
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ةموكحلا سيئر ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولاو لدعلا ريزو ناديسلا

.ةفاقثلاب ةفلكم لاصتالاو ةفاقثلا ريزو ىدل ةلودلا ةبتاك ةديسلا

.ينهملا نيوكتلاب فلكم ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ىدل ةلودلا بتاك ديسلا

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا

.ءاسم نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعباسلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

اهعباتأ -ةصرفلا يل تحمس املك- تنك يننكل ىرخأ تامازتلاو تاطابترا مكحب تاسلجلا هذه لاغشأ يف يتكراشم مدعل اريثك تفسأت
.تالخدتلا ىوتسمب اريثك تررسو ةزفلتلا قيرط نع

نم ينيكمتل ةصخر تبلطو "لوكوتوربلا" ام اعون تزواجت يننكل ربونصلا يدان رصق يف نآلا دجاوتأ نأ ضورفملا نم ناكو
.انلاغشأ مامتإو ةسلجلا هذه روضح

نوناقلا صن لوح ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تالخدت ىلع درلا ىلإ ةموكحلا سيئر ديسلا وعدأو انلاغشأ فنأتسن نذإ
.اروكشم لضفتيلف يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا

ناكم يف تالخدتلا لك عباتأ تنك مكلاغشأ نع يبايغ مغر ،سيئرلا يديس ،يئالمز يتاليمز ،يتداس يتاديس :ةموكحلا سيئر ديسلا
.ءيش لك تعباتو ناث رمأب يلاغشنا عم تقولا سفن يف رخآ

ساسأ ىلع ةموكحلا رضحت نأ ىلع صني نوناقلا نأ عم در يأ يل سيل يننكل درلا قح ،سيئرلا يديس ،ينومتيطعأ مكنأ ةقيقحلا
مكل ليمزك – يل اوحمسا اذه نم رثكأو مويلا ادراو سيل رمألا اذه نأ ريغ داوملا نم ةدام وأ نوناق وأ ةركف لوبقب نييناملربلا عانقإ

،دلبلا اذه نم ةبخن ىلع يوتحت ةفرغلا هذهو ال فيك ،اريثك اهل تحتراو ايلاع ناك تالخدتلا ىوتسم نأب لوقأ نأ -ةنس ةدمل انه مكرشاع
امنإ ،ادر سيل وهف اذل ،ىرخأ اراكفأ اهنم مهلتسأل ةبوتكملا تالخدتلا ضعبب يديوزت سيئرلا ةدايس نم بلطأس ذإ ايناث ارمأ مكل لوقأو
عوضوملا اذه يف ثدحتن نأب يسفنل تحمس اذإ تقولا سفن يف نكل ،لاع توصب راكفألا ضعب فيضأ يننإ ،تاءارجإلل رابتعا نذإ وه
و ادغ ةصاخ سيئرلا ديسلا تامازتلا اذكو ةريثك راكفألا نأل ،تقولا نم نيتيفاضإ نيتعاس قرغتسنس امبر ءارآلا لدابتنو لاع توصب
يف نكل ةيناملرب - ةيموكح ريغ ىرخأ تاءاقل ىلإ لاجملا كرتنو نمزلا نم صلقأ نأ يضتقي اذه لك ،صنلا ىلع تيوصتلا ةيلمع اضيأ



.نيرخآلل ماهلإ ردصم ميلسلا هقيبطتب نوكيس ييأر يف هنأل هتاساكعناو نوناقلا اذه لوح ءارآلا لدابتل رخآ قاطن

سلجملا يف اهتركذ يتلا نيناوقلا ضعب صخي الاؤس ءالمزلا نم ليمز حرط دق راسملااذه يف هنأ نظأو ءيش لك لبق يل اوحمسإ
اذل ضيرعو ليوط عوضوملا نأ راصتخاب نظأو لصح ام اذه نأ نظأ ،اهيلع علطي مل هنأب لاقو باهرإلا اياحض لوح ينطولا يبعشلا
قلعتي يذيفنت موسرم 1999 رياربف 17 يف ةخرؤملا 9 ددعلا ةيمسرلا ةديرجلا يف يتداسو يتاديس اندنع :عجارملا مكئاطعإب طقف يفتكأ
باهرإلا ةحفاكم راطإ يف تعقو ثداوح وأ ةيباهرإ لامعأ ةجيتن مهب تقحل يتلا ةيداملاو ةيدسجلا رارضألا اياحض نييعيبطلا صاخشألاب
يونت ام لكو عاضوألا حرشي وهو داوم 108 ىلع يوتحيو خيراتلا اذه يف موسرملا اذه عيقوتب تفرشت دقو ،مهقوقح يوذ حلاصل اذكو
يف امه ةطلسلاو ةموكحلا نأ نظأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا يف تلق املثمو ،انبعش نم ةزيزعلا ةحيرشلا هذه هاجت ةلودلا هب موقت نأ
ةركفلا .هتلق امم ثالث وأ نيتركف ىلع زكرأ نأ ،لاع توصب ريكفتلل لقحلا اذه يف دوأو اذه .هقيبطت وه مهملاو حرتقي نم ىلإ عامتسالا
،ةلماك ةيبعشلا ةدايسلا مارتحا وهو هيلع زكرو يساسأ إدبم ىلع نوناقلا اذه ميدقت يف دمتعا دق ةيروهمجلا سيئر ةدايس نأ يه ىلوألا

