
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا :ةسائرلا

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ،دوشك دمحم ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

ددحملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي .ةحوتفم ةسلجلا :ةسلجلا سيئر ديسلا
روضح ىلع هركشأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ .يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلل
ماظنلا نم 68 و 64 نيتداملل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط .لقنلا ريزو لثمم ديسلاب بحرأ امك ،انلاغشأ
لضفتيلف نوناقلا اذه صن ضرعل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةشقانملا يف عرشن ،ةمألا سلجمل يلخادلا
.اروكشم

سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تادـيسلا اهيأ ،ةسلجلا سيئر يدـيس ،مـيحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
مكمامأ مويلا هدوجو رذعت يذلا - لقنلا ريزو ديسلا نع ةباين ينفرشيو ينرسي ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،لضافألا
.يندملا ناريطلا نوناق عورشم نع اضرع مكل مدقأ نأ - نطولا جراخ تامازتلا ببسب

يف يندملا ناريطلا ةطشنأ لاجم يف تاروطتو ةيعيرشتلا ةيحانلا نم ةيرذج تالوحت نمضتي عورشملا اذه نإ
ةيرحو داصتقالا ةملوع راطإ يف رايتلا ةبكاومو حتفتلا هاجتا يف ةمهم ةوطخ تطخ دق اندالب نوكت اذهبو لبقتسملا
.سفانتلاو ةرجاتملا

ىلع زكترت ايلاح اهب لومعملا ةينوناقلا تاودألا نإ ،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس
انه نمو .ىرخأ ةهج نم روتسدلا نم )17( ةداملا ىلإو ةهج نم ةيقيبطت صوصن ىلإ ةفاضإلاب رماوأو نيناوق ةثالث
لقنلا اهنم ،تاكلتمملا نم ةعومجم ىلع ةيمومعلا ةيكلملا ترقأ روتسدلا نم )17( ةداملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.ةينطولا كالمألا ةمئاق يف تاكلتمملا هذه تجردأ ةداملا هذـه نأ امك ،ةينطولا ةعومجملل اكلم اهتنلعأو يوجلا

اهب لومعملا ةينوناقلا ةموظنملا ةعجارم ىلإ ةرورضلاب ىدأ ،قوسلا داصتقا هضرفي يذلا حتفتلا ىلإ لاقتنالا نإ
:ةيسيئر باوبأ ةثالث نمض مكمامأ وه يذلا عورشملا اذه ميدقتب موقأس هيلعو لاجملا اذه يف ايلاح

.عورشملا نومضمب صاخ :لوألا بابلا -



.عورشملا فادهأ صخي :يناثلا بابلا -

.زايتمالا حنم طورش حضوي :ثلاثلا بابلا -

عورشملا نومضم :الوأ

:يتآلاك يهو لئاسم )10( رشع عورشملا نمضتي

.يوجلا لقنلل ةينطولا ةسايسلا اهيلع موقت يتلا ةيساسألا ءيدابملا - 1

.ةيرئازجلا ةيسنجلا اهحنمو تارئاطلا ميقرت طورش - 2

.اهل عضخت يتلا ةينقتلا ةباقرلاو تارئاطلا ةنايصو ةعانص - 3

.ةيوجلا تاطحملاو تاراطملا ءانب طورش - 4

.ةيوجلا ةحالملا دعاوق - 5

.ناريطلاب ةصاخلا موسرلا - 6

.ةيوجلا تامدخلا - 7

.يوجلا لقنلا دقع - 8

.يندملا ناريطلا لامع - 9

.ةيئازجلا ماكحألا - 10

.لاحلا ةعيبطب اهنيب قيسنتلاو ماجسنالا ةاعارم عم عورشملا اهيلإ قرطتي يتلا تالاجملا زاجيإب يه هذه

عورشملا فادهأ :ايناث

هبناوج لمجم لمشت ،يعيرشت عباط تاذ صوصنب اندالب يف يندملا ناريطلا طاشن ديوزت ىلإ عورشملا فدهي
.يجراخلاو يلخادلا نيديعصلا ىلع تأرط يتلا تالوحتلا نابسحلا يف ذخألا عم هريوطتو هرييستو

طورش ىلع ديكأتلاب لـفكتت صوصنب ةماعلا ةمدخلا موـهفم ىلإ عورشملا قرطتي الثم يلخادلا دـيعصلا ىلعف
هذهلو ةسفانملاو قوسلا تابلطتم ةهجاوم يف لاجملا اذهماحقإ عم ةازاوم لاجملا اذه يف ةـلودلا ةدايس ةسرامم
:ىلإ اساسأ عورشملا فدهي بابسألا

ةهج نم روتسدلا ماكحأو ةهج نم قوسلا تابلطتم عم يندملا ناريطلا عاطق مكحت يتلا تاعيرشتلا فييكت -
.ىرخأ

زايتمالا ةطساوب يبنجألا وأ ينطولا ءاوس صاخلاو يمومعلا لاملا سأرل يراـجتلا عباطلا تاذ تاطاشنلا حتف -
:نيتظحالميدبأ نأ يدوب ددصلا اذهبو طورش رتفد ساسأ ىلع ةلودلا هحنمت يذلا

:ىلوألا ةظحالملا

،ةسفانملاو قوسلا لاجم يندملا ناريطلا طاشن لاخدإ مغر هنأ يه اهؤادبإ نكمي يتلا ةظحالملا نإ :ةلودلا رود *
.طاشنلا اذه ىلع ةبقارملا ةطلسب ةلودلا تظفتحا

ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل ةينطولا ةكرشلا ايلاح هسرامت يذلا يوجلا لقنلا ىلع راكتحالا ءاغلإ نإ :زايتمالا *
ةدع وأ ةدحاو ةينطو ةكرش هب موقت يوجلا لقنلا نأ ةداملا هذه حضوتو ،عورشملا اذه نم )08( ةداملا هتسرك
.ةصاخ وأ ةيمومع تناك ءاوس ةينطو تاكرش

،ةيمومعلا ةيكلملل ةعباتلا كالمألا نمض فنصملا يوجلا لقنلا نأ ىلع صنت يهف عورشملا نم )112( ةداملا امأ
:ةيلاتلا سسألا بسح زايتما لحم نوكي نأ زوجي ،روتسدلا نم 17 ةداملا بجومب



ىلإ طورشلا ضعبل اقفو حنمي هنأ امك ةيرئازجلا ةيسنجلا يوذ نم نييعيبط صاخشأل الإ زايتمالا حنم زوجي ال -أ
،طورش رتفد ساسأ ىلع الإ زايتمالا حنمي ال تالاحلا لك يفو ،يرئازجلا نوناقلل نيعضاخلا نييرابتعالا صاخشألا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف ذئدعب نارشنيو اقبسم ةموكحلا سلجم ةقداصمل ناعضخي طورشلا رتفدو زايتمالا ةيقافتا نأ امك

