
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،ودادمح راتخم ديسلا :ةسائرلا

.ةيلاملا ريزو ،يواشرح ميركلا دبع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا ،يتيهارب يلع ديسلا

.احابص ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

ريزو يواشرح ميركلا دبع ديسلا ،ءارزولا ةداسلاب بحرأ اعيمج مكمسابو ةمألا سلجم سيئر ديسلا نع ةباين

.امهل قفارملا دفولاو ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا يتيهارب يلع ديسلاو ةيلاملا

.1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن ةشقانمو ضرع ةسلجلا هذه يف انلامعأ لودج يضتقي

هل قفارملا نوناقلاو يديهمتلا ريرقتلا عيزوت يف ريخأتلا نع ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا حمستسأ

.ارخؤم الإ انسلجم ىلع لُحي مل هنأل

ىلإ نآلا ةملكلا ليحأ هنم 68 ةداملا اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط



.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن نع ضرع ميدقتل ةموكحلا لثمم ديسلا

ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش:ةموكحلا لثمم ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ

هيلع قداص ام دعب رقوملا مكسلجم مامأ هميدقتب فرشتأ يذلا 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورشم نإ
نم ةلودلا ةينازيم طبض ةداعإ ىلإ اساسأ فدهي ،1998 ةيليوج 19 مويل ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا سلجملا

ةيولوألا عباط يستكت يتلا تايلمعلا نم ددع ليومتل ةديدج تادامتعا جاردإو ةينازيملا تاداريإ ةبيكرت ليدعت لالخ
ببسب ةدودحم تحبصأ يتلا ةيطفنلا ةيابجلا تاداريإب ةطبترم ةلودلا ةينازيم ىقبت نوملعت امكو ،لاجعتسالاو
ةقلعتملا تايطعملا ليدعت انيلع ضرفت ةيعضولا هذهف ،ةيلودلا قاوسألا يف تاقورحملا راعسأل ماهلا ضافخنالا
تانزاوتلا ىلع ةظفاحملل ةيرورض دراوم ريفوت اهنأش نم تاءارجإ يف رظنلا اذكو ،ةيطفنلا ةيابجلا تاداريإب
ىلع اهذيفنت ةموكحلا يونت يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاءارجإلا ضعب ةيمهأ نإف تقولا سفن يفو ،ىربكلا
نوناق راطإ يف اهسيركت بجي ةيفاضإ تادامتعا بلطتت يولوألا عباطلا تاذ وأ ةيجيتارتسالا تاعاطقلا ضعب ىوتسم
يضارألا حالصتساو يعامتجالا نكسلا نم لك جمارب ليومتل ةصاخ تحرتقا هذه ةيفاضإلا تادامتعالا نإ .ةيلاملا
بصانم قلخل ةماه تاءارجإ اذكو يلاعلا ميلعتلا تآشنمو برشلل ةحلاصلا هايملا نيومت تاكبشو دودسلا زاجنإو
.لغش

نأ ديكألا نمو ،اهب لفكتلا يرورضلا نم يعامتجا عباط تاذ تايلمع مسرب ةيفاضإ تادامتعا اضيأ تررقت امك
نم كلذو ،ةلودلا ةينازيم رييست يف ةقبطملا طابضنالاو ةمارصلا ءىدابم نع يلختلا ينعت ال هذه ةيفاضإلا تاقفنلا

ةنيزخلل يلامجإلا ديصرلا نإ .رييستلا تاقفن يفو زيهجتلا عيراشم يف مكحتلاو ةيلاملا دراوملل لثمألا عيزوتلا لالخ
نوناق يف عقوتملا رانيد رايلم 16,4 ـب ردق ضئاف نم ةينازيملا ىوتسم ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ريثأت تحت لقتنيس
يف يرئازج رانيد رايلم 58,5 غلبمب زجع ىلإ لقتنيس ماخلا يلخادلا جتانلا نم %0,6 لثمي ام ،1998 ةنسل ةيلاملا
%2 يأ ةبسنلا هذه لكشتو ،ماخلا يلخادلا جتانلا نم %2 لثمي ام يأ ةساردلل مكيلع ضورعملا يليمكتلا ةيلاملا نوناق

رجنت نل فوس ةينازيملا يف زجعلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،1998 ةنسل عقوتملا ةينازيملا زجع ماخلا جتانلا نم
ىلإ ءوجللا لضفب كلذو يلاحلا يلاملا رارقتسالاو داصتقالل ةيلكلا تانزاوتلا سمي نل هنأ امك ةيمخضت راثآ هنع
قوسلا ىوتسم ىلع ةرفوتملا دراوملا قيرط نع اذكو ةنيزخلل ةصاخلا دراوملا قيرط نع زجعلا اذه ليومت طورش
.ةيفرصملا