قداصو اهمدقف ةيروهمجلا ةسائرل احشرم ناك امل راكفألا هذه حرتقا دقو ،ةيبعشلا ةدايسلاب مويلا اهيمسن نكل ..اهمس ةيطارقميد اهمس
ىوتسم ىلع هتساردو هتشقانم دعب نوناقلا اذه مدقي نأ الإ ىبأ ةيروهمجلل اسيئر هفصوب مث ،ةيبعشلا ةدايسلا جاتن اذهف نذإ ،بعشلا اهيلع
هبش وأ اعامجإ هيمسأو الوأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف عامجإلا نم عون ىلع صنلا اذه لصح دقو ،هيتفرغب ناملربلا ىلإ ةيذيفنتلا ةئيهلا
مهم وهف هدض توص يأ كانه سيل مادام ،عامجإ هبش وأ عامجإ هنإ لوقأ اذل ،هدض دحاو توص كانه نكي مل هنأ تظحال يننأل عامجإ
اوفاضأ مهنأ الإ صنلل مهدييأت ينطولا يبعشلا سلجملا يف مهتالخدت يف اوركذ دقف اوعنتما نيذلا كئلوأ ىتح نأ فيضأو ،يل ةبسنلاب
يف ايئاهن مكيأر ىلع الكش اوربعت امثير ةيناثلا ةفرغلا هذه يفو .دحاو لك راكفأ مرتحأ انأو فقوملا اذه ذاختا ىلإ مهب تدأ ىرخأ اراكفأ
ةسايسلا هذهل اقيبطت مث .عامجإلا هبش وأ عامجإلا نم عون هنأب ،اقبسم متحمس اذإ ،لوقأ نأ نكميو ،كلذك ادييأت ربتعي هتعمس امف تيوصتلا
يف هيتفتسيل بعشلا ىلإ هجوتلاب قلعتي يروتسد رمأ اذهو ،ءاتفتسالل بعشلل هجتي نأ ةيروهمجلا سيئر ررق دقف ةيبعشلا ةدايسللو
ةدارإ ىلإ عضخي امنإو هتناكم تناك امهم ام صخشل ةيصخش ةدارإ ىلإ عضخي الو ةقيقح يندملا مائولا اذه نأ فرعن ىتح ،عوضوملا
لحلا اذه نأ يه اهيلع زيكرتلا بحأ يتلا ةيناثلا ةركفلاف يلاتلابو ةركف هذه ىلع ديكأتلا يغبني هنأ نظأ .عيمجلا ريصمب قلعتي هنأل عيمجلا

كانه تناك هنأو ،يضاملا يف اذه دري مل اذامل تلئسو ،خلإ …ىوق نازيمو نالعو نالف نيب ضوافت ةجيتن سيل وهف ،ةلودلا نم ءاج
كاذنآ ءارجإ يأو ةفيعض تناك ةطلسلا نأل ،دعب تقولا كاذنآ نحي مل هنأ - نطاومك ييأر ىقبيو - نـطاومك ييأر نكل اذـك تاـحارتقا

ترسكو ،اهناكرأ – اـهاوـق نازيـم راطإ يف – ةلودـلاو ةطلسلا تداعتسا دقو مويلا امأ .دالبلا لبقتسمب لخيو رخآ ىنعم هدنع نوكي امبر
بعشلا ىلإ هتمدقو رمألا اذه تررق دقو ،ررقت نأ ةينطولا ةلودلل ذئنيح زوجيف ،باهرإلا ةكوش - حابصلا اذه يف تدكأو تلق املثم –
اميف تاحارتقا تءاج هنأ ىلع تدكأ يننأب نوركذتو ،بناجلا اذه يف ةحضاو رومألا نوكت نأ يغبني نذإ .نييناملربلاو -تلق املثم-
ىرخأ ةيضق امنإو ةلود ةيضقكاذ دنع حبصت الو اههجو ريغتس نكل ..اذكو اذك نوكي ول هنأب ركذت ،اهنيوكتو ةيئالولا ةنجللا صخي
.ةلودلا موهفمب امبر سمتو ىرخأ اداعبأ ذخأتو

