل ةموكحلاو لامعلا ةباقن نوك - مهف ءوس وأ ،سبل يأ ثدحي ال ىتح - نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا نم
.ناديملا يف يرجي امل برقأ ةعباتمب انل حمس هنأل داحتالا ركشنو قيبطتلا ىلع اضوافتي ىتح دنبلا اذه

مهو - ىرخأ تالاح انل اومدق دقو فلم 600 براقي ام انصلقو 96 ةنس يف انْررمتساو ةموكحلا هذه لبق انأدب
ةيئاضقلا تارارقلاو عيمجلا قوف نوناقلا نأ وهو ،يماتخلا نايبلا يف لجسم هانلق يذلا ديحولا ءيشلاو - نوروكشم
.لقأ الو رثكأ ال قبطت

صخشلا نأ نوفرعي ،نوناقلا يفو ءاضقلا يف ينم ةربخ رثكأ مه نيذلا ناوخإلاف ةيئاضقلا ماكحألا صخي اميف
تارارقلا يصحن انلعج ام اذهو قيبطتلا هل نمضت ىرخأ تاءارجإ كانهف ،هفلم رسي ملو ةلادعلا ىدل هقح ذخأ يذلا
recours pour) قيبطتلل نوعطلا تافلم ددع نع ماقرألا ضعب مكيطعأو ،قيبطتلا تاءارجإ ذاختا بلط اهيف ناك يتلا

mise en oeuvre)، يتلا اياضقلا امأ ،ةيضق 68351 يلامجإلا اهددع غلب 1998 رياربف 28 ىلإ 97 يفناج لوأ نم
ةيضق 10912 ىقبتو ،ةيضق 57439 يه خلإ ...كردلاو ةطرشلاو ،طبضلا بتاك ةدعاسمب قيبطتلا اهيف ردص

.ةقلعم ىرخأ

تايناكمإلا لك ناكلمي ءاضقلا زاهجو ةاضقلا نإ اهيف لوقأ يتلاو ءاضقلاو ةلادعلا ناديم يف ةريخألا ةطقنلا
نولماكتم ءاكرش نحنو حيحص ريغ وه مالقأو قروو تارايس نم تايناكمالا نوكلمي ال مهنأب لوقلاو ،ةمزاللا
وأ )logistique( زيهجت نم ةمكحم لك هب دوزت ام ىلع عالطالا نوديري نيذلا ناوخإلاو ،ةنسلا لوط رمتسم راوحلاو
تسل يننأ ىلع حلأو فيضأو ،اولضفتيلف ةيئاضق ةفرغ لكو ةمكحم لكل صصخملا ليومتلا وأ ةلادعلا عاطق ةينازيم
يف قحلا كلمت يتلا ةلادعلا نأب نظي نطاوملا كرتأ ال نكل ،فاك ءيش لك نإ وأ ماري ام ىلع ءيش لك نأب لوقأ
.هب بتكي يذلا ملقلا وأ رارقلا اذه هيف ررحي يذلا قرولا ىتح كلمت ال رارقلا ءاطعإ



يتلا اياضقلا ضعبل احيضوت وأ اقيلعتوضرعلا يف هتمدق امل اليمكتف باهرإلا ةحفاكم وهو ثلاثلا عوضوملا
:لوقأ شاقنلا ءانثأ تاوخألاو ةوخإلا اهحرط

هذه نإ لوقن باهرإلا دض يسايسلا دينجتلاو ناديملا يف باهرإلا ةبراحم نيب لماكتلاةرورضب قلعتي اميف :الوأ
راوحلا راسم نأ ركذأو ،ةيمومعلا تاطلسلا لك نيب امامت ةكرتشم - لاح ةيأ ىلع - يهو ،عيمجلا دنع ةكرتشم ةعانق
؟هتياغ تناك اذامف 1994 ةياهن ىلإ 1992 نم تاونس عبرأ ةبارق عقاولا يف ماد ينطولا

،لوبقمو عورشم اذهو ضراعمو عنتقم نيب ام مهكرتتو ةفوختم سانلا كرتت تناك عوضوملا تاناهر نأ حيحص
؟هنم ةيساسألا ةياغلا ام وأ ؟نمكي ناك اذام يف يساسألا ناهرلا نكل

دض رئازجلل عورشملا حافكلاو نمألا تاوق بناجب عمتجملا لكو ةيسايسلا ةقبطلا دينجت تناك ةيساسألا ةياغلا
اننأل ،ةماه دج اطاوشأ تعطق دقو ،اهوحرط نيذلا ةوخإلا عم ةكرتشم ةعانق اهنإ لوقأ ينكرتي ءيشلا اذهو ،باهرإلا
ةقبطلا اهتعطق يتلا تاوطخلاب فرتعن نأ انيلعف ليلحتلا يف ةدوربلا نم عونب لبقتسملا ىلع عالطالا اندرأ اذإ
يأ ناكم ذخأن نأ نود نكل ،اياضقلا ضعب لوح قفتن ال انلزام اننأ يأرلا مكقفاوأ ةيددعتلا عوضوم يفف ،ةيسايسلا
دق ةربتعم اطاوشأ كانه نأ ظحالن انتكرت لكلا ةعباتم نأ دقتعأو ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف وأ انه ناك ءاوس ناك
ةسدقم اياضقو ارومأ يأرلا يف فالتخالاو ةيددعتلا نم لعجن ىتح اهعطقنس ىرخأ طاوشأ كانه لازام نكل ،اهانعطق
.طقف رئازجلاو رئازجلا اياضقو نطولا اياضق يهو

يف اذام مواقن اننأل ؟اذامل يقطنم اذهو ةيجراخلا ةهبجلا يف ةيرئازجلا تاردقلا لك دينجت ةيضقب قلعتي ءيشلا سفن
ةلاسر انيدل تناك اذإو ،ةيبنجألا تاعمتجملا ىوتسم ىلع عقاولا يف اهمواقن ةياعدلاو ،ةياعدلا مواقن ؟ةيجراخلا ةحاسلا
نهملا نع رظنلا ضـغبو ،اهيف يرئازجلا عمتجملا لك دينجت ىلإ جاتحن اننأ كش نود نمف ،رخآ عمتجمل اهغيلبت دون

نسحأ نإ ملعي مكلكف لاثملا ليبس ىلع ناسنإلا قوقح ناديم يف ةجحلا ةحص تابثإب رمألا قلعتي نيحو ،اقباس
يفو ،اضيأ اياحضلاو بازحألاو عمتجملا ةداهش يه ةداهشلاف ،ماظن مساب قطني هنأل ريفسلاب سيل ملاعلا يف يسامولبد
نمو يندملا عمتجملا نم نولضانمو تاوصأ نحملا هذه ةيادب ذنم – هلل دمحلاو – رئازجلل تناك ،كلذك راسملا اذه
يف تمهاس جئاتن اوققحو ،يرئازجلا فقوملا نع نيعفادم جراخلا ىلإ اوجرخو نطولا ةيار اوعفر ةيسايسلا ةقبطلا
.الوأ يرئازجك كلذب زتعأو ،ىوقأ عقومب هاجتالا سفن يف مويلا نورمتسم مهو ،ةروصلا حيضوت

اذكو هيتفرغب يرئازجلا ناملربلا ءاضعأ عم ثدحتلل اندالب ىلإ ةمداقلا ةيبنجألا ةيناملربلا دوفولا تربع دقو
راسملا ةحصو ةيرئازجلا ةيطارقميدلا ةقيقحب اهباجعإ نع – وركيملا نع اديعب ىتح – ةياهنلا يف يذيفنتلا زاهجلا
ىلإ رئازجلا ةملك لاصيإ ةيلمع هل لهسن يكل مالعإلا ةمدخ يف – لاحلا ةعيبطب – انه نحنو ،كلذ يف يرئازجلا
نحنو ناملربلا ىوتسم ىلع يرئازجلا بعشلا يبختنم هاجت نأشلا اذه يف ةيموي تاوطخ كانه نأ امك جراخلا
ةفاقث نع داعتبالا إدبم نم اقالطنا يندملا عمتجملل تاليهستلا لك ميدقتل – بجاولا ءادأ راطإ يف – اضيأ نودعتسم
مالعإ ،تاسسؤم ،بازحأ يعابرلا اذهب هنأ كش نود نمو ،ةيلودلا ةحاسلا ىوتسم ىلع هتاوصأ ةدئافب اعانتقاو نايسنلا
.ناك يأ نم ربكألا ديفتسملا يه رئازجلا نوكتو لهسأ اهتاسسؤم وأ ةلودلا رود نوكيس يندم عمتجمو

نطولا هاجت ةموكحلا ىلع ينطو بجاو وه رمألا اذه نأ ىلع دكؤأ ،باهرإلا اياحضب لفكتلاب نآلا قلعتي اميف
ماشتحا نودبو – اننأل ،ايموي ام اعون نسحتي دهجلاو عوضوملا اذه ىلع صرحن انلعجي ام وهو ،تانيعستلا ءادهشو
.ةدوجوم تلازام يتلا صئاقنلاب فرتعن – ةدقع وأ

ىلع ءاوس نيبختنملا تاوخألاو ةوخإلا نم رظتنن ثيح تايالولا وهو يلحملاو ينطولا ىوتسملا ىلع ميظنت كانه
ةرادإلا ةعباتم ىلع اوصرحي نأ ةدعاقلا ىوتسم ىلع وأ ينطولا يبعشلا سلجملاو ةمألا سلجمك ينطولا ىوتسملا

لفكتلا يف ايعامج انرخأت اننإ – يناوخإ اي كلذك ماشتحا نودب – لوقنو ةيلوؤسملاب اهريكذتو قئاقحلاب اهعالطال
الإ اهب لفكتلا إدبن مل تابصتغملا ءاسنلا ةيضقف ،اصقن دعي ال قئاقحلاب فارتعالاو باهرإلا اياحضل ةيرهوج اياضقب
،تناك ةقيرط ةيأبو – نأشلا اذه يف ةبولطم ىوتف كانه – نوناقلا قيرط نع وأ زكارملا سيسأتب ايناديم ءاوس نآلا
دقو ماشتحا نودب كلذك اذه لوقنو اعم هيدلاو دقف نم اضيأ كلذ لمشي نأ بجي ىماتيلا انلق اذإو ،ىماتيلا اياضق اضيأو
اضيأ كانه نوكي نأ بجي ةروصلا حضتت ىتحو نكل "هلل لامكلا" نإ لوقأ ؟اذامل ،1997 ةنس يف اهب لفكتلا انأدب
مل اذإ ةصاخ ،ةليوط قيرطلا لازتالو ليوط طوش انمامأ لاز امف ،يونعملاو يداملاو يجولوكيسبلاو يبطلا لفكتلا
قايس يف – هنإ لوقن انلعجي اذهو لبقتسملا يف ىرخأ لكاشم روذب عرزو ،طقف ةحفصلا يط درجمب موقن نأ درن
عوضوملا اذه جرحي دقو ةينطولا ةاسأملا اياحضب لفكتلاب انمزلي يذلا تقولا يتأيس – ةيروهمجلا سيئر جمانرب

باهرإلا اياحضب لفكتلاب لوقلا نإ مث .ديعبلل رظنلا ةيلوؤسم يه ةلودلا ةيلوؤسم نكل ،ايمسج نيباصملا سانلا ةصاخ
– صاخ جمانرب راطإ يف – انعرش دقل ،دالبلا هذه نكامأ نم ريثكلا يف ةينمألا ةيعضولا نسحت ىلإ ىدأ بعشلا نحمو

ىلإ هناكس رطضا ىتح اريثك فيرلا ررضت دقف ،ناديملا قئاقحل اديكأت مكتالخدت تدازو تايالولا يف ءانبلا ةداعإ يف
ءانبأ نحن ةريثك ءايشأ انل تثدحو سرادملا تقرحأو ةلودلا قفارم تمطحت ثيح تاقوألا نم تقو يف هترجه



.رئازجلا

.اهءانب اندعأ ةيدلب اوقرحأ اذإو هءانب اندعأ ارسج اومده اذإ ثيحب يفرظ لكشب هب موقن انك دقف ،ميمرتلل ةبسنلاب امأ
دض عارصلا اذه يف اوتبث نيذلا ،ةماع ةفصب رئازجلا وأ ةلودلا لامعو تاراطإو بعشلا ىلإ كلذ يف لضفلا عجريو
اذاملف ،ناديملا يف عاضوألا راسم عيبطت ةداعإ اندرأ اذإ فاك ريغ اذه ىقبي نكلو ،هيف اومكحتو يمنهجلا رامدلا
ناك دالبلا نأل – لكلا ةيطغت لواحنو ريبادتلا ذختن نأ امإ :نارايخ كانه ؟طقف ةيالو 20 ىلع جمانربلا اذه يوتحي
نيرشعلاب لفكتلا يف قلطنن ثيحب ةيجيردت ةقيرط كلسن وأ – باهرإلا اهدجوأ يتلا كلت لبق صئاقنو تايجاح اهيدل
ةيمنتلل ةيونسلا جماربلا يف ءاج امع ايفاضإ ارمأ ربتعي وهو ايجيردت لفكتلا اذه ةرئاد عيسوت ىلع لمعنو هذه ةيالو
،ةعاقلا يف تحرط يتلا ةلئسألا مكحب عيمجلا ةركاذ يف ةظوفحم دعت مل هذه ةيالو 20 ـلا ةمئاق نأ يل ودبيو ،ءانبلاو
رئازجلا ةظفاحم ،ترايت ،ناسملت ،ةريوبلا ،ةديلبلا ،ةنتاب ،طاوغألا ،فلشلا :تايالو يهف ،اهب ركذأل مكحمستسأ اذل
ىلفدلا نيع ،تليسمسيت ،ةزابيت ،ةيدملا ،ركسعم ،سابعلب يديس ،ةدكيكس ،ةليسم ،ةديعس ،لجيج ،ةفلجلا ،ىربكلا
نيرايلمب ردقملا لوألا هرطشو ،نيتنس ىلع ةيروهمجلا سيئر هنع نلعأ يذلا جمانربلا اذه ليومت دتميو .نازيلغو
هيلع قداص يذلا – ةينازيملاب صاخلا – ةيلاملا نوناق يف دمتعمو رفوتم )ج.د رايلم 1.2( رانيد نويلم يتئامو
.تايناكمالا هذه دوجو ىدم نع لءاستي ضعبلا انعمس اننأل كلذ ركذن نحنو ،ينطولا يبعشلا سلجملا

ديمحلا دبع نم فقوملاب قلعتي – هئالمعو باهرالل رئازجلا ةحفاكم لاجم يف –الاؤـس سمألاب ناوخإلا يلع حرط
نأ امك 1997 ربمسيد رهش يف امهتيناث تناك ،يضاقلا مامأ هدض نييوعد ةيرئازجلا تاسسؤملا تعفر دقف ،يميهاربا
ءاضقلا ةزهجأ نيب ام نواعتلا راطإ يف – يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع عوضوملا اذهب لفكتم يرئازجلا ءاضقلا
هب ءاج ام ىلإ قيلاعت فيضأ نأ نودب ءاضقلا زاهجلو يضاقلل عوضوملا اذهب لفكتلا ةيلوؤسم كرتنلف – لودلل
.ةئاملاب افلأ فقوملا اذه – يرئازجك – مهرطاشأ نيذلا ناوخالا

عطتسأ مل يذلاو عوضوملا اذه لوح ةلئسأ يل اوهجو نيذلا ناوخإلاو تاوخألا ركشأو ،ةفاقثلا فلم ىلإ نآلا لصن
ىلوألا ةطحملا ،تاطحم سمخ ربع هنع ةباجإلا يف رمأسو دحألا موي هب تئج يذلا ضرعلا راطإ يف هيلإ قرطتلا

ةيضق يه ةفاقثلا نأ الوأ دقتعأف- جمانربلا يف ءاج ام ىلع اقيلعت – ةفاقثلا عوضوم لوح ةموكحلا روـصت ءاـطعإل
ىلإيرادإ بلاق يف اهلاخدإ ةلواحم يدؤت املثم ،لشفلا ىلإ يدؤي اههيجوت ةلواحم نأ كلذ نع رجنيو ،هلك عمتجملا
ةفاقثلا شاعنإو ةيقرت نأ دقتعن مث ،ةبيخلا ىلإ فيظوتلا راطإ يف ةفاقثلا لاخدإ ةلواحم كلذك يدؤت امك ،صئاقن
،ريبعتلا ةيرح ءانبو ،دالبلا يف ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا ميعدت اهنمو تالوحتلا بكوم اقفاري نأ بجي ةيرئازجلا
ةقيقح اهربتعن نأ امبر لضفألا نم نكل ،وزغك اهيلإ رظنن يتلا ةيملاعلا تالوحتلا كلذكو ،عادبإلل لاجملا حتفو
ةينطولا ةيوهلا تانوكم ىلع ديكأتلا راطإ يف لوحتلاو ،قوسلا داصتقا راطإ يف لوحتلا اذكو تويبلل لخدت ةدوجوم
ةفاقثلا ةيقرت نأ يه هلك اذه نم ةموكحلا ةعانق نإ .ةينطولا ةفاقثلل ةيساسألا رداصملا نم اضيأ اهلعجو اهيلع ظافحلاو
ةفاقثلا ةيقرت ةيضق نأ دقتعن املثم ،تاونسلا ربع ناديملا نم كلذ ىلع ليلدلا ءاج دقو ،ةينازيم وأ ةرادإ ةيضق تسيل
كلهتست ةفاقثلل اراد 17 تنب دق رئازجلاف ةمولعمب مكدوزن ىتحو اننأل ،ةفاقثلا رود ءانب ةيضق تسيل يفاقثلا طاشنلاو
ةيقرت نأب نوعنتقم نحن املثم ،اهلامعو اهيفظوم روجأ ىلإ لاومألا هذه نم %80 بهذت ،رانيد نويلم 143 ايونس
ال اذه نكلو ،نييرورض امهرابتعاب امهل ةلئاط لاومأ ريخستو نيزاجنإ وأ زاجنإ يف طقف نمكي ال ةفاقثلا شاعنإو
اذه نم – ريبادتلا يه امف(L’arbre qui cache la forêt) :لاقي امك وأ ،ةباغلا يفخت يتلا ةرجشلا امهنم لعجن نأ ينعي
؟رصتخملا قيلعتلل وأ رصحلل ةموكحلا جمانرب اهب ءاج يتلا - موهفملا

دج تاءارجإ لالخ نم ىتح ،ةسردملا نم ءادتبا كلذو ،عمتجملاو ةفاقثلا نيب ام رثكأ ةلصلا طبر ةداعإ :الوأ
نم ناديملا يف هب لومعم اذهو نييرئازجلا لجرلاو ةأرملاو باشلاو لفطلل ةءارقلا يف ةبغرلا ةداعإل تابتكملاك ةطيسب

يف تفرع يتلا )Les Ciné- bus( قـيرـط نـع ةـسردـمـلل امنيسلا ةداعإ لالخ نم ىتحو ةيسردملا تابتكملا لالخ
.قباسلا

تاسسؤملا لعج ىلع نومزاع اننأ ةموكحلا جمانرب يف ءاج ؟هانعم ام ،ةفاقثلاو داصتقالا نيب ةلصلا طبر:ايناث
لاثملا ليبس ىلع يهو )MECENAT( قيرط نع ةيداصتقالا لكايهلا تادعاسم نم ديفتست يفاقثلا طاشنلل ةيساسألا
تافلم كانهو ،خلإ … ينطولا يلابلا ،ىقيسوملا دهعمك نطولا يف يفاقثلا نيوكتلل ىربكلا تآيهلا ،ىربكلا حراسملا
يننكل معدلا اذه نم – هللا ءاش نإ –بـيرق نـع دـيفتستس يتلا تاسسؤملا هذهو )Les holding ( نيب ام ىتح رضحت
C’est un soutien à l’activité culturelle et non) يفاقثلا ليغشتلل سيلو يفاقثلا طاشنلل معد هنإ – طقف حيضوتلل – لوقأ

pas à la fonction culturelle) دقو ،ينطولا لاملا سأر مامأ – ةـفاقثلا يأ –لاجملا حتف ىلإ– قايسلا سفن يف – الوصو
ةيرئازج ةيئاضف ةانق وأ ةيناث ةينويزفلت ةانق ءاشنإ راطإ يف ،نولبقم اننأب مالعإلا ةلئاع يف ناوخإلل تلق نأ يل قبس
ناك نإ – صاخلا عاطقلاو يداصتقالا عاطقلاو ةلودلل ةيمومعلا لاومألا سوؤر جزم ىلع (Algerian TV)جراخلل
لحارملا هذه يف ةصاخ ربكألا يه ىقبت ةلودلا ةمهاسم نأب ةحارص لكبو تقولا سفن يف افيضم – كلذ يف بغري
نوناق اهيلع صن يتلا تاءارجالا قيرط نع داصتقالاب يفاقثلا طاشنلا طبر اضيأ مت امك ،تالوحتلا راظتنا يفو



.بتكلا رشنو يقيسوملا جاتنإلاك يفاقثلا طاشنلا ىلع بئارضلا ضيفخت يف ةلثمتملاو ةنسلا هذهل ةيلاملا

يف ةموكحلا تنلعأدقف ،نأشلا اذه يف تحرط يتلا ةلئسألا ضعب ىلع ادرو يفاقثلا طاشنلا عيجشت صخي اميفو
ةيلاملا نوناق بجومب قودنصلا اذه سسأت دقف هلل دمحلاو ،بادآلاو نونفلا ميعدتل ينطو قودنص سيسأت نع اهجمانرب
.1998 يفناج لوأ ذنم كلذو رانيد نويلم ةئام غلبم هل صصخو ،سلجملا هيلع قداص يذلا 1998 ةنسل

جاتحي هنأ مكحب- ةساردلل حوتفم هفلمو ،ماسو ثادحتسا قيرط نع ةيفاقثلا ةبخنلاو عادبإلا باحصأ عيجشت كلذك
نوضغ يف -هللا ءاش نإ- ةيعيرشتلا ةئيهلا يدي نيب نوكيس و ةساردلا ديق يف وه هلوح نوناق عورشمو -نيينقت ىلإ
.ةنسلا هذه

يف ريخأت كانه ناك نإو ةأيهم يه يتلا "ةفاقثلا لاجر راد" ءاشنإك ،ةيزمر قرطب ولو نيفقثملا عيجشت اذكو
)ONDA( فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلا رقم يف لثمتملا -ضعبلا همخض يذـلا- رقملا لكشم ىلإ دوعيف ،اهديسجت

اهنوكب ةيلمعلا هذه فصوت ال ىتح – كلذ ليجأت انلضف نكلو ناضمر رهش يف هميلست ضورفملا نم ناك ثيح اقباس
– ةنيدملا طسو يف نئاكلا رقملا اذه ةفاقثلا ءاسنو لاجر ملتسيس ثيح ةمداقلا ةبيرقلا مايألا ىلإ – ءارشو عيب ةقفص

رثكأ وأ تابسانملا يف اروصحم ريخألا اذه ىقبي اليكل ءاقتلالل اناكم مهحنمي يذلا – فيراصملاب ةلودلا لفكتت نأ ىلع
! رباقملا وأ تايفشتسملا يف كلذ نم

يننكل دعاقتلا فلم حتفب اندعو دقف – طقف عيجشتلل وأ ةيزمر اهنم رثكأ يه يتلاو – ةذختملا ريبادتلا صخي اميفو
عجرم اهل سيل)Adhoc( ةجلاعم دادعإل ةساردب مايقلا ددصب اننأ – اهاوتحم نم ةركفلا غارفإل ابانتجا – انه دكؤأ
لثم نيعم ددعب ةنس لك عسوتت ةمئاق يف هطبضو نيينعملا ددع ءاصحإ ىلع لمعن اننكل يلام عجرم الو صاخ ينوناق

.ناديملا يف نيزرابلا رايتخال ةفاقثلا ةلئاع عم رواشتلاب اذهو 100 مث 50

ىلع مكحلا باب نم سيل اذهو – يفاقثلا عضولا صيخشتل 1997 ةنس نم ليرفأ رهش يف ةفاقثلا ةلئاعب تيقتلا دقل
ليبس ىلع دجتف ،هنم لجخن اضيأ انحبصأ يذلاو للخلا نم ةريبك ةجرد ىلإ لصو يذلا – هلمحتن نحنو يضاملا
ىنمتأ انأف!طقف  رانيد فالآ ةتس ةحنم مويلا ىضاقتي ادعاقتمتانيسمخلا نمز نم امنيسلا عاطق نم انانف لاثملا
لبق وه ءيشب- -لقألا ىلع- ءدبلا بـجي نـكلو ىقيسوملاو باـتكلاو امنيسلا لاجر لكب لفكتأ نأ يبلق لك نم وجرأو
.دادزتو ومنلا يف رمتست ىتح اهعيجشتو ةبخنلا هاجت رئازجلا فرط نم نافرعلا فقوم ءيش لك

تاناجرهملا ضعب ةدوع - هلل دمحلاو - ةرـيخألا تاونسلا تدـهش دقف ،كلذك ةيفاقثلا ةايحلا عيجشتب قلعتي اميف امأ
.ةيديلقتلا نونفلاو امنيسلاو حرسملاو

مدع نإ روهمجلل دكؤأل لوقأف ،ةنسلا هذه مظني مل يذلا باتكلا ضرعمب قلعتي يلع حرط لاؤس ىلع ةباجإللو
.ةنسلا هذهل جمربي مل هنأل امنإو لامهإلا باب نم سيل ضرعملا اذه ميظنت

لواحتو ،انم نيبولطم نيريبك ةرباثمو ادهج كانه نإف ةديدع صئاقن فرعي يذلا ينطولا ثارتلا ةيقرت صخي اميف
سلجملا هيلع قداص يذلا ينطولا ثارتلا ةيامح نوناقب اينوناق هتقفرأ دقو دهجلا اذه ةيوقتو عيسوت اهرودب ةموكحلا
.يضاملا رياربف رهش يف ينطولا يبعشلا

تدعأ دقف،ةيروسيف دوجوملا – هللا همحر – رداـقلا دبع ريمألا ثارت ةنايصوأ عاجرتساب قلعتي اميف امأ
مهنيب لحت نأ رظتننو ريمألا براقأب ةصاخلا لكاشملا ضعب كانه نكل ،رمألا اذهب لفكتلل رالود نييالم 3 رئازجلا

ةلودلا ىقبتسو ،رئازجلا دجمل اراد قشمد يف ريمألا راد لعج ىلإ هللا ءاش نإ لصنسو ةيكلملاب ةقلعتم ةيضقلا نأل
.يناعملا نم ديدعلا ىلع لدي يذلا ملعملا اذه نوصت ةيرئازجلا