ةيلاملا تادامتعالا بلغأ نأ متظحال مكنأ كش نودب :سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةينازيم ىوتسم ىلع ءاوس ةساسح دج تايجاحب لفكتلل كلذو ةيداصتقاو ةيعامتجا جمارب ليومتل ةهجوم ةيفاضإلا
.رييستلا ةينازيم ىوتسم ىلع وأ زيهجتلا

:يلي امك تاعاطقلا ىلع عزوتيو ،حرتقملا ءيشلا وهو رانيد رايلم 53,8 غلبمب اعافترا زيهجتلا ةينازيم تفرع
ةيبرتلا ،رانيد رايلم 5,4 ةيداصتقالا تآشنملا ،رانيد رايلم 4 يرلاو ةحالفلا ،رانيد رايلم 22 دئاز يعامتجالا نكسلا
.يرئازج رانيد رايلم 3,47 (P.C.B)ةيمنتلل ةيدلبلا جماربلا ،رانيد رايلم 5 نيوكتلاو

ضرغل يضارألا نع لزانتلا جمانربل ىلوألا تايلمعلاب مايقلل رييالم 8 غلبم صيصخت مت دق هنأ انه ريشأ نأ دوأ
ةينازيم تحبصأ مومعلا ىلعو راتكه فلأ 640 ـب ردقت ةيلامجإ ةحاسمبو ةيالو 33 ىوتسم ىلع كلذو اهحالصتسا
يلخادلا جتانلا نم %7 لثمت تناك امدعب رانيد رايلم 262,3 غلبمب ماخلا يلخادلا جتانلا نم %9 ةبسن لثمت زيهجتلا
ةينازيم نإف رانيد رايلم 58 ىلإ لصي ةينازيملا زجع ناك اذإ هنأ ظحالن عقاولا يفو يلاحلا ةيلاملا نوناق يف ماخلا
.زجعلا اذه نم %91 ةبسن لثمت رانيد رايلم 53 غلبمب ةيفاضإ تاقفن ىلع يوتحت يتلا زيهجتلا

صيلقت ىلإ اساسأ ضافخنالا اذه دوعيو رانيد رايلم 11,4 ـب ايلامجإ اضافخنا رييستلا ةينازيم لجست اهتهج نم
ةريبك ةبسنب يطغت ةحرتقملا ةيفاضإلا رييستلا تاقفن نإ ،رانيد رايلم 22 غلبمب ةيلخادلا ةيمومعلا ةينويدملا ةمدخ
افلاس ةينازيملا يف لجسملا صيصختلا ىلإ فاضي يذلا رانيد رايلم 8 غلبمب دعاقتلل ينطولا قودنصلا حلاصل ةمهاسم
.رانيد رايلم 6 غلبمب

دانسإ تررق يتلا ةيثالثلا فرط نم ةسارد عوضوم ارخؤم لكش دق دعاقتلل ينطولا قودنصلا ليومت لكاشم نإ
.ةريخألا تاونسلا يف قودنصلا اهشيعي يتلا تابوعصلل ةمئاد لولح داجيإ دصق لمع ةعومجمىلإ فلملا اذه



اياحض ضيوعت يأ ،يعامتجا دعب تاذ تايلمع ةهج نم سمت اهنإف ،ىرخألا ةيفاضإلا تادامتعالا صوصخب
لـيغشتلا مـعدو « des contrats de pré-emploi» نييعماجلل ليغشتلا لبق ام دوقع جمانرب عضو ،ءارجألا ريغ باهرإلا
رانيد رايلم 2 غلبمب ةمهاسملا ىرخأ ةهج نمو ، « des emplois d’intérêt local » "ةيلحملا ةعفنملا وذ" ىمسملا
تايجاح ةيطغت دامتعا اذكو قودنصلا اذه نزاوت طورش ىلع ظافحلا دصق ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل

ـب ناك 1998 ةنسل لوألا يسادسلا لالخ لورتبلل طسوتملا رعسلا نإف ةينازيملا تاداريإ صخي اميف .ناملربلا يتفرغ
ىلإ يدؤي ام اذهو لوألا ةيلاملا نوناق يف اعقوتم ناك امك ارالود 18 ضوع رئازجلا تارداصل ةبسنلاب ارالود 15

تاداريإلا قيرط نع ةريبك ةبسنب اهضيوعت متي فوس يتلاو رانيد رايلم 68 غلبمب ةيطفنلا ةيابجلا تاداريإ ضافخنا
اذكو رانيد رايلم 43 هردق يلامجإ غلبمب رئازجلا كنبو كارطانوس حابرأ صصح نم اهيلع لصحملا ةيئانثتسالا
رايلم 19,5 ىلإ تاداريإلا ضافخنا صيلقت عقاولا يف مت دقل .رانيد رايلم 5,5 غلبمب ةيداعلا ةيابجلا تاداريإ نسحت
.ماخلا يلخادلا جتانلا نم %2 ةبسن يف ةينازيملا زجع رصحب حمس امم رانيد