دعب كلذ نكل اهوفعو اهملح نع ربعت ةلودلا نإو ةلادعـلاو ءاضقلاىلع رمي لكلا نأ يه ،كلذك اهيلع زيكرتلا بحأ يتلا ةثلاثلا ةركفلا
ةلودو ةلودلل راصتنا يرظن يف وهف يناجلاو ةيحضلا نيب ةاواسم كانه سيل نوناقلا اذه يف هنأل ةلادعلا ربع رومألا رمت ،ةبساحملا
ةلزعنم ةادأك هيلإ رظني ال نوناقلا اذه – اهيلع ديكأتلل راكفألا ضعباعبط ضرعتسن نحنو – نأ يه راصتخاب ىرخألا ةركفلاو .نوناقلا
اذه ىقبي نأ لبقتسملا يف اعيمج انل يطعت يتلا يه ؟ةلماشلا ةسايسلا هذه يه ام ،ةلماش ةسايس نمض ةادأك هيلإ رظني نأ يغبني امنإو
باطخ يف دراو وهو احضاو هنع باوجلا نظأ .ةروصلا ريغتت الو لبقتسملا يف ايراس ىقبي ،مكلك مويلا هومتركذ يذلا ركفلاو ريكفتلا
.نيناوقلا قيبطتو اهئاضقو اهترادإ يف اهتبيهل ةلودلا ةداعتسا ىلع هيف ملكت يذلا ءزجلا ةصاخ ،ةمألل 99 يام 29 يف سيئرلا

مدع ىلع رهسلاو هقيبطت نع نولوؤسم عيمجلا لب تناك امهم اهدحول ةموكحلاو هدحول ةيروهمجلا سيئر سيل مث ،ةادألا يه هذه نذإ
يتاديس هذه ،نيينطولا لك نيينطولاو عيمجلا ةظقي بلطتت نكل ةدوجوم ةادألاو دوجوم نوناقلاف ،ةظقيلا انه رمألا بلطتيو هفارحنا
ةيقرت ةنطاوملا ةركف ةيقرت وه خلا …ةظقي نم هتلق ام ىلإ ةفاضإ هب مايقلا يغبني ام مهأ نأ ،متحمس اذإ فيضأو راكفألا ضعب يتداسو
ةقلعتملا روتسدلا داومل ةيلمع نيناوق يف ريبعتلا لجأ نم انلك اعم عمتجنل :تلق ذإ رهشأ ذنم اهتيقلأ ةملك يف اذه تلق يننأ نظأ ،ةيقيقح
ناديملا اذه يف لمعب نيكراشملا نم ددع عم لدعلا ةرازوو ةموكحلا تماقو انمقو - ةدام 30 يلاوح اهددعو - نطاوملا تايرحو قوقحب
تابيترت لكش يف ةدسجملاو نينطاوملا تايرحو قوقحب ةقلعتملا ةيروتسدلا ئدابملا نمضتيو زهاج نآلا وهو ةحفص 27 ىلع يوتحي
قبطت نأ ةيناث مهملاو شقانيو دمتعي هنأ مهملاف كلذ مهي ال ،تاونس عبس وأ سمخ وأ رشعل اجمانرب دعي لمعلا اذه نأ نظأ .ةيعيرشت
نكل نيدايملا نم ريثكل نيناوق - ةبرجت انلك انلو عوضوملا اذهب ةبرجت مكل متنأو – نايحألا نم ريثك يف انيدلهنأل ،ناديملا يف نيناوقلا
ةـنـطاوـمـلا يقرن ةقيرـطـلا هذهبو اذه لجأ نم عيمجلا لمعو ةظقيو دوهج رفاظتت نأ يغبني هنأب لوقأ اذل .افيعض اهقيبطت ىقبي
لك نم بلطتي رمألا نأ نظأو اهلوح رودت رومأ اهلك يهو ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةلودو ةيطارقميدلا نم هيلع يوتحت امب -جمانربك–
ةوقلا ىلع ةينبم دارفألا نيب عمتجملا يف ةدوجوملا تاقالعلا نوكت اليكل ةيصخشلا هلويم نم اليلقو هتينانأ نع يلختلل ادهج انم دحاو
هذهو نوناقلا ىلع ةينبم انعمتجم يف ةدوجوملا تاقالعلا نوكت نأ يأ )هيأر ضرفي ال نيدراب رخآلا فاتك ،ييأر ضرفن نينوخس يفاتك(
مكيلع ىفخي الو .نمزلا ناك امهم قيرطلا اذه يف يشمن اننأ مهملا ،ناك امهم ام فرظ يف اهباستكا نكمي انلمع اذإو اهباستكا يغبني ةفاقث