يضفيو ،الثم نيعم يوج طخ ىلع ريخألا اذه رصتقي ،صاخ زايتما وأ ماع زايتما لكش ىلع زايتمالا حنمي - ب
.ةنيعم موسر عفد ىلإ تالاحلا عيمج يف

بوجوب ةزيمتم نيناوقل عضخت ةماع ةمدخ راطإ يف لالغتسالا وه زايتمالا نم دوصقملا نإ :ةيناثلا ةظحالملا
تاءارجإلا هذه قفارت ضرغلا اذهلو تانامضلا عيمجب طاتحت ةلودلا نإف روهمجلا تاجايتحا ةمءاومو ةيرارمتسالا
ةيوجلا ةحالملا ةمالس ةبقارمب موقت ةلودلا نإف اذكهو ةلودلا ةبقارم زيزعت صخت ةيزاوم تاءارجإةيحتفتلا
.ةيوجلا تامدخلاو

ثيح عورشملا اذه نم ةوجرملا جئاتنلا قيقحت يف لمأن نحنف ةيوجلا طوطخلا لالغتسا طورش لاجم يف امأ
نيسحت نذإ اهنم رظتنيو لقنلا طاشن رييست اهبلطتي يتلا تايجاحلا ةيبلتل اصوصخ ةحرتقملا ةينوناقلا تاودألا تعضو
ديدجت ،اهل ةلمكملا وأ اهب ةقالعلا تاذتاطاشنلاو لقنلا تاطاشن فيلاكتو نيديفتسملل ةمدقملا تامدخلا ةيعون
ينطولا رطقلا ةعاسشل نينطاوملا لبق نم ةديازتملا تابلطلا ةيبلت ،لقنلا نم عونلا اذه تاقاطو تاردق ريوطتو
.هفارطأ دادتماو

عورشملا اذه لاني نأ يف ريبك انلمأ ،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ماتخلا يفو
لاجملا اذه يفو- ةثلاـثلا ةيفلألا يف لوخدلا نم زيزعلا اننطو نكمتي ىتح سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ىضر
مكيلع مالسلاو ءاغصإلا مرك ىلع اركشو ةسفانملا تايضتقمو ةيداصتقالا ةملوعلا تاروطتةهجاومل ازهاج -تاذلاب
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

.)قيفصت(

ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو ةينارمعلا

،ةموكحلا لثممو ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
:ةنجللا ريرقت صن مكيلإ ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،لقنلا ريزو لثمم ديسلا

،روتسدلا نم 113 ةداملا نم )02( ةيناثلا ةرقفلا ماكحأل اقبط -

،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،31 ،24 ،23 ،12 داوملا ماكحأل اقبط -
ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرطنم ةلاحإلا رارـق ىلع ءانبو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 52 ،51 ،50 ،47

ةينارمعلا ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجل تعمتجا ،م1998 سرام 3 ـل قفاوملا ـه1418 ةدعقلا يذ 14 يف خرؤملا
:ةمألا سلجم رقمب مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نم ةنوكتملاو ةمألا سلجمل ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو

ةنجلل اسيئرنايرم رمع - 1

سيئرلل ابئانليوط ريشب - 2



ةنجلل اررقمشيغزم يديزوب - 3

اوضعياب دمحأ ريشب - 4

اوضعيديعس رودق - 5

اوضعةيفياعم ديعسلا - 6

اوضعلافجنيسح - 7

اوضعيروق زيزعلا دبع - 8

اوضعدوعسم نب نامثع - 9

اوضعيبارع هللا دبع -10

اوضعيحاي لامك دمحم -11

اوضعيعدارب يندم - 12

اوضعديبع ديجملا دبع - 13

اوضعريهاط دمحم - 14

اوضعشادوب رصان - 15

ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دـعاوقلل ددحملا نوناـقلاب قلعتملاو اهيلع لاـحملا نوناقلا صن ةشقانمو ةساردل كلذو
دوشك دمحم نيديسلا ىلإ اهيف تعمتسا يتلا 98 سرام 10 موي ةسلج اهرخآ ،تاسلج ةدع كلذل تصصخو ،يندملا



ثيح ،لقنلا ريزو ديسلا نع ةباين لقنلا ةرازول ماعلا نيمألاو ،ةموكحلل الثمم ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا
ءاج يذلا نوناقلا اذه ماسقأو لوصف لوح ضومغلا ضعب الازأو ةنجللا ءاضعأ تالاغشناو تاراسفتسا نع اباجأ
ناريطلا لاجم يف ينطولا عيرشتلا فيكيو يوجلا لقنلا لاجم يف دوجوملا غارفلا دسيو ةلحرملا تابلطتمل بيجتسيل
.ةثدحتسملا ةيلودلا تايقافتالاو نيناوقلا عم يندملا

اذه اهيستكي يتلا ىربكلا ةيمهألا زربت يتلا راكفألا نم ديدعلا زرفأ دقف ،ةنجللا تاسلج يف راد يذلا شاقنلا امأ
ةيساسحو ةيويح ىلإ ةفاضإلاب،ةملوعلاو يداصتقالا حاتفنالاب زيمتي يذلا يلاحلا فرظلا تايطعم نم اقالطنا صنلا
.ةينمألاو ةيميظنتلا تالاجملا يف ةيدجبهب لفكتلا ىلإ وعدت يتلاو اهققحيس يتلا ةيومنتلا داعبألاو عاطقلا اذه

:يه الصف )11( رشع دحأ ىلع ةعزوم ةدام 232 صنلا نمضتيو

.ةماع ماكحأ - 1

.تارئاطلا –2

.تارئاطلا ةنايصو ةينقتلا ةباقرلاو يناريطلا ءاشنإلا - 3

.تافاوطلا تاطحمو ةيوجلا تاطحملاو تاراطملا - 4

.ةيوجلا داصرألاو ةيوجلا ةحالملا - 5

.تاواتإلا –6

.ةيوجلا حلاصملا - 7

.تانيمأتلاو ةيلوؤسملاو يوجلا لقنلا دقع - 8

.يندملا ناريطلا ومدختسم - 9

.ةيئازج ماكحأ - 10

.ةيماتخ ماكحأ -11

يتلا ةءانبلاو ةيويحلا ةشقانملاو حيرصلا حرطلا هداس وج يف تاسلج ةدـع لالخ ليصفتلاب اهتسارد تمت دقو
نوناقلا صن ءارثإو ةشقانمل ةنجللا ءاضعأ عيمج لخدت مت ذإ ،هنومضمو ةيجهنملاو ةيلكشلا هبناوج لوح تروحمت
:ةيلاتلا تاظحالملا ىلإ شاقنلا ىضفأ دقلو ،ةدامب ةدام