ةموكحلا جمانرب يف دوجوم ريغ عوضوملا نإ – ةدقع نودب – فارتعالل لوقأ ،ةيرئازجلا ةعوسوملا صخي اميف
اهب بحرن اننإ - ةموكحلا مساب - لوقأو مزعلاو ةدارإلا رثكأ بلطتت ام ردقب ةظهابلا لاومألا بلطتت ال ةركفلا هذه نكل
هذه -هللا ءاش نإ- امهحتفنس نيذللا ريضحتلاو رواشتلا يف نييرئازجلا بدألاو ةفاقثلا ءاسنو لاجر مهاسي نأ انلمأو
.حارتقالا ىلع يبيكر خألا ركشأو ،عوضوملا لوح ةنسلا

بتكلا ةيمك تردقو ،تابتكملل بتكلا يرتشت ةلودلا نإ اقباس تلق ،عبطلاو فيلأتلا ميعدتل بتكلا ءارش صخي اميف
،ريثكلا بلطتت الو ةديمحو ةلوقعم ةركف يهو ةخسن 130.000 يلاوحب ةيضاملا ةنسلا يف اهؤانتقا مت يتلا ةديدجلا



تارافسلاو تارازولاو تايالولاو تايدلبلا انبلاطو ،ينطولا جاتنإلا نم اباتك نوسمخ وأ ةرشع ةنس لك ردص اذإ هنأل
،سالفإلا ةسايس لثمي الو ةيجوغاميدب سيل ءيشلا اذه نأ دقتعأ ،اهنم ةخسن ءارشب مهاست نأ ةيداصتقالا تاسسؤملاو
.ناديملا يف اهديسجت ىلع رهسلا لواحنسو ةركفلاب بحرن نحنف

قلعتي الو سيراب زكرم وه طشني طقف دحاو زكرم كانهف ةقيقحلا لوقن ىتحو جراخلاب ةيفاقثلا زكارملاب قلعتي اميف
ةحارص لكب اهلوقنو - ةيضاملا ةنسلا ذنم سيراب زكرم ىوتسم ىلع ةيراج ريهطتلا ةيلمعو ،ةرهاقلا زكرمب رمألا
تاطلسلا متش ىلإ رمألا اهب غلب يتلا تافرصتلا ضعب اذكو روجألا عفد قودنصل ةقحلم سيل هنوكل كلذ - "ريهطتلا"
يف مدقملا يفاقثلا طاشنلا ةيقرت راطإ يف اهب لفكتلا بجوتست ةديدع صئاقن دجوت امك !! رئازجلا لاومأب ةيرئازجلا
نيذه جلاعن نأ حرتقأو ،ةرهاقلا زكرمب ةيانعلا هقفارتس سيراب زكرمب لفكتلا نأ نيقي ىلع اونوكو .زكرملا اذه
- هناحبس هللا دعب - ةمئاد رئازجلاو ليوط ةايحلا راسم نإ مث ةيقيقح ةيفاقث زكارم امهلعجو امهتيقرتب ،نيزكرملا
.ةحيحص سسأ ىلع ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ةيفاضإ زكارم حتف يف رمتسنل

لفكتنس اننإ - ةموكحـلا مساـب - لوقأو تـلـق املثم ةريغص ولو تابتكم حتفت تاراـفسلا لـعج ةركفل ةبسنلابو
.ةرثكب ةيرئازجلا ةيلاجلا اهب دجاوتت نكامأ يف ةدوجوملا كلتب ةيادب تايلصنقلاو تارافسلا يف عوضوملاب

ةباتكف ،قئاثولا عاجرتساو ريرحتلا برح خيرات ةصاخو ،ينطولا خيراتلا ةباتك ةيضقبقلعتي اميفو ريخألا يف امأ
جاتنإ كانهف ءارآلا تناك امهمو لاحلا ناك امهم هنأ دقتعأو ،ةنس 20 براقي ام ذنم رئازجلا هيلع صرحت رمأ خيراتلا
نم ريثكلا رئازجلا تعجرتسا ذإ ناديملا اذه يف ةرمتسم تاكرحت كانهف قئاثولا عاجرتساب قلعتي اميفو ،مدقت كانهو
- ةيلودلا تايقافتالا ضعبب نيرخآلا عانقإ ةلواحم لالخ نم اذهو رخآلا ريثكلا عاجرتسال عراصت تلازامو ،قئاثولا
.ةياغلا هذه قيقحت ىلإ لوصولاب انل حمست يتلا - ةنس لك رثكأ اهتناكم عفترت يتلا

-لاحلا ةعيبطب- وهو ،لاـصتالاو مالـعإلا عوـضوم ىلإ نآلا لصن ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا
اضيأ وهو ةملوعلاب ىمسي ام مكحب ايجراخو دالبلا يف ةدوجوملا ةماهلا تالوحتلا مكحب ايلخاد ةعاسلا عوضوم
نم ريثكلا تحت شيعن امك ناديملا اذه يف تاحومطلا نم ريثكلا انيدلو نييرئازجك انل ةبسنلاب ةصاخ ةعاسلا عوضوم
،ناديملا اذه هاجت ةموكحلا فقوم ريسفتب - لاصتالاو مالعإلا نع اثدحتم - انه أدبأ و ،تازازفتسالاو تاطوغضلا
اصاخ مأ ناك ايمومع - مالعإلا حدمي نأب - ادغو مويلاو سمألاب - ضفرلاو ةيفافشلا ىلع ينبم فقوم هنأب الئاق
اننأ كلذك افيضم ،رثكأف رثكأ ةينطولا حلاصملاب ةعانق ةنهملا لهأ لك دادزي نأ لمأ ىلع كلذك ينبم وهو ،ةموكحلا-
نم نكمتتل ةريبك دوهج لذب ةموكحلا اهتمدقم يفو ةيمومعلا تاطلسلا ىلع بجوتي هنأب - ةدقع ةـيأ نودب - فرتعن
لوحتب قلعتي عوضوملا نأ مكحب ةلماكلا ةيفافشلل بيجتسي يذلا يفاكلا لاصتالا ىوتسم ىلإ ةلصوملا تاوطخلا عطق
نم لقأ ذنم قطنلا ةراضح عم نآلا فيكتن نحنو طقف تانينامثلا ةياهن يف تمصلا ةراضح نم جورخلا يف لثمتي

.دوصقملا نومهفت يرئازجلا بعشلا نمو تاسسؤملاو ةرادإلا نم مكلكو ،رئازجلا تانبو ءانبأ نم مكلكو تاونس رشع

عورشم قيرط نع تآ رمألاو اينوناق لاجملا حتف يف الوأ لخادلا يف لثمتي ؟مالعإلا ةزهجأ هاجت فقوملا وه ام
نم ناديملا يف ةكراشملا لاجم عيسوت كلذكو ،ناملربلل رارقلا ةدايسبو نيينعملا عم رواشتلاب مالعإلا نوناق ليدعت

.مالعإلل ىلعألا سلجملا ءاشنإ لالخ

نمو ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا مامأ ىرخأ ةرم دكؤأ انهو تايناكمإلا ىوتسم ىلع لاجملا حتف:اثلاث
ةعبطم حتفي نأ ديري يذلاف ،طقف رهش نم لقأ ذنم ةيمالعإلا ةنهملا لهأل هتلق يذلا ءيشلا ،يرئازجلا ماعلا يأرلل انه
نأ ديري يذلاو هدعاسنسف ةعبطم حتف دارأ نم كلذ نم رثكأ لب كلذ عنمي يميظنت وأ ينوناق دنب دجوي الف لضفتيلف
يذلاو ،لضفتيلف داريتسالاب ةصاخ ةسسؤم سسؤي نأ ديري يذلاو ،لضفتيلف قاروألا دروـتست يتلا ةسسؤملل لخدي
جمانرب عورشمب وأ ةركفب مهاسي نأ ديري يذلاو لضفتيلف ينطولا بارتلا ربع دئارجلا عيزوت ةكبش حتفي نأ ديري
ةئيه سيسأتىلإ دعب لصن ملو هلوح طبختن انلزام ةنس ذنمو اننأ ماشتحا نودبو هنع لوقأ يذلاو – ةيمومعلا تاطلسلل

.لضفتيلف -داصتقالا سسأ ىلع ريست ،دالبلا لخاد فحصلا عيزوتل ةيمومع

مل ةنس 40 ةدم انومتش نيذلا سانلا ىتحف ،بناجألا نييفحصلل ةحوتفم رئازجلا باوبأف ،يبنجألا مالعإلل ةبسنلاب
ءيش اندنع سيلو ،نييرئازجلا نييفحصلل اهوضفر نيح يف ،لوخدلا ةريشأت بلط - دقح يأنودب - مهل ضفرن
.لضفتيلف ،لضفتي نأ ديري يذلاو ،هيفخن

لثم ةرعقملا تايئاوهلا لاجم يف ةيطغت اهل ملاعلا يف ةلود كانه سيل ،يبنجألا يمالعإلا جوتنملا صخي اميف
مزليوurbain) (C’est l’esthétique ،اهعنم بجيو -هتيب يف ديس دحاو لك- "ال" لوقي ضعبلا عمسن كلذ عمو ،رئازجلا
"Le câble"، ديس يرئازجلا بعشلا نأل ،ةموكحلا لضف نودب تاونس ذنم ةدوجوم تناك عاضوألا هذه نأ ملعن نحنو
.بتكيلف بتكي نأ دري نمو قوسلل عجرت يهف ةبوتكملا دئارجلا امأ ،جضانو

خأ نم – مكنذإ دعب – يأركو ،ةموكحلا فرط نم شاقنلا يف ةكراشمك عوضوملا اذه لوح يفاضإ قيلعت يدل نآلا



– هلل دمحلاو –نحنو ةيدجو رثكأ ةدوربب اهيلإ رظنن نأ بجي لاصتالاو مالعإلا ةيضق نأ وهو ءيش لك لبق مكل

يعيبطلا هطيحم نع مدقت ايوق ادلب كلمن نحن ،ىقبت امب نراقي ال ىضم يذلاو ،انتباصأ يتلا بئاصملا نم نوجراخ
ةعيبطبو – انل نآلا دح ىلإو ناك اذإو ،ةيداصتقالا تاحالصإلا يف ىتح وأ تايرحلا يف وأ ةيسايسلا ةيددعتلا يف ءاوس
احبر هنإ لوقأ نكل ،جراخلاو لخادلا يف بتكت يتلا ءايشألا ضعبب لاغشنالاو ،طيلغتلا تالواحم ةمواقم قح– لاحلا
ةداعإ يف أدبن امنإو طقف اياحضلا صخي ال اذهو باهرإلا بقاوعب لفكتلل موقن املثم امبرو – لبقتسملل – تقولل
يف نمكت ال مالعإلا ةيضق نأ وهو ةيرارمتساو ةمالس رثكأ وه يذلا حرطلا انسفنأل مدقن نأ تقولا ناح ،ميمرتلا
ce n’est pas le)ةليسولا vecteur)نيسحتلا ةيلوؤسم ةيمومعلا تائيهلاو تاطلسلا ىلع عضي اذهو ةلاسرلا يف امنإو
داقتنالاو شاقنلا ةلاسرو راكفألا ةيددعت يدحت عفر ةيلوؤسم عمتجملا قتاع ىلع عضي امك ،اهغلبن يتلا ةلاسرلا عنصل
ةضراعم نأل –Le nihilisme ةيسنرفلاب اهنع ربعأ نأ يل اوحمساو ةقيقح نع اليلق دعتبت ةلاسر- رمتسملاو ءانبلا
نأ بجي كلذك اذـهو ،يعـيبط ءيش عاضوألا رييغت ىلإ حومطلاو عورشم ةموكحلاب اضرلا مدعو لوبقم رمأ ةطلسلا
.لاصتالاو مالعإلا ةيضقب قلعتي ام اذه ،هباسح بسحن

يف يأ هدعوم يف نوكيس ةينطولا ةغللا لامعتسا ميمعت نوناق قيبطت ناك اذإ لوح ةينطولا ةغللاب قلعتي اميف تلئس
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عم ةرابع تلمعتسا دقو ،لاؤس هلوح قبي مل رمألاف ،نوناقلا ةلود يف اننأ مكل دكؤأو لوقأ ليلق لبق تنك اذإو
ةينطولا ةغللاب نآلا لفكتلاف "بيرعتلا ةصصوخب ءاج هنأ نوناقلا ةمكح نم" :مهل تلق ثيح ،ةموكحلا يف يئالمز
بقاري ال ماعلا نيمألاو ،ماعلا نيمألا بقاري ال ريزولاو ،ريزولا بقاري نأ ةموكحلا سيئرل قبي ملف ،اصصوخم حبصأ
نم- ضعبلا برغتسي امبرو ،ريبادتلا ذختن نحنو ،ددحم نوناق قفو هئاضمإ دنع هتيلوؤسم دحاو لك لمحتيو ريدملا
دق ةردقلاو ريضحتلا نأ ،قيسنتلا دصق ةموكحلا اهدقعت يتلا تاعامتجالا يف هلل ادمحو انفشتكا اننأ -تايطعملا قلطنم
:لوقنف بيجن ؟ةيلمعلا هذه لوح ةموكحلا روصت وه ام نآلاو .اهروصتن نكن مل ةريبك ةجرد اتغلب

ةغلل ىلعألا سلجملل ةريبك ةيمهأ يطعي ام اذهو ،ايئاصقإ ىتح الو ايجوغاميد الو ايجولويديإ اروصت سيل هنإ
قوس نم ةينطولا ةغللا جارخإ ىلع لمعلا بجي نكل ،دحأ يأ ىلع بقعن الو ،دحأ ىلع ديازن ال نحنو ،ةينطولا
لوح تاينيعبسلا ةيادب ذنم نييرئازجك اهانذخأ يتلا تارارقلاو تايلوؤسملا عم فيكتلا انيلعو ،تاديازملاو تاعارصلا
عم فيكتلاو ،لاجملا ريفوت بجو مويلاو رئازجلا ءانبأو تانب نم نييالملا بيرعت انررق دقف ،ميلعتلا يف بيرعتلا ميمعت

له انسفنأ ىلع الاؤسحرطنس ادغو ،ملاعلا قئاقح وأ رئازجلا يف ةدوجوملا صئاقنلا ثيح نم ءاوس ناديملا قئاقح
ةرادإف ،هجلاعن فوسف للخ كانه ناك اذإ ؟نطاوملا ةجلاعم يه ةيمتحلا نأ مأ ةيبرعلاب ةفصولا ررحن نأ ةيمتحلا
لخدنس له ىقبي لاؤسلاو ةينفلا بناوجلا ضعب يف نمكي الاكشإ كانه نأ ودبي نكل ،يقابلا لثم برعتت ةيلاملا
؟ةبيرضلا ليصحت عنمنو ،ايفرح نوناقلا قيبطت ضرفن وأ اليلق انرومأ مظننو ادغ ةبيرضلا

،عاضوألا ةساردب موقي نوناقلا فرط نم هل ةلوخملا تايحالصلا لالخ نمو ةينطولا ةغلل ىلعألا سلجملا نإ
يف عورشلاف كش نود نمو ،تاطلغلا باكتراو فوختلا نعو تاديازملا نع دعتبن انلعجي ام وهو ،تايصوتلا حرتقيو
.ةحاسلا ىلإ نادوعي رمألا اذه يف قطنملاو ةدوربلا كرتت يتلا ىلوألا تاوطخلا نم نوكي فوس نوناقلا اذه قيبطت

وعدنو هرايتخا مت سيئرلا ىتحو ةدوجوم تايناكمإلاو ،دوجوم صنلاف ،ةينطولا ةغللاب صاخلا عمجملل ةبسنلاب امأ
نونوكيس نيذلا مهو صاخشأ ةسمخ نييعت يه ةلودلا ةمهم نأل ،ةمهملا يف قلطني ىتح لجاعلاو لماكلا ءافشلاب هل
.مهءالمز نوراتخي مهو ةنهملا لهأ نم عمجملا

اذه ناكو ةيلحملا تاعامجلا عوضوم وهو الأ تالخدتلا يف اريبك ابيصن ذخأ عوضوم ىلإ يتأن طاقنلا هذه دعب
انهو ،ةيلحملا تاعامجلا قيرط نع اوؤاج ميركلا سلجملا اذه يثلث نألو ،ةلودلا ةزيكر اهنأل كلذو ايقطنم بيصنلا
.تالاغشنالا ىلع باوجلاو تايطعملا ةلمكت لوح دهجلا بصنيس ،لادج نودبو بيقعت نودب

يف ةبغر كانه ةيلحملا تاباختنالا دعب هنإ" :لوقت قيلاعتلا ضعب تءاج هنإ ةيادبلا يف لوقأ ،راطإلا اذه يفو
."ةياصولا تحت عضولا يف ةبغر كانه وأ ةرادإلا فرط نم شيمهتلا

بهذا هل لوقن ،هانلفغتسا اننأ ةعانق ىلع هكرتن ال نأ بجيو كلذ عباتي ماعلا يأرلا نكل ،متنأ مكعانقإل مكبيجأ ال انأ
نأل ناك فرط يأل ليمج ءادسإ نودبو ! ،هلل اشاح ،ال ،جردلا يف مهب يمرن مث سلاجملا ىلع توصو تاباختنالل
لوادتت يتلا ةئيهلا وه يدلبلا يبعشلا سلجملا ،ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيلحملا تاعامجلا نإف راصتخابو ،لصف دق نوناقلا
اميف ةيدلبلا نوناق لصف املثم ةيالولا نوناق يأ نوناقلا هيف لصف دقف يئالولا يبعشلا سلجملا امأ ،دحاو نآ يف ذفنتو
راصتخابو ،ةيالولاب صاخلا ناملربلا يئالولا يبعشلا سلجملا نم لعج نوناقلاف ؟نوناقلا لاق اذام ،ةيدلبلاب قلعتي
سرادملاك ةيلحملا ةيمنتلا جمارب عزوي يذلا وهو ،ةيلحملا ةينازيملا ىلع توصي يذلا وه يئالولا يبعشلا سلجملاف
ةموكحك امهيلع بساحتن اننإف قيرطلاو دسلا امأ ،يزكرملا ىوتسملا نم لومتو ررقت جمارب كانهو ،نكسلاو
4يف عمتجي يئالولا يبعشلا سلجملاو قبطت يتلا ةيذيفنتلا ةطلسلا ريبادتو تاءارجإ ةبقارمب موقي يذلا وهو ،ناملربو



،ةنسلا يف تارم عبرأ يئالولا يذيفنتلا زاهجلا بساحي يئالولا ناملربلاو ،ةنس لك نيترم انبساحي ناملربلاو ،تارود
.ةقيقحلا نع ةديعب تافوختو اراكفأ اهنم صلختسي امبر تاروصت يف اقراغ ماعلا يأرلا كرتن اليكلو حيضوتلل اذه

ةيضق نإف كلذ نم رثكأو نيينعملا عم رواشتلاب امهيف لمعلا انأدب دقو ،ةرورض ةيالولاو ةيدلبلا ينوناق ليدعت نإ مث
رود ناحضوت روتسدلا نم ركذأ ام ىلع ناتدام وأ نادنب كانهو ،روتسدلا اهيف لصف دق ةيلحملا سلاجملا ةيحالص
بصع ىمسي امو عاضوألا صخي اميف امأ .ةينلا صخي اميف اذهو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةبختنملا سلاجملا ةناكمو
اذه يف اليلق ليطأسو تايدلبلل يلاملا زجعلا نع نوروكشم متنأو متملكت دق كلذك انهو ،لاومألا يهو برحلا
هذه لشل يلام زجع ريضحتب انمقو تاباختناب انمق دق اننأ نظيو راكفأ نطاوملا دوارت ال نأ ىلع اصرح عوضوملا
قلطي امك ةيبلغألا نعو مكاحلا بزحلا نع ةلقتسملا - ةيسايسلا تاءارقلا بسح - سلاجملا كلت ةصاخو سلاجملا

ce sont) سلاجملا اهيلع تتوص يتلا ةينازيملا يف زجع وه هنع نوملكتت يذلا زجعلا نإ لوقأ راطإلا اذه يفو ،اهيلع

des déficits sur des budgets votés)سيل – ايناث– زجعلا اذهو .ةنيعم فيراصموليخادم ىلع اهتاباسح تنب اهنأ يأ
سلجملا يف عوضوملل ةيلخادلا ريزو ديسلا حرش ىلع ةدايزو ،ةبختنملا سلاجملل بصن انيمك نكي ملو ،سمألا ديلو
ردقت ةلماشلا هتفلكت تناكو ةيدلب 1075 سمي ناك 1996 ةنس يف تايدلبلل يلاملا زجعلا نأ فيضأ ،ينطولا يبعشلا
حضوأل مكحمستسأ انهو ،رايلم فصنو رييالم 6 ةيزكرملا ةينازيملا هنم تددس ،رانيد رايلم فصنو رييالم 8 ـب
ةسايس كرت مدع بجاو وهو ؟ج.د رايلملا فصنو رييالم 8 سيـلو ج.د راـيـلـملا فصنو رييالم 6 ديدست مت اذامل
يف بغرن انمد امف الوزنو ادوعص ةلودلا ةيلوؤسم نم وه يلاملا نزاوتلاو ةينازيملا يف زجعلا نأل دوست ةلوهسلا
تناك يتلا تايدلبلا ددع داز 1997 ةنس يفف ،طغضلا ىقبي نأ بجيو ،كلذ سردن نأ الإ انيلع امف تالفح ميظنت
،عومجملا يف رانيد رايلم 12 ىلإلصو دق ناك زجعلاو ،ةيدلب 1159 ىلإ لصوو فسألا عم زجعلا نم يناعت
عومجملاو ىرخأ رانيد رييالم 3 تددس 1998 سرام 07 يفو رانيد رييالم 8 ،1997 ةياهن يف تددس ةلودلاو
سلاجم كانهف ةديدج ةدهع انلخد اننأل ؟رييالم 3 انفضأ رييالم 8 دعب اذاملف ،12 لصأ نم رايلم 11 وه ددسملا
نأب لاقي ام نوعباتتأ ناديملا يف صرحلا ىقبيل رايلم 12 ددسن ملو ،ةينلا ءوسو لشفلا اهنع أردن يكلو ةبختنم
،ةرفوتم تايناكمإلا نوكت ال نيحو ناديملا ةيمتح نم ةيوبعشلا مدع نإ ؟اهسيئر ةصاخ ةفصبو ةيبعش ريغ ةموكحلا
ةلمحلا ليصافت يف لخدأ امنإو ،ليصافتلا يف لخدأ ال انأو تالمحلا نع متملكت .ةحارصلا لوق اضيأ ةيلوؤسملا نمف
ضعب يف كانهو ،ةيحضتلاو دهجلاو لمعلا نع هثدحأ تنكو مهئدابمب بعشلا عم ترس امل ،يرودب انأ اهب تمق يتلا
نأ نودوت متنك اذإ الئاق بيجأ تنك دقو دحاو نآ يف ةموكح سيئرو احشرم تنك يننأل نكسلا نع ملكت نم تالاحلا
يبختنم مامأ ةمحرلا باب قلغ ليبق نم سيل اذهو ،مكرايدب اوثكمت نأ لضفألاف تيوصتلا لجأ نم نكسلا مكيطعأ
اوحمساو ،ضرملا ردصم ىرن نأ دبال ،مويلا قئاقحلا لوق ىلع ةدايز ،نآلا .نينطاوملا مامأ كلذ نم رثكأ وأ بعشلا
دق انقبس نم نأب لوقلل سيل اذهو تايرئازجو نييرئازجك سوردلا صالختسال ضرملا ردصم حرشو عوجرلاب يل
ةداعإ ىلع نومدقم اننأل يضاملا ىلإ رظنن نأ دبال ايناثو ،ءاطخأ ىلإ يدؤت تافرصت كانه نأل لب،ال ،اهوسلفأ
؟يرادإلا ميسقتلا ةداعإ صخي يذلا روصتلا نع -مكل ركاش انأو- ينومتلأس دقو يرادإلا ميسقتلا

دهع ، كاذنآ ماتلا باوصلا قيرط ىلع رئازجلا تناك 1974 ةنس يف :راصتخاب تاطحملا ضعب ركذأ انهو
تناك اندالب ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه ،ةوطخ دعب ةوطخ ريست تناك رومألاو ،ةيالو دعب ةيالو ،ةصاخلا جماربلا
ةنسو .تايدلب 703و ةرئاد 160و ةيالو 31 ىلإ ددعلا انعفر ةكبشلا عيسوتل تقولا ناح نيحو ،ةيالو 15 مضت

ىدل طغضلل ةباجتسالا نم عون تقولا كلذ يف راصو ،ميسقتلا يف رظنلا ةداعإ يعدتست فورظلا تناك 1984
31 نم رورملا ىلإ يمري كاذنآ ةموكحلا هتدمتعا يذلا ميسقتلا ناكو ،مويلا اهلوق بجي قئاقحلاو ،ةطلسلا وأ لوؤسملا
48 ىلإ تلصو يتلا تايالولا ددع ىلع ينطولا يبعشلا سلجملا يف ضوافتو طغض كانه ناكو ،ةيالو 40 ىلإ
؟ضيوعتلا عقو نيأ نكل ،ليوط ءانع دعب ةيالو

رومألا حضون يكلو ةيدلب 1541 ىلإ ةيدلب 703 نم تايدلبلا ددع عفتراف ،تايدلبلا ىوتسم ىلع ثدح ضيوعتلا
ةيدلب هسأر طقسم نوكي نأ بلاطي نطاوم لكو كلذ يف قحلا اهل ،ةيدلب حبصت نأ بلطت ،ةيرق لكو ةرشد لك نإف
؟ال لوقو ةقيقحلا لوق امهبجاو نكلو ،لوقلا ةلهس يهف معن لوق سيل لوؤسملاو ةطلسلا بجاو نكل ،هقح نم كلذف
؟ال اذامل عانقإلل ةجحلا ميدقتو

اننإف ،ناديملا يف ادودرم كلمت ال يهو تايدلب انسسأ اذإ نكل،الوخدم اهل رفون نأ بجي ةيدلبلا سيسأت لبق اننأل
ميدقتل بعشلا نم بارتقالاب لوقن انك اذإو ،ايلاح ناديملا يف دوجوم رمألا اذه .سالفإلاب لوألا اهموي نم اهيلع مكحنس
ازاهج فلخن نأ لضفألا نم لهف ةعساو ةقطنملا تناك اذإف تاقحلملا ىلإ يضملا لضفألا نم هنإ لوقنس ،تامدخلا
.؟اهعبتي ام لكو تامدخلاو قئاثولا مدقي ازكرم ءيشنن مأ ،بتاورلا يف تايناكمالا لك كلهتسي الماك ايطارقوريب

يفف يناوخإ اي فرصتلا سفن يف ةعقاولاو اهنع متملكت يتلا رئاودلا يهو ،ىرخأ ةطحم كانه ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
هذه ،ةرئاد 555 ىلإ اهموي يف تعفتراو ،ةرئاد 229 ىلإ ةمسقم تناك ،حرشلا ىلإ جاتحت ال بابسألو 1991 ةنس
.اداقتنا سيلو هلل ةداهش