داس رقفلا نأل ،دلبلا اذهل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةضهنلا يف ةصاخ ةديفم دج راثآ هل نوكيس يندملا مائولا اذه نأ يتداسو يتاديس اعيمج
– لاقي امك – اندعاوس ىلع رمشن نأ يغبني .بعشلا يلثمم مكتفصب مكيدل فورعم هنأل رمألا اذه لوح مكيلع ليطأ نلو عمتجملا يف
ايصخش اهنع تثدحتو اعيمج اهلجأ نم لضانن نأ نكمملا نم يتلا ةركفلا نإ مث تقولا سفن يف ةيعامتجالا ةلادعلاو يجاتنإلا لمعلا نمثنو



وه تاعمتجملل يقرلا نازيم - ةدحتملا ممألا ىدل ةدوجوملا راكفألا نمض - مويلا حبصأدقف .ةيناسنإلا ةيمنتلا ةركف يه ،)CNES( مامأ
ةيلاعفلا لالخ نم – ةركفلا هذه ديسجت ىلع ةصيرح ةموكحلاو ،(l’indice de développement) ةيناسنإلا ةيمنتلل يلالدتسالا مقرلا
ماربإب كلذو ،ةيروهمجلا سيئر جـمانرب نمض يهو ةموكحلا اهنع تعفاد يتلا راكفألا نم يهف اهنع عفادتو – ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
ناسنإلا ريرحت ىوتسم نم البقتسم عفري نأ هنأش نم اذهو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةحاسلا يف نيلماعتملا لك نيب يعامتجا قاثيم
.يندملا مائولا اذه دعب يرئازجلا

اددع نإف يندملا مائولا نوناق نع هيف ثدحتن نحن يذلا تقولا يف هنأ دكؤأ نأ ديرأ ،ماركلا يئالمز يتاليمز ،يتداسو يتاديس اريخأو
سيئر ديسلا مهلبقتساو نيدموب يراوه راطم ةيضرأ ىلع مويلا لزن دق ةموكح سيئرو ةلود سيئر نم -نيعبرأ نم رثكأ-اريبك
اندالبب نيدوجوملا لودلا ءاسؤر لك علاطيس ذإ - نوناقلا اذه ىلع يباجيإلا مكتيوصت نأ كش نم امو )قيفصت( ادغ عامتجالل ةيروهمجلا

نم - يندملا مائولا نوناق ىلع يرئازجلا ناملربلا ةقداصم حابصلا روطف لوانت دنع ادغ مهل مدقت نيح دئارجلل ىلوألا تاحفصلا ربع
ربتعي تاعازنلا لح نأل ايقيرفإ لكاشم لحل هتمهاسمو هاعسم يف ةيفاضإ ةوق ةيروهمجلا سيئرل يطعيو رئازجلا ةناكم نم عفري نأ هنأش
رئازجلا ىلإ اومدق نيذلا ةيقيرفإلا تاموكحلاو لودلا ءاسؤر ددعل ةبسنلاب ةداعلل قراخ لابقإ كانهف .ايقيرفإ يف ةماهلا اياضقلا نممويلا
ىلع ةدوجوملا تاعازنلا لح يف ريبك رود ءادأ ىلع نارداق اهسيئرو رئازجلا نأب ايوق اناميإ نوكلمي مهنوك ىلإ كلذ امبر دوعيو مويلا
تبلط يننأب مكيلع يفخأ الو مكل لوقأو مهاسي نأ نكمملا نم ،يلخادلا انعضول ةبسنلاب هيطعن يذلا لاثملا اذه نأ نظأو ةيقيرفإلا ةحاسلا
لك ىلع احابص ادغ عزوي ىتح ةليللا هذه هيلع مكتيوصت دعب اروف )ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلاب( تاغل ثالثب نوناقلا اذه عبطي نأب
ءايفوأ ىقبنو اهتناكم هللا ءاش نإ رئازجلا عجرتستس ثادحألا هذه لك رفاظتب يتداسو يتاديس اذكهو .هللا ءاش نإ ربونصلا يدان يف دوفولا
سلجملا يف ليمز لبق نم يل تليق ىرخأ ةلوقم تينبت امك "نامألا كلهل مائولا الول" ةلوقملا تلاق امك هنع تلق يذلا يندملا مائولا اذهل
اذه نكيلف ،"انتعانق مائولاو ملسلا" لوقت ةيبرعلا ىلإ اهتمجرتو ةينيتاللا ةغللاب ةزابيت يف ءاسفيسف نمض ةلجسم يهو ينطولا يبعشلا