."خلا… ،نوناق ،روتسد" ةـينوـناـقلا صوـصنلا جردـت ىلإ اريثك لثتمي مـل هتاـيثيح يف صـنلا نإ - 1

.ينوناقلا صنلا اذه نم ةدوصقملاو ةوـجرملا يناـعملا ناـيحألا بلاغ يف نايدؤي ال ينوناقلاو يوـغللا ريبعتلا - 2

.صنلا يناعم زاربإ ىلع ابلس رثأ ةيعبطملا ءاطخألا راركت - 3

.صنلل ينوناقلا نومضملا ىلع يبلسلا ريثأتلا ىلإ تدأ )ةدام 48( ميظنتلا ىلع ةلاحإلا ةرثك - 4

:ةيلاتلا عيضاوملاب قلعتت تاظحالملا نم ةلمج لجست ةنجللا نإف نوـمضملا ثـيح نم امأ

.ةصاخلا تاراطملا ءاشنإ -

.فيرعتلا يف ةقدلا -

.اهتيعونو ةيوجلا تامدخلا -

.ناريطلا يداون ماظن -

.)نجس ،سبح( طيلستلا ةبجاولا تابوقعلا ةعيبطنيب زييمتلا ةرورض -



.رئاسخلاو تاضيوعتلا ريدقت قرطو لغتسملا ةيلوؤسم ديدحت -

.يندملا ناريطلل ةيبطلا ةباقرلا ديدحت -

.ىنعملا ديفي امب امهتغايص ةداعإ وأ 200و 136 نيتداملا نومضمل رثكأ حيضوت -

ةصالخلا

ةيجهنملاو ةيلكشلا هتينب صنلا لمكتسي ىتح ركذلا ةفلاسلا تاظفحتلا عفر ةرورضب ةنجللا يصوت ماتخلا يفو
.ىجترملا هنومضمو

ةينارمعلا ةئيهتلاو زيهجتلا ةنجل ريرقت نومضم - نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس ،يتاديس – وه مكلذ
صنلا عورشم نأ هادؤمو يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن لوح ،ةئيبلا ةيامحو ناكسإلاو
هيف تبلاو هتشقانمل مكوعدت امك ،ةلجسملا تاظحالملا مغر ،انومضمو الكش مومعلا ىلع لماكتم انيلع ضورعملا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هيلع يئاهنلا مكحلا رادصإل

ديسلا وهو لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأف ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف يراهزل ديزوب

يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .ةسلجلا سيئر ةدايس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
يفو - ميظنت لجأ نم هتقو يف ءاج دق نوناقلا اذه نأ ىرأ ،ةسلجلا سيئر يديس .نومرتحملا يئالمز ،تامرتحملا
.يندملا ناريطلاب ةقلعتملا عيضاوملا لك - دحاو نوناق

يلاوح كانه نأ انيلع لاحملا نوناقلا اذه ىلع تاليمزلاو ءالمزلا علّطا امكو ةسلجلا سيئر ةدايس نوفرعت امكو
ىتأ يأ ،ةميدق نيناوق اهنأ ىنعمب ،1964 ةنس يف يهتنتو 1962 ةنس نم اهلك أدبت ،عاطقلا اذه مظنت نيناوق 06

قلعتت يتلا رومألا لك مظنيل دحاو نوناق عضو نم دبال ناك رئازجلا اهدهشت يتلا تالوحتلا عمو ،نمزلا اهيلع
.ةعرسلاو ةعاجنلاو ةيلاعفلا بلطتي يذلاو قوسلا داصتقا وحن هجتي ماظن لظ يف مهم ديحوتلا نأل ،يندملا ناريطلاب
دي يف لازال يوجلا لقنلا نأ وه امهم ايروتسد أدبم سرك دق نوناقلا اذه نأ - ةسلجلا سيئر ةدايس - اضيأ ىرأو
نحنو ةسلجلا سيئر ةدايس – تقولا سفن يف نوناـقلا اذه نكل روـتسدلا نم )17( ةداملا عم ىشامتي أدـبم اذهو ةلودلا
لاملا سأر ماشتحابو ،ينطولا لاملا سأر اصوصخو ،صاـخلا عاطقلا رامثتسال لاجملا حتف - ديدج هاجتا يف
لوـقأ نذإ .زاـيتمالا دوـقعو تايقافتاب ىمـسي اـم باـب تحت اذـهو ناديملا اذه يف ةكارّشلا لاجم هل حتف يذلا يبنجألا
نيب انزاوتَ دِجُويو جزامي نأ لواح هنأل ،ةماعلا تاهجوتلا ةيحان نم لوبقم نوناقلا نإ - ةسلجلا سيئر ةدايس -
حتفتلا نم عون داجيإ تقولا سفن يفو ،ةدايسلاب طبترمو ساسح لاجم هنأل اهئاقب بوجوو ةماعلا ةيكلملا تابلطتم
،ىلوألا ةجردلاب هتامدخ نم نيديفتسملا ةدئاف لجأ نم اذهو ،لاجملا اذه يف رامثتسالا لجأ نم صاخلا عاطقلا وحن
.ةيحان نم اذه

ةنجللا نم سمتلأ يتلاو اهمدقأ نأ دوأ يتلا تاظحالملا نم ةعومجم كانه - ةسلجلا سيئر ةدايس - اذه عم
:اهلوح تاحيضوتلا ضعب مدـقت نأ - ةموكحلا نـم ناـيـحألا ضعب يفو - ةصتخملا

يف لقنلا تامدخل ةبسنلاب بناجألا عم لماعتلا ةيفيك مظنت ،ةسلجلا سيئر ةدايس ،نوناقلا اذه نم 114 ةداملا ،الوأ
:نيتقيرط ددحت ثيح ،رئازجلا

ةطلسلا نأ يه ةيناثلا ةقيرطلا نكل لاكشإ هيف سيل اذهو ةلودو ةلود نيب قافتالا ةقيرط يهوىلوألا ةقيرطلا
نأب ةداملا هذه بجوت ال ،ةسلجلا سيئر ةدايس انهو ،ةيبنجألا ةسسؤملل اصيخرت يطعت رئازجلا يف ناريطلاب ةفلكملا
يتلا ،نوناقلا سفن نم 14 ةداملل اقيبطت اذهو ،اذكه تاصيخرت ىطعت الأ بجي ثيحب ،ةتقؤم تاصيخرتلا هذه نوكت