نأ لوقلا ينعي ال اذهل انركذو ،رئاود ثالث عضوب مهبلاطت مهلصت تايقرب نأ ريغ ،ةدحاو ةرئاد اوحرتقا ةالو كانه
نأ نآلا نحن انيلع بجيو هنأ ريغ ،ةصاخلا هفورظ بسح فرصت دحاو لك نكل ،هلل اشاح اريخ اولعفي مل انوقبس نم
حارتقا يف نمكي لحلا ؟لكاشملا نع ملكتلا يف ءاقبلا يفكي ال هنأل لحلا وه نيأ باوجلاو لبقتسملل سوردلا صلختسن
يأ لومن نأ بجيو ادحاو انطوو ادحاو ابعش لثمن اننأل ؟اذامل ،ةيلحملا لاومألل رابتعالا ةداعإ يهو ةموكحلا ةركف وأ

اتلك يفف ةيزكرملا ةنيزخلا نم وأ ةيلحملا ةنيزخلا نم ليومتلا مت نإ ءاوسف ،اقيرطوأ ابعلم وأ ةسردم ناك ءيش
ةمدخلا نيب ةلصلا برقن انلعجي ءيشلا اذهو ،رئازجلاو يرئازجلا بعشلا وهو دحاو مسج نم جرخي ليومتلا نيتلاحلا
نإ ؟ىرخألا نادلبلا ريست فيك .تايناكمالا لاخدإ ةيلوؤسم لمحتي يذلاو بلاطملا نيب كلذك ةلصلا برقنو ليومتلاو
بسح يه لب ،برغلا ىلإ قرشلا نم ةدحوم ةرايسلل ةددحملا ةبيرضلا لوقن نأك ،طمنلا سفن ىلع تسيل ةبيرضلا

دينجت يف اهتائيهب مهاست ،ةلماش ةيمنت ءانب راطإ يفو نماضتلا راطإ يف ةلودلا لاحلا ةعيبطب ىقبتو ،دحاو لك ةجاح
نع ةيطارقوريبلا عفر ،رامثتسالا عيجشتك اياضقلا نم ديدعلا ىلع مكتالخدت يف يناوخإ اي متححلأ .تايناكمإلا
تناك اهنأل ؟رانيد فصنب ىطعت ةيمومعلا يضارألا لعج يذلا ءيشلا وه ام ،قئاقحلا ذخأن .......اذكو رامثتسالا
ئطاش ءاركبموقن انلعج يذلا ءيشلا وه امو لوخدملا كلذب ةينازيملا ليومتب يلابي ال يطعملا نأو ! اذكه ىطعت
ريناند ةرشعب ىهقم وأ قوس ءاركب موقن انلعجي يذلا ءيشلا وه ام ،رييالملا دصحب ليفك وهو ميتنس 5ـب صخشل
؟ةيلحم ةرادإك رامثتسالاب متهن ال انلعجي يذلا ءيشلا وه امو ؟افلأ حبري هبحاصو

اذهلو ،"كليابلا" ةلود ةركف ام اعون كانه نأل بئارضلا عفديو لغشيو رمثتسي وهف ،كلذل جاتحن ال اننأل ةطاسب لكب
ةجهل كلذ نوكي ال امبر ، ةيلحملا لاومألل رابتعالا ةداعإ ىلإ عوجرلاو ةمكحب يرادإلا ميسقتلا ىلإ وعدن امدنع
.لبقتسملا نمضي يذلا ديحولا كلسملا هنأ نيقي ىلع اونوك نكل ةحرفم

.اهيلإ قرطتلا دوأ عوضوملا اذه لوح ةريصق دج طاقن ثالث كانه ةلئسألا ةلمج نم

؟ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ديدجلا ميسقتلا لوح مييقتلا وه ام :الوأ

مهاسو ،ةنيدملا رييست يف ام اعون نسحأ مكحتب حمس – ةغلابم وأ ةلماجم نودبو – رهشأ 7 وأ 6 دعب ديدجلا ميسقتلا
،نارهو يه ىربك ندم 3 يف قبطيسو ،جمانربلا يف هنع نلعم يرييست طمن وهو ،ةينمألا عاضوألا نسحت يف اضيأ
كانه نكلو ،كلذ يف قحلا مهل سانلا لك نأ ملعن نحنو ،اقبسم ةيلاجترالا ةفاضإلا بنجتل ؟اذامل ةبانعو ةنيطنسق
فلأ 300 اهل يتلا ندملا لثم اهرييست عيطتست ال رثكأ وأ ةمسن نويلم اهنكسي يتلا ةنيدملا نأل .اهعابتا بجو ريياعم
صخي اميف لاقي ءيشلا سفن ،ال رقتحمو لهس ةمسن 300.000 كلمت يتلا ةنيدملا رييست نأ ينعي ال اذهو ،ةمسن
سلجملا يف عانقإلا ىلع - ديدشلا فسأللو- ةردقلا كلمن مل ،ىربكلا ندملا يف تارامعلا ميمرتب صاخلا لاؤسلا
اولاق مهنكل ،ام اعون ةرمثلا يطعت تأدبو ةمصاعلا رئازجلا يف انلعف املثم TAXE انحرتقا دقو ،انبلغف ينطولا يبعشلا

يبعشلا سلجملاو ،ةموكحلا ةثالثلا نحن هيلع هللا ءاش نإنواعتنس ةنسلا ةياهن يف يتأن امدنع امبر ،سأب ال ،ال
.ةمألا سلجمو ،ينطولا

كرتن ال ىتحو كلذك انهف - ةرواجملا تايالولا ىلع ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ديدجلا يرادإلا ميسقتلا بقاوع امأ
نإف ،ةريثك ءايشأ مهصقنت ةديلبلاو ةزابيت يفو سادرموب يف انناوخإ نأ ةصاخو - مزاللا نم رثكأ فوخت وأ كش يأ
تفتخا يتلا يه اهنأل ينهملا طاشنلاب ةقلعتملا ةبيرضلا يف ةصاخ ايضيوعت ءارجإ سسأ دقو حضاو نوناقلا
سادرموب ةيالول ةبيورلاب صاخلا يعانصلا بكرملاو ةزابيت ةيالول رئازجلا برغب ةصاخلا ةيحايسلا تابكرملاو
مت دق ينهملا طاشنلا ىلع ةبيرضلا يف يضيوعتلا ءارجإلاو ،ةديلبلا ةيالول عونلا اذه نم ءايشأو عرازم تفتخاو
املاط ارمتسم ىقبي ءارجإلا اذهو ،رانيد نويلم 30 ىلع يوتحيو 1998 يفناج 31 موي هرارق ىلع ءاضمإلا
.نوناقلل قيبطت وه امنإو ايموكح ارارق سيل اذهو هيلإ ةجاحلا تعدتسا

زاهجلا يلوؤسم تاوصأ ىلإ مكتوص ةفاضإ ىلع مكركشأ الوأ ،ةيلحملا تاراطإلا ةيضق كانه بابلا اذه ةياهن يف
لوقلا لبقن ال نكل ،ءايبنأ مهنإ لوقن ال نحن ،ةيذيفنتلا سلاجملا يف اولمع نيذلا ءاسنلاو لاجرلاب هيونتلا يف يذيفنتلا

ةلودللو بجاو ةلودللو مهنم ديدعلا دهشتساو يفوت مهنم ريثكلاف عمسن انك امك "ةرادإلا يف باهرإلا" مهنإ مهنع
،هب لفكتن المع كلمي ال يذلاو ،ةيقرت ىلع لصح نم مهنمو هلمعل عجر نم مهنمف ،ةعامجلا هذه ةياعر يف ةيرارمتسا
.نييسنم اوسيلف ةدوجوملا ةمزألا مغرو نكسلا اياضق امأ

دحأ الو سيياقم قفو ريست ةرادإلاف .سيياقملا لوح لاؤس كانه ناكو ةيلحملا ةرادإلا تاراطإب نآلا قلعتي اميف امأ
قفو نوكي هنييعت متي يذلاو ،فلملا صحف تاءارجإو سيياقم كانهف ،ال "مهبحاص هنأل هب ءيج دقل" لوقلاب مكعدخي
لك بجاو نم لعجت ةيسائر ةميلعت كانه 1995 يفناج ذنم هنأ فيضأو ،سيياقم قفو حرس دقف حرس نمو ،سيياقم
نييعتلا نأل فلملا يف ظفحي ايباتك اريرقت مدقي نأ دبال عاطقلا ناك امهمو ريدم قوف امف ريدم ةيحنت بلطي ريزو
.ريزولل حارتقالاو موسرمب



نيسحتلا يعادب لب كشلا يعادب سيل اذهو 1996ةنس ةيلحملا ةرادإلا ىوتسم ىلع ةكرحلا 1996ذنم انلخدأو
هتمارص نيلتسو دومجلا هبيصيس هلقع نإف ةنس نيرشع ةدم هبصنم يف ىقبي نيعم عاطق ريدمب كلذ نع الاثم يطعنو
ىلع تاونس 5 نم رثكأ هبصنم يف راطإلا ءاقب مدع ىلع صنيءارجإ لخدن 1997 ةنس ذنم انكرت ام اذهو ام اعون
.يلحملا ىوتسملا

يوذو نيدهاجملا ةيضق لوح لاؤس حرط ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
نيدهاجملل ءايشأ مدقن اننأكو اماقرأ ضرعأ نأ ديرأ ال يننأل ،ةريثك ليصافت يف لوخدلا مدعل يل اوحمسا ،قوقحلا
– تايطـعملاو ماـقرألاـف ،ابجاو يدؤـت نأ طقف ةموكحلا سيلو رئازجلا هيف لواحت يذلا تقولا يف قوقحلا يوذو

يفتكأ يذلا ءيشلاو - اهب لاصتالا ليصافتلا لكل ةجاح يف مه نيذلا ةوخإلا نم وجرأف نيدهاجملا ةرازو ىدل ةدوجوم
ةنس يف ارايلم 12 نم لقتنا يلامجإلا يلاملا اهمجح نيدهاجملاو قوقحلا يوذل ةاطعملا حنملا نأب لوقلا وه ،انه هب

ةمدخلا يف نيدهاجملا ريزو خألا نودجتس - لبق نم تلق املثم - ليصافتلاو ،1998 ةنس يف ارايلم 26 ىلإ 1994
.اهايإ مكئاطعإل

ءامدق ةحارل ةصاخلا تايناكمإلاو يركسعلا عاطقلاو يندملا عاطقلل ةيبطلا تايناكمإلاف ،ةيحصلا ةيانعلا صخي اميف
.ةدوجوم قوقحلا يوذو ريرحتلا برح يبوطعمو نيدهاجملا

يهو عونلا اذه نم ءايشأو نكسلا ناديمو ضرقلا ناديم يف ريبادت كانه يداصتقالاو يعامتجالا معدلا صخي اميف
اهلمـحي يتلا ءايشألا ةلمج نم ةناكملاو نافرعلاو ،ناديملا يف ةدوجوم يهو ايصخش انأ اهب حرصأو ةيفاك ريغ
،نمضتي لب ،ضعبلا لوقي امك طقف ةحنملا لجأ نم نوناق ليدعت ليبق نم سيل يذلا ديهشلاو دهاجملا نوناق عورشم
.نافرعلاو ةناكملاو قوقحلا

نيدايمو يسردملا ناديملا يف هشيعن نظأ امك رمألا اذهف اهيلع صرحلاو 1954 ربمفون ةروث ةلاسر ةيقرت امأ
.ىرخأ ريبادت لالخ نمو ةريثك

:يعامتجالا بناجلا ىلإ نآلا لصن – ةليوط ام اعون لازت ال ةمئاقلاو – طاقنلا هذه دعب

كلذك تالخدت،ناديملا نحمو ةريحو لاغشنا لمحت ةديدع تالاغشناو تالخدت عوضوم يعامتجالا بناجلا ناك
نكلو ةمهم طقف تسيل يهو ،انع ةبيرغ تسيل – مكيدل كش الو دقتعأ -قئاقح ىلـع بصنتو ،لكلا تالاغشنا لمحت

.رئازجلا ءانبأ تقولا سفن يف اننأل

اهنم يناعي يتلا عاضوألا هذه ةجلاعم يفو ،اهلوح شاقن الو ةميلأ ةقيقح يهو ةبعص ةيعامتجالا عاضوألا
،قئاقحلاو ةريسملا حرشو ناديملا ةرارم غيلبت ىلع صرحلاب نينطاوملا تايونعم يعارن نأ انيلع هنأ دقتعأ ،بعشلا

عاضوألاب ةنوهرم ةموكحلا ةيقادصم له هيف لوقت -ةروكشم يهو- الاؤس يلع تحرط دق تاوخألا نم اتخأ نأل
ىلع كلذك ةينبم ةموكحلا ةيقادصم نأ وهو ،نينطاوملا تايجاحل ةباجتسالا ىلإ ائيش فيضأو ،معن لوقأ ؟ةيعامتجالا
لواحن نأ بجيف ةبعص انعاضوأ تناك اذإ لاجملا اذه يفو ،قئاقحلا نم بورهلا ضفر يف رارمتسالاو قئاقحلا لوق
نم ةبعص يه له ؟طقف ةيداصتقالا تاحالصإلا ءارج نم ايعامتجا ةبعص انعاضوأ لهف ،راسملا ةرانإ تحت اهلعج
:نالاثم كانه ؟بعاصملا مكارت ةيرارمتسابةبعص انعاضوأ نأ مأ ؟طقف ةنيعم ةموكح فرصت ءارج

امبر ةموكحلاو ،ةنزاوتم ةينازيم داجيإ ىلع صرحلاو تايقافتالاو ،يلودلا دقنلا قودنص مويلا كانه :نكسلا لاثم
؟لبق نم رمألا ناك فيك نكل كلذ يف انيلع ال ،ام اعون ةيساق

غلبي - ةدوجوم لازتال عجارملاو – نكسلا ناديم يف زجعلا ناك ،دعبضفخني مل لورتبلا رعسو 1984 ةنس يف
.نكسم فلأ 673

.نكسم فلأ ةئامو نويلم :ـب ردقي نكسلا يف زجعلا ناك – تاحالصالا لبق يأ - 1990 ةنس يف

ةقيقحلا نم بوره الو ،دوجوم زجعلا نأب لوقأ انهو ،نكس فلأ اتئامو نويلم :نكسلا يف زجعلا :1997 ةنس
.دعب اميف ببسلا مهف عيطتسن امبرو ،تافرصت وأ تاحالصإلا ءارج نم سيل هنكلو

قفدتي يذلا وه بابشلا نأو ةصاخ نكل حيحص اذهو ،رئازجلا ىلع رطاخملا ربكأ نم يه ،ةلاطبلا وأ لمعلا ةيضق
بسح اندنع ناكو %24.5 ـب ردقت ةلاطبلا ةبسن تناك 1991 ةنس يف ،هنطو راسمب هركذن يكلو ،قوسلا ىلع
.لاطب فلأ ةئامتسو نويلم دالبلل ةيمسرلا تايئاصحإلا



نم )02( نينويلمب ردقي ام يأ %27.9 غلبت ةلاطبلا ةبسن تناك تاحالصإلا لوخد عم يأ ،1994 ةنس يف
.نيلاطبلا

ررـبن يكل سيل ؟اذه لوقأ اذامل لاطب 2.259.000 ىلإو ةلاطبلا نم% 28 ىلإ فسأللو انلصو 1997 ةنس يف
سفنو ،سمشلا علطيس اهنم جورخلاو مهلا يه تاحالصإلا نإ لوقي نطاوملاكرتن ال يكل نكلو ددعلا نم صـلقن وأ
تناك له نكلو كش نود نم نسحأ فورظلا تناك دقف ،ةحصلاو ميلعتلاك ىرخأ تاعاطق يف هلوقن نأ نكمي ءيشلا
.الب ةباجإلا يننكمي هنأ نطاومك دقتعأ ؟كاذنآ ةنج كانه

لح نأ اودهشينأ مهنكمي ةباقنلا ءاضعأ ناوخإلاو ،تاسسؤملا لحبةقلعتملاو ،طاقنلا ضعب كلذك فيضأ
تاسسؤملا لح – ةدوجوم ةعاجشلا تناك نيأ – تانينامثلا تاونس تدهشو ،1980 ةنس ىلإ دوعي تاسسؤملا
كلمت كنأ لوقت اذاملف الإو ةينازيملا نم اهعفدب لعفتلف رجأ وأ ةحنم عفد ىلع ةرداق ةسسؤملا تناك اذإف .ةيلحملا
هنأ نودهشي ةباقنلا نم ناوخإلاف ةعوفدملا ريغ روجألا ةيضق ىلإ ةفاضإ ،مويلا ةرهاظ تسيل هذه ؟لامع اهبو ةسسؤم
.دوجوم ةددسملا ريغ روجألا فلمو 1992 ةيثالث نم

بجي ال نكل ،ىبلت نأ بجي قوقحو ةصيوع لكاشم نم يناعن اننأو شيعم عقاو زجعلا نأ نيبت رومأ اهلك هذه
اضيأ عنتقنس اننإف اذهب انعنتقا اذإ امبرو ،تافرصتلا ضعب نم وأ تاحالصإلانم وأ ءامسلا نم تطقس اهنأ داقتعالا
.قطنم لكب لولحلا نع ثحبلاب

بحي الو "ةرقحلا" بحي الو روبص بعش وهو هؤانبأ نحنو انبعش وه بعشلا اذه نأ يناوخإ اي اذه ىلإ فيضأ
ةيرزم ةلاح يف دوجوملا نطاوملا عنقأو هلك عمتجملل ةيعامتجالا عاضوألا يف ضافخنالا نع ثدحتن امدنعف ،زييمتلا
ةقبطلا ىتح هنأ ةيمالعإلا تالاقملا يفو تالخدتلا يف لاقيو .هشيمهتل نكي مل كلذ نإف انمدو انمحل نم وهو فسألا عم
ىوتسملا نأب تايرئازجلاو نييرئازجلا ركذن نأ دبال الوأ :يهو تايطعم فيضن نأ بجي نكل ،اهقحس مت دق ةطسوتملا
يف :أدبن اذهبو هلك نطولل مخضلا يلامجإلا لخدلا ،عجارم مهل نويداصتقالاف ،ضفخنا يذلا وه رئازجلل يداصتقالا

يف داز 1993 يفو ،رالود رايلم 46.4 ىلإ ضفخنإ 1992 ةنس يف امأ رالود رايلم 53.7 ناك 1989 ةنس
.رالود رايلم 43.9 ـب ردقي ناك 1996 يفو ،رالود رايلم 40.3 ىلإ لصوو ضافخنالا

ال ىتح ينطولا مقرلاب تأدبو ماقرألا يف لقألا ىلع نطاوم لك طسق Le produit National Brut par habitant نآلا
ةجرد نم رخآ مقر ىلع رخآلا ضعبلاو مقر ىلع لصح ضعبلا نأو ماقرألا يف افالتخا كانه نأ نظي نطاوملا كرتن
:يلاتلاك يهو (le P.N.B par habitant) ةيناث

.ارالود 2202 غلب 1989 ةنس-

.ارالود 1770 غلب 1992 ةنس-

.ارالود 1464 غلب 1994 ةنس-

.ارالود 1534 غلب 1996 ةنس-

؟ماقرألا هذه درس اذامل-

زييمتلا دوجو مدعب لقألا ىلع عنتقي ىتحو هساسحإ فرعنو بعشلا اذه ءانبأ انمدام نكل ريربتلل سيل :لوقنف بيجن
.اذه تقلخ يتلا يه دالبلا ةيعضو نألو مهنيب ةقرفتلاو

ال ةيعامتجالا عاضوألا" :ةلوقم عم قفتأ ال يننأ وهو ةدقع نودبو يأرلا ةيرح راطإ يف هلوقأ رخآ ئيش كانهو
La situation sociale ne doit pas être) :ةيبنجألا ةغللاب اهنع ربعأ يتلاو "ةيداصتقالا عاضوألا ةنيهر نوكت نأ نكمي

otage de la situation économique) ، اننوؤشب لفكتلا يف ريغلا ىلع دامتعا كانه ناك اذإ الإ ّمهللا.



هيرتشن بيلحلا وأ ركسلا وأ قيقدلا وأ ةوهقلا داريتسا دنع انك اننأ يهو سوردلا انصلختسا دق كلذك انه اننأ دقتعأو
نكسلا ةسايسل ةبسنلاب قفتن كلذكو .عفدت ةروتاف كانهف ،ىرخأ قاوسأ ةيذغتب موقنو رئازجلا يف 25 ـب هعيبنو 100 ـب
لوقنو يرلا ةسايسب كلذك موقن وأ ،يقيقحلا غلبملا نم ريخألا اذه برتقي الو راجيإلا دادس ةيلمع متت الو يعامتجالا
يف رضحن امبر اننإ لوقأ يننإف ،دودسلا فيراصم نم دحاو رانيد لاخداب موقن الو ةرورضو ةايحلا ردصم ءاملا نإ
.تاونس سمخ وأ ثالث وأ نيتنس ةرتف يف رورملل انمهاس نإو ىتح يمنهج لبقتسم

فيضنو ،حيحص اذهف قاطي ال دح ىلإ تلصو نطاوملل ةيعامتجالا عاضوألا نأ يهو كلذك ةقيقحلا لوقن امدنعو
ماعلا يأرلاو لاحلا ةعيبطب مكريكذت باب نم اذهو نطاوملا نع ةلودلا يلخت ءارج نم تأت مل عاضوألا هذه نأ كلذك
ردقي 1990 ةنس يف ناك ثيح نومضملا رجألل ىندألا دحلاك ةثالث وأ نييطعم ركذأو انتعباتم ددصب وه يذلا ةماع
.رانيد 6000ماعلا اذه ربمتبس يف غلبيسو رانيد 4000 ىلإ عفترا 1994 يفو رانيد 800 ـب

1994 ةنس يف رانيد 300 ىلإ تعفتراو 1990 ةنس يف رانيد 200 ـب ردقت تناك يتلا ةيلئاعلا حنملا ركذن كلذك
،1995 يف ترهظ يتلا ةيعامتجالا ةكبشلا ركذن كلذك .1996 ةنس يف رانيد 600و 1995 يف ارانيد 450و
يتاوخأو يتوخإل فرتعأل هلك اذهو رانيد فلأ 15ـب ردقملاو فيعضلا لخدلل )I.R.G( ةبيرضلا يف ضيفختلا كلذكو
نأ يهو نيرايخ كانه نأ فيضأ لب ،لامهإلا باب نم ءاج هنأ ينعي ال اذه نكل ،منهج يه ناديملا يف عاضوألا نأ
وأ نيمقرب مخضتلا دح ىلإ لصن دق امبرو اهيف مكحتم ريغ ةقيرطب يأ ،ريناندلاو ماقرألا ةبسن يف ةدايزلا يف رمتسن
قايسلا اذه يف رارمتسالا اننكميو ،فكت مل رافصألا نأل ،اهتلمع ىتح تريغ نم نادلبلا نم كانه نأ دجنو ،ةثالث
ةقباسلا تالالتخالا ةزه تءاج امدنعو ،؟ةروتافلا عفدي نمو ،انسفنأب انرومأ طبرن ال اننأل F.M.I بيج يف امئاد ىقبنو
عم رومألا ةبوعص ىلع انقفتا اذإف ،طيسبلا لوخدملا بحاص نطاوملا وه ىلوألا ةجردلاب هتسم يذلاو انلك اهنمث انعفد
ىلع ةموكحلا صرحت اذاملو ؟اذكه هب نوبهاذ نحن نيأ ىلإ لوقنو المهم سيل هنأ نطاوملل ديكأتلاو راسملا ةرانإ
ةمق دقع ىلع ةموكحلا صرحت اذاملو ،راوحلا اذهل مكتوص معد ىلع نوروكشم متنأو ةيثالثلا راطإ يف راوحلا
ةرازو هل صصخت مل امبر ،طيطختلل ةناكم يطعت ةموكحلا لازت ال اذاملو ،ةيثالثلا باب نم ةيعامتجاو ةيداصتقا
توأ ذنم جمانربلا يف دوجوم طيطختلاف كلذ نم رثكأ لب ،ةموكحلا ةسائرب ةطبترم يهو ةيبودنم كانه نكلو
ىلإ 2000 نم تاونسلل d'orientation programmeune loi نوناق عضو ىلع – هللا لهس نإ – نومداق نحنو ،يضاملا

عيطتسن ىتحو ،صنلا اذه عضو يف عرست كانه نوكي ىتح هنأ بيجأف ؟نآلا اهتجمرب مدع نع نولأست دقو ،2005
.ادوجوم لازي ال ناملربلاو ةموكحلا يشامت ثيحب عاضوألا يف مكحتلا

بعشلل لمألا ةلاسر لمحي يذلا راسملا وه داصتقالا ةقيقح ىلإ عوجرلا راسمو تاحالصإلا راسم نإ لوقأ
اهمدقن ةيسايس بطخو ماهوأب سيلو ةدوجوم تايناكمإب ميوقتلا ةلاسر كلذك وهو مويلا يناعيو يحضي يذلا يرئازجلا
رمألاو ةرملا ءايشألا لوقن نأ بجيلب ،سانلا ءاقل ىلإ وأ ةيثالثلا ىلإ وأ ناملربلا ىلإ باهذلا دنع تابسانملا يف
عاضوألا نم تافوختلا ةيضق ىلإ ينلصوت رومألا هذه لكف ،هحرشنو هلوقن لمألاو سوململا هتايط يف لمحي يذلا
.ةحاسلا يف ةدوجوملا ىرخألا رومألا ضعبو طفنلا قوس بذبذتك ةيلبقتسملاو ةنهارلا

نأ لبق يل اوحمسا - يناوخإ اي - نكل ،ادوجوم ىقبي فوختلاف رطخ ةمث نكي مل نإو ىتحو عورشم فوختلا نإ
:ضعبلا انضعب عم لءاستنو ركفن ىتح نيتطقنب مكركذأ نأ ،فوختلا نع مكبيجأ

ببسب كلذو ةثلاث ةلودج ةداعإل عجرـنو ،يلودلا دقنلا قودنص ىلإ انعوجر نع لاقي امب مايألا هذه عمسي انلك
ناك ثيح ةموكحلا هيلع تردقو 1996 ةنس يف ادوجوم ناك لوقلا اذه نأب مكركذأو ،ليمربلا رعس ضافخنا
؟اذامل لاؤس حرطي انهو ليلحتلا رداصم ضعب يف ةيرارمتسا كانه نذإ ،ارالود 20 ـب كاذنآ لـيمرـبـلا

رييالم 4و رييالم 3 ىلإ ةـبعصلا ةـلمعلا نم ينطولا طايتحالا لصي أدب1996 ةنس يف ،يناوخإ اي كلذك مكركذأ
رشابملا عفدلا ةقيرطب داريتسالل اراهنو اليل ةموكحلا ىلع جتحي ضعبلا ناكو ،رايلملا فصنو رييالم 4 ىلإو
؟اذامل لأسأ نكلو ،انضرتقال لاومألا نكت مل ول لوقأ انأو ؟نوضرتقت ال اذامل نولوقيو