.مكهابتنا نسح ىلع مكل اركشو ،اعيمج انراعش

)قيفصت(

ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل نكمتت ىتح ةريصق ةدمل ةسلجلا عفرب نآلا يل اوحمسا ،ةموكحلا سيئر ديسلل اركش :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاو صنلا اذه ىلع ةقداصملل ةرشابم دوعن مث نمو نوناقلا اذه صن لوح يليمكتلا ريرقتلا عيزوت نم ناسنإلا قوقحو

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل انلاغشأ فنأتسن
.لضفتيلف نوناقلا اذه صن نع يليمكتلا

:يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا

،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس

،مرتحملا ةموكحلا سيئر يديس

ةداسلا اهيأ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا
،روضحلا

:دعبو هتاكربوىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

:يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي



ىلع بوانت ،سلجملا رقمب ةيلاتتم ةينلع تاسلج ةدع ةمألا سلجم دقع ،1999 ةيليوج 11 ـل قفاوملا دحألا موي يف
ءارزولا ةداسلاو ةموكحلا سيئر ينادمح ليعامسا مرتحملا ديسلا روضحب ،ةمألا سلجم بتكم ءاضعأ ةداسلا اهتسائر
.هل نيقفارملا ةموكحلا ءاضعأ

ديسلا ةملك ةوالتب ماق يذلا ،ةمألا سلجم سيئر بئان جاحلا هللا دبع ديسلا فرط نم ةيحابصلا ةسلجلا حاتتفا دعبو
ةعجانلا ةيجهنملاو ةيماسلا هفادهأو صنلا اذه ةفسلف لوح تروحمت يتلاو ،ةمألا سلجم سيئر مرتحملا ةزعموب ريشب
.ةمئادو ةيئاهن ةفصب هتياغ قيقحتل

،يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع الصفم اضرع مدق يذلا ةموكحلا سيئر ديسلا ىلإ ةملكلا لاحأ مث
اميف حماستلاو ملسلا ميق خيسرت ىلإ ىعسي امك ،ةمزألا بابسأل ةيئاهنو ةلماش ةجلاعم ىلإ ىعسي صنلا اذه نأ ادكؤم
:ةيتآلا ئدابملاو سسألا ىلع زاكترالاب عمتجملا دارفأ نيب

.اهل عوضخلاو ةيروهمجلا نيناوق قيبطت ىلع صرحلاو روتسدلا ماكحأل مراصلا مارتحالا.1

.مهب لفكتلاو باهرإلا اياحض قوقحل ةماتلا ةيامحلا.2

.ةلودلا تاسسؤم رودب نافرعلاو هيونتلا.3

.قيرطلا اولض نيذلل ةبوتلا باوبأ حتف.4

وأ باهرإ لامعأ يف نيطروتملاو نيطروملا صاخشألا مامأ ةبوتلا باب حتفو ،يندملا مائولا عاجرتسا دصقو
نم ةعومجمب صنلا اذه ءاج ،ةيمارجإلا مهتاطاشن نع فكلا يف يعو لكب مهتدارإ نع نوربعي نيذلاو بيرخت
ةلاح( ءاجرإلا ةلاح اهنمو ،دالبلا اهدهشت يتلا ةيعضولل لولحلا داجيإ نم نكمت ةينوناقلا تامزيناكيملاو تايلآلا
صنلا اهجلاعي يتلا ةيعضولا عم مءالتي يرئازجلا ينوناقلا ماظنلا يف اثدحتسم اينوناق اميظنت ربتعت يتلا )رابتخالا
.نوناقلا ةلود راطإ يف ةيروتسدلا اهتاسسؤمو ةلودلا ةطلسو ةدايس لظ يف يندملا مائولا قيقحت فادهأل بيجتسيو

مهأو صنلا اذهب فيرعتلا نمضت يذلا ررقملا ديسلا فرط نم نوناقلا اذه صن نع يديهمتلا ريرقتلا ةوالت دعبو
رثكأ تنمضت يتلا ةماعلا ةشقانملل لاجملا حتف ،هل اهتسارد لالخ نم ةنجللا اهتطبنتسا يتلا تالاغشنالاو تاراسفتسالا
:ةيلاتلا لئاسملا لوح تروحمت ،الخدتم )50( نيسمخ نم

.يندملا مائولا ةداعتسا نوناق حارتقال ةعاجشلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف ةردابمب هيونتلا -