.ةمئاد تسيلو ةتقؤم نوكت نأ بجي رئازجلا يف لماعتت يكل ةيبنجألا تاسسؤملل ىطعت يتلا تاصيخرتلا لك نأ دكؤت
.ادج ةمهم اهنأل 114 ةداملا يف )ةتقؤم( ةملك ةفاضإ ةرورض وه ةياهنلا يف حارتقالاف نذإ ،ىلوأ ةظحالم هذـه

انـتفرغ نأل ةيلكشلا ةيحانلا نم ةينوناق ةلأسم حرطت – ةسلجلا سيئر ةدايس – نوناقلا سفن نم اضيأ 32 ةداملا
لك عمو ماعلا حلاصلا عم ىشامتي هنأ ىنعمب ،ةيعوضوملا ةيحانلا نم اديج نوناقلا نوكي نأ ىلع رهست نأ بجي
نوينوناقلاف ةيلكشلا ةيحانلا نم صوصنلل ديج جارخإ ىلع رهست نأ بجي اضيأو ةلودلل ةيساسألا تابلطتملا
ىلع اهرخآ يف صنت يهو ،ةيبرعلا ىلإ ةيسنرفلا نم ةرشابم ةمجرت كانه نأل ،اذه نوفرعي ناديملا يف نولماعلاو
نم مكاحملل وه مكحلا نأ ينوناقلا انماظن يف فرعن اننأل ،رارقلا وأ مكحلا نمضتت نأ انه ضورفملاو ،يئاضق رارق
لاجملا اذه يف قيقدتلا نم دب الف نذإ ،اضيأ ايلعلا ةمكحمللو ةيناثلا ةجردلا يأ سلاجملل وه رارقلاو ،ىلوألا ةجردلا
.32 ةداملل ةبسنلاب

نكمي زيهجتلا جمارب زاجنإ نأ ىلع صنت اهنإف ،نوناقلا اذه نم 52 ةداملل ةبسنلاب – ةسلجلا سيئر ةدايس – اضيأ
رامثتسا مامأ لاجملا حتف ةرورض زربت اضيأ انه ،ةيراجتلا فرغلا ىلإ ريشتو ،ةيمومعلا تائيهلاو ةلودلا هب لفكتت نأ
ينطولا لاملا سأرل لاـجملا حسف ىلع ديكأتلا نم دبالف ةيراجتلا ةفرغلاب طقف يفتكن الو ،ينطولا صاخلا عاطقلا
.ناديملا اذه يف صاخلا

لجألا ددحت ال اهنكل راطملا لخاد عقت يتلا تافلاخملا لوح دعت يتلا رضاحملا ىلع صنت يهف 66 ةداملل ةبسنلاب
ليكو ديسلا يف ةلثمم ةماعلا ةباينلا يف اساسأ ةلثمملا ةصتخملا تاهجلا ىلإ ريراقتلا هلالخ ثعبت نأ بجي يذلا
هذه نم هريغو ةسفانملا نوناق لعفي ام رارغ ىلعو - دـبال انهف ،يندملا نارـيطلا تاـطلس اـضيأو ،ةيروهمجلا
ةطلسلا ىلإو ةيروهمجلا ليكو ديسلا ىلإ ريراقتلا كلت ثعُبت نأ بجيف ،الثم دحاو رهشك الاجآ ددحت نأ - نيناوقلا
ةبقاعم ةيلمع يف عارسإلا لجأ نم اذهو ،رضحملا دادعإ وأ ثداحلا عوقو نم رهش لالخ ناريطلاب ةصتخملا
.تاراطملا لخاد عقت يتلا تافلاخملا يبكترم

قيقحتلل قيقحتلا ناجل ءاشنإ بوجو ىلع - ةسلجلا سيئر ةدايس - ناريطلا ثداوح لاـجم يف صـنت 94 ةداملا
ىلع صنت ال اهنكل ،اهتفرعم لجأ نم ماعلا يأرلل اهرشنو ثداحلا ىلإ تدأ يتلا بابسألا ةفرعمو يرحتلاو ثحبلاو
فورظلا يف رشنت نأ ثداوحلا يف قيقحتلاب موقت يتلا ةنجللا ىلع بجيف ،ماعلا يأرلا ىلإ هغيلبتو قيقحتلا اذه رشن
بلطـتت اهريغو نمألا تابلطتم تناك اذإ ادع ام ،ماعلا يأرلا هيلع علطيل اهريرقت – بسانملا تـقولا يفو –ةيداعلا

.هرشن مدع

اندنع سيل يلاحلا يروتسدلا انماظن يف هنأ فرعن نحنو موسرم ىلإ ريشت اهنإ ذإ ،ينف للخ اهيفف 117 ةداملا امأ
نذإ ،ةيذيفنتلا ميسارملا وه – ةقيقحلا يف – انه دوصقملاو ،ةيسائر ميسارـمو ةيذيفنت ميسارم امنإو موسرملاب ىمسي ام
.هدحو موسرملاب لمعلا دهع ىهتنا دقف ،طقف "موسرم" سيلو "يذيفنت" ةملك ةفاضإ نم دبال

يف اهيلع اصوصنم نوكي نأ بجي يتلا ماكحألا ىلع صنت يهف – ةسلجلا سيئر ةدايس–118 ةداملل ةبسنلاب
امهم ارمأ نمضتت ال اهنكل ،خلا …ةيلاملا دراوملا ،ةسسؤملا ،رقملاك رومألا نم ةعومجم ىلعو زايتمالا تايقافتا
ةلاح يف اهتيلوؤسم يطغيل نيمأتلا دقع ماربإ وأ باتتكاب موقت تاسسؤملا هذهنأ ىلع صيصنتلا ةرورض وهو
.ةلوقنملا عئاضبلا وأ صاخشألل عـقت دـق يتلا رئاـسخلاو ثداوـحلا

نوناقلل ةعضاخلا تاسسؤملا ءارشب ةلودلا مايق ةلاح يف هنأ ىلع صنت – ةسلجلا سيئر ةدايس - 119 ةداملا اضيأ
صنت .اهئارشب موقت نأ ةماعلا ةمدخلا فورظل ارظنو زايتمالا ءاهتنا ةلاح يف نكمي زايتماب موقت يتلاو يرئازجلا
ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ءوجللا بجي ،تاضيوعتلا غلبم لوح فالتخالا ةلاح يف هنأ ىلع ةلاحلا هذه يف ةداملا
الف ،اهلوح ريبك فالتخا كانهف ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىنعم ام نوفرعي ناديملا يف يئاضقلا لمعلا اوسرام نيذلاو
يلحملا صاصتخالا ديدحت نم دبالف نذإ ،ةصتخملا ةهجلا وه كلذ ،زايتمالا دقع ماربإ ناكم ديدحتو اهديدحت نم دب
.عقاولا ضرأ يف ثدحت نأ نكمي يتلا تالاكشإلا نم ريثكلا لحل اذهو تاعزانملا هذه لثم يف رظنت يتلا ةمكحملل