نع فلتخت ةيلاحلا ةيطفنلا ةمزألا ةيعون نإ الوأ لوقأف ،ةيلاحلا عاضوألا نع ثيدحلل نيتطقنلا نيتاه تدمتعا اذإو
ةداسو مويلا كلمي دحأ دجوي ال هنأ نوك يف اهنع فلتختوbras de fer يف اهعم هباشتت يهف ،نيبناج نم 1986 ةمزأ
عاضوألا تراص هنأ ليلدلاو ارالود نيعبرألا ليمرب نم تاونس دعبف ،1986 ةنس يف ةدوجوم تناك يتلا تارالودلا
ىنعملاب لاعف مكحت يأ كلمن ال اننأ امك .ةيلاحلا تاروطتلا ىلإ اورظناو ،طفنلا يجتنم لكبو عيمجلاب ةراض ةيلاحلا



انكرتت مل كلذ عمو قوسلا يف ةمهاسملا نم اذك لصاف ادحاو لثمت انتمهاسم نأل كلذو ةمزألا هذه يف ةرابعلل يقيقحلا
نالعإ وأ ليلهت نود ةيقافتالا يف مهاسو تاراقلا لك ةقاطلل انريزو باج رئازجلل يلودلا كرحتلا راطإ يفو ،نيدماج
دوجو مدع بابسأ يه ام وأ حرطلا وه ام لوقأ ةدوجوملا تايناكمإلا نع ثدحتن نأ لبقو ؟يضمن نيأ ىلإف
؟تايناكمإلا

ىلإ دوعن ايناثو انسفنأ ىلع دمتعن نأ لوألا ماقملا يف بجي ؟لمعن نأ بجي اذامف انقنخ دق ليمربلا اذه نأ روصتنل
داريإب مكقلقأ نأ يل اوحمساف ،ةيجراخلا ةهبجلاب أدبأو انعاضوأو انقئاقح امأ .ةمزألا حرش صوصخب اذه ،جراخلا
عيطتسن bras de fer عارصلا اذه مضخ يف اننإ لوقت ةموكحلا متعمس متنأ .ماقرألا يف ةقيقحلا نأل ،ماقرألا ضعب
.نيتنس ةدمل هلل دمحلاو دومصلا

دمحلا ،رانيدلا رارقتسا يف مهاسي يلاملا طايتحالا نأ عمسأ مويلاو ،ايلام اطايتحا كلمن اننأل ةحارصب كلذ انلق دقو
13 كلمن نحنو يطايتحا رهشأ ةعبرأ وه طايتحالل يملاعلا سايقملا نأ ريغ mieux vaut tard que jamais كلذ ىلع هلل
.ارهش

:ماقرألا مكاهو ،جلثلا لثم بوذيس هنأ ىلع طايتحالا اذه ىلإ رظني ضعبلا نأ ريغ

يفناج 31 يف انلصوو ،1997 ربمسيد 31 خيراتب اذهو ،طايتحاك رالود نويلم 100و رييالم 8 ـب ةنسلا انيهنأ
رالود نويلم 800و رييالم 8 ىلإ لصوف 1998 رياربف 28 يـف اـمأ ،رالود نويلـم 500و رييالم 8 ىلإ 1998

ىلوألا رهشأ ةثالثلا ةدم يف ققح يرئازجلا يراجتلا نازيملا نأ وهو ،رخآ امقر مكل فيضأ امك ،قئاقحلا يه هذهو
.)قيفصت( .انبعش ىلع هلل دمحلاو ،ضئافك رالود رايلم ةيجراخلا تالدابملل

رومأب تسيل رومألا نإ :الوأ ! ةينويدملا نوددستس نكلو ديج اذه انسح :لوقت ىرخأ ةمغن نوعمست متنأ نآلا
،ملعتلاو عالطالا يلع اضرف ناذللا امه اهب موقأ يتلا ةمهملاو ناديملا لب لاملا يف اصتخم تسل يرودب انأو عراشلا
لأسيو ةفلتخم ةروص يطعي ضعبلاف ،ةينويدملا دادس نع فقوتن مل اننأب ناوخإللو ماعلا يأرلل كلذك حضوأ يكلو
!؟ كلذك اهومتلكأأ ؟ةلودجلا ةداعإ لاومأب متلعف اذام :الئاق

انكف تامدخلا امأ ،لاملا سأرب ةصاخ تناك ةلودجلا ةداعإو ،طقف اهانرخأ ةلودجلا ةداعإ لاومأ نإ لوقنف بيجن
.اهعفدن

:ماقرألا ضعبب مكدوزنل ةصرف هذهو

،رالود نويلم 800و رييالم 4 انعفد 1995 ةنس يف-

،رالود رييالم 4 انعفد 1996 ةنس يف-

لزنتس ءامسلا نأ كلذ ىنعم سيلف نآلا عفدنس لوقن امدنعو ،رالود نويلم 600و رييالم 4 انعفد 1997 ةنس يف-
.راسملا لمكنس لب ،انيلع

؟1998 ةنس يف عفدنس اذامف

:يلاتلاك نوكي باوجلا

.رالود نويلم 600و رييالم 5 عفدنس 1998 ةنس يف-

.رالود رييالم 6 عفدنس 1999 ةنس يف-



نويلم 300و رييالم 5 عفدنسف 2001 ةنس يف امأ ،رالود نويلم 400و رييالم 5 عفدنس 2000 ةنس يفو-
le passage de la bule c’est le pic du service de) اهنأل تاوخألاو ناوخإللو نطاوملل اهمدقن ماقرألا هذهو ،رالود

la dette).

مهنأ ،ةيناث ةرم ةلودجلا ةداعإ ىلإ باهذلاب لوقت يتلا ةعامجلا نع ودبي لوقأو ،كلذ نم رثكأ ىلإ بهذأ نآلاو
ديعأو ،ةنس 12 موديو 1998 ةنس يف أدب ةيلصألا نويدلا ديدست دعومو ةلودجلا ةداعإ كانه نوكت فيك نكل ،ءاربخ
؟ديزنس ةلودج ةداعإ ةيأف ،رئازجلا ةينويدم نم%70 برقي ام ةلودج

يف رارمتسالل ةلهس لولح دوجو يف المأ جراخلا يف انيلع رومألا مزأتو ةلودجلا ةداعإ نع ثدحتي نمل لوقأ
دقل ! اضرق انل مدقيل ،قودنصلا عم ءاضمإلا ؟جراخلا ىلإ انجرخ اذإ لعفنس اذامف كلذك دعي مل رمألا نأ جهانملا ضعب
ينلعجي ام اذه ،يلخادلا بناجلل دوعأسو .انيعم اجمانرب هعم انعقوو لاملا ضعب انضرقأف ةقئاض يف انك امدنع انبهذ
لوقأ انأف ،ةمزألا نم رئازجلا يمحي ارسج انأشنأ دق اننإ مكل لوقأ تسلو ةيجراخلا ةهجاولا ىلع – يناوخإ اي – حلأ

ليلقلا هيف كلتمت تناك تقو يف ةمزألا هذه ىلإ تلصو رئازجلا نأ ىلع هلل ادمح الوأ نينطاوملاو يتاوخأو يناوخإل
.اهلجأ نم بعشلا ىحض يتلا تايناكمإلا نم

يف ريثكلا نإ ،همالك ىلع لوؤسم صخشك يليلحت بسح مكل هلوقأ ببس هل طيلغتلا اذهو انطيلغت مهل يغبني ال نذإ
يتلا لودلا نم ريثكلا نأل ! ؟اهنم جرخت ال يكل ةلودجلا ةداعإ يف رئازجلا تلخد لهف ،قاروألا هيلع تطلتخا جراخلا
يف ةدوجوملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا طوغضلا فرعت يهو تارشعلاب دعت قودنصلا عم جماربلا ولت جمارب تعقو
.رئازجلا هنم وجنت نأ هللا ردقو ،خفلا اذه يف عقن مل ذإ بعشلا ربصو هناحبس هللا ىلإ دوعي لضفلاو هلل دمحلاو .دالبلا

:لخادلا يف ايناث

،اهجيورت ىلع لمعي ريثكلاو ،ريثكلاب رضأ قوسلا ةبعل لاخدإو رومألا حيضوتو ريثكلا تجعزأ تاحالصإلا نإ
،عساو شاقن لحم نوكي نأ نكمي اذهو ،ةينويدملا بابسأ نع الاؤس هحرطل ينادمح ليعامسإ ديسلا ركشأ ةبسانملابو
ايأ مهتأل اذه لوقأ الو- جماربلا دهع ،كلذ تبثي خيراتلاو .باوص وأ إطخ نع ةينبم تاعانق ىلإ هلالخ نم لصنو
اهب يذغن ركسلا نم نط نويلم ايونس دروتسن انك .ىهتنا دق ةظهاب الاومأ اهل ضرتقن انك يتلا -هبراجت تقو لكلف ناك
.ةينويدملاب اذهو ،صاخلا انباسح ىلع رالودلا نوزنكي نيرخآلا نأ نيح يف اندنع هراخداب موقنف نيرخآلا

رذحلا انيلع ةيلاحلا ةمزألاو ةينويدملا صخي اميف هنإ لوقأ ينكرتت يتلا ةيجراخلا ةهجاولاب قلعتي اميف نذإ اذه
.ةينطولا ةيمنتلا شاعنإ عورشم يف رارمتسالاو ةنطفلاب كلذك انيلع نكلو دينجتلاو

انيلع متحتي نايحألا ضعب يفو ،يليمكت ةيلام نوناقب اننوتأت ةرم لك يف مكنإ لاق،ةوخإلا دحأ :ةيلخادلا ةهجاولا
يهو – اهب َملَسم ةقيقحك اهلوقأو اهب موقن اننإ ، Les équilibres macro-économiques يلودلا دقنلا قودنص عم ةغاورملا

Le quitus هيلع ذخأت ةيلاملا نوناق ،هل الباقم انمث عفدت نأ اهيلع انيعم ائيش ديرت ةلود لك نإ - تضمأ يتلا لودلا ةنس

سلجملا وأ يلاقتنالا ينطولا سلجملا وأ ،ءارزولا سلجم يف هيلع قداصي نأ لبق ةضيرعلا طوطخلا صخي اميف
.ضئافلا ىلع ىتحو نزاوتلا ىلع لوصحلاب نوبلاطم متنأو ،انناوخإ ىلع ةقيقحلا ءافخإ بجي الو ،ينطولا يبعشلا
انيقبأف لورتبلا رعس يف ةدايز تلصح مث نيعم ساسأ ىلع ةعانقلاو رواشتلا نم عونب باسحب ةيضاملا ةنسلا يف انمق
ةمزاع تسيل ةموكحلا نإف سكعلا تابثإ ةياغ ىلإو ةرملا هذهو يليمكت ةيلام نوناق انددعأو بولطملا ضئافلا ىلع
عونب انجمانرب يف كلذ نع انثدحت دق انكو ؟اذامل ،دراوملا دينجت ةدايزل لب صقنت يك يليمكت ةيلام نوناق ميدقت ىلع
ينلعج ءيشلا اذهو مداقلا يام رهش يف اهنم جرخنسو ،قافتالا ةدهع تحت لازن ال انك اننأل ،ةيسامولبيدلا ةقابللا نم
:نيطرشب نكل Déficit Budgétaire ةحارصب مكل اهلوقأ

.لوبقم دح ىلإ :لوألا طرشلا-

.ةربخ نودو ،ةورثلا قلخ ىلإ هيجوت :يناثلا طرشلا-

ةعبسلا ةعومجملا ءاضعأل ةيلاملا ةحصلاو ةيداصتقالا ةزجعملا "شترتسام" اذامل ،عجرم يدل عوضوملا ليلحتلو
G 7)( ءاضعأ مهو FMI، يف انك اذإ ،"مكل اركش" مهل لاقي ،%3 ـب ردقي ةينازيملا يف اهزجع ناك اذإ هنمأ سلجم مهف

؟ضئافلا نم%2.5 عفد انيلع بجي اذامل باوصلا قيرط



عزنن انك اذإ ةصاخ ،ةينازيملا يف ضئافلا نم رايلم 70 ـب ردقي غلبمب 1997 ةنس انيهنأ قئاقحلا يفخن ال يكلو
.ةماعلا ةينازيملا راطإ يف هرسأب ملاعلا يف بسحي ال ءيش اذهو ،ةيلخادلا نويدلا تامدخ اهنم

تاقحتسم عفد متو ،نيواودلاو كونبلا ،ةيداصتقالا تاسسؤملا ريهطتو لكاشملا نم ريثكلا ريهطت مت ،هلل دمحلاو
ينطولا داصتقالا ةيمنت وهو بجاو انيدل لوقعملا دحلا يف هنإ لوقلا ىلإ انعفدي هلك اذهو ،ةدوجوملا ةيلخادلا ةينويدملا

فلأو ،ةحالفلا ةيمنتو نكسلاو لمعلا نم قوسلا تايجاح نأ يلاحلا يلاقتنالا فرظلا يف نوعنتقم الوأ اننأ ةصاخ
ةينويدم ىنعم ام ،ةيداصتقالا عجارملا وأ تاباسحلا ءارج نم ايناث ،يعيبطلا داصتقالا ةريتو هلباقت ال ،لكشمو لكشم
اذامو le P.I.B (parcequ’on ne contribue pas à la dynamiser) ديمجتب انمق اذإ P.I.B نم وأ PNB نم ةنيعم ةبسنب

le انرودب انعجش اذإ نوكتس P.I.B؟عافترالل

ال ةيمنتلا نأ كلذ ىنعمو لماشلا قوسلا داصتقا ىلإ لوحتن اننأ وهو ،تاوخألاو ةوخإلا ةنأمط ىلإ وعدي ناث ءيش
عم هنإ لوقأ تاوخألاو ةوخإلا نئمطي ىتحو كلذك انهوةيمومعلا ةينازيملا نم وأ ةيمومعلا ةنيزخلا نم لومت ىقبت
.سأرلا عوفرم انأو اهلوقأ ،ريخب هنأ الإ يرئازجلا يفرصملا ماظنلا يف صئاقنلا ضعب دوجو

رايعموهو مهكونب يف "كوكويسار" اودجي ملو قودنصلا ىلإ اولصو ةيبونجلا ايروك نم ءاقدصأ نأ انفشتكا دقو
،كلذ نم سأب الو ةيقافتالا راطإ يف هقيبطت يف انيلع اوحلأ امبر 95 نم وأ 94 نم هكلمن هلل دمحلاو نحنو نزاوتلا
.قبطم هنكل

؟لاملا قوس عاضوأ نع اضيأ لءاستنو

يزكرملا كنبلا ىدل كونبلا فرط نم لاومألا دينجتل ةصاخلا ةردقلا تناك :1997 ةنس يف هنأ وهو طيسب لاثم
(la capacité de refinancement de l’économie) مخضتلا رييستل( رانيد رايلم 320 ـب ىتح ريهطت تايلمع يف ةددحم

نألو ،كرحتت لازتال شاعنإلا ةريتو نأل ؟اذامل ،رانيد رايلم 200 ةصاخلا انكونب بحست مل ،)ةيداصتقالا ةقيقحلاو
تاحالصإلا نوكل ضعبلا نئمطي يذلا ءيشلا وه اذهو ،صلقت دق يذغملا تاسسؤملا ضعب ءاطغو صلقت دق زجعلا
لاومأ دينجتبو ةيمومع ةينازيمب – الثم – نكسلا جمانرب ليومت نإ لوقأ امدنع يننأ كلذ ىنعم .مدقتت كنبلا لاجم يف
S.N.T.F لاسرإب ،ةيديدحلا ةكسلا عيراشم ليومت ىلإ لصن دق اننإ لوقأو .قطنم هل كلذ نإف ةموكحلا فرط نم كونبلا

دادس ةيادب يفو دئاوفلا ديدستب لفكتلاب ةيمومعلا تاكلتمملاو ماعلا عاطقلا فرط نم اهميعدتو ،كونبلا نم ضارتقالل
مزعب يتأن امدنع نذإ .يداصتقالا اهلكشم وه اذهو ،هيف يه يتلا قزأملا نم جرخت نأ بجي رئازجلاف ،يلصألا نيدلا
امإ دجن خلإ …جراخلا ةيعبتو طفنلا ةيعبت نم انررحت ةمئاد ةيمنت ءانبل تايرشع يقب يذلا ىدحتلا عفرل يوق
بيجتسنو اذه نع ىلختن دق تايناكمالا رفوتت امدنعو .رهظلا نم رجنخ ةبرض ىقلتن وأ ،ةيفاك ريغ تايناكمإلا
.رخآ ءيش يف اهفرصنو بلاطملل

لودلا نم كانهو طفنلل يه نحن انتيعبتو ،ةيقاب طفنلا قوس تامزأ نأل ةيمنهجلا ةقلحلا هذه ميطحتل تقولا ناح دقل
بجي كلذ نم رثكأو يملاع نوناق يه قوسلا تابلقتو داوملا نم اهريغ وأ ةوهقلا وأ واكاكلا ةدامل ةيعبتب طبترت يتلا

،بيرق امع دجوتس يتلا ةصروبلا قوس تابذبذتل انسفنأ رضحن نأ رئازجلا يف قوسلا داصتقال نوهجوتم نحنو انيلع
ةنجلا يف اننأ طاقن 5 ـب اهرادحنا وأ طاقن 3 ـب اهدوعص دنع مكحلا بجي الو ،ام اعون اهب انوهرم حبصي انريصم نأل
هيف رارمتسالا مزتعت يتلاو ،اهروصت ةموكحلا هيلع ينبت يذلا ناهرلا وه اذهو ليلحتلا وه اذه !فهك نم انطقس وأ

نينطاومللو ناملربلا ءاضعأ تاوخألاو ةوخإلل لوقنو ،يلخادلا ليومتلا وأ ةيجراخلا ةهبجلاب قلعتي اميف ءاوس
وأ يديألا يفوتكم ءاقبلل سيل ،ةطيحلاو رذحلا عم جهنلا سفن ىلع رارمتسالل مزع ىلع لازنال اننإ تانطاوملاو
.لمعلاو ءانبلا يف رارمتسالل لب ،ءارولا ىلإ عوجرلل

.اهنع ةباجإلا لواحأ ةلئسألا نم ةلمج كانهو ،تآشنملا ناديم ىلإ نآلا لصن ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا

ةموكحلا سيئر ةميلعت كلذ نم رثكأو ،ليومتلا فيقوتو عيراشملا وأ جماربلا ضعب فيقوتب صاخ :لوألا لاؤسلا
يلع بجوتيو هب اكسمتم ىقبأسو ،"مويلا هدكؤأو كلذ تلق دقف معن" ،لمعلا فاقيإ بجي ليومت دجوي مل اذإ لاق يذلا

.كلذ بابسأ مكل حرش

ركذ دقف ،اهنم دحاو يأ يف مكحتلا نود ،برغلا ىلإ قرشلا نم عيراشملاب رئازجلا شدخ نم انافك :ىلوألا ةطقنلا



يذلا "ةركسب" دس ركذ رخآو "نارهوب" 1975 ةنس ذنم جمربملا يعماجلا ىفشتسملا لاثملا ليبس ىلع ةوخإلا دحأ
.اهنع يلختلا بجي ةسايس هذهف ،1970 ةنس يف هب لاغشألا تقلطنا

اميف ةريحلاو ملألا اننورطاشت متنأو ليومت نودب زاجنإلا يف مامألا ىلإ بورهلاو تاشرولا حتف:ةيناثلا ةطقنلا
.لامعلا ددع صيلقت صخي

لاجملا انحسفأ ،زجنملا سالفإ ىلإ يدؤتس ،اهل ةصصخملا لاومألاب ريست ال يتلا عيراشملا نأ مكملع يف نكيلف
انحسفأو ،كونبلا هاجت مهيلع ام ديدستل مهئاسن غاصم عيبب اوماقف ،بسكلا ضرغب تاسسؤم اوسسأ صاوخ نيلواقمل
كلذ نكي ملو اهنم ةيلحملا ةصاخو– لاجترا نود اهلوقأو – لح دق اهنم ديدعلا نكل ،ةيمومع تاسسؤم ةماقإل لاجملا
Il marche et il ne) تاباسحلاب ةبلاطملا نود رماوألاو تاميلعتلا ةرثك ءارج نم هنم رثكأ رييستلا ءوس ءارج نم

demande pas de comptes) 1996 ةنس نع رجنا دقف ،ةددحملا ماقرألاب كلذ حيضوتلو .ءايشألا هذه فقوتت نأ بجيف
راطإ يف ةميلعتلا كلت تءاج دقو ةلودلا باسح ىلع تاسسؤملل ةينويدمك رانيد نويلم 400و رايلم 36 غلبم اهدحو
الو كنْيد الوأ ددس" انلقف (Exécution des différents budgets et les dérapages) تافارحنالاو تاينازيملا فلتخم ذيفنت
لاومأ نافرصيو ؟نم مساب نايضمي ةحلصملا وأ راطإلا نأل "ةمزاللا تايناكمالا كيدل نكت مل ذإ ةقفص دقع كنكمي
؟نم

مكيلع بذكأ ال ىتحو – لوقأو رانيد نويلم 500و ارايلم 34 هتميق ام ةيضاملا ةنسلا يف ديدستب كلذ انل حمس دقو
يعاطق نأ ناوخإلل دكؤأو .تايجاحلا طغض تحتو عيراشملا فيقوت باسح ىلع ولو هنم دبال ناك ديدستلا نأب –
نوكي يذلا عورشملا لامكإ ىلع ددشن انايحأ انكو (il n’y a pas de restriction) ءارجإلا اذه امهسمي مل ةيبرتلاو ةحصلا

ىلإ لوصولاو رارمتسالا نم دبالف ،رانيد رايلم 40 ـب ردقي رخآ اغلبم ،97 ةنس يف انفلك امم ،هنم ءاهتنالا كشو ىلع
.هذه "جلثلا ةركل" ةياهنو دح عضو ىلإ لصن ىتح ةيرذج لولح

،تاراطملا ،قرطلا لثم ةديدع تاعاطقبقلعتي رخآ بناج ىلإ نآلا قرطتن قيقدلا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا دعب
ريغ باوجلا ناك نإو- نورمتسم اننأ–يناوخإ اي – دكؤأو اهب أدبأس يـتلا هايملاو ،يعيبطلا زاغلا ،ةيفيرلا ةرانإلا
نكيلو ،قرطلا ةيضقف .لبقتسم الو عانقإ الو ةباجتسا كانه نوكت نل تايولوأ نودب هنأل تايولوألا ةسايس يف -ضرم
اذإ- نكل ،ةدعاقلا ةلاسر هعم رضحي نأ -ةيباختنا رئاودوبختنم متنأو- مكنم دحاو لك بجاو نم هنأ ناوخإلا ملع يف
.ةدعاقلل رئازجلا ةلاسر غلبي نأ اضيأ مكنم دحاو لك بجاو نم -اعنام اودجت مل

،ايبيل ،سنوت ،برغملا( عبرألا ةيبراغملا لودلا قرط ةكبش رئازجلا يف قرطلا ةكبش يواست :قرطلا الوأ
نأ يعيبطلا نمف ةصقان اهنإ لوقأ امدنعو ،ملك 102.000 غلبـت يتلاو – ناوخإلـل يمارـتـحا لك عم - )ايناطيروم
.كلذك نوكت

.1997 ةنس ىلإ 1995 ةنس نم ةروصحم راصتخاب ماقرألاو ،معن لوقأ ؟قرطلا زجنن انلزام له ،ايناث

1997 ةنس يف ملك 1022و 1996 ةنس يف ملك 1445و 1995 ةنس يف ملك1322 ـب قرطلا ةكبش تعسوت دقف
ةنس يف تغلب دقف ،ديدجلا زاجنإلا ماقرأ نع اهماقرأ لقت يتلا ةنايصلاب مامتهالا بجي زاجنإلا اذه عم ةازاوملابف

لخاد هيلع تقداص جمانرب عضوب موقت ةموكحلا لعج يذلا رمألا 1997 ةنس يف ملك 743 و ملك 856 ،1995
قرطلا ةنايصل البقتسم ةيولوألا ءاطعإب انلقو ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص مث ،فالتئا يف اننأل ةموكحلا
2ملك 400.000 نم رثكأ لثمي تناجو يزيلإ نيب طبارلا قيرطلا الثم دجنف ،ةيجيتارتسا قرط يه ةديدجلا قرطلاف

قيرطلل اضيأ ةنايصلاو ةيدودرملا يطعن نأ بجوتو دبعم ريغ هنوكل ارظن هروبع اننكمي الو ينطولا انبارت نم
رايلم ةئامل جاتحي هنأل عورشملا قيلعت انررق دقف مكيلع يفخن الو برغ-قرش عيرسلا قيرطلا هيف امب يوارحصلا
يف نإف نطاوملل حضون ىتحو ،اهب تاقرطلا ةرانإ عورشمو برغ-قرش ةيديدحلا ةكسلا طخ ةفعاضمب انلقو ،رانيد
نمو -ةديدج ىنبت ىرخأ نادلب يف ةعيرسلا قرطلاو- ةعيرسلا قرطلا نم هرورم نمث نطاوملا عفدي نادلبلا ضعب
،عيرسلا قيرطلا اندمتعاو ينطولا قيرطلا نع انينغتسا دقف نحن امأ ،ينطولا قيرطلا يف ريسلاب هيلعف عفدلا ضفري
انأو اليوطترمتسا دق ءايشألا هذه لثم نأل حيضوتلل امنإو متشلا ماقم يف تسل انه انأو اهلوق نم دبال قئاقح يهف
ةتس ناوخإلا تالخدت يف كانه تناكو تاراطملل ةبسنلاب .نيتنس ذنم ةموكحلا هذه نع لوؤسم ينأل مكل اهدكؤأ
كلمت رئازجلا نإ "ترايت" ةنيدم يفةرم لوأل نينطاوملا ناوخإللهتلق ام مكل لوقأف ةديدج تاراطم ةماقإب بلاطم
ةحارصب لوقأو طقف ةرئاط نيثالثو تس ىلع انلوطسأ يوتحيو يلود زارط وذ اهنم رشع انثا ،اراطم نيسمخو ةثالث
يف باوصلا نم ليلقلاب مازتلالا بجيف ةيرشعلا هذه ةضوم نم تحبصأ ةيلحملا تاعاذإلاو تاعماجلاو تاراطملا نأب



.كلذ

ارايتخا سيل اذه ةسدقملا عاقبلا ىلإ باهذلل ةنسلا هذه - هلل دمحلاو - جاجحلا هلمعتسا يذلا "راـشب" راطم الثم انيدل
.هيف لاغشألا ءاهنإو هناديم عيسوت ةيلمع مامتإب انمق اننأل

راطم كلذ لاثمو ةيقيقح تاراطم اهنأب اهنع لوقلا اننكمي ىتح معدت نأ بجي تاراطم ةعبس رئازجلا يف انيدل
ممتت نأ بجي تاراطم ةثالث انيدل ،"لجيج" راطمو "فودنت" راطم ،"راشب" راطم ،"حلاص نيع" راطم ،"تسارنمات"
لختي مل لاثملا ليبس ىلع "ةنيطنسق" راطمف ،"فيطس" راطمو "ةنتاب" راطم ،"ةنيطنسق" راطم لثم اهيف تازاجنإلا