ةلودلا تاسسؤم ىلع ةظفاحملا يف ينطولا نمألا كالسأ فلتخم كلذكو ةيروتسد ةسسؤمك شيجلا رودب هيونتلا -
.يروهمجلا اهماظنو

ةلحرم ىلإ لاقتنالاو ةنيغضلاو دقحلاو ةنتفلا ران دامخإو ةيرئازجلا ةمألا ةايح يف صنلا اذه ةيمهأ ىلع ديكأتلا -
.دييشتلاو ةماركلاو ةزعلا رئازج

نم سيفنلاو سفنلاب اوحضو اودمص نيذلا نيصلخملا تاينطولاو نيينطولا لكو باهرإلا اياحضب لفكتلا ةرورض -
.ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا بناوجلا ةفاك نم رئازجلا ذاقنإ لجأ

باهرإلا ةرهاظ روهظل قيرطلا دسو صنلا اذهل ميلسلا قيبطتلا نامضل ةظقيلاو رذحلاو ةطيحلاب يلحتلا ةرورض -
.ةيئاهن ةفصب يرئازجلا عمتجملا يف فنعلاو



.ةينطولا ةاسأملا اياحضب لفكتلاب حمسي امب ينطولا نماضتلا معد -

اهتجلاعمو ةرهاظلا هذه يعاودو بابسأ نع ثحبلل ةلماش ةيجيتارتساو ةسايس عضو يف ةلودلا عورش ةرورض -
.ةمئالملا قرطلاو لئاسولاب

مدقو ،مرتحملا ةموكحلا سيئر ينادمح ليعامسإ ديسلا لخدت ،نوناقلا اذه صنل ةينلعلا ةشقانملا هذه ةياهن يفو
:لوح تزكرمت يتلا ةحورطملا تالؤاستلاو تالاغشنالا مهأ نع تاحيضوتلا ضعب

.باهرإلا اياحضب لفكتلا إدبمىلع ديكأتلا -

.صنلا اذه قيبطت نيح نيلخدتملا ءاضعألا فرط نم ةمدقملا تاظحالملا ناكمإلا ردقبو رابتعالا نيعب ذخألا -

خيرات يف ةصاخ ةيعون ةلقن ثادحإل دالبلا هشيعت يذلا تاذلاب فرظلا اذه يف نوناقلا اذه ةيمهأ ىلع ديكأتلا -
.ةثلاثلا ةيفلألا رئازج ءانبل دوهجلا لك رفاظتتو هيف يقتلت ديدج دهع ىلإ لاقتنالاو رئازجلا

تالاغشنا لوح ةموكحلا سيئر مرتحملا ديسلا دودرو رقوملا انسلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تالخدت ىلع ءانبو
ةرورضلاو اذه يندملا مائولا ةداعتسا نوناق صن اهيلإ فدهي يتلا ىوصقلا ةيمهألل ارظنو ،ءاضعألا تاظحالمو
ةرم دكؤت ةنجللا نإف يندملا مائولا ةسايس ذيفنت نم ةيروهمجلا سيئر ةماخف نيكمتل لاجآلا برقأ يف هرادصإل ةحلملا
فلتخم رابتعالا نيعب ذخألاب ةنجللا يصوت امك اقباس مكعماسم ىلع ىلتملا يديهمتلا اهريرقت يف درو ام ىلع ىرخأ
.صنلا اذه قيبطتل ةمزاللا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ نيح ةنجللاو سلجملا ءاضعأ تالاغشنا

،نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تالخدت ليلحتو صنلل اهتسارد لالخ نم ةنجللا تاجاتنتسال ارظنو
راثآلا نم ديدعلا نأ ةصاخو هل مهتدناسمو هتيمهأ ىلع عامجإ كانه لب ،هماكحأ فلاخت تاضارتعا دوجو مدع دكأت
.يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع رهظت تأدب هل ةيباجيإلا جئاتنلاو

ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نم )39( نيثالثلاو ةعساتلا ةداملا ماكحأل اقبطو
.هلماكب صنلا ىلع ةقداصملا حرتقت ةنجللا نإف ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو

ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا ىوتحم ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس مكلذ
.اركشو ةقداصملل مكيلع هضرعن يذلا يندملا مائولا

133 وه نيرضاحلا ددع نأ ىلإ طقف ريشأو ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
عيطتسن نذإ .تاوصأ 107 وه بولطملا ينوناقلا باصنلا نأ ملعلا عم )03( ثالث وه تاليكوتلا ددعو اوضع
دجوي ال هنأل ،هلماكب صنلا ىلع نوكي تيوصتلا نأ نم ررقملا ديسلا هلاق ام رركأو ةقداصملا ةيلمع يف عورشلا
.تيوصتلا ةيلمع أدبنلف صنلا صخت ةيرهوج تاظحالم كانه