ةعضاخلا تاسسؤملا اهيلع لصحت يتلا زايتمالا تايقافتاو دوقع لقنب حامسلا وه مهم رمأ ىلع 120 ةداملا صنت
وه ادحاو اطرش كلذل عضتو ،ريغلا ىلإ هلقنت مث ازايتما ذخأت ةكرشلا نأ ينعي "حمست"و ،ريغلا ىلإ يرئازجلا نوناقلل
نوكت ثيحب ةبراضملا مامأ اباب حتفي هنأل ،ةرغث هيف رمألا اذه نأ نظأف ناريطلاب ةفلكملا ةطلسلا كلذ ىلع قفاوت نأ
طرشب ولو اهطبرن ثيحب رومألا طبض بجي كلذل ،ةرشابم كلذ دعب هعيبب موقت مث زايتمالا ىلع لصحتت تاكرش هيف
لزانتت نأ نكمي نيتنس وأ ةنس لالخ يف الثم اينمز اطرش فيضن امنإو ةصتخملا ةطلسلا ةقفاومب طقف سيل رخآ
.ناريطلاب ةصتخملا ةطلسلا ةقفاومب ريغلا ىلإ زايتمالا لقنتو

ينوناقلا لكشلا ددحت ال اهنكل راجئتسالاو راجيإلل ةلباقلا تارئاطلا ركذتف – ةسلجلا سيئر ةدايس –121 ةداملا امأ
نوينوناقلاو يمسر دقع لكش يف راجئتسالاو راجيإلا نوـكي نأ بجيو ،كلذ ةيفيك ىلع صـنت نأ بـجيف ،كلذل



.ةسلجلا سيئر ةدايس "يمسر دقع لكش يف" ىنعم ام نوفرعي

،يوجلا لقنلا مدختسي يذلا بعشلا ىنعمب نيديفتسملا سمتو ،ادج ةمهم - ةسلجلا سيئر ةدايس - 134 ةداملاو
- ةسلجلا سيئر ةدايس - يل ةبسنلاب يهف .خلا …عئاضبلا لقن راعسأو ركاذتلا راعسأيأ ،تافيرعتلا ةداملا هذه ركذتف
لومعملا عيرشتلاب طبضلاب ينعت اذامف .ىهتناو هب لومعملا عيرشتلا اهددحي راعسألا هذه نأب ركذت اهنأل ةضماغ ةدام
،ةرحلا ةسفانملل ةعضاخ تافيرعتلا نأ مأ تافيرعتلا اقبسم ددحت يتلا يه ةلودلا نأ اذه ينعي له ،اسوق حتفن انهو ؟هب
طوطخلا ضعبل ةبسنلاب تافيرعتلا ةلودلا ددحت لهو ةطقنلا هذهل ةبسنلاب ةموكحلا فرط نم احيضوت انهبلطأو
.ةضماغ ةداملاف ،ةسلجلا سيئر ةدايس اضيأ حيضوت ىلإ جاتحت هذهف ؟ةسفانملل ىرخألا طوطخلا ضعب كرتتو

ارمأركذت يهو جراخلل ةبسنلاب ركاذتلا راعسأو تافيرعت ىلع كلذك صنت اهنوك ةضماغ اضيأ 135 ةداملاو
نم احيضوت بلطأو ،نطاوملاو كلهتسملا مهت اهنأل حيضوت ىلإ جاتحت هذهو )خلا…تاقافترا ،تايقافتا( اضماغ
.ةداملا هذه نم اهدصقو اهيأرو ةموكحلا

،لقنلا يمدختسمو نيديفتسملل ةبسنلاب ادج اساسحو اماه اعوضوم نمضتت – ةـسلجلا سيئر ةدايس - 147 ةداملاو
هذهف ،خلا …تقولا مارتحا مدعو تارئاطلل اذه رخأتلا عوضوم نوفرعي نويرئازجلاو رخأتلا ةلأسم ىلإ ريشت اهنأل
لومعملا عيرشتلا اضيأ ركذت اهنكل ،يوجلا لقانلاب ديعاوملا يف رخأتلا ةيلوؤسم قحلت – ةسلجلا سيئر ةدايس – ةداملا
مظنت يتلا نيناوقلا لك تغلأ 231 ةداملا نأو اصوصخ ؟هب لومعملا عيرشتلاب دصقي اذام ،ضومغلا نمكي انهو هب
ىلع صنت يندملا نوناقلا نم 124 ةداملا ؟هب لومعملا عيرشتلاوه امف ! تيغلأ دق ةلماك نيناوق ةتسف ،ناريطلا
ادج ةمهم ةداملا هذه نأ نظأف ،ماع مالك اذه "…أطخ تبثيو ررض هب قحلي نم لك" نعو" ةيريصقتلا ةيلوؤسملا"
نوناقلا اذه نم 152 ةداملا نأل ،اهحيضوت نم –152 ةداملا رارغ ىلعو – دبالو ةسفانملا لوخد عم اصوصخ
نع ةمجانلا رئاسخلل ةبسنلاب ميظنت كانه سيل نكل ،ةعبتملا تاءارجإلا ىلع صنتو عئاضبلا صخي ام طقف حضوت
.ةداملا هذه حيضوت نم دبال نذإ ،تيقوتلا يف فلختلا

نوناقلا اذه يف تابوقعلا نأ ىرنف ،ةيئازجلا تابوقعلا لوح قيلعتب اذه يلخدت متخأ-ةسلجلا سيئر ةدايس - اريخأ
ىلإ لوخدلا باوبأ ىلع اننأو ةصاخ ،اهعفر بجي هنأ ىرأ انأو ،ج.د500.000 ىلإ لصتو جد100.000 نم أدبت
تامارغلا ةميق عفر ىلع لمعلا نم نذإ دبالف ةعفترم ةرئاطلا ةفلكت ثيح ناريطلا لاجم يف اننإ مث ،قوسلا داصتقا
فلـتي وأ ةرئاـطلاب اررض قحلي يذلا نأ ىلع صنت يهف ،216 ةداملاب كلذ ىلع الاثم كيطعأو ،ىربك دودح ىلإ

يف هيلجر ىلع فقي ال مالكلا اذه نأ ىرأ !!ج.د500.000 ىلإ 200.000 نم حوارتت ةمارغ عفدي ةلماك ةرئاط
.عامتسالا ىلع اركشو نوناقلا اذه لوح يتاقيلعت يه هذه ،اذه لثم تقو

اذه لوح شاقنلا اذه يف اهب مهاس يتلا تاظحالملا هذه ىلع يراهزل ديزوب ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
نيدلا حالص ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ةينعملا تاهجلا فرط نم رابتعالا نيعب ذخؤت نأ وجرأو ماهلا عاطقلا
.لضفتيلف يفينق