رانيد نويلم 700ـب ناك يلاملا هفالغف 1000 ةدعاق ىلإ عسوتي الأ 100 ةدعاق دامتعا دنع دبال نكل ،هعورشم نع
،ماهوألا يف رمتسن ال ىتح دالبلا تاراطم ربكأ نم هنأل هزاجنإ ممتي نأ بجي نكل ،رانيد نويلم 700و ارايلم حبصأف
ورتيمو" رانيد رايلم نيرشعو اعبرأ فلك يذلا "نيدموب يراوه راطم" ةمصاعلا راطم هتلمج نمو يقابلا امأ
ىلع بذكلا اننكمي ال مويلا نكلو ام تقو يف روصت كانه ناك دقل ،رانيد رايلم نيسمخ فلك يذلا "رئازجلا
ءانبلاو عفدلل هعم دهعتب موقنس يذلا -ورتيملاو راطملل ةبسنلاب– يبنجألا كيرشلا دجن امدنع كلذب موقنف ،نينطاوملا
ذإ ورتيملا زاجنإ ةيطغت مامتإب ايلاح موقن نحن يلاتلابو كارح نود ديعاوم يطعن ىقبن ال نكلو انعم ةدئافلا ماستقاو
فوس ،ةيجوغاميد نود كلذو ةفقوتم هيف لامعألا ىقبتف راطملا امأ .حوتفملا ربقلا كلذ قلغ ءيش لك مغر اننكمي
نم هل امل جراخلا يف هنم رثكأ لخادلا يف لاملا وه اريثك فيخملا ءيشلاو ،كلذ يف ةدئاف دجيس هنأل ليكولا رضحي
.تقولا رصنع نم دبال نكلو ةدئاف

هنم زجنأ ام رادقم ،ايونس ارمتسم )م2000– م95( ايسامخ اجمانرب اهلجأل انعضو دقف ةيفيرلا ةرانإلا صخي اميف
قطانملا لك طغي ملو ملك 4000 وه 1998 ةنسل جمربملاو م1997 ةنس ملك 5000وملك 4096 وه م1996 ةنس
تاساردلا ريضحت لكاشم يه ام رثكأ ليومتلا يف اساسأ انه نمكت ال لكاشملاو ةوطخب ةوطخ بردلا لصنس نكل
نع اساسأ - ةيفافشلا هتزيم دهع يف تايرئازجو نييرئازج عم - ملكتلا ددصب انأو ناديملا يف لوخدلا ىلع ةردقلاو
.ةشرو اهيف حتفت نأ ةريخألا تاونسلا يف امبر بعصلا نم ناك قطانم

يأل سيل لوقأل -زاغلا ناديم يف اريبخ تسل يننأ مغر- ةروصلا ححصن فوسف يعيبطلا زاغلاب قلعتي اميف امأ
،قفدتلا وأ طغضلا ثيح نم ءاوس ةنهملا لهأ اهفرعي تاينفو تاينقت كلذ يف نأل نطاوملل زاغلا بلج ةيناكمإ بوبنأ
.اصاخ نوكي نأ دبالف نطاوملل زاغلا بلجي يذلا بوبنألا امأ ،ايلاطيإو اينابسإ ىلإ ررميو لصويل

،اهيلإ يعيبطلا زاغلا لاـخدإل اهتجمرب تمت ةنيدم نيثالثو ةعبرأو ةئام نإف ،ناديملا اذه قئاقح مكل ركذألو :ايناث
مل ةلطاع 100 تيقبو زاجنإلا قيرط يف يه اهنم 20 و )2000–1995( جـماـنرـب نم 14 نآلا دحل زـجـنأو
نطاوملا كلذكو زاغلانوس وأ ةيمومعلا ةنيزخلا نم ءاوس مزاللا ليومتلا ةلودلا تدنج دقف ،دعب اهزاجنإ يف عرشي
ةدم اهب انريسو ،ةسايس انعبتا دقل .دكؤم ريغ ىقبي ةيلحملا تاعامجلا ليومت دينجت نكلو ،كلذ يف ةكراشملا يف بغار
ضومغلا ريسفتل اذه ،مهو ءارو يرجن ىقبن فوس الإو ديدج نم قاروألا ةءارق ةداعإ نم دبال هنأ ودبي نكل نيتنس
.ةموكحلا ىوتسم ىلع شاقن ىلإ جاتحي عوضوملا نأل ثحبلل قافآ ءاطعإو

C'est une priorité) اندالب يف ةيويح ةينطو ةيولوأ وذ هنأ -يناوخإ اي- دكؤأ ،يرلا لاجم صخي اميف امأ

vitale) اهتعس زواجتت ادس نيعبرأو ةثالث ىلع - لقألا ىلع - مويلا يوتحت رئازجلاف .ائيش لعفن مل اننأ ينعي ال اذهو
نيرشعو ىنثاب ردقيف زاجنإلا قيرط يف وه ام امأ لالقتسالا دعب تينب دق اهنم نيثالثو ةثالث دجن ،3م نييالم ةرشع
..خلا ةنايصلا جماربب اقوفرم رانيد رايلم نيسمخو سمخ ةفلكتب ادس

نبا انأ – هايملا راعسأ ةعجارم مويلا انيلع ضورفم ،اهنم رفم ال ةايح ةيضق اهنأل ،لاومألا هذه دنجن ىتح نكل
ريقفلا الثم دجنف (je ne suis pas accessible à la surenchère sociale) :هيلعو -هللا همحر طيسب لماع هلل دمحلاو يبعش
دحاولا رتلل اميتنس 50 ـب ءامـلا ءارشب موـقـيو ، (le branchement) ىتح هل سيلو نايحألا بلاغ يف ءاملا ىلإ رقتفي
اي – مكملع يف نوكي ىتحف ،رايخ مامأ مويلا نحنف !! رذحإ كل لاقي – ءاملا – هراعسأ ةعجارم مويلا ديرت امدنعو
هرمع لاط امهم دسلا نأل ،دودسلل دحاو سلف اهيف عفدي الو رييستلا ةفلكت ىلع الإ يوتحت ال ءاملا ةروتاف نأ – يناوخإ
)م 2005( ةنس رئازج ءانبأل كرتن نأ ىنمتأو ،هناكم رخآ دس ءانب وأ ديدجت ىلإ جاتحي هنإف ةنس 75 وأ 50 غلبو
ةسايسلاف ،تايطعملا ةءارق ديعن مويلا انلعجي ام اذهو اهنع رمطتلا ةلازإ وأ ةيفاضإ دودس ءانبل مهيفكي لاملا نم ابيصن
معدلا عفدب لفكتلا عيطتست ام ردقب جاتنإلا نم ةلودلا جرخت ام ردقبف ،ةيمومعلا تاطلسلا ةيلوؤسم يه ةيعامتجالا
الفةلماشو ةحضاو ةروصب هايملا ةيولوأ ةيضق حرط فدهب كلذو .داصتقالا نيدايم لكب مامتهالا مزليو ،يعامتجالا



.ءاملا ةريعست عفر ةيضق حرط اضيأ بجي امنإودودسلا ءانبك طقف اهنم يباجيإلا هجولا ضرعن

سمخ ربع اهنع باوجلا نوكيو ،تالاغشنإلاو قيلاعتلا نم ديدعلا اهلوح تءاج دقف ةحصلا عاطق صخي اميف امأ
كانه لب ،طقف بيبطلاو ىفشتسملاب ةطوبرم تسيل نطاوملا ةحص نأ ىلع حاحلإلل ىلوألا ةطحملا ،راصتخاب تاطحم
بلاطملا نم عونل ةباجتسالا يف مامألا ىلإ بورـهـلا ةروتاف عفدن نآلا نحن .لاعفو مهم رود هل يذلا طيحملا ةيمهأ
نم اونب نمع انه ملكتأ تسل ،ةيمسر ةفصب ةينبملا ءايحألا يف ىتح مويلا دوجوم يوضوفلا ءانبلا نإو .تايجاحلاو
قفارملا هيف مدعنتف تايجاحلل ةباجتسالا دصق ةعرسب ايح ينبن امدنعف – احضاو يمالك نوكي ىتح – صيخرت ريغ
لامهإو ءانبلا اذاملف ،ريتاوفلا عفدنو انلاومأ ديدبتل الاجم انحتف دق نوكن ،هايملا فيرصت تاونقو ةيحصلا هايملاك
نأ بجي سرد اذهو ،كلذ نمث عفدنس اعبطو ،تاونقلل لصاحلا رايهنالا انقحليس مايألا نم موي يفو ؟ةنايصلا
.ةيلبقتسم قافآل رظنلا اننكمي ىتح هصلختسن

تسيل ةحصلا عاطق ةيضق نإ لوقأ امدنع يمالك نوبرغتستس امبرلو ،يرئازجلا يحصلا عاطقلا ةيضق ،ايناث
547 لكل ريرس انيدل :يلاتلاك ةرسألا يف ةينطولا ةردقلا مويلا دجنف ،لكايهلا عيزوت ةيضق يه امم رثكأ لكايه ةيضق
ـل يلديص وه يملاعلا سايقملاو نطاوم 7400 ـل يلديص انيدل ،نطاوم 500 ـل ريرس وه يملاعلا سايقملاو نطاوم

؟لكشملا وه نيأ ،نطاوم 2000 ـل بيبط وه يملاعلا سايقملاو انطاوم 1187 ـل بيبط انيدل ،نطاوم 7000

كلمت يتلا "ةماعنوب جرب" ةنيدم نوفرعي تليسمسيت ةيالو نم ناوخإ كانه ،عيزوتلا يف ،الوأ لكشملا نمكي
زاجنإ ىلع غنيوب اندعاس دق اذهب امبر نوكن – لبج سأر ىلع ناعقي طقف ملك 5 ـب رخآلا نع امهدحأ دعبي نييفشتسم
دجنف ،ةيرشبلا تاردقلا عيزوتل ةبسنلاب لاحلا كلذك .نطاوملا مدخن ملو ةحصلا عاطق كلذب دعاسن ملف –!! تاشرولا
240 ىلع يوتحي يبط زكرم يناث اهب – ةلاحلا هذه لثم يف ةلوزعم ريغ يهو – لاثملا ليبس ىلع ةعقبلا سفن يف
تاردقلاو تايناكمإلا عيزوت نإ !! نويع بيبط الو ةلباق الو دحاو حارج هب دجوي الو ةيحارج تادحو عبرأو اريرس
؟لحلا وه امف ،ةيرئازجلا تايفشتسملا اهنم يناعتو اههجاون يتلا لكاشملا ربكأ نم ةيرشبلا

ىفشتسملل ىطعت ىتح ،يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاو ىفشتسملا نيب دوقعلا ماربإ متي نأ بجي:الوأ
ىفشتسم يف ايرهش ج.د نويلم نم اذك فرصن اذامل نكل ةلاحم ال نومضم معدلا نأ عم يداصتقالا رييستلا ةغبص
؟كلذب نولفكتم لهألا نأل– ةليلق ةبسنب الإ – لكألا اذه ىلإ جاتحم ضيرم دجوي الو ةيذغتلا ىلع نيعم

كلذل ةصصخملا لاومألا نأل جراخلا ىلإ نييرئازجلا ىضرملا لاسرإ صيلقت بجيف ،يبطلا داتعلل ةبسنلاب:ايناث
.ةمزاللا تاردقلا لكب يبط زاهج ديوزتب رهشأ ةثالث لك يف حمست

نولمعي نيكالم نآلا اوحبصألامعلاف ،عيمجلل ةعفنم هنع جتن الثم )ENIMIDI( ةكرش لحف ،ةنايصلا:اثلاث
.مهسفنأل

.ةلمهم قبت ملو حيلصتلا ديق يف يهف تايفشتسملا تايلآل ةبسنلاب امأ

فلأ دودح ىلإ لصي نيصتخملا ءابطألا لاجم يف ريبك زجع انيدلف ،ةيرشبلا تاردقلل لضفأ لامعتسا :اعبار
– تابجاوو قوقح عمتجم - تابجاو انلثم مهل ةعماجلا نم نوجرختملاف ،نودوجوم نيصتخملا ءالؤه نكل ،صتخم

جالع نم صتخملا بيبطلا اذه نكمتيل كلذ ةيندملا ةمدخلا راطإ يف لمعلا ديدج نم داعأ دق نوناقلا ناك اذإ نأل
كانه ةايحلا هل ولحت نأب هل انتاينمت عم - "ةعينملا"و "يجان يديس ةقنخ"و "ضيبلا"و "ةماعنوب جرب" يف هناوخإ
.هبجاوب موقي نأ الإ هيلع امف ،رخآ ناكم ىلإ باهذلا يف ةبغرلا هيدل تناك نإو كانه رارقتسالا ىتح هنكميو-

je) ،تايفشتسملا يف ايلاـح نيدوجوملا نيصتخملا ءابطألل ةبسنلاب ءيشلا سفن n’ai jamais géré avec la logique du

père Noël) 30.000 وأ ج.د 23.000 هردق بترمب ىفشتسملا يف انعم ىقبي نأ يعماجلا ذاتسألا ىلع نهارأ ال انأ
ج.د 250.000 هحنـم عيطتسأ ال امك زنك هدي نأل بابلا ءارو ج.د 400.000 هيلع حرتقي نم دجي نيح يف ج.د
ىفشتسملا يف لماعلا صتخملا بيبطلا صصخي ال اذاملف لكشملا اذهل الح كانه نكلو ،صاخلا عاطقلا ةسفانم داعبإل
مستقنو صاخ عاطقك اهب لمعلل ةرسألا نم اددع هؤاطعإ كلذ نم رثكأ لب ؟صاخلا عاطقلا يف لمعلل هتقو نم اءزج
بطلا نع يلختلل ةلواحم – هللا رفغتسأ – هنأب كلذ يف اجتحم كلذ ضفري نم كانه ! ؟اذامل مكل لوقأو ،هعم ةدئافلا



يذلا جهنملاف - عيمجلا مهتأ ال انأو ةيمسرلا لفاحملا يف ىتح اننيب ةحارصلا ةغل نم دبالو نويرئازج نحن – يناجملا
.ةلودلل سيلو يبطلا مقاطلل ةيلام غلابم ىضرملا عفدي نأ يف لثمتي ناديملا اذه يف هب انئج

ارفك كيرنيجلا يف ىرت حلاصملا ضعبف ،كيرينجلا ىلإ ءوجللاو ةيودألا ةعانص ةيقرت نعرخآ الاثم يطعأ امك
لهف ،كيرنيجلا قفو لماعتت يهو ةينوسكسولجنألا لودلا اوروصت نكلو ،ملاعلا يف ةفيعض امبر عجارم انل نإ لوقأو
.نطاوملا ىلع ةفلكت لقأ ةروتافلا نوكتو لقأ فلكي كيرنيجلا قفو رييستلاف ،ديكأتلاب ال ؟اهينطاوم نع تلخت

médicaments de( ةيودألا نم فانصأ 109 ةمئاق ىلع ملكتأس ،نيجاتحملل معدلاو ةياعرلا ميدقت لاجم يف مث

confort(ةيودألا ىسنن ال تقولا سفن يف و ،يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل ضيوعتلا اهنع عفر يتلا
ضرمب نيباصملا ىضرملا هاجت لماكلا لفكتلاب كلذ ناك ءاوس ،ةلودلا اهب لفكتت يتلا ةيولوألا تاذ نيعبسلاو ةثالثلا
.نيجاتحملل ةرشابم نيثلثلاب وأ نمزم

ثالثأ ةثالث ال ثلثلا عفديو نطاوملا بهذي ىتح CNASS ـل ةيلديص 60 عيب ةيلمع هيف تلخد يذلا قايسلا وه اذهو
.غلبملا اذه عمجي نأ هنكمي ال فلتسا نإ ىتح نايحألا ضعب يف هنأ كلذ ،ضيوعتلل عجري مث

صئاقن دوجو نع خأ ملكت دقف ،نارهوب بلقلا ضارمأ ةحارج بط ةحلصمب لوألا قلعتي ،نييطعم كلذك فيضأو
تايلمع ثالث اهيف تيرجأو 97 يام يف تحتتفا ةحلصملا هذه نإ ،ءايشألا ضعب حضوأ ةروصلل اليمكتف ،اهب

.ارخؤم ةيفاضإ ةزهجأ 3 ىلع تلصحتو (à cœur fermé)ةيحارجةيلـمـع 17و (à cœur ouvert) ةيحارج

مل مايألا نم موي يف زكرم نيشدت ةيلمع نأ نظي نطاوملا كرتن الو صئاقن دوجو ركنن ال ،جزم كانه نوكي ىتحف
.نيشدتلا ةيلمع ءاهتناب لوزت نويزفلتلا تاروكيد دحأ ىوس نكت

يوتحيو 1975 ةنس ذنم جمربم وهو ،دعب قلطني مل يذلا نارهول يعماجلا ىفشتسملاب قلعتي اميف ءيشلا سفنو
ةليلق تاونس ذنم هب لمعلا قلطنا يذلا "لاتسانك" ىفشتسم كانه نكلو 1200 ىلإ عستي نأ هناكمإبو ريرس 500 ىلع
.لابقتسالا ةلحرم يف وهو

ةنس لك ةياهن يفف -ةموكحلا وه ةعماجلا عاطق ّمنهج شيعي يذلاو- ةفورعم هلكاشمف ةعماجلا عاـطقب قـلعتي اميف
انارتو ةهج نم ايرولاكبلاجئاتن نيسحتب وعدن انارتف ،اندنع قدت فوخلا لوبط أدبت يعماج لوخد يأ لبقو ةيسارد
ةعماج 13 مويلا رئازجلا كلمت .ىرخأ ةهج نم ةعماجلا يف مهلابقتسا متيس نيذلا هيف نيحجانلا ددع عافترا نم نيفئاخ
دقل .ناديملا اذه يف بلاطم 7 ةعاقلا هذه يف انعمسو ،صتخم يعماج عباط تاذ ةسسؤم 26و ايعماج ازكرم 13و
نأ دهشي مكمامأ يذلا فيعضلا دبعلا نأل ،بابشلا هاجت ةصاخو ةيجوغاميد تسيل هذهو ،ايولوأ ائيش ةعماجلا نم انلعج
كب عفدي ثيح ،لوؤسم نمؤم يأل امهانمتي ال هالعج 1998 ةنسل يعماجلا لوخدلاو 1997 ةنسل يعماجلا لوخدلا
.رحبلا مظع ميظعلا لاجملا اذهل ةيولوألا ءاطعإ نم دبال نذإ ،ضيوعتلل كانهو انه ريغص زكرم نع ثحبلا ىلإ رمألا

مضت ام تقو يف ةيرئازجلا ةعماجلا تناك دقف ،قطنمب ةقفرم نوكت نأ بجي نيوكتلا قفارم ءانب يف ةيولوألا ،ايناث
يف – مويلا ةيرئازجلا ةعماجلا نإ .ددجلا ةبلطلا رورم لقرعت ثادحألا هذهوتارم سمخ ةنسلا داعأ نم مهيف ةبلط
ةليوطلا تاصصختلا ةمئاق صخت يتلا ةعماجلا تامالعتسا قاروأ ةءارق ديعت نأ اهنم بولطم – ةنهملا لهأ عم ليلحت
نم اهارأ يننكل ناديملا يف اصتخم تسلو ،الاطبجرختلا دعب هسفن بلاطلا دجي الئل ىدملا ةريصقلا و ىدملا
.طقف نيوكتلا ال قفارملا بناج هجاوت نأ دبال يتلا تايدحتلا

ةنسلا هذه لصو ثيح نييرئازجلا ةبلطلا ددعب مكركذأ ةيعماجلا تامدخلا وأ ةيعماجلا قفارملا صخي اميف نآلا امأ
ناك اذإف ،%80 يأ ةحنملا نوذخأي فلأ 300 يلامجإلا ددعلا اذه نم اندنعو ،بلاط فلأ 372 ىلإ -هلل دمحلاو-
نم دبالو - لكشملا نكل لاكشإ نودب اهيلع لصحتي بلاطلاف يلئاعلا لخدلا قفو ةعوضوملا سيياقملل بيجتسي فلملا
%51 ةبسنب يأ ،ةيعماجلا ءايحألا يف يعماج بلاط فلأ 172 دجاوت يف نمكي - ملاعلا يقاب عم انتيعضو ةنراقم

ددع ايروس يف الثم دجنف ،ملاعلا يف ثدحي ام رنلو كلذ سيل ،ال ؟ةيلاربيل وأ ةيكارتشاو ةوخأو ةمحر ةلأسم يهأ
اسنرف ،%10 ةيبرغملا ةكلمملا ،%10 ةبسن سنوت يفو ،%13 ةبسن نولثمي ةيعماجلا ءايحألا يف نيرقتسملا ةبلطلا

نم يه رومألا هذهف ،اميتنس نيرشعو دحاو رانيد ـب تلازام ةعـماجلا يف ةبجولا ةركذت ىتحو %12 ايناملأو 10%
ضرم نم ىفشن نأ اندرأ اذإ قطنملا ىلع ينبم جالع ىلإ جاتحت يهو اهنم بورهلا نكمي ال يتلا لكاشملا ةلمج
لب ،طقف تاعماجلا ءانب يف نمكت ال ةدئافلا نإف ،ةعماجلا عيسوتب قلعتي اميف مث ،تاونسلا حبرن نأ عيطتسن هبو ،ماهوألا
ىلإ روسيفوربلا نم تايوتسملا لك يف نييعماجلا ةذتاسألل يلامجإلا ددعلاف نآلا دح ىلإو ،ةذتاسألا ريفوت اضيأ بجي



دعي ذاتسألل يطعن امهمف ،لكشملا اذه لحن ىتح ةعيرس ةريتول ةقناخ ةجاح يف اننإ ،اذاتسأ 16251 ـب ردقي دعاسملا
ذاتسألا حبصأ نأ دعب ،فارطألا عيمج عامجإو عانتقا ىلإ – هلل دمحلاو – انلصو ،عازن دعب يضاملا ماعلاو اليلق
امنإو طقف ءانبلا لجأ نم تاعماجلا ءانب عيطتسن اننإ لوقن ال ىتح نكل ،قيلعت نودبو افيعض ةساردلا دعبو يعماجلا
.اضيأ ذاتسألاب نوكت ةعماجلا

مالكلاو مالكلا طيحم يف ىقبن ال ىتحو ،ةيمنتلا لبقتسم لمحي ناديم وهو ،هانلمهأ امبر ناديم يملعلا ثحبلا لاجم
ةعيبطب ةموكحلاو رئازجلل ايدحت لثمي وهو تاموكحلا بقاعتب رثأتي ال يسامخ يهيجوت نوناق عورشمب انئج دقف ،طقف
سمخ فرظ يف ةياغلا هذه اندسج اذإ هنأ دقتعأوP.I.B نم %1 ةبسن يملاعلا ثحبلا اذهل انصصخ ثيحب لاحلا

.P.I.B نم %0.04 يف نومثاج مويلا نحن امدعب لاجملا اذه يف اديعب انبهذ دق نوكنسف تاونس

عوضوم ةيوبرتلا ةموظنملا تاحالصإ تحبصأ دقو ،تاحالصإ عضوب هيف انأدب دقف ةينطولا ةيبرتلا عاطق امأ
دقل .ءارآلا براضتو تاروصتلا عارص هيف مادام عمتجم ىلع ةيالو اهل ةموكح نأ ربتعن ال نحنو عمتجملا شاقن
روصت دادعإ يف مهرود لثمتي ثيح ،نيصتخم ،ءايلوأ ،نينوكم نم حئارشلا لك هيف عمتجتل ةيبرتلل ىلعأ سلجم انسسأ
.ةسردملا لوح ينطو عامجإ ىلإ لوصوللو كلذل

قرشلل رُجت ةرمو برغلل ةسردملا رجت ةرمف ،تابذبذتلا ضرم وه ةسردملا هنم يناعت يذلا لوألا ضرملا نأل
ةموكحك نحنو ةماودلا هذه نم جورخلا نم دبالف ،(C’est juste un mouvement oscillatoire) يجولويدإ دصق يأ نود
جمانرب عوضوم يضاملا رهشلا تناكو تأدب دق نيملعملا ةلكسر ةداعإ ةيضقف .اننكامأ يف نيمثاج وأ نيفقوتم انسل

.ةدنجملا لاومألابو تاونس سمخ ةدملو ةموكحلا هيلع تقداص

ذاتسألا نوكي ىتحف تاونس عبرأ وأ ثالث يلاوح ذنم اهيف انأدبف ةسردملا يف ذاتسألا نيوكت طمن ةداعإ ةيضق امأ
ةذتاسألا لك جرختي نأ بجيف ةعماجلل رابتعالا ديعن نأ اندرأ اذإ اننأل الوأ ةعماجلا نم اجرختم نوكي نأ بجي اذاتسأ
.اهنم

اهب يتأي يتلا تاهيجوتلا تمادامف – ةيضاملا تاونسلا يف مدقـملا ءيشلا نع رظنلا ضغبو - جماربلا صخي اميف
ةبيكرتب ةينطو ةنجل لكش يف ازاهج– كلذ راظتنا يف – انسسأ دقف ،اندوقتو اندشرت يتلا يه ةيبرتلل ىلعألا سلجملا
قيبطت يف رمتسنو نيصتخملا عم هيف ضوافتن ،(ce n’est pas un acte de l’exécutif) جماربلا ةسارد ةداعإل عسوأ
.سلجملا تاهيجوت

،ةقلغم سرادم انل نأب مكربخأ امدنع بارغتسا كانه نوكي امبرلو ةسردم 20197 انيدل ،قفارملا صخي اميف امأ
ءانبأو رئازجلا ءانبأ انلكو ،تانيعستلا ةياهن نم ةقولغم سرادم كانهو باهرإلاب ترثأت يتلا سرادملا ىسنن نأ نود
ضعب نايحألا ضعب يف انمقأ دقو ،راّّودلا يف هب اننوبلاطي ام وهو اهتسردم اهل نوكت نأّ دوت ةيرق لكو ،ةيدابلا
تأدب ةسردملا نإ لوقأوايرورض هرابتعاب دهجلا لذب يف نورمتسم نحنو ،ةرغاش نكامأ يف -اهلك سيلو-  سرادملا
يف ومنلا تابث ىرن نحنو)98و 97( نيتنس ذنـمـف ،ريخ ىرـشب يهو يفارغوميدلا ومنلا صيلقت نم ديفتست
ءيشلا نكل ،ليغشتلا نس ةقبط ىلإ لصن نأ لبق ىرخأ راودأ يف هب لفكتنو هنم يناعن انلزام نكل ،ةيئادتبالا تاونسلا
رايلم 124 يف ةلثمتملاو ىلوألا ةينطولا ةينازيملا ىلع لصحت اهنأ ولو مويلا ةيرئازجلا ةسردملا هنم يناعت يذلا
الأ بجيو ،روجألا يف بهذت اهنم %95 ـف ،زيهجتلا ةينازيمرانيد رايلم 24و رييستلا ةينازيم يه يتلا رانيد
ددع صيلقت ددصب انسلو ،رهجملا هيف مدعنيو ربخملا جمربن وأ ربخملا اهيف مدعنيو ةنقتم جمربن امدنع برغتسن
تطعأ 1995 ةنس يف يمومعلا فيظولاو )U.G.E.F( عم هسفنب عاطقلا اهب ماق يتلا ةساردـلاف سكعلاب ،ةذتاسألا
ةينطولا ةيبرتلا عاطق ةينازيم اهفرعت يتلا ةيزكرماللا ةسايس دجن راطإلا اذه يفو بصنم فلأ 17 ـب ردقي اضئاف
.رثكأ اهب كسمتن انلعجتو قئاقحلا ىلع انعلطت تاونسلا ربع قبطو اهموسرم يضمأ يتلاو