اركش …....…… مهيديأ اوعفري نأ معـنـب نيتوصملا نـم ءاـجرـلا

اركش …………مهيديأ اوعفري نأ الـب نـيتوصـملا نـم ءاجرـلا

اركش …....……مهيديأ اوعفري نأ نيـعـنـتـمـمـلا نم ءاجرـلا

:تاليكوتلا

اركش ……....…مهيديأ اوعفري نأ معـنـب نيتوصمـلا نم ءاـجرـلا

اركش …………مهيديأ اوعفري نأ الـب نـيـتوصـملا نم ءاـجرلا

.اركش …………مهيديأ اوعفرـي نأ نيعنتـمــمـلا نم ءاـجرـلا



:ةجيتنلا

اتوص 131:معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 05 :عانتما

.هلماكب يندملا مائولا ةداعتساب قلعتملا نوناقلا صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ هيلعو

)قيفصت(

اذه دعب اذكه يتءاج ةردابم ينرضحت ،كلذ ديري ناك نإ ةملكلا لوانت ىلإ ةموكحلا سيئر ديسلا وعدأ نأ لبق
ةلودلا ةوق ،ةوق عقوم نم ءاج امنإو امالستسا سيل هديرن يذلا ملسلا نأ نم هانلق امل ءايفوأ نوكن ىتح كلذو قيفصتلا
ةلماكلا ةظقيلا ةرورض ىلإ انوعديو )قيفصت( يشحولا باهرإلا اياحض انيسني ال نوناقلا اذه نإ مث ،نوناقلا ةوقو
28 موي يف ناكملا اذه يف انررق اننإ ةرم مكل تلق ،نوناقلا ةلود الإ دالبلا هذه يف رصتني ال ىتح ،هقيبطت ةعباتمو
رخآ قيرط كانه سيلو قيرطلا ددح يذلا وه روتسدلاو ةيبعش ةيطارقميد ةيروهمج اندالب نوكت نأ 1962 ربمتبس
دقف ،ةيروهمجلا دبعم سارح قبنلف ةيروهمجلا دبعم سارح انه نحن اننأب انلقو ،ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا ريغ

ةبراحم ةعباتمل ،انتدارإ صوصخب سابتلا يأ كانه نوكي ال نأ بجي نكل هيلع انقداصو نوناقلا اذه ىلع انتوص
فعض وأ لشف عقوم نم تءاج اهنأ اهانعم سيل انع تردص يتلا ةمزاللا ةمحرلا لالحإ نإ مث ،فنعلاو باهرإلا
لبق نوناقلا اذه اوردصي مل اذامل لءاست ذإ حابصلا يف هتالخدت تعمس يذلا ضعبلا ىلع درأو ،ةوق عقوم نم امنإو
."رجن نيذلا نحنف نآلا امأ نيرورجم انك" ثالث وأ نيتنس ذنم نأل كلذك سيل رمألا نأب لوقأفثالث وأ نيتنس

.)قيفصت(

حاورأ ىلع امحرت تمص ةقيقد فوقولا مكنم بلطأ تاظحللا هذه ىسنن ال ىتحو ءايفوأ نوكن ىتح نآلا انقفص
.اركش …باهرإلا اياحض

نأ بحأ -ةمألا سلجم يف قباسلا وضعلا- ةموكحلا سيئر ينادمح ليعامسا ديسلا خألا ىلإ ةملكلا ليحأ نأ لبق
ايقيرفإ يف ملك فلأ 32 تعطقف ،ةيقيرفإ نادلب ةدع ةرايزب ةيروهمجلا سيئر ديسلا ينفلك دقف ،ةمهملا ءايشألا رركأ
ءاج ،اندالبب مويلا نيدوجوملا ءاسؤرلا ددع نأ مكيلع هعيزوت عيطتسأو ةيجراخلا ةرازو ريرقت يدلويـنوـقدصو
ىلإ فنعلاو باهرإلاو سؤبلا ةلاح نم دالبلا اهب جرختس يتلا ةيرئازجلا ةيفيكلا صخي اميف مهل هانحرط ام ةجيتن
يتلا ةيساسألا ءايشألا نم هنأل ،الولحو كلذ ىلع الاثم مهيطعن نأ انم نورظتني مهو ،هب مهانعنقأ ام اذه ،ملسلا ةلحرم
.ايقيرفإ يف ةيمنتلاو فنعلا يه ةمقلا هذه يف سردتس