تارضح ،ناجللا ءاسؤر ءالمزلاو ةليمزلا تارضح ،ةسلجلا سيئر ديسلا ةماخف .اركش :يفينق نيدلا حالص ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ريزولا ديسلا يلاعم ،يئالمز يتاليمز ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر ءالمزلاو ةليمزلا
.هتاكربو

ضعب مث ةيرهوج ةيضق كانه نأ نظأ ،مكعماسم ىلإ اهعفرأ نأ يرورضلا نم تيأر يتلا تاظحالملا صخي اميف
.ماكحألا



هنأب ظحالي ؟ظحالي اذام ،هل ةعيرس ةءارقب موقيو صنلا اذهل ناسنإلا قرطتي امدنع هنأ يهف ةيرهوجلا ةيضقلا امأ
ىلع صنت ةدام 46 اهنم ةدام 195 انيدل ىقبت ،ةدام 232 نمض نم ةيئازجلا ماكحألاو ةيماتخلا ماكحألا انينثتسا اذإ
le pouvoir) ميظنتلا قيرط نع صنلا ةلمكتل لخدتلا règlementaire)حرطأ انهو ،لقنلا ريزو ديسلا هب لخدتي يذلا
اذه نودب هنأل ةيعيرشتلاو ةيئاضقلاو ةيذيفنتلا تاطلسلا نيب لصفلا يه ةيطارقميدلا زئاكر نأ فورعمف ،ةظحالم
،(le principe de la séparation du pouvoir c’est la garantie essentielle de la démocratie) ةيطارقميدلا موقت ال لصفلا

.ةيطارقميدلا ةسراممل يساسألا نامضلا وه هنأل

ةئيهلا لخدتو ةنميه نأب هل انلق ثيح ،ةظحالملا سفن هل انمدقو ،لدعلا ريزو ديسلا انه فقو بيرقلا سمألاب
الخدت ربتعي ىرخأ ةهج نم يلاملا قييضتلاو ،ةهج نم نييعتلا قيرط نع ةاضقلا حلاصم يف ةيذيفنتلا )ةطلسلا(
يتلا مويلا انتمهمف ،رطخأ ائيش انظحال مويلا نكل ،ارح ءاضقلا نوكي نأ ىنمتن اننإ انلقو ،ءاضقلا يف ةيذيفنتلا ةطلسلل
صنت ةدام 195 نيب نم ةدام 46 كانه نأ ىرن ذإ ،ةددهم تحبصأ - ةيعيرشتلا ةمهملا يهو - روتسدلا اهيلع صن

ثالث ءانثتسالا نوكي دق ،ماعلا راطإلا مسري نوناقلا ناك اذإف ؟نذإ نحن لعفن اذامف ،ميظنتلا قيرط نع لخدتلا ىلع
كلذ ىلع صنت اهلك ةدام 46 امأ ،لوقعم اذه ،اهتطساوب لخدتلا ةموكحلا وضع ديسلا عيطتسي ،طقف اعبرأ وأ داوم
ديسلا ةماخف – هيلعو ،روتسدلل فلاخم ءيش وهو ،ةيناث ةيعيرشت ةئيه ةموكحلا تحبصأ امنأكف ،ةدام 195 نمض نم
نم 166 ةداملا صن مكحب مكنم سمتلأ انأف ،صنلا اذه ىلع تاليمزلاو ءالمزلا قداص اذإ ىتح – ةسلجلا سيئر
صنت يتلا ،روتسدلا نم 98 ةداملل افلاخم ربتعي هنأل ،يروتسدلا سلجملا ماـمأ ةـيضقلا هذه اوعفرت نأ روتسدلا

.ةيرهوجلا ةيضقلا يه هذه ،كيرش يأ نودب ةيعيرشتلا ةطلسلا هيتفرغب ناملربلا سراـمي نأ ىلع ةحارص

هيلإ فيضأ داوملا ضعب صخي اميف مرتحملا ليمزلا هلاق امل الامكتساو ،صنلا اذه ةيضق ىلإ نآلا انقرطت اذإ امأ
ةيكلم يوجلا لقنلا لوقن امدنع ثيح ،ةنجللا ءاضعأ ركذ امك ،الثم 04 ةداملا يف ةيحالطصا ةلأسم صخت ةظحالم
ةردابملا انكرتو ،قوسلا داصتقا ةيادب يف انك ولو ىتحف ،ماع أدبمهنأب ىرأ - امبرلو - انهو ،ةيمومع يهف ةماع
انيدل نوكي ىتح ،ةلودلاب ةطونم ةمهم - اراكتحا هيمسن ال ىتح - يوجلا لقنلا اذه ىقبي نأ لضفنف لخدتلل صاوخلل
.ىرخأ رومأ ىلع عالطالاب انل حمست يتلاو صاخلا عاطقلا فرط نم ةسرامملا نم عونو تقو

تائيه ةباقرلا هذه نم بناوج ىلوتت نأ نكمي" هنأ ىلع صنتو ، ةيوجلا تامدخلل ةلودلا ةباقر 07 ةداملا ركذت
،تايمومع يف اهكرتن اذامل ؟ةلهؤملا تائيهلا هذه يه امف ،ناريطلل ةماعلا دعاوقلا فيرعت ددصب انه نحن ،"ةلهؤم
لقنلا ريزو ديسلا نولثمي نيذلاو انه نيدوجوملا ةداسلا نم بلطأ هيلعو ،ققدم ينوناق راطإو ماع راطإ يف نحنف
.ةداملا هذه يف قيقدتلا ةدايز

يوجلا لاجملا يف تارئاطلا لامعتسا لكشي نأ لاوحألا نم لاح ةيأب يغبني ال" هنأ ىلع 13 ةداملا صنت
مكحب -ةسلجلا سيئر ديسلا ةماخف- هظحالن انحبصأ ام اذهو ،"حطسلا ىلع ريغلل ررـض ردـصم يرـئازجلا
وه يلاؤسف ،تاراطملا راوجب نونكسي نيذلا سانلل ررض ردصم حبصأ دق ناك اذإ نكل تاراطملا يف ظاـظتكالا
كانه له ؟ةيالولا مأ ؟ةيدلبلا ىوتسم ىلع رمألا اذه عفرت يتلا يه - ةرشابم - ةيلحملا ةطلسلا له ؟كـلذ متي فيك
.اهحيضوت نم دبال تايمومع هذه ! يردأ ال ؟كلذ يف قيقحتلاب نوموقي نوظحالم

(Immatriculation) "ميقرتلا نم تارئاطلا ضعب ءافعإ زوجي" هنأ ىلع صنت ثيح ،اماع أدبم اضيأ 21 ةداملا يدبت