يتلاو ،ةميلأ ةقيقح كلذك لثمتف نطاوملا اهفرعي يتلا ادج ةبعصلا ةيعامتجالا عاضوألاو ةسردملا صخي اميف امأ
لوخد لك يف هعباتن يذلا ينطولا نماضتلا ةيلمع لالخ نم ،كش نود نم فاك ريغ دوهجمبو اهتهجاوم لواحن
نامرحلا نوناعي نيذلا سانلل وأ ،نيلاطبلا ءانبأل ءاذغلا ةبجو لوانتو ءاويإلا تاقحتسمب ةلودلا لفكتو ،يسردم
.لبقتسملا يف رثكأ لمعلاب داصتقالا ةريتو انل حمست نأ لمأنو يداصتقالا



وهو اهيلع جاحلب ديسلا ركشأ يتلا ةلئسألا نم ةلمج وأ ،لاؤس ينءاج ةضايرلا عاطقب قلعتي اميف ،سيئرلا يديس
رئازجلا عجارتو لمألا ةبيخ صخي يذلا قيلعتلا هرطاشأ - نييرئازجلا يقابك -  لاحلا ةعيبطبو ،ةضايرلا ناديم نم
امنإو طقف يلاملا معدلا دوجوب ةدوجوم نكت مل سمألا ةزع نأ يليلحت يف هفيضأ يذلا ءيشلاو ،ةضايرلا ناديم يف
ىتح ةعامج نوكن ةرم لك يف انك اننكلو قباسلا يف مئازه انتعفص دقل ،رئازجلا تانبو دالوأل حيحصلا نيوكتلا دوجوب
.راصتنالا ىلإ انلصو

عسوتي حبصأ يذلاو ،لاكتالا حور وه - ليلحتلا حور مكترطاشمل - ةضايرلا نادـيم هـنم يناعي ناك يذلا ءيشلا
ناوخإ عم ءاقتلالل فرشلا يل ناكو يداونلا ضعب يف نييضايرلل هتلق امب مكملعأو ةيلام ةناعإب الإ ةضاير الف دادزيو
تناك اذامل :وهو الاؤس مهيلع تحرطو افرتحم مويلا حبصأ يذلا "يسينول" نيرضاحلا ةلمج نم ناكو ،L'USMH نم
! للشلاو للخلا انهاه ؟لاملا مادعنال هنطو يف ناكرحتت الو ،رحبلا عطق امدنع لاملا نابلجت يسينول الجر

300و رايلم 2 ـب فيلاكتلا ردقت تناك 1996 ةنس يفف ،ةدنجملا تايناكمإلا رابتعالا نيعب ذخأن نأ بجي كلذل
كلت فرصت تناك نيأف كلذ نم رثكأ لب رانيد نويلم 400و رييالم 3 ـب ردقت تناك 1997 ةنس يفو رانيد نويلم
ةضايرلا انمدخ دق نوكن ةقيرطلا هذهبأ ،نيبردملا نسحأ عمنيبعاللا لماعت دوقعو ءارش يف فرصت تناك ؟لاومألا
! اهحالصإ بجي ءايشألا هذهف ،اعبط ال ؟ةيرئازجلا

فالآ ةرشعب ابعلم الثم ينبن نأك ،ةيدام لكاشم انل تببس يتلا "تايناكمإلا ةماخض" ةسايس يف كلذك انيدامت دقل
متنأو !! دعقم فلأ 45 ىلإ زاجنإلا روط يف وهو فعاضيف يناثلا مسقلا يف اقيرف ىتح كلمت ال ةنيدم يف دعقم
راطإ يف هزجنأ يذلا بعلملا ءارج نم انيدل فورعم دلب اهيناعي يتلا لكاشملا ةيئاضفلا تاونقلا ربع ةرهس لك نوعباتت
.اندنع ةيليوج سماخلا بعلم لثامي وهو دعقم فلأ 80 ىلع يوتحي ،ملاعلا سأك تايفصت

ضرملاو ،تافرصتلا ضعبل اربنم تحبصأ ةضايرلاف ،"تايبُوللا" ةرهاظ وهف هب انبصأ يذلا ثلاثلا ضرملا امأ
ىلع ةدشبو ترثأ ريخألا اذه اهفرع يتلا تاقالزنالاف عمتجملا يقاب نع ةلوزعم نكت مل ةضايرلا نوك عبارلا
،ةيرئازجلا تـنبلل ةبسنلاب "زوجي ال" ةيضق تحرطو "اذكو اذك اهيف" ةسردملا يف ةضايرلا ةيضق تحبصأف ،ةضايرلا
.َىتش رومأ نم اهرـيغو

نود نمو - متعبات دقو ،سرادملا يف سرامتل ةفاقثلا ىرجم ةسردملا يف ةضايرلا ذخأت نأ بجي ،ميوقتلا راطإ يفو
يقابك ثانإلاو روكذلا ىلع ةيرابجإ ةضايرلاف ،ةضايرلاو ةينطولا ةيبرتلا يعاطق نيب يضمملا قافتالا - كش
.يمالسإلا نيدلل نيمتنم نيلوؤسم نم ارداص رارقلا اذه ناكو ،ةسوردملا تادحولا

،ةيوعمج ةحاس تايلاردفلا نإ لوقن ،ءاحرص نوكن ىتحو عاضوألا حالصإ يف انلخد ،تايلاردفلا ةيضق ،ايناث
C’est l’embrigadement des) درت دق يتلا تاداقتنالا ردصلا ةباحرب لبقتنو Fédérations) انيلع ال - كلذ متأرق دقو -
تيبلا لهأ مهف ،كلذك ناديملا لهأ بجاو نم وه ناديملا اذه يف عاضوألا حالصإ نكل ،دقتني ىتح دوجوملوؤسملاف
وأ ةنس ةدمل ةيلودلا تالباقملا نم ينطولا قيرفلا بحس رارقف لاثملا ليبس ىلعو ،هيف تاحالصإلا ثادحإ مهيلعو
،ىرخأ نادلب يف ثدح دق ءيشلا اذه ناك نإو ،هب يلدأ فقوم وأ قيلعت يأ اهلوح يل سيل تاونس ثالث وأ نيتنس
ال اذاملف جمانربلا يف اهانركذ يتلا ليومتلا ةيضق كلذك ،كلذ لمحتت تآيه كانهف ،اذه ىلع ةنهملا لهأ قفتي دق امبرو
ةكرش S.P.A ىلإ ةيوعمج الو ةبخن ال قبت مل ثيحب ةيوبخنلا ةيضايرلا ةيعمجلا يهو L’ASP ـبفرعي ام لوحي
ملـع يف نوكي ىتحو ،ابيرغ اطمن اذه سيلو قباسلا يف تناك امك ةورثلا قلخل رخآ اردصم ةضايرلا حبصتو ةمهاسم
عسوتت نأ هللا نم ىنمتأو لوألا ىوتسملا نم دان عم ةياهنلا كشو ىلع يهو ناديملا يف ةبرجت كانه نإف عيمجلا
.قرفلا يقاب ىدل رشتنتو

بهذي دهجلاف ،نينوكملا نيوكت ىلإ ةفاضإلاب ةلودلا هرخست دهج كانه ناك اذإ هنأ ايمسر نلعنو ،صرحن كلذكو
Le ticket vis à vis à la) طرشب مدقي رمتسملا معدلااذه هيف حبصي تقو ىلإ لصن امبرو ةينابشلا ةعيلطلا نيوكتل

matrice)بابشلل قيرف دوجو (équipe de jeunes).

اعوضوم اضيأ ناك دق و ،فيرلا ملاعو ةحالفلا عاطق ىلإ نآلا مكعم لقتنن ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،سيئرلا ديسلا



فيرلا ةيمهأل كلذك نكل يرئازجلا داصتقالا يف ةحالفلا عاطق ةيمهأل طقف سيل يعيبط ءيش وهو تالخدتلا نم ديدعلل
،ةينمألا عاضوألاو ،ةيمنتلا يف صئاقن نم هنم ىناع امع ةدع قيلاعت تءاج دقو .دلبلا اذه يف دغلاو مويلاو سمألاب
جماربلا ةسايسك تاردابم لخدت صئاقنلا هذهب فارتعالاو ةباجتسالا يفف ،معن لوقنو ،ةريخألا تاونسلا يف مارجإلاو
le développement par les) تازايتمالا قيرط نع ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ىتح وأ ،تايالولا ضعب ءانب ةداعإل ةصاخلا

concessions).

اميتنس انعضو اذإ لمأ ىلع مويلا لمعن اننأل ،هنع نلعأ ام وهو تايولوألا نم ةيولوأ هب ةيانعلاو ةحالفلا عاطق
،(C’est ça le calcul d’une croissance économique créatrice de richesses) ،رخآ افصنميتنسلا كلذ رمثي نأ ادحاو
تناك دقو ،ةيجراخلا تادراولا نم ادج اماه اباب دسي ،لغش بصانمل قالخ – حالفلا لماجنل سيلو – ةحالفلا عاطقف
انلعف اذامف ،دعو ىلإ دعو نم ةيرارمتسالاب لمعن نآلا انحبصأو م1996 ةنس يف ةيحالفلا ةيمنتلل ةينطو ةودن كانه
ةنس يف ةحالفلا عاطق زيهجت ىلع لمعت يتلا ةيمومعلا فيراصملا تغلب لاثملا ليبس ىلعف ؟ةريخألا ةدملا هذه يف

،رانيد نويلم 200و رايلم 11 ىلإ يحالفلا طاشنلل ةلودلا ةنيزخ فرط نم معدلا لصوو رانيد رايلم 11 ،1998
ةحالف معدو رومتلاو ليخنلا ةحالفو ،بيلحلا جاتنإو ضماوحلاو موركلاو نوتيزلا لثم تاجوتنملا ضعب معد هنم
.ةيوعرلا قطانملا يف ةحالفلا معد اضيأ دجنو ةيباغلا ةحالفلاو اطاطبلا

ققحت ام نأب نولوقت دقو- هلل دمحلاو - تدسج دقف ادعو تناك يتلا ةيئابرهكلا ةقاطلاب حالفلا ديوزت ةيضق امأ
ةلئسأ اوحرط نيذلا ناوخإلا ركذأو ،هيلع انردق يذلا ءيشلا وه اذه نآلا دحل نكل - كلذ يف كش الو - فاك ريغ ىقبي
:يلاتلاك راتكهلا باسح ىلع متي ميعدتلا نإف ءابرهكلا صخي اميف هنأ ناديملا اذه يف

.رانيد 1600 :بونجلا يف دحاولا راتكهلا -

.ارانيد 320 :ايلعلا باضهلا يف دحاولا راتكهلا -

.ارانيد 170 :ةيلامشلا قطانملا يف دحاولا راتكهلا -

:توزاملا صخي اميف امأ

.ارانيد 260 :بونجلا يف دحاولا راتكهلا -

.رانيد 200 :ايلعلا باضهلا يف دحاولا راتكهلا -

ارانيد 140 :لامشلا يف دحاولا راتكهلا -

مت ثيحب )E.A.C وأ E.A.I( تايدضاعت وأ صاوخ اوناـك ءاوس نيحالفلا ةينويدم ةلودج ةداعإل ريبادت كلذك تذختا
Le) نويدلا تامدخب لفكتت يتلا يه ةلودلا ىقبت و 2000 ةنس ىلإ ةينويدملا نم رانيد رايلم 24 غلبم ةلودج ةداعإ

service de la dette).

طيحملاب اقلعتم الاؤس يلع متحرط دقو فاك ريغ ىقبي كلذ مغرو ،بوبحلا ةحالف معدل ةبسنلاب لاحلا كلذكو
نيواودلاو ديربتلا تاسسؤم لح مت هنأماشتحا نودبو ةحارص لكبو مكل لوقأف ،نيواودلاو ديربتلا تاردقصخيو
.ضعبلا حلاصم ةمدخو ،ةرمتسملا سالفإلا تايلمع فقون ىتح

نمم ارجات ناك اذإ امأ ،نوراق لاومأ عاديإلا ىدل نيحالفلاو ةيمومعلا تاكرشلا نم بلطت ديربتلا نزاخم تناك دقف
يف نوكت تافرصت رهظتو ةضفخنم راعسألا حبصتو نالزنت ةدوملاو ةمحرلا نإف جراخلا نم اطاطبلا وأ ةدبزلا بلجي

.كلذ هبشي امو ةينويدملاو سالفإلا نع مكيهان ،ةقابللا رثكتو تادروتسملا هذه ةدوج ةبقارم باسح ىلع نايحألا بلاغ

،اهناكم يف ةدجاوتم ةدحاو لك تاسسؤم سمخ ىلع اهعيزوت ةداعإب انمق نكلو ،ايئاهن ديربتلا تاكبش لحن ملو
ءارشلا عيطتسي نم مهنمف ،فانصأ نيحالفلا نأل ،اهئارش وأ نيمهاسمك اهيف لوخدلل نيحالفلا ةمهاسم مامأ ةحوتفمو



صوصنم ةيلمع يهو )par étalement( طاسقألا ةطساوب فنصلا اذه لثمل عيبلا متي ىتحو ،كلذ عيطتسي ال نم مهنمو
تلح دق اهنإ ليق يتلا L’ORIVIC ةجضب متعمس دق مكنظأو نيواودلل ةبسنلاب كلذك ءيشلا سفنو ،نوناقلا يف اهيلع
تحبصأو ادحاو افورخ الو برت مل اهنكل ،يشاوملا ةيبرتل ةسسؤملا هذه تسسأت دقل .ةديج ةيداصتقا ةحص يف يهو
يرتشت تحبصأ "ةنونجملا ةرقبلا" ةيضق دعب داريتسالا فقوت املو !! موحللا داريتسا يف ةصتخم كلذ نم رثكأ
غلبمب هنم اهيرتشتف ،"قنعلا ةطبرو سديسرملا" بحاص اهكلتمي يتلا امنإو باضهلا حالف اهكلمي ال يتلا ةيشاملا
ça suffit! comme ça suffit à nos fils qui étudient à permettre) ! فعاضم نمثب ةلودلا ءاطغ تحت اهعيبتو عفترم

certains trafics ou même au mieux bas mot à certains de prendre 2 ou 3 moutons de temps à autre!!) قئاقح اهنإ.

ةصصوخلاو بناجألا عم ةكارشلاو يحالفلا عاطقلا ةمدخ راطإ يف لامعلا حلاصل تصصوخو نيواودلا تلح دقو
دعت مل - كلذك اهيمسن نأ انعطتسا نإ - بيلحلا ةعانص نيواود نإف رمألا اذه ىلع ةدايز ،نييرئازجلا نيحالفلل
نيب ةلصلا طبرن امل هنأل ،حالفلل ىلوألا ةجردلاب ةصصوخلاب يدانت ةدحو لكو ةسسؤم نع ةرابع ةدحو لكف ةدوجوم
تاوذ نحاطملاف ،نحاطملا صخي اميف ءيشلا سفنو ،ليقارعلاو تاعازنلا ضعب نم صلختن امبر ةنبلملاو ةعرزملا
وأ لاملا سأر يف لخدي ىتح حالفلا انوعدو ،ةدحو يه نحط ةشرو لكف ،اهتقو بهذو تهتنا دق ةريبكلا داعبألا
نع ةفقوتم دالبلا نيحاوط ىقبتو جراخلا نم – "ةنيرفلا" – نيحطلا بلجن ال ىتح تاءارجإلا لك انذختاو .يرتشي
.ىرخألا دعب ةدحاو قالغإلا يف أدبتل ،لمعلا

ةيداصتقا ةسسؤم ىلإ ةيجذومنلا عرازملا لقنن نحنف ،ةحالفلا عاطق معدت يتلا تايلآلا صخي اميف ءيشلا سفن
ةحاسملاو 150 براقيو رمتسي لازام ددعلاو 48 انلقن ،يعارز يداصتقا عباط تاذ ةيجذومن ةسسؤم ىلإو ةماع

مل يننكل ابيرقت افصنو نيتنس رومألا تريس يننإ – هلل ةداهش – لوقأو رئازجلا يضارأ نسحأ نم راتكه 200.000
ىلوألا ةتبنلا يطعت يتلا يه نيح يف مامتها لك نع ةديعبو ةلوزعم تناك اذاملف طقف 1998 ةنس يف الإ اهفشتكأ
حرط يتلا روذبلا نعو .موسرملا طمنلا ىلع ريست نآلا يهو اهيلإ انلصو -هلل دمحلاو – نكل ؟ةريثك ءايشأو عرزلاو
نأل ؟اذامل اهيلع كبي مل حالفلا نكلو ضعبلا ىكبأ دق امبر نوكي L’ONAPSA لح نإ مكل لوقأ ينوكرتاف اهنع لاؤس

L’ONAPSA بكرم نع متملكت .لتاشملا داريتسا يف ةنانف اضيأ يه تراص ذإ ةيلتشملا تاينواعتلا معدت دعت مل
كانه – بلاغ هللا – نكل تاراطإلا ةبراحم اهنإ ضعبلا لوقيسو ،ةلادعلا مامأ هنع نولوؤسملا لثميس يذلا فيطس
.ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل صاخلا نوناقلا قفو ريسي طقف ارخؤم حبصأ بكرملا اذه نكل ،كلذ تبثت تافلم

.ةيواهلا ىلإ هب ذخأ هفرع يذلا يرادإلا رييستلانأل:الوأ

- انأف ،ةيطارقوريبلا عم لمعي نأ ديري ال هنإ لاق عورشملا اذه يف مهاس يذلا يدنكلا كيرشلانأل :ايناث
.كلذ يف قحلا كعم معن هل لوقأ - ةموكح سيئركو الصأ يطارقوريب

ىلع ةيكرمجلا ةبيرضلا عفرب قلعتتو ةيلاملا نوناق يف اهيلع صوصنم ةيضاملا ةنسلا يف تاءارجإ تذختا دقو
.اهيف مهيأر نع نيحالفلا اولأساو ناديملا يف مكنأ نظأو جراخلا نم ةيتآلا اطاطبلا روذب

يتلا ةلحرملاف ارمتسم لازام رضخألا دسلا اذه زاجنإ نأب لوقأ ةباجإللو ،رضخألا دسلا نع كلذك ينومتلأس دقل
نم زجني حبصأو ،راتكه 200.000 ترمثأ م1990 ىلإ م1972 ةنس نم ةينطولا ةمدخلا نابش اهزاجنإب لفكتي ناك
،راتكه فلأ 36 ةنايص تديعأو ،راتكه فلأ 82 ةزجنملا ةحاسملا تغلب ذإ يندم طمن قفو م1997 ىلإ 1991 ةنس
ىرخأ تاريثأتو ةيخانملا لماوعلل هضرعت مغر %60 ةبسنـب حجاـن هنإ لوقن رضخألا دسلل يلامجإلا مييقتلا يفو
ةبسن نأ نيصتخملا رطاشأو دقتعأو ،ةيوق مويلا تحبصأو تمنو تشاع سمألاب تسرغ يتلا راجشألاف ،ةفورعم

.حاجنلا ثيح نم ةلوبقم يه 60%

ةلكيهلا ةداعإ جمانرب ىتحو ،ةدوجوم اهب ةنايصلا نإف ،الاؤس ناوخإلا دحأ اهنأشب حرط يتلا ةيوعرلا يضارألا امأ
لغش بصانم قلخو ،راتكه فلأ 270 ةحاسم ىلع اعورشم 62 يطغيو قطانملا هذه مضي ةيعارزلا تاسسؤملل



ناملربلا مامأ ةريخألا هذه حرطتس ذإ ةموكحلا جمانرب يف دوجوم وهو ،كلذ نم رثكأ لب ،بصنم فلأ 180 ـب ردقت
.دالبلا يف راتكه نويلم 20 ةحاسم لثمت يتلا )يعارملا( ةيشاملا يضارأ ىلع ظافحلل لمعي انوناق

جمارب نوفرعي بونجلا قطانم نم نومداقلا ناوخإلاو ناديملا يف روطتت يهو صاخ جمانرب اهلف ليخنلا ةحالف امأ
ةطقنلا هذه صختو هايملا دوعص ةبراحمك ادهج كانه نأ الإ ،ةئملاب ةئم فاك ريغ ناكنإو ،تاليسفلا سرغ ةداعإ
تلق ثيح 1996 ةنس نم ربمتبس رهش يف "يداولا" ترز امدنع نينطاوملل ةنامأ تكرت دقل .يداولا ةيالو يبختنم
هايملا هذه لعجت مل وأ ؟يعيبطلا نزاوتلا رابآلا رفح ةرثك مطحت ملأ ،لاؤسلا حرط نم دبال نكلو اريبخ تسل يننأب مهل
!! ءاملا برست ةبطعم لازت ال ةيفنحلا نأ نيح يف ءاملا نم هتيب ففجي نمك نوقاب نحن امبرو ؟رمتسم دعاصت يف

.نييئاصخألا ليلحت ىلإ جاتحي عوضوملاف

،يحالفلا طاشنلل عفدلا ءاطعإ ةيناكمإ ىلإ ىرخأ ةرم عوجرلل ةصرف ينيطعيف ةحالفلا عوضوم ىلإ قرطتلا امأ
وأ عيبلاب يضارألا ةصصوخ نوناق لوح ،يسايس شاقنو فوخت ةيضق يه ةيضقلاو ءارآلا لك مرتحن نحنو
دعتبيو حالفلا ةمدخ يف هنإ - جمانربلا ضرع لالخ - مكل تلق نأ يل قبس دقل ؟ – يناوخإ اي – كلذ اذامل ،راجيإلاب
.ةروثلا ءىدابم ةنايخ نع دعبلا لك

ةيحالفلا تايدضاعتلا تماق دقل ؟تنمسإلا فحز نم يضارألا يمحن فيك ،ةيداصتقالا ليلاحتلا ضعب نآلا فيضأ
نومدقي ،هضرأ تسيل ضرألا ؟ةيلمعلا هذه يرجت فيكف لاملا باحصأ عمو ةيلحملا تاطلسلا عم يضارألا ماستقاب
ىتح ،نامتكلاب هنوصويو ،لكاشملا يف قراغ وهو ميتنس نويلم 100 وأ 60 ىلإ ةفاضإلاب نيتعطق وأ ضرأ ةعطق هل
نع عافد نسحأ وه حالفلاو ضرألا نيب ةلصلا طبر نذإ ،يضارألا يف هقيرط ذخأ دق تنمسإلا كلذ دعب ىرت
.ةيحالفلا يضارألا

داصتقالا اذامل ؟لاجرلا ديس وه نيح يف يصو ىلإ ةجاح يف امئاد هلعجب حالفلا ةميق نم رغصتسن اذامل :ايناث
فلملا ةسارد دعب متت كنبلا يف ضارتقالا ةيلمع نأل ؟فلتسي نأ حالفلا عيطتسي ال اذامل ،ليومتلل كنبلا ىلإ هلك ذخؤي
همدقيس يذلا ءيشلا وه ام نكل ،كلذل نيدعتسم نونوكيف هنهر دارأ نإو حجان عورشم هنأب درلا نوكي مث عورشملا وأ
،فظوملا عبتتس كنإف كلذ نكي مل نإو ضارتقالا هنكميف ،ةيكلملا دقع هل ناك نإ ملعي نأ بجيف ،تانامضك فلملا يف
يه كنع تضر نإو ةموكحلا عبتتس كنإف سكعلا ناك نإو هب ضارتقالا عيطتست افلم كل نوكيس كنع ايضار ناك نإف
عيبلا لعج يذلا رمألا وهو نوحالفلا اهكلمي لاومألا نم ازونك كانه نأب لوقلا بجيو ،ةلودج ةداعإب موقـتس ىرخألا
هنكميو ةنس 30 ـب ردقت ةدم ىلع ءارشلا دري مل نإ رجأتسي حالفلا لعج امك ةنس نيرشعو سمخ ىدم ىلع دتمي
داصتقا شماه ىلع رئازجلا يف ةعارزلا داصتقا ىقبي نأ نكمي ال هنإف ،كلذ يف ةبغر هل تناك نإ نكل ،دقعلا ديدجت
ديعنو صئاقن كانه تناك امبر لوقنل تاونس رشع وأ سمخ دعب رمألا انب غلبي مث امهو يمنن نأ اندرأ اذإ الإ قوسلا
.!!اهحيحصت

رامثتسالا ةيضق ىلإ قرطتأسو ةريخألا طاقنلا نم برتقن انأدب دقل ةداسلاو تاديسلا اهيأ ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
يداصتقالا شاعنإلا ىلإ علطتلا مامأو ،ةـقناخ ةيعامتجا عاضوأ يف لاحلا ةعيبطبو ،شاعنإلا ةريتول عفدلا ءاطعإو
فيضن ىتح نكل ،صئاقن دجوت ال هنإ لوقنل ةباجإلا ددصب انسلو عورشم لاؤسلا ؟شاعنإلا اذه وه نيأ :انلك لءاستن
. تايطعملا ضعب

ربكأ نإ اقباس تلق دقلو ؟ديدهت مأ ؤطابت وه له ؟تأي مل اذاملو ؟وه نيأ هنع ينومتلأس دقل ،يبنجألا رامثتسالاب أدبن
يف ةلخادلا لاومألاو ،هرامثتسا يف ةعفنملا نع ةجرد ىصقأ ىلإ ثحبي رمثتسملا نإ مث "لاملا" وه انفيخي ءيش
ناك اذإو ضوافتلاب موقنو اهيلع صرحن نأ انيلعف ةيصخش لاومأ تسيلو ،عمتجم لاومأ يه ةيرامثتسالا عيراشملا
فقوتن نأ وهو ،ةحاسلا يف اوملكتي نأ مهتعاطتساب نيذلا سانلل ءادن عفرأل ةبسانملا هذهب يسفن حمستسأ ءيش كانه
.طقف اننيب اميف نكلو نيلوؤسملا نع متئش ام اولوقو ،نيلوؤسملا ددرت مكحب ائطابتم ايبنجأ ارامثتسا كانه نإ لوق نع

نيح نكل ،يعيبط ءيش اذهو ةيلوؤسملا لمحتنو انرودب موقنو قئاقحلا مكنم فرعنو ،دقتنن ىتح نودوجوم نحنف
نوفعضت متنأف ،ةددرتم ةيرئازجلا ةلودلا نأل ءيطب ةيبنجألا ةكارشلا مودق نأب لوقتو ،رئازجلا نم تاوصأ عفترت
C’est un petit ça la culture du) )ويياد( ةكرش نع :الاثم مكيطعأو ،تاضوافملا يف عورشلا دنع رئازجلا اذه مكمالكب

temps moderne) اينلع اهلوقن نحنو اهب انبحرف ،افلم 17 حرطب رالود رايلم اهتارامثتسا مقر غلبو اندالبب تلح يتلا
ىلوألا ةوطخلا نيب ام طوش كانه نكلو .كيرشك اهب ابحرمف ،ةفلتخملا تايوتسملا ىلع تاثداحملا يف اهانركذ املثم



ةسسؤم الثم نوكي نأك ،يرامثتسالا اهجمانرب انيطعت نأ اهيلع ةكارشلا ىلإ اهعم لصن نأ لبقف .ناديملا يف لمعلاو
)SNVI( كلذب بحرنلف.