،فنعلاو سؤبلا نيب )dialectique( ةيلدج ةقالع كانه حابصلا اذه مكيلإ هتهجو يذلا باطخلا يف تركذ امكو
انأو مكركشأ .ةيقيرفإلا لودلا ءاسؤر ىلع ةحورطملا ةيضقلا يه هذه ،فنعلا ىلإ يدؤي سؤبلاو سؤبلا يذغي فنعلاف
نإ - ينم ةردابم يهو - كلذك لوقأو هيلع مكتقداصمو نوناقلا اذه صن لوح مكتالخدت ىوتسم صخي اميف مكب روخف
.اركشو ةركاذلاو خيراتلل ةظوفحم ىقبت ىتح ويديفلا ةطرشأو باتك يف رشنتس تالخدتلا هذه لك

.)قيفصت(

.اهلوانت ديري ناك نإ ةموكحلا سيئر ديسلا خألا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو

اهتركذ يتلا ةميقلا تاملكلا دعب رخآ وأ ديدج ءيشب يتآ نأ يلع بعصلا نم ،سيئرلا ديسلا :ةموكحلا سيئر ديسلا
ترج دقف ،ةفرغلا هذه ىلإ يركش مدقأ نأ يل زوجي ال .ةلماك اهيكزأو - تحمس اذإ - اهانبتأو اهرطاشأ يتلاو نآلا
نأ كلذ ىنعمف تركش اذإ هنأل ،ركشأ نأ يل زوجي ال هنكل ،هركش ةموكحلا لثمم وأ ةموكحلا سيئر مدقي نأ ةداعلا



نأل يعامجلا انحايترا نع ربعن نأ يغبني هنأ نظأو كلذ سيل رمألاف ،اهب مكتعنقأو انه ىلإ تئجو يتيضق ةيضقلا
اهمدقن يتلا ةيدهلا هذهب انبعشو انسيئرو انسفنأ ئنهنو ةنيمثلا مكتالخدت يف مويلا اهيلع متنهربو اعيمج انتيضق ةيضقلا
.ديدجلا دهعلا ةيدهو يندملا مائولا ةيده ،هل

ىلع رهسلاو ةظقيلا ىلإ مهدالب ىلع نيرويغلا نييرئازجلا نيينطولا لكو يندملا عمتجملاو ةينطولا بازحألا وعدأو
.اليزج اركشو ةززعم ةرح رئازجلا شيعتل ةيروهمجلا سيئر ديسلا لوح نيفتلم يندملا مائولا ةسايسل ميلسلا قيبطتلا
.)قيفصت(

.لضفتليف ةملكلا ذخأ ديري ناك نإ ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا نم بلطأ :سيئرلا ديسلا

امك .حابصلا اذه تيلت يتلا ةميقلا ةيجهنملا ةملكلا ىلع مكركشأ .سيئرلا ديسلا اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
تاحيضوتلاو ،سمألاب ةنجللا مامأ همدق يذلا يليلحتلاو يليصفتلا ،ميقلا ضرعلا ىلع ةموكحلا سيئر ةدايس ركشن
اهتاجاتنتسا ىلإ ةفاضإلاب ةنجللا تنكم يتلاو ةنجلل هل نيقفارملا ةموكحلا ءاضعأ اهمدق يتلا ةيفاكلا تاباجإلاو
.نمزلا لماع يف مكحتت نأ ةقباسلا اهليلاحتو

تاسلجلا هذه لالخ اولخدت نيذلا لضافألا ةداسلاو تاديسلا ةمألا سلجم ءاضعأ عيمج ،سيئرلا ةدايس ركشأ امك
هتيجهنمو هفادهأو هتفسلف ثيح نم ،صنلا ليلحت يف ةلماكتملاو ةيليصفتلاو ةلماشلا تالخدتلا هذه ،مويلا اذهل ةيلاوتملا
ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ عيمج - ةنجللا بتكم مساب - ركشأ .لبقتسملا يف هقيبطت طورشو هطباوضو
ةرم سيئرلا ةدايس اركش ،نمزلا لماع ىلع بلغتلل بوؤدلا مهلمعو مهتبظاوم ىلع ةمألا سلجم يف ناسنإلا قوقحو
.)قيفصت( ىرخأ

دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلع 1999 ةيليوج 17 موي ةماعلا هتاسلج سلجملا فنأتسي ،يتداس يتاديس :سيئرلا ديسلا
.ةعوفرم ةسلجلاو اركش ،ريخب مككرتأ تقولا كلذ ىتحو نيهمتلاب قلعتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرعل رهظلا

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةنماثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