اهمقرن ال امدنع كلت ،بيط ،يركسعلا ناريطلاب ةقحلملا تارئاطلا ضعب – ةقباس ةدام يف – ءافعإ مت دق هنأ ملعلا عم
نأ بجي ،ميقرتلا نم ءافعإلا اذهب ةينعملا ىرخألا تارئاطلا نع انه لءاستأ يننكل ،موهفم رمأ كلذو ةينمأ لئاسملف
يتلا تارئاطلا نع ملكتأ امنإو les catégories d’avions تارئاطلا تائف نع انه ملكتأ ال انأو ،صنلا اذه اهيلإ ريشي
.ميقرتلا نم ءافعإلا نم ديفتست

ةزهجألا هذه يه نم ىرت ،"ةلهؤملا ةزهجألا اهب تماق ةبقارم ةيلمع رثإ حضتا اذإ" هنأ ىلع صنت 28 ةداملا
وأ )نوماعلا نوشتفملا( ةلودلا ىوتسم ىلع نونيعملا صاخشألا مأ ،ةيئاضقلا ةطرشلا يه له ىرت ايف ؟ةلهؤملا
.تايمومعلا يف ادبأو امئاد ىقبن ال ىتح كلذ ديدحت نم دبالف ؟)نويلحملا نوشتفملا(

،ةيئاضقلا فيراصملاب نوأدبي انهو ،"ةزاتمم ةرئاطلا ىلع ةدراولا ةيلاتلا نويدلا ربتعت" هنأ ىلع صنت 33 ةداملا
نوضاقتي نيذلا صاخشألل ادبأو امئاد نوكي زايتما لوأ نأب نوفرعي ءاضقلا نوسرامي نيذلا تاليمزلاو ءالمزلاو
بترب صاخلا زايـتمالا كانه ةيئاضقلا فيراصملا زايتما ىلإ لوصولا لبقو انهو ،(le privilège des salariés) ابتار
.هضقانتو هضراعت نأ صاخ نوناق نم ةدام عيطتست ال ماع أدبم وهو ،نيلماعلا



سيئر ديسلا - نحنف ؟كلذ مـتي ىتم ،"ةلودلل ةينقتلا ةـباقرـلل تارـئاطلا لك عضخت" هنأ ىلع صنت 37ةداملا
لهف - اذه انموي ىلإ 1962 نم - ةعوضوم انه يهو ليمزلا لاـق امك 1962 ةـنس نم صوصن انيدل - ةسلجلا
،(la périodicité des contrôles techniques) ةيرود ةفصب ةينقتلا ةبقارملل عضخت -تارئاطلا- اهنأب فرعن ال انلزام
انوثدح ؟تارئاطلل ةيرودلا ةينقتلا ةبقارملا هذه متت ىتمف ،تارئاطلا ثداوح نم ايلاح يرجي ام فرعن امدنع ةصاخ
.اهنع ملكتن نأ دبالف رمألا اذه فيرعت يف انمدامو ،اهنع

"تامازتلالا بسح ةيوج تاطحم لالغتساو ءانب نوكي نأ نكمي" هنأب ركذتو تاراطملا ءانب ىلع صنت 41 ةداملا
ةيضرأب صاخلا ءانبلا اذه ىقبي نأ نسحتسي هنأ يهو ةريغص ةملك اهل فيضأو ،الوطم يلبق ليمزلا اهنع ملكتو
امبر فرصتي انباهذ دعب ليج يتأي دقو - لقألا ىلع ةنس 15 وأ 10 ةدمل ةلودلا راكتحا تحت (les pistes) راطملا
يسدنهم فرط نم ةيناديم ةنياعم هل رجت مل 42 ةداملا يف هنع نوملكتي يذلا طورشلا رتفد ىتح هنأل - انم لضفأ
ءانبلا اذه نوكي نأ - ةسلجلا سيئر ديسلا - ىنمتنف ةحيحص ةبقارم كانه نوـكت نأ نـكمي ال هنإف ةيمومعلا لاغشألا
كرتن ال اذامل ،ناريطلا لاجم يف زايتمالا تايقافتا عيقوت ةلأسم كلذك .ءانثتسا يأ نودب ،ةلودلا راكتحا تحت امئاد
تاردابملا هذه لثمب موقت - ةيزكرماللا راطإ يف نحنو - ةبختنملا ةيئالولا سلاجملا وأ ةيبعشلا ةيدلبلا سلاجملا
؟ينطو يمسر راطإ يف طقف هرصحنو

اهيلع صوصنملا تاراطملل ةيمومعلا كالمألا ميظنتلا قيرط نع ددحت" هنأ ىلع صنت يتلا 55 ةداملا صخي اميف
يذلا ءيشلا نكلو ةمجرت هل دجن فيك يردأ تسلو (le domaine public aéroportuaire) اذه ،"هب لومعملا عيرشتلا يف
هديدحت كرتن اذاملف ،ددحي نأ دبال اضيأ اذهو ةيمومع ةيكلم نالكشي هب ةطيحملا ةحاسملاو راطملا نأ وه هفرعن
،كانه اه يهتنيو انه نم أدبي هنأ ىلع هديدحت اضيأ عيطتسن امك ،هتانوكم ديدحت اذكو ،كلذ لعف عيطتسن نحنو ميظنتلل
؟هديدحتل ميظنتلا ىلإ أجلن اذاملف

يأبو كلذ متي فيك ،"هالعأ ةنيبملا تاواتإلا عفدل ةـيبنجأ ةـلود يف ةلجسملا تارئاطلا عـضخت" :ركذت 107 ةداملا
وجرنو ،ملعن ال ؟فيك ،اهددحيل دعب نم يتأي يميظنت صن ىلع ىتح ملكتت ال اضيأ )107( ةداملا هذهف ،ملعن ال ؟نمث
.كلذ لوح احيضوت انءاطعإ

ديسلا – ةقبسملا تيقاوملا يف رخأتلا ةلأسم نع يليمز هلاق ام ىلإ ةفاضإلاب كانه ذإ ،110 ةداملا ىلإ نآلا لصن
وأ اذك عالقإلا نع أرقتو راطملا يف سلجت نأ انايحأ ثدحيف ،ءاغلإلا كانهف ،اذه نم رطخأ ءيش – ةسلجلا سيئر
-تالحرلا لجأ نم- ءرملا ىلختي دقف ؟ىغلت يتلا تالحرلا ةلأسم ىلإ صنلا اذه ريشي ال اذاملف ! تيغلأ دق اذك ةلحرلا