ادفو نحن انلسرأ امك ،)ويياد( ةعومجم سيئر ةدايقب دفو انرازو "ايروك " ىلإ ادفو هعم ذخأو ريزو انءاج دقف
نأ نود اذه لك ثدحو كلذ يف اهضارغأو )ويياد( عم ةكارشلا فلم تايثيح فرعن يكل نييباقنو تاراطإ نم انوكتم
.)SNVI( يف )ويياد( رامثتسا ةطخ ىلع فرعتن وأ لصحن

يه ام(Quel est le capital pour la réhabilitation …etc) ةبولطملا تازايتمالا يه ام ؟نيعم رادقم ذخأ ديرت لهف
؟ليهأتلا ةداعإ نم ةدئافلا

ىلع ادر اذهو .كلذ يف ةمزاللا ةطيحلا ذاختا نحن انيلع نكل ،تاضوافملا ةنس يه هذه نأل )ويياد( مولأ ال انأ
.حيحص ريغ رمأ وهو )ويياد( عم رامثتسالا عورشم انلطع اننأب اولاق نيذلا

.ةصصوخلا ةياغ نع ،قايسلا سفن يف كلذك لاؤس ءاج دقو

طقف تقو ةيضق يهو ةصصوخلا ىلع ةلبقم يه روتسدلا اهمرحي مل يتلا تالاجملا لكف ،ةصصوخلل ةبسنلاب :الوأ
؟اذامل ،عيبطت ةيضقو

ةيمومعلا ةينازيملا ىلع ةرصتقم ةيمنتلا ىقبت اليكل يجراخلاو يلخادلا لاملا سأر بلج وه ةصصوخلا نم فدهلاف
.ةراسخلاو حبرلا كعم مستقيو لاملا سأر بلجن لب ،ةفلسلا ىلع ةدمتعم ةيمنتلل ةيجراخلا ةمهاسملاو ،طقف

فيراصم نم ةيمومعلا ةينازيملاو ةلودلا جرخت ام ردق ىلع ،ةيعامتجالا ةسايسلا دض تسيل ةصصوخلا :ايناث
.ىوقأ ةيعامتجا ةسايس لمع ةلودلا ةعاطتساب نوكيو ةريتولا ىوقتت ام ردق ىلع يداصتقالا زاجنإلا

Une économie de marché à dimension) يعامتجا دعب يذ قوس داصتقا نع تاوخألا وأ ناوخإلا دحأ ثدحت

sociale)، نـيرشعـلا نرـقـلا ةياهن يف نحن اقح (on invente plus le fil à couper le beurre) مويلا امكحتم ملاعلا حبصأو
اذإف ،ءيش لك لعف اهرودقم يف سيل ةلودلا نكل ،لاثملا ليبس ىلع )ديوسلا( يف لاحلا وه امك ،براجتلا لك يف
ةيطغت عيجشتو ،تامدخلا يف ارود اهل نأ ةقيقحف .اذكهو نكسلا ءانب اهيلعو هعضو اهيلع الثم بوبنأل جيتحا
اهل امك ،اهميدقت ةلودلا قيرط نع ةمألا بغرت ةيعامتجا ةمدخ ةيأو ةيداصتقالا ةميقلا نيب قرفلا ةيطغتو ،تايجاحلا
.فيعضلا لوخدملا باحصأ وأ لوخدملا يميدع سانلا تايجاح ةهجاوم يف رود

لـك يفو ةيعاـمتجالا تاـيجاحلل ةـباـجتسالاو ةـيمنتلا ىلإ اـنلصوت يتلا لـئاسولا نـم دـعت ةـصصوخلا نكل
زاجنإ ىلع مداق كنأب لوقت نأك (La pire des démarches c’est la démarche du crabe) نإف تاروـصتلا وأ لاوـحألا

!رخآلا رطشلا بحست تنأ نيح يف رطش

Une économie) عضوب موقن الف ةيكارتشالا سيلو (Le capitalisme d’état) انجهتنا امـبر نكـلو ةيكارتشالا انينبت دقل

de marché déréglée). اهنع انيلخت اهيلإ جتحن مل اذإو اهب انلمع اهيلإ انجتحا اذإ ام ةلاح يف.

دالبلا هذه نع نحن لءاستن انلزامو انك اذإو -يناوخإ اي - معن ،ةملوعلا ةهجاوم يف رئازجلا ةردق لوح لاؤس حرط
ىلع ارداق سيلو ،زبخلا ميحج تحت نطاوملا حبصأف (on a même plus le temps du recul) ةيمويلا نحملا شيعن اننألف
.هدالب يف ثدحي امب مامتهالا

،انتيب رومأ مظنن نأ انيلع بجي نكل ،اقالطإ ،انيف ابح سيل وهو ،مهفحزل اورظنأ ،بناجألا فقوم ىلإ اورظنأ
اذه نأل اهمسا ركذ مدعل يل اوحمسإ – ةدام نع الاثم مكيطعأ ،ةيرئازجلا قوسلا ةيامحو ةيرئازجلا تاردقلا لالغتساب
قافتالا مت -ةيبنجألاو ةيرئازجلا تاسسؤملا نيب تاثداحملا عوضوم يه اياضقلا ضعبو ،ايجراخو ايلخاد عباتم شاقنلا

يمومع لامسأرب رئازجلا هيف مهاست دقع ىلع عيقوتلا دعب ،ةرومعملا نم ىرخأ ةهج نم ءاج كيرش عم اهبلج ىلع
نيح يف ،انه نم ةديعب تسيل ةهج نم ةداملا هذه بلجي ريخألا اذه لازي الف ،ةنيعم ةبسنب صاخ يرئازج كيرش اذكو
هيلعو ،(tant qu'il inonde le marché) لوبقم ريغ اذهف !رظنتي ايجولونكتلاو لاملا سأر هعم بلجي يذلا كيرشلا ىقبي

نمو ،ايلحم اهجتنن انمدام (La série des valeurs administrées' راطإ يف ةداملا هذه ىلع بئارضلا ةميق نم عفرنس
.طقف عيبي يقب اذإ مودقلا ضفري دق ريخألا اذه نأل يبنجألا بلج انيلع بجاولا



كلذك ةيقطنم ةلوقمب ءاج ثدحتملا خألا نكل ،هتيلوؤسم لمحتيلف اهعينصتب لاق نمو F.A.T.I.A نع سمألاب متملكت
فيك ،كلذك اهلوقأو فيضأ انأو ؟)Z.H( ةرايس نوبلجت متمدام ةرايس عنص نوديرت فيك لوقت يتلاو قايسلا سفن يف
دقف ،OCCASION تاونس سمخ تاذ ةرايس بلجب حمسن انمدام رئازجلا يف اهعنصي نم بلج وأ ةرايس بلج نوديرت
.ةفيفخلا تارايسلا ةيضق انل تيقبو ةليقثلا تالآلل ةبسنلاب رمألا انيهنأ

دالبلا يف كلذ لعف عيطتسن ،قوقحلا يوذ وأ نيدهاجملا ةحيرشلو ضعبلا انضعبل des détaxations ءاطعإ انددو دقف
(mais, si on ouvre à l'importation de véhicules usagés)تاونس سمخ تاذ ةرايس انبلج اذإ اننأ نيقي ىلع اونوك

ترضحأ اذإ ىتحف Si le moteur gonflé et maquillé et parfois volé dans le style qu’on appel (Z.H) كـلذ نـم رـثكأو
.دالبلا لخاد قوسلا يفةسفانملا نامض نوعيطتسي الف مهلاومأو مهلامعب نيينابايلا

هنأ اذه ىنعم سيل نكلو كلذ لوقأ ال انأو ،ضيرم هنأب لوقي نم انعمسو ةيمومعلا ةعانصلا عاطق نع كلذك انثدحت
Les) يف ةموكحلا لخاد ىتح ةلكشم اندنع نأب نوعمست متنأف ،مكعم لءاستأ يننكل ،ةئاملاب ةئام لاح نسحأ ىلع

référents) صخي اميف ؟عجارملا يه ام لءاستن (L’indice de production industrielle) يتلا تانحاشلا ددع وه ام
ىلع (on cherche des critères plus proches de l’économie réel) ةلكشم تسيل ،ال مأ تعيب له ؟ (S.N.V.I) اهتعنص
ال انأ ،(- 7,5%) نم لقأ 1997 ةياهن يف – نوأرقت متنأو – غلب (L’indice de production industrielle) لاثملا ليبس
مكيلإ (En terme d'indice de production industrielle) ،1995 ىلإ 1994 نم ةنراقملل نكل رمألا اذه يف لداجأ
:عاضوألا

)%8.5-( تناك 1994 ةنس

)%1.5 -( تحبصأ 1995 ةنس

Découvert des ناك دقف لباقملاب اسايق مكيطعأ نكلو ،اليلق تعفترا (La décroissance) نإف روصتلا اذه بسح نذإ

entreprises industrielle)(Leنينثا 1995 ةنس يف حبصأو ،رانيد رييالم ةرشع يف الومجم 1994 ةنس يف يف
.ارايلم نيعستو نينثا ىلإ رييالم ةرشع نم انقلزنا )%1.5 -( ىلإ ) %8.5-( نم انعفترا نيحو رانيد رايلم نيعستو

لوقن ،ةعاجنلا ىلإ لصتو ةسفانملا عراصتو سفنلا عجرتست نأ اهيلع هنإ لوقن تاسسؤملا نع مويلا انملكت اذإف
1996 ةياهن يف رانيد رايلم نيتسو ةعبسو ةئام نم ضفخنا يذلا (Le découvert) يأ ةيلام ىرخأ سيياقم امبر كانه
نيثالثو نينثاو ةئام ىلإ ارايلم نيتسو ةتس نم عفترا يذلا (L’excédent de trésorerie) رانيد رايلم نينامثو ةينامث ىلإ
عبر يأ- ةيعانص ةدحو نيتسو ةعبسو ةئامثالث براقي ام انقلغأ ولو ةعفترملا (La valeur Ajoutée) و رانيد رايلم
.ةشه تلازال لب ،ماري ام نسحأ ىلع رومألا نإ لوقن ال نذإ -ةدوجوم تناك يتلا تادحولا

on a) رييستلا ءوسب سانلا مهتن ال نحنف (L’industrie mécanique) يف لثمتمضيرم رخآ عاطق نآلا دح ىلإ كانه

créé des monstres) بكرم (Les moissonneuses batteuses et CATERPILLAR) نيلوؤسملا ةوخإلا ىلع الاؤس تحرط
ال عنصملاف ،ةدحاو كرتو ةعبرأ وأ ةثالث قلغ متي ال اذامل (ou 5 chaînes de production 4) كانه ناك اذإ ام لوح
نوكت ىتح اهنأ ملعلا عم (une seule chaîne) يف هبيكرت مت هنأب اولاقو كلذ اوضفرف قوسلا تضفخنا اذإ قلغلل ضرعتي

(rentable sur 800 à mille moissonneuses batteuses) بكرمل كلذ متيأ ؟اهعيب متيس نيأ )SNVI(؟

ايلام يرذج جالع داجيإل حوتفم فلم ايلاح وهو تابكرم ةتس يلاوح ىلع يوتحيو ةعانصلا عاطقل ةبسنلاب اذه
لبق ةباقنلا ثدحتت نأ ىلع فلملا ريضحت ىلع انقفتاو ةباقنلا نم ناوخإ عم تاثداحملا هلوح تمت دقو ،ايبيكرتو
.قافتالاو مائولاب ةيرورضلا تاءارجإلا قفرنسهللا ءاش نإو نيريسملا عم تناك ةهج ةيأ نم هيلع ةقداصملا

قلخ نأ وهو ،هب فارتعالا نم دبال ءيش كانه نكل كلذك وه ،فيعض رامثتسالا نأ كانهو انه نم عمسن اننإ مث
complexes 3) ميقيل يتأيس يبنجأ كيرش كانه ،لمألا ةبيخ مككراشأ ،ىربكلا عناصملا قيرط نع سيل لغشلا بصانم

d'angrés et une nouvelle carrière de phosphate) -اذهب ترشب امل تررس دقلو -ليغشتلاب لغشنم ةموكحلا سيئر
هنكل (trois complexes une nouvelle mîne) بصنم فالآ ةرـشع وأ فالآ ةسمخ ينعي كلذ نأل -هلل دمحلا :تلقو ربخلا



نم تارالود لخدتو تايجاحلا يطغت Une industrie performante : "لغش بصنم يفلأ نم لقأ هيف فلملا ،ال" يل ليق
.فالآلاب لغشلا بصانم قلخت يتلا يه ةمخضلا تابكرملا سيل نكل ،تارداصلا

يناوخإ اي كلذك انهو ،صاخلا عاطقلا نم مأ ةيمومع تناك ءاوس ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ىلإ نآلا دوعنو
(A.P.S.I) تافلمف ،تاحيضوتلا ضعبب نكلو راصتخاب اهيلإ ةيناث مويلا عجرنو (L’APSI) تافلم نع مكتملك نأ قبس

ةنس ىلإ 1994 ةنس نم فلم 8600 ىلإ تلصو دق (pour bénéficier des avantages) -اهريشأت مت- اهلك تعدوأ يتلا
لغش بصانم قلخل اياونو ،رانيد رايـلم نيعبرأو ةعستو ةئامعست ـب ردقت ةيرامثتسا اياون ىلع يوتحت يهو 1997

ءارجإب (A.P.S.I) تماق ؟كلذ لك لصو نيأف -ةعباتم كانه تناك اذإ متلءاست دق متنكو- بصنم فلأ 528 ـب ردقت
:يلاتلاك يه كلذل ةيلوألا جئاتنلاو لقتسم دهعم عم نواعتلاب قيقحت

اهيلإ تلصوت يتلا ةبوجألاف 1996 ربمسيد ةياغ ىلإ اهعاديإ مت يتلا تافلملا كلت ،فلم 3600 لوح قيقحتلا مت
APSI نأل (La réponse à un questionnaire n'est pas toujours un réflexe qui existe chez nous) سرام 30 ةياغ ىلإ

غلبو – هلل دمحلاو –هحتف متو اعورشم 626 هنم قلطنا اباوج 1688 ـلا اذه يفو ،3600 نيب نم اباوج 1688 يه
587 يهف زاجنإلا قيرط يف يه يتلا عيراشملا امأ ،رانيد نويلم ةئامتسو ارايلم نيعبرأو اسمخ مهرامثتسا عومجم
فراشم ىلع وه ام اهيفو %45 ىلإ لـصو اـم اهيفو %90 ىلإ اهيف زاجنإلا لصوو اهيف لمعلا يف عرش اعورشم
.قالطنالا

يتلا فلم 10400 ـلا رامثتسا اياون ردقتو ،رانيد نويلم 500و ارايلم 82 عيراشملا هذه رامثتسا ةفلكت تغلب دقو
؟اهنم ققحتيس اذام ،رانيد رييالم 306 ـب ةريشأتلا ىلع تلصحو (A.P.S.I) ىدل تعدوأ

عمج نم دبالو ةيالو 48 انيدل نأل اديقعت رثكأ رمأ وهو–(Les quarts pays) ىوتسم ىلع تافلم -لقألا ىلع– كانه
؟ددعلا اذه عفتريس لهف ،قلطنا دق اعورشم 1554و -تامولعملا

ضعب ضيفخت اذكو ،هرود اضيأ بعلي ضرقلا نمث ضيفختو ،هرود بعلي رارقتسالاو نمألا ميعدت نأل ،معن لوقأ
اذإو ،ارمثتسم لاملا بحاص نم لعجت (L’économie parasitaire) تافرصت ضعب ةحفاكمو ةيطارقوريبلا تاءارجإلا
.نيليلد مكيطعأسف كلذ ىلع اليلد متدرأ

1100 ،1998 يرفيفو يفناج لالخ اهددع غلب ثيح رارمتسا يف يه (A.P.S.I)ىدل تافلملا عاديإ ةريتو:الوأ
.فلم

(C'est une collecte de l'épargne) (Les obligations) ةبسنلاب كارطانوس هب تءاج ام متعبتت دقل :ايناث

يفو ،سكعلا وأ احابرأ بلجت نأ نكميهذه لثم ةيلمعف مكيلع يفخن الو ،رانيد رييالم 5 ـب ةيلمعلا تقلطنا ثيح
شاقنلا ددصب مهو ،رانيد رايلم 12 ىلإ (La collecte) تلصوو رانيد رييالم 8 ىلإ نوينعملا لصوت اموي 20 فرظ
نويرئازج متنأو (Le commerce de l’import-import) ىهتنا املك هنأل ؟ اذامل ؟ال مأ 30 ىلإ اهعفر ةيناكمإ لوح
لمع اذإو ،رحبلا يف اهعيبي مث علسلا بلج لباقم لامسأرلا عفديو كانه ىلإ بهذي يذلا ناسنإلاف ،اذه نوفرعتو
عيطتسي يذلاف(On ne développe pas avec le père Noël) :مكل تـلقدقف ،ءانيملا فيصر يف اهعـيبي اريبك ادوهـجم
وأ %2وأ %1 الإ لثمي ال حبر ءارو يرجي ىقبيو رامثتسالا ءانع هسفن ّفلكي ال ،ماعلا يف %140 وأ %100 حبر
.رامثتسالاو يقيقحلا داصتقالا ميعدت عم ىشامتي(L’assainissement économique) لعجي ام اذهو % 3

رامثتسا ميعدتب قلعتيو -بابشلا عوضوم لوح ةدراولا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا قايس يف -رخآ الاجم فيضن
لمعي يذلا زاهجلا اذه راطإ يف بابشلا ءالؤه رامثتسا عومجم لوح دحاو مقرب انه يفتكنو (l'A.N.S.E.J) بابشلا

هرامثتسا عومجم لصوف ،رثكأ عنتقتو مهاست كونبلا لعج امم هتاقحلم قلخو هسفن نع ةيطارقوريبلا رابغ ضفن ىلع



mobilisés et) ةيكنبلا ضورقلاب كونبلا ةمهاسم عومجم لصوو ،رانيد رييالم 3,7 ىلإ 1998 رياربف ةياهن ةياغ ىلإ

engagés) ارامثتسا اوققحي نأ مهنم بلطن فيك بابشلا ءالؤه نع لءاستي ضعبلا ناك دقو ،رانيد رايلم 2,9 ىلإ
.ليلدلا تطعأ ةيضقلا -هلل دمحلا- نكلو %15و% 10 نيب اهتبسن حوارتت ةدئاف رانيد نويلمب

ال انأو ،نكس فلأ 800 ناهر ةيضق نع ائيش فيضأ ريخألا وهو يجراخلا بناجلا عوضوم ىلإ لصن نأ لبق
.كلذ يف قحلا مهيدل لب مقرلا اذه يف مهكيكشت ىلع سانلا مولأ

نطاوملا عمس طقف مويلاو ايموي اهشيعن ةنزحملا تارارقلاف ،مالحألا يذغت وأ رماغتل تأت مل ةموكحلا نإ لوقأ نكل
عباصأ هجوتف -فرصتلا ةيرح اهل تناك يتلا ةكرشلا هذه- اهركاذت راعسأ ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش عفر ربخ
الاجم كرتت ال ةيمويلا ةريسملاو ،ةيوبعشلل دوجو ال نذإ ،اذكهو ،ةرئاطلا ركاذت رعس عفرب ةموكحلا وحن ماهتالا
.ةيمهو ءايشأب يتأن الو ،ةيوبعشلا نع ثحبن ال نحنو ،ةيوبعشلل

ةلودلا لفكتت يتلا نكس فلأ ةئامعبرألا ةلاح حرش يف أدبأو ،نكس فلأ ةئامنامث زاجنإ ةيفيك نع سانلا لءاستت
رخاوأو 1998 رخاوأو يف اهمامتإ ىلع نهارأو زاجنإلا قيرط يف نكس فلأ رشع انثاو ناتئام ايلاح اهنم ،اهئانبب

3fois 80, 3 fois 60 mille sa fait 180) قلطنتس جمانربلا يف ةنلعم ايونس نكس فلأ نوتس اهنمو رثكألا ىلع 1999

mille) فلأ 400 وه عومجملاو.

سابعلب يديس نم نومداقلا ةوخإلاف انه لثمم هلك رطقلاف (Les délais de réalisation) لاجآلا نع ينلأسي نم كانهو
.ارهش رشع ةعبرأ وأ رشع ينثا فرظ يف زجني هنأ يوانسح نع نوفرعي

نأ بجي نذإ ،رهشأ ةينامث فرظ يف جتنأ يذلاو (groupement du Kser) نوفرعي ةياجب ةيالو نم نومداقلا ةوخإلاو
.ازجاح لثمت ال اهنكلو اهءارو ىقبيو جاتنإلا ةريتوب دحاو لك لغشني

ةيمومعلا تاسسؤملا نإ لاقي هـنأب -تايطعملا بايغ يف عورشم حرطلاو– عمسأ اـنأ ،جاتنإلا تاردق صخي اميف
.ىرخأ ةهج نم ينبت اهنأب اهنع سانلا لوقت نيح يف ميطحتلل ضرعتت

مكل فيضأو ،صاخلا عاطقلا تاشرو فرط نم %82 ةبسنب ةيضاملا ةنسلا ذنم ّمت نكسلا زاجنإ نأ ،مكركذأ :الوأ
رئازجلا ةظفاحم نإف -تاشرو ىلإ ةجاحب انسلو مويلا ىهتنا دق (Le gré à gré) نأب متعمس مكنأو ةصاخ– رخآ ىطعم
يتلا طقف ةمصاعلاب قلعتي رمألا نأ كلذب تربخأ موي تدقتعاو (soumissionnaire) لواقمل افلم 180 تلبقتسا ىربكلا
اذام نذإ ،هللا تدمح )يداولا( يف (soumissionnaire) افلم 173 كانه نإ يل ليق امنيح نكلو نولواقملا اهيف محازتي
ىلإ ءوجللاو ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ىنبت ةيمنتلا ليومت ةريتو نإ اقباس مكل تلق امك وهو ،ليومتلا لكشم يقب ؟يقب
.ةلودلا اهب لفكتت يتلا تايلمعلا ضعب يف ىتح كنبلا

جمانربلا زاجنإب لفكتلا نأ ملعلا عم .(Le P.E.C) زاجنإ يف رارمتسا 1988 ةنس يف كانه ناك ،راطإلا اذه يفو
نيثالثو اعبس تدنج دق ةينازيملا وأ ةنيزخلا نأ حيحصو ،رانيد نويلم ةئامتسو ارايلم نيعبسو سمخ ىلإ جاتحي ديدجلا
؟يقابلا وه نيأف ،ارايلم

نكسلا نم نيديفتسملا نم بلطن و ،رانيد نويلم ةئامنامثو ارايلم نيثالثو نينثا ةلودلا هنيعت زاهجل كونبلا ضرقت
نإ لوقي نم كانه ،رانيد رييالم ةسمخ اهعومجم يف فلكت ةمهاسملاف ،مالتسالا دنعو لاغشألا قالطنا دنع ةمهاسم
Le) تانالعإ بسح رجأتسي نم مهدحو رييالملا باحصأ وأ طقف ءاينغألا حبصي مل هنإ لوقأ انأو ،لاملا كلمت ال سانلا

soir d’Algérie et le Matin) نوكت نأ دبالف ،نايحألا ضعب يف اًضيأ لماعلاوءاركلا ىلإ أجلي طيسبلا فظوملا ىتح لب
!هيلع ةنهارملا ىلع مهتردقو هنم سانلا ةاناعم ىدم فرعتل نكسلا لكشم نم تيناعو دلبلا اذه نم

ةيعضولا سفنو 1988 ةنسل ةبسنلاب اذه ،ةمهملا هذهب لفكتت ينطولا نماضتلل ةزهجأ انيدل ،جاتحملل ةبسنلاب نكل
نيسمخو تس دينجتل 2000 ةنس يف عضولا سفنو رانيد نويلم ةئامثالثو ارايلم نينامثو نامث دينجتل 1999 يف
. (Une bulle à passer) كانه امنإو يثالثلا طقف سيل 2000 ةنس ىلإ لصأ ينلعج امو رانيد نويلم ةئامعستو ارايلم



Le comité qui a travaillé sur le dossier était) ، نكلو اهمساب ثدحتأ الف كونبلا ةيضق صخي اميف امأ
essentiellement composé de banquiers avec la banque d'Algérie, le ministère des finances, le secteur de l'habitat).

صاخلا نكس 400.000 صخي اميف اذه (Les conventions d’emprunt) ءاضمإل انتباجإ نورظتني مهو نيينعملا لكو
:يلاتلاك تددح دقف صاخلا عاطقلل ةصصخملا نكس فلأ ةئامعبرألا امأ ،ماعلا عاطقلاب

:ةياغلا هذه ىلإ لوصولل ةذختملا تاءارجإلا :الوأ

(Les dégrèvements fiscaux, les dégrèvements quasiment, l’immunité fiscal, plutôt la défiscalisation de

l'opération totalement) يف اهيلع صوصنم هذهو نيعم رعسبو جاتنإلا نم نيعم دح ىلإ لصوو ،ضفخنا دق ناك اذإ
.ةيلاملا نوناق

ةداعإ ةسسؤم نم نكسلا ليومت يف ةيلاملا ةكرحلا ةريتو ميعدتل ةيكنبلا ةموظنملا يف تءاج يتلا ةزهجألا :ايناث
كونبلا لكل حمسيس يذلا رمألا يراقعلا ضرقلا نامض ةسسؤم اذكو ناهرلا نمضتو ،تسسأت يتلا يراقعلا ليومتلا
لاخدإلو (La CNEP) بسن ضيفختل كلذو (La CNEP) فرط نم اركتحم ىقبي ال ثيح ءانبلا ليومت يف طارخنالاب

(des mécanismes de garanties de l'investissement de l'entreprise)

يف ادج بولطم نكسلا له ،يناوخإ الاؤس مكيلع حرطأ انهو ،ءانبلا داوم يف قوسلا تايجاح ةيطغت ىلإ لوصوللو
Un secteur d'investissement) .ربتعي هنمو نكسلل ةقناخ ةمزأ كانه .كلذ ىلع لدي انقلطنم نأ نظأ ؟ال مأ قوسلا

individuel ou collectif). نوفرعت متنأو ،اننيب اميف رثكأ ءاحرص نوكنو ىسنن ال يكلو ،لوقلا ىلإ انوعدي يذلا رمألا
Un financement) ةلودلا ةمهاسمب ىنبي – قاروألا طلخن الئلو حاضيإللو – ةنس لك ىنبي امدنع يفيرلا نكسلا نأ

participatif à hauteur de 30 %).نكس فلأ ةئامنامث له ةياهنلا يف الئاق ،ناهرلا ىلع مادقإلل انوعدي يذلا اذهف
.ةيمتح ةرورض اهيلإ انلصوت يتلا نكسلا ةمزأ عم تحبصأ دق اهنأ نظأ ؟رايتخا مأ ةرورض

لمعن نآلاف اعفن يدجي ال اذهف ،نكس فلأ ةئامسمخ ءانبب انلق ول اننأل ،هتهجاومل انه نحنو ،يدحتلا وهف نذإ
.بساحتنو

.ندملا يف مكحتلاو يضارألا ىلع ظافحلاو ءانبلا شاعنإ لوح نكسلا ناديم يف رخآ لاؤس كانه مث

ساسأ ىلع – هللا ءاش نإ – نوكي ءانبلا شاعنإ :الوأ

(P.D.U programme de développement urbains et P.O.S programme d'occupation des sols).

.تاططخملا هذه كلمت تايدلبلا نم %70 نم رثكأف – هلل دمحلا – كلذك انهو

ىربكلا ندملا يف مكارتلا نع داعتبالاو تاهجلا نيب نزاوتلاو فاصنإلا ىلع صرحلاب الوأ نكسلا عيزوت نوكيو
ةموكحلاف -نوروكشم ناوخإلاو- ةديدج ةنيدم ينبنس لوقن ال نحن – ةديدج ندم ءاشنإ ىلإ يدؤي امم ،ناكمإلا ردقب

؟تاناخلا ألمن فيك نآلا يقب خلإ …)نيعلا رمح ىلإ لوزغوب( نم ةديدج ندمل ةكبش ىلع هيف تقفتا افلم ترضح

.هللا ءاش نإىرخأ ءايشأو ندملا هذه ريمعت يف عيراشملا هذه مهاستسو

ثالث يف اهحضوأو ةيرئازجلا ةيلاجلا ةيضقب أدبن ،سيئرلا يديس ةيجراخلا رومألاب قلعتملا بابلا ىلإ نآلا الوصو
.ةزيجو طاقن

نإف نآلا دحل هنأ وه باوجلاو ،رامثتسالا ناديم يف جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلا ةمهاسم مجح نع ناوخإلا ينلأس
رايلم رشع ةعبرأ ىلع يوتحت ةيالو 29 ىلع نيعزوم اعورشم 89 يف اولخد دق نيرمثتسملا نيبرتغملا ناوخإلا
.ةبعصلا ةلمعلاب %80 اهنم رانيد



لواحت يتلا ةقيرطلا نإ لوقأ ،ةيوعمجلا ةكرحلا ةصاخو جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلاب لفكتلاب صاخ ناث لاؤس درو
دعب جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلل يراشتسالا ينطولا سلجملا ةقيرط يه جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلاب لفكتلا ةلودلا اهب
كانه ،رايتخالا ةيرحو ةيددعتلا دعاوقو سسأ ىلعف ،نيبرتغملل ةيرئازجلا ةيدادولا رايهنا لالخ نم فورعملا تتشتلا
يناثلا ريبكلا عامتجالا وأ ةيناثلا ةودـنلا ىلع – هللا ءاـش نإ – ةلبقم يهو ،اطاوشأ كلذ يف تعطق دقو ،ريست ةيكيمانيد
.مداقلا ناوج رهش يف - ائطخم نكأ مل نإ –

لكاشملا لاحلا ةعيبطبف ،ةلطعلا يف عوجرلا دنع نيبرتغملا ناوخإلا فورظ ليهستل وأ لفكتلل دوهجلا صخي اميفو
وأ ةلودلا هب موقت يذلا ءيشلاو ةفئاصلا هذه يف لكاشم كلذك نوكتس ،إطخلا يف ضعبلا انضعب عقون ال يكلو ةفورعم
وأ ةيرحبلا لقنلا تالاكوو ،ةطرشلا حلاصمو ةيكرمجلا حلاصملا وأ تاراطملا وأ ئناوملا يف ءاوس ةلودلا تاسسؤم
(C’est un véritable mouvement) صـخش نوـيلم ةـبارق كرـحتي اـمل هنأ امئاد ىقبي نكل ،تامدخلا نيسحت وه ،ةيوجلا

.كلذ ةيبلت اهنكمي ال نايحألا ضعب يفو نآلا انتايناكمإف (La logistique du général patron) ىلإ جاتحي

ءارك وأ ءارش ىلع لوصحلل تاضوافم كانه ،قافآلا ىلع ةباجتسا كانه ةيوجلا طوطخلا صخي اميفو ةبسانملابو
(des couloirs) لالخ نم مدقت يف فلملا اذهو ،ةلبقملا تاونسلا يف ةديدج تارئاط عست نم ةفلكت لقأب نوكت

.ةينلعلا تاحيرصتلا لالخ نم اهيلع شيوشتلا مدع نسحألا نم يتلاو ةيراجلا تاضوافملا

هل قرطتن باب رخآ ىلإ مكعم لصن ،ةمألا سلجم ءاضعأ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةمألا سلجم سيئر ديسلا
يف انناريج عم )le troc( ةراجت ةسايسب ةيادب طاقنلا لكل قرطتلا لواحأسو يجراخلا بناجلاب قلعتملا وهو درلا اذه يف
ةمزاللا تايقافتالا ىلإ لوصولل ناريجلا عم تاضوافملا ددصب نحن ثيح نيلاؤس اهلوح ناوخإلا حرط يتلا ،بونجلا
.هيزنو فيظن راطإ يف نوكتل (notamment les accords de non doublème position) ةراجتلا هذه عيجشتل

نايسنلا وأ يلختلا نم اعون دجن نيح يف ،ابوروأ عم ةكارشلا ضوافت قافآ ىلع حاحلإلا اذامل لوقي ناث لاؤس درو
؟ةيقيرفإلا ةحاسلاو ةيبرعلا ةحاسلا عم نواعتلل

نآلاو ،ةفاقثلا نع الثم ثدحتأ ملف ،ءيش لك ةيطغتب مقي ملو ةلصوح نع ةرابع ناك ضرعلا نإ حيحصتلل :الوأ
لخاد نواعتلاو يبرعلا-يبرعلا نواعتلا ءانبل ةمزاللا ةميقلاو ةناكملا ىطعأ هليصافت لكب ريخألا اذه ،جمانربلل دوعن
نأ ربتعي ضعبلا ناك اذإ ،تاطحم اهمامأ لازتال ةيضق لوح ةيرئازجلا ةلودلا توص تعفرو ترشأ يننكلو ،ايقيرفإ
نييبوروألل لوقن نحن ؟ةقيقحلا نيأ نكل ليمج اذه ،كاذ وأ اذه حيرصتب ةطبترم ابوروأ عم ةكارشلل ضوافتلا لكاشم
.حلاصملا براقت ىلإ لوصولل ةقاش دج تاضوافم انمامأ لازت ال ددصلا اذه يفو ،ةيقيقحلا ةكارشلل نكل ،ةكارشلل معن

هيف تنلعأ نأ موي نم فورعم اههاجت انفقوم – هلل دمحلاو – اياضقلا نم ديدعلا لثم يهف نيطسلف ةيضقل ةبسنلاب امأ
.ةمولظم وأ ةملاظ اهعم اهنأ رئازجلا

،تاريشأتلا لوح كلذك لاؤس ءاج

تافرصت نم تسيل هذهو- رئازجلا – هلل دمحلا – نكل ،دـلب لـك يف ةدايسلا عوضوم لكشت تاريشأتلا نإ لوقأ :الوأ
.لثملاب ةلماعملاب ةكسمتم -لقألا ىلعو ةريخألا تاونسلا يف ىتح لب ،ةيلاحلا ةموكحلا

باحصأب ترضأو ،انتمدخ يف بيرقلا ىدملا يف امبر تناك ،تاريشأتلا ميلست مدع ةيضق نأ فيضأ اريخأو
.ملاعلا قافآ انل تحتف اهنأل ديعبلا ىدملا يف امبر رثكأ انمدختو ،رارقلا

نأب لاق يذلا ،ينادمح ليعامسا ديسلا خألا رطاشأ انهو ،ءاقشألاو ةوخإلا فقوم لوح ةلئسألا نم ددع كلذك درو
يأ جارحإ مدعل نكلو رومألا ةيطغت باب نم سيل ،رخآ راطإ يف لضفأ امبر نوكي ةيجراخلا تاقالعلا لوح شاقنلا
.نيسوقلاب ءاقشألاو ناوخإلل وأ نيسوق نودب ءاقشألاو ناوخإلا ءاوس ناك

:الوأ لوقنل قيلاعتلا ضعب فيضن قايسلا سفن يف نكلو



.ةيفرظ تافرصت تسيل اهتافرصتو ةيلودلا ةحاسلا يف ةناكم رئازجلل نإ

(Nous sommes un acteur sur la scène internationale et nous sommes une puissance moyenne au niveau sous
régional)

تاقالعلا وأ اياضقلا وأ لفاحملا ضعب يف ةصاخو - انفقاوم طبر مدع ىلإ انب يدؤي اذهو ،ةسايس انل ،رود انل
.دقحلا وأ بضغلا فرصتب -ةيرهوجلا

مهركذ مدع دمعتأو ،هذه نحملا تاونس يف نيسوق نودب ناوخإب ةقوفرم تناك اهنأ فرشلا رئازجلل نإ لوقأ :ايناث
سيل الوأ عوضوملا نأ وه رمألا اذه يف مهألاو ضعبلل نايسنلا لجس حتفت نأ رئازجلل ناك امك ،مهجارحإل ايدافت

ةداهشلا ىلع نورداق مهو ،انه نودوجوم اهوعناصو ينطولا ريرحتلا برح دهع نع ثدحتأ نأ يل قحي ال ،اديدج
مههاجت نافرعلا بجاو انلو نودوجوم مهو ،نيسوق نودب ءاقشألاو ةوخإلا نع قئاثولا ضعب لالخ نم كلذ اولعف امك
.نيسوقلاب ءاقشألاو ةوخإلا نعو

ىلع ةداهشلا ىلع نورداق مهو ةيرئازجلا ةلودلا تاراطإ ىمسأ كاذنآ تناكو طفنلا ميمأت ةلحرم ابيرق انشع
دج نوروصحم ءاقشألاو ناوخإلا نم ريثكلاو ،لئالق اوناك ولو يدحتلا اذه يف نيسوق نودب ءاقشألاو ناوخإلا
.نيسوق يف رصحلا

:هنكلو نيرخآلا فقوم سيل ؟ىزغملا نيأ لءاستن انه نم

.ينطولا فصلا ديحوتو سفنلا ىلع دامتعالا ةرورض ىلإ حاحلإب انعفدي عضولا:الوأ

.)قيفصت (

.رئازجلا دنع ةركاذلا ةيقرت ةملوعلا دهع يف – هللا ءاش نإ – فيضأو

:يكيرمألا فقوملا لوح تءاج يتلا ةلئسألا يه اهنع بيجأس يتلا يجراخلا بناجلا يف ةطقن رخآو

:عارصلا ةيهام نعو فقوملا ىلع لاؤسلا حرط لاجم صخي اميف:الوأ

.مهألا وه اذهو ،ةينطو ةدايس نعو ةعورشم قوقح نع هيف رئازجلا عفادت عارص هنإ

ءاسملاو حابصلا نيب هفقوم ريغي ريثكلا تلعج -ةبرجتلا صقن عم ةيرحلا امبر- ةريخألا عاضوألا نأ حيحص:ايناث
.سكعلا وأ رخآ باسح ىلع نيعم فرط معد يف

ىلع ةيكيرمألا ةدحتملاتايالولا فقوم روطتو ،فقاوملا روطت نع انملكت دق انك اذإ اننإ رمألا اذه لوح لوقأو
بلطل تباجتسا له )قيفصت( ؟ماده رونأ مرجملا وه نيأ ،(Les constances du terrain) ،تباوثلل عجرن لاثملا ليبس

(l’extradition) تايالولا فقوم نع ريبعتلل انه تسل انأو ،اهتسايس ةيقرت ىلع لمعت ةلود لك نأ مهملا ،بجتست مل ال؟
فقوم نع ربعن اننأ ةصاخ ،ةعانق لكبو سمألاب ناك املثم مويلا رئازجلا فقوم نع ريبعتلل لب ،ةيكيرمألا ةدحتملا

ال -رمألا اذه يف – الوأف ،ةيصخش تاعانق وأ اياضق لاحلا ةعيبطب اهيلإ فيضنو ةيسايس ةحاسو تاسسؤمو بعش
ددـصب ،ةيتف ةلود رئازجلاف ،ناك فرط يأ نم وأ ،لاح يأ يفو ،ناكم يأ يف )قيفصت(ةيرئازجلا ةدايسلاب ساسم
.لودلا لك عم ةدايسلا سفن تاذ يهو ،اهسفن قح يف ئطخت ال يهو ،يوق لبقتسمل حـمطتو ،اـهفوفص ةـيوقت

اذه نع ىلختن نأ ،ةينطولا ةحاسلا لك يفو ةمألا سلجم يف هتاوخأو هناوخإل خأك حرتقأ رمألا اذهل ةبسنلابو
انل .ىرخألا نادلبلا ةزهجأ نم تايوتسملا طسبأ ربع – يل اوحمسا ناـيـحألا ضـعب يفو- ريبعتلل قئافلا لاغشنالا



انعاضوأو ،مويلا اهب عنتقن عاضوأ انل ،اهب كسمتنو عيمجلا ىلع قبطت ةيلود ةيعرش انل ،اهب نوعنتقم نحنو قوقح
.سمألا عاضوأ عم ةنراقملاب ةنج يه ،يجراخلا ناديملا كلذ يف امب نيدايملا لك يف هذه

ىلإ كلذ ىدأ دقو ،قايسلا سفن يف لءاستت سانلا تناكو ،انيلع امئاق اهلوح كشلا ناك ،سمألا عاضوأل ةبسنلابف
تناكو ،ةيرئازج فارطأ اهيف تمهاس – ةيجراخلا ةهبجلا نع ملكتأ يننكلو نآلا ميقأ ال اـنأ ،تاردابم روهظ
راطإ يف هتلبقتسا يبنجأ لوؤسمل هتلق ام مكل لوقأو ،كلذ هبشي امو )ويديج تناس( لثم تالمح قالطنا عوضوم
امدعب مويلا انروعش نإ ،يديس اي هبتنا :هل تلق – ناسنإلا قوقحو ةيفافشلا نع حاحلإب ثدحتي ناكو – اندالبل هترايز
لعف وأ راوحلا ىلإ انهيجوت نوديرت نورخآلاو متنأ سمألاب متنك مكنأل – هللا ةمحر يف –اننأ وه ةطقنلا هذه ىلإ انلصو
.روصتلا اذهب تناك رئازجلا لوح ةيلودلا ةحاسلا يف – نيسوق نيب – تايسداقلاف … اذك

وهو (vous devez aller aux législatives) -1992 يف ادوجوم ناك هنأل- اددجم ءالـمإلا ةـلحرـم ىلإ اـنلصو مـث
له مث ،انصخي ال رمألا نأكو ،لبق نم انلعم نكي مل هنأك نكلو ،نوركذتت متنك نإ تايسائرلا دعب هب انلق رمأ
فيك نودهشي – ةرثكب –انه ةوخإلاو 1992/1993/1994 تاونس تالؤاست هذه لك ؟ةشه مأ ةتباث مكتيطارقميد
Les analyses des)رثكألا ىلع رهشأ ةثالث -ماظن ةيضق ةيضقلا نكت مل هنأل نايكك– رئازجلل يطعت لودلا ضعب تناك

chances et des recommandées) 1998 ـل يناثلا وأ لوألا يثالـثلا يف رـئازـجلا راـيهنا ىلع لوـعي نم كانه ناكف.

نع لاؤسلا سيل مويلا ناهرلا نإ لوقنو ،نيرخآلا نع ةروتافلا انعفدو ،انسفنألو انسفنأب اذه لك انفقوأ مويلا اننكل
تحت ىقبنال يكل ناهرلا ،انفص ةبالصو انمزع ىدم ىلع مويلا ناهرلا ،هفقوم يف رح دحاو لكف نيرخآلا فقوم
ينبقاعي نأ ضعبلا كشوأ ،باهرإلا اياقب نع تملكت موي نوركذتو ةريصق ةدم يف ققحتي يذلا ناهرلا وه اذه ،خفلا
،نورصتنم اننإ لوقن نكلو نيرهش وأ رهش ةدم يف رمألا يهننس اننإ لقن مل هنأ يناوخإ ةلاسرلا ىزغم ،باهرإلا لدب

ابعش انسل اننأ – هلل دمحلاو – لشاف تنأو ايسامولبد وأ ايداصتقا وأ ايناديم ناك ءاوس حافك يأل لوخدلا نكمي ال هنأل
.مكتلئسأ نع ةباجإلا ةياهن ىلإ تلصو دق نوكأ اذهبو ،ةلشاف ةدايق انسلو ،ةلشاف ةلود انسلو ،الشاف

.الاؤس 348 نع (avec beaucoup d’impasse) باوجلا تلواح دقف مكيلع تلطأ تنك نإ رذتعأ

ةيحان نم وأ ،ايسايس ءاوس افينع ادر وأ بيقعت يأ باوجلا لالخ نم سحأ دق مكدحأ ناك ام اذإ كلذك مكنم رذتعأ
.راكفألا لادج

سفن ىلع ةيلمعلا هذه يهننسو ،ناتنماضتم ،ناتلماكتم ناتئيه نيسلجملا نأ ةعانق ساسأ ىلع ناوخإلا عم تلخد
.ةعانقلا

سلجم سيئر ديسلا اقباس متركذ ام بسحو ،مهتلئسأ نع ةباجإلل قرطتأ مل نيذلا تاوخألاو ناوخإلل كلذك رذتعأو
.ءاقللا ىلإ مكرودب انل اولوقتل باهذلا تقو ناح دق نآلا نكلو اننوفلأت متأدب مكنأ ةمألا

يناوخإ نيقي ىلع اونوك نكل ،رركتت يكل تقو اهل ةصرف -يروتسدلا لكشلا اذه يف- ةبسانملا هذه امبر دعتو
يف مودقلل دعتسمو دوجوم هلك يموكحلا مقاطلاو ،بتاكملا لك يف ةحوتفم باوبألا ،ةموكحو صاخشأك اننأ ،يتاوخأ
مالسلاو رئازجلا ايحت ،مكل اركش .تامولعملاب ديوزتللو ءاقلل طقف ةياغلا مدختو لكشلا مرتحت يتلا ةقيرطلابو تقو يأ

)قيفصت( .مكيلع

.مايأ ةثالث ذنم ةلوذبملا تادوهجملا ىلع هتموكح مقاطو ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتن :سيئرلا ديسلا
يتلا ةلئسألا ضعب حرطل ةصرفلا انمنتغاو ،ةموكحلا ةسايس نع ضرعل عامتسالا -روتسدلل اقبط- هنم انبلط دق انك
ركشنو كلذ ىلع هركشنو ،ةيافك هيف امب اهنع انباجأ دقو تايصوت انمدقو تاظحالم انلجس امك ،انتالاغشنا نع ربعت
.مهتكراشم ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ اضيأ

20 وأ 15 ةدمل ةسلجلا فقوأس يننأب ةمألا سلجم ءاضعأ ربخأ نكلو ،ءاقللا ىلإ مكل لوقأ نأ الإ نآلا يل يقب ام



نيلثمم بختننل - ةريصق ةدمل - انلاغشأ لصاون مث ،ةعاقلا ةرداغم نم هيقفارمو ةموكحلا سيئر ديسلا نيكمتل ،ةقيقد
،ىندألا دحلا ىلإ انلصو دقو ،مويلا كلذ لعفب انوناق نيمزلم اننوكل ،يروتسدلا سلجملا ىدل ةمألا سلجمل نينثا
.مهتالئاعو مهئانبأ عم ديعلا ءاضقو فارصنالا نم - ةمصاعلا نع - ةماقإلا وديعب نكمتيلو

.ةسلجلا عفر لبق لضفت ؟ةملكلا تبلط …)ديعس ديع( مكل لوقأل نآلا نم ةصرفلا منتغأ

،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلاو ةديسلا ،ةموكحلا سيئر ديسلا .سيئرلا ديسلا اركش :)ماظن ةطقن( يعدارب يندم ديسلا
مدقتأ امك ،ركشلا تارابع ىمسأ ميدقتب فرشتأ ةيناملربلا تاعومجملا ءاضعأو يئالمز نع ةباينو يسفن نع ةلاصأ
ديسلل لمأو ةبحم ةلاسر غيلبت سيئرلا ديسلا مكنم وجرأ امك ،كرابملا ىحضألا ديع ةبسانمب ةصلاخلا ةراحلا انيناهتب
نحن اندعسيو انفرشي ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا ىلإ" .مكعماسم ىلع اهتءارقب مكحمستسأو ةيروهمجلا سيئر
ىلإ مارتحالاو ريدقتلا تارابع ىمسأ غيلبتب لضفتلا مكتدايس نم سمتلن نأ ةمألا سلجمب ةيناملربلا تاعومجملا ءاسؤر
انتاينمتو ،كرابملا ىحضألا ديع لولح ةبسانمب ةراحلا انيناهتو ،لاورز نيمايلا ديسلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف
ايلعلا حلاصملل ةمدخ ةيماسلا هماهم فانئتسال هقفوي نأ لجو زع هللا ىلإ نيلهتبم لجاعلا ءافشلاب هتماخفل ةصلاخلا
."مارتحالاو ريدقتلا قئاف لوبقب سيئرلا يديس اولضفت.يرئازجلا بعشللو دالبلل

.)قيفصت(

ةعوفرم ةسلجلا ."غلبي" ةيبعش ةرابعب لاقي امكو ،اركش :سيئرلا ديسلا

ةعباسلا ةعاسلا ىلع اهفانئتساو ءاسم نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا فاقيإ
.ءاسم نيثالثلا ةقيقدلاو

ماظنلا نم 92 ةداملاو روتسدلا نم 164 ةداملل اقبط .ةحوتفم ةسلجلا،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا
باختنال قحلا انيطعي روتسدلاو ،يروتسدلا سلجملا يف ةفرغلا هذه يلثمم باختنا يف نآلا عرشن سلجملل يلخادلا
ديسلا وه لوألا ،نانثا ناحشرتم نآلا دحل لضفتو مايأ ةرشع ذنم كلذل تاحشرتلا باب تحتف دقو ،نينثا نيلثمم
،لضفت( ،يودب رصان ديسلا وه يناثلاو ،)اركش كتيؤر نم ءاضعألا نكمتيل ةقيقد فق تحمس اذإ( ..يتوغ ةشماكم
.)قيفصت( .اركشو ةقفاوملا مكنم بلطنو .ناحشرتملا امه نذإ ناذه ،)الهأ ،كفرعنل ةقيقد فق

امكرود ايدؤت نأ ىنمتنو ،نوناقلا ةلودو دلبلا اذه يف ةيطارقميدللو رئازجلل كوربم ،امكيلع كوربم ،انيلع كوربم
،ثالثلا تاسلجلا هذه لالخ ،لمعلا ةقيرطب رختفناننإ ةسلجلا هذه ةياهن يف اهلوقأو ،مويلا لثم امئاد امكب رختفنلو
OUI – OUI ينب انسلف ،حرـطلا صـخي اـميف يراـضحلا بولسألاو تالخدتلا يف يلاعلا ىوتسملل كلذو اهومتعبات يتلا

المأو الؤافت انيطعي ءيش اذهو ،ةيلوؤسملا حورب ةلئسألا انحرطو ةيراضح ةقيرط لامعتساب انمق نحن ،اذك ينب الو
نيناوقلا لوح تبسلا موي ةيفاضإ ةسلج ةجمربل دعتسم انأ ،ريثكلا ةماقإ دعبل ارظنف ،ءيش ةفاضإ تدرأ .لبقتسملا يف
مكيلع حرطأو انلامعأ ممتن يك ليرفأ 14 موي ءاقل ىلإ كلذ كرتن نأ نسحألا نم هنأ يل رهظي نكلو ،ةيقابلا ىرخألا
ام لكو ،مكلاغشأ مكيدلف ،مككرتأ نذإ ،ال ..كلذل دعتسم انأف تبسلا موي ممتن نأ متدرأ اذإ ،ةيطارقميد لكب رمألا اذه
يف نحنف ،مكمهي ام لكو ةيرادإلا مكلكاشم لحل -نورداغي ال نيذلا ةصاخ- نيمويلا نيذه يف ةصرفلا اومنتغا .مكمزلي

.لضفت ؟ةملك ديرت ..مكتمدخ يف ةرادإلاو مكتمدخ

.متحمس ول ،ةقيقدل ولو ةملكلا مكنم بلطأ .سيئرلا ديسلا اركش :ةشماكم يتوغ ديسلا

.لضفت :سيئرلا ديسلا



قحتلأل ةيكزتلا هذه ىلع ءالمزلاو تاليمزلا عيمج ركشأ نأ دوأ.سيئرلا ديسلا اركش :ةشماكم يتوغ ديسلا
.كرابم مكديعو اركشو نوناقلا ةلود سركتو ،ةيطارقميدلاو ةيرئازجلا ةلودلا مدخت ةسسؤم يهو ،ةيروتسد ةسسؤمب
.)قيفصت(

. ةكربلل ةملك لق ،"ةكربلا" اي لضفت .اركش :سيئرلا ديسلا

يكل انيف ةعوضوملا ةقثلا هذه ىلع تاليمزلاو ءالمزلا ركشأ يرودب انأ .سيئرلا ديسلا اركش:يودب رصان ديسلا
زحي يذلا ءيشلا نأ ريغ ،هذه انتسسؤم نع ةيمهأ لقي ال يذلاو يروتسدلا سلجملا يف -ةمألا سلجم- انتسسؤم لثمن
)قيفصت( .مكيلع مالسلاو اركش .مهبولق يف ةناكم انل نوكت نأ يتينمأو ،ةميركلا هوجولا هذه ةقرافم وه يسفن يف

– هللا ءاش نإ – كرابم ديعو مكئاقدصأ عيمجلو مكتالئاعلو مكل كرابم مكديع ىرخأ ةرم مكل لوقأ :سيئرلا ديسلا

.ةعوفرم ةسلجلا .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .امود هتمدخ يف نحن يذلا دلبلا اذه رئازجلل

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةعباسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