،" انمد يف نكاسلا" و هاندتعا يذلا ةلحرلا رخأت نع نالعإلا دجي مث راطملا ىلإ بهذيو هتامازتلاو هتابجاو نع
،هيلإ ريشت – ةسلجلا سيئر ديسلا ينوقدص – هـلك صنلا يف ةدحاو ةلمج ولو دجوت الف ،ءاغلإلا وه هنم رطخألاو
.انه نيدوجوملا ةداسلا فقوم فرعأ نأ ىنمتأو

لالخ فعاضت هنأ فرعن نحن - يليمز هلاق امل ةفاضإ - ركاذتلا رعس ديدحتب ةصاخلا 134 ةداملاب قلعتي اميف
ديدحت كانه ناك ولو ؟ديدحتلا وه نيأو ؟هب لومعملا عيرشتلا نيأف ،ةرم 20 وأ 10 يلاوحب ةريخألا سمخلا تاونسلا

قبطملا عيرشتلا وه نيأ نذإ ؟ةدايزلا هذه نوكت ساسأ يأ ىلعو !نيترم وأ ةرم ماعلا يف اهرعس عفترا امل يمسر
رعس عفر تررق ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نأ هاوحف دئارجلا يف نالعإ ةطساوب ةدايزلا نوكت انايحأو ؟انه
.ةركذتلا

لاجم يف" :هنأ ىلع صنت اهنإ ؟لثمتي ميف ،ادج ريطخو ريطخ ءيش اهيفف ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،136 ةداملا امأ
قئاثولا هذه يه ام ،" ةيمسرلا قئاثولا نولمحي بوكرلا دنع نيرفاسملا نأ نم دكأتلاب لقانلا مزلي يلودلا يوجلا لقنلا
لقانلا حبصأ ىتمف دودحلا ةطرش تاصاصتخا نم كلذ نإف هريغو رفسلا زاوج وه اهنم دصقلا ناك اذإف ؟ةيمسرلا

(Air Algérie) ام ،ايئاهن اهصاصتخا نع جراخو ريطخ ءيش اذه ؟اهريغو ةريشأتلاو رفسلا زاوج نم دكأتي يذلا وه
يل ناك اذإ ام ةفرعم يف قحلا كلمي ال وهف ،كلذب لقانلا يلودلا يوجلا لقنلا لاجم مزلي فيك مهفأ مل انأ ؟اذه ىنعم
دودحلا ةطرش كانهو ،طقف ةركذتلا عيب ىلع رصتقي ةيراجت ةكرش اهنأ رابتعا ىلع ةكرشلا رودف ،ال مأ رفس زاوج
.؟اذه امف ،نيرفاسملل ةيمسرلا قئاثولا ةبقارم ىلوتت يتلا يه

لصي دق انايحأف ،ةعتمألا عايض ىلع صنت يتلا – يهتنن نلف ملكتن انأدب ول انهو –137 ةداملا صخي اميف امأ



بتكا وأ يكتشتل بهذاو !!رياغم هاجتا ىلإ تبهذ دق هتعتمأ نكل رخآ عقوم ىلإ –ام عقوم نم هبوكر دعب–رفاسملا
هعاتمو هاجتا يف هسفن ءرملا دجي انايحأف ،ريطخ هنكلو كحضم ءيش اذه نإ ! - ةسلجلا سيئر ديسلا – ادبأ اهدجت نلف
! هذخأت مل كنأ يل نمضي نمو كل لوقي ،يعاتم اذ وه اه هل لوقتو لوؤسملا ىلإ بهذت امدنع انايحأو ،رخآ هاجتا يف
سيلف ليلدلاينم بلطي امدنعو ،مويلا ةياغ ىلإ اهدجأ ملو يتبيقح ينم تعاض ثيح ايصخش يل تعقو ةثداحلا هذهو
. 137 ةداملا دعاوقب ةصاخلا رومألا هذه يف قيقدتلا ةسلجلا سيئر ديسلا وجرنف ! كلذ يل

: - ةسلجلا سيئر ديسلا - ناتظحالم اهيفف صنلا اذه يف ةدراولا ةيئازجلا ماكحألا صخي اميف امأ

ةداملا الثم مهفأ مل انأف ،مرتحملا يليمز ركذ امك ررضلاو ىشامتت ال ماكحألا ضعب نأ يه :ىلوألا ةظحالملا
هذه يف ضرعتي هنإف حيرست يأ نود نم اهعئاضبو اهباكرب اهلازنإب ةرئاطلا دئاق ماق اذإ هنأ ىلع صنت يتلا 200

500.000 ىلإ ج.د 200.000 نم ةيلام ةمارغو تاونس )05( سمخ ىلإ )02( نيتنس نم نجسلا ىلإ ةلاحلا
كرتن فيكف ،ةينطولا انتدايسب سمي فرصتلا اذه نإ ؟- ةرئاطلا زجح - زجحلا ىلع ةداملا هذه صـنت مـل اذاملف ،ج.د
.اهزجح نم دبال ؟بهذت ةرئاطلا هذه

ةيكلملاب ساسملا يهو ،تابوقعلا نوناق يف ةدام عم ضقانتت ىرخأ ةدام اضيأ كانه ،ةسلجلا سيئر ديسلا اريخأو
ج.د 5.000 نم ةيلام ةمارغبو رهشأ 06 ىلإ نيرهش نم سبحلاب بقاعي" هنأ ىلع 227 ةداملا صنت ذإ ،ةيراقعلا
كالمألا نذإ نودب لغشي نم لك قحلملا ررضلا ضيوعتب ظافتحالا عم ،طقف نيتبوقعلا ىدحإب وأ ج.د 20.000 ىلإ
ةيراقعلا ةيكلملا ىلع ءادتعالاب نوناقلا رظن يف ىمسي اذهف ةيمومعلا كالمألل لغش هيف ناك اذإف ،"ةيمومعلا
نوناق نم 386 ةداملا عم اهنومضم ضقانتي 227 ةداملا نذإ ،تابوقعلا نوناق نم 386 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.مكهابتنا نسح ىلع ركشلا ليزجو ريدقتلا قئاف عم اذه ،تابوقعلا

ديري ناك اذإ امع ريزولا دـيسلا لأسأو تاـظحالملا هذـه ىلع يفينق نيدلا حالص ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
؟ةقحال ةسلج ىلإ كلذ لجؤي مأ ةداسلا تالؤاست ىلع درلا

.اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا

فنأتسنو مويلا انتسلج لاغشأ يهنن اننإف نيلخدتملا رخآ وه يفينق نيدلا حالـص ديسلا مادام :ةسلجلا سيئر ديسلا
تاضيوعتلا ماظن نمضتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرعل اهصصخنسو ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ءاثالثلا ادغ انلامعأ
.ناملربلا وضعل دعاقتلاو

ةسلجلاو ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاو ةصتخملا ةنجللا اذكو هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ركشأ
.ةعوفرم

.ءاسم ةرشاعلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