ةيمهأ ىلإ ريشأ نأ دوأ ضرعلا اذه متتخأ نأ لبق ،سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةرورضو طفنلا راعسأ ضافخناب ةزيمتملا ةلحرملا هذه لالخ ةصاخ ،ةلودلا ةينازيم اههجاوت تلازام يتلا تايدحتلا
.يداصتقالا ومنلا معدو ةيمومعلا لاومألا ريهطت جمانرب ةلصاوم

ريياعم ىلع زكترت نأ بجي يتلا دراوملا صيصختو ةيمومعلا تاقفنلا يف مكحتلا يف نمكي لازام دحت ربكأ نإ
ةردقو ةيداعلا ةيابجلا دودرم نيسحت يف رخآلا يدحتلا لثمتي امك ةيعامتجالا ةلادعلاو تايولوألا ملس العف مجرتت
دصق ةيلاعفب اهذيفنت انيلع يتلا ةيساسألا تاءارجإلا يه هذه .ةبيرضلا ليصحت ىلع ةيابجلاب ةفلكملا ةرادإلا حلاصم
عورشم يف ةحرتقملا تاليدعتلا ريدقتو ليلحت رصانع يه مكلتو ،لماوعلا ضعبب ةينازيملا تانزاوت رثأت نم دحلا
مكهابتنا نسح ىلع اركش .هيلع ةقداصملاو ةساردلا دصق رقوملا مكسلجم مامأ ضورعملا يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.مكيلع مالسلاو

ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو اذه هضرع ىلع ريزولا ديسلا ركشأ:ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ةيلاملاو

ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو ءارزولا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

يذلاو 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
:يلي ام هيف ءاج

:داوملا ماكحأل اقبطو 1998 ةيليوج 19 يف خرؤملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا لبق نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانب
نوؤشلا ةنجل تدقع ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،36 ،29 ،24 ،23

دمحأ ديسلا ةسائرب 1998 ةيليوج 22و 21 ،20 مايأ سلجملا رقمب تاعامتجا ةثالث ةمألا سلجمل ةيلاملاو ةيداصتقالا
ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن نومضم ةشقانمو ةساردل تصصخ ،ةنجللا سيئر روتيب نب

1998.

مل امنيب ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع اموي )50( نيسمخ نم رثكأ تماد عورشملا اذه ةسارد نأ املع
وعدت يلاتلابو ،لماك رهشب ىلوألا ةرودلا سلجملا ددم امدعب اذهو هتساردل مايأ )10( ةرشع ىوس ةمألا سلجم حنمي
.امهلامعأ طبضل نيتفرغلا نيب قيسنتلا ةرورض ىلإ ةنجللا

اهتسارد لالخ نم ةنجللا مامتها راثأ ام مهأ مكيلع ضرعن ،داوم )08( ىلع لمتشي هنإف نوناقلا اذه صن نع امأ



:هل

لودجلا يف ةحضوم 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن عورشم دادعإ يف ةدمتعملا ةيلاملا تايطعملا –1
:يلاتلا

ةلاملا نوناق

يليمكتلا

1998 ةنسل

ةيلاملا نوناق

1998 ةنسل
نييعتلا

رالود 15,00 رالود 18,00

ليمرب رعس

لورتبلا

ج.د 59,50 ج.د 58,00

=فرصلا رعس

)1 رالود(

رالود رايلم 9,50 رالود رايلم 9,50
تادراولا غلبم

رالود رايلم 11,20 رالود رايلم 12,50
تاقورحملا تارداص

ج.د رايلم 2.895,00 ج.د رايلم 3.020,00
ماخلا يلخادلا جتانلا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن ىوحف - 2

:ـب زيمتي اذه نوناقلا صن نإف 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق عم ةنراقملاب

ج.د رايلم 68- ـب ردقي ةيلورتبلا ةيابجلا يف ضافخنا اهنم ،ج.د رايلم 19,5- :ـب ردقي تاداريإلا يف ضافخنإ -
38( ج.د رايلم 43 ـب ردقي ىرخألا تاداريإلا يف عافتراو ج.د رايلم 5,5 :ـب ردقي ةيئابجلا تاداريإلا يف عافتراو
.)رئازجلا كنب نم ج.د رايلم 5و كارطانوس ةكرش نم ج.د رايلم

نع جتان ج.د رايلم 11,40 -:ـب ردقي رييستلا تاقفن يف ضافخنا اهنم ج.د رايلم 42,47 غلبمب تاقفنلا يف ةدايز -
يلامجإ زجع اذه نع بترتيو ةيمومعلا تاقفنلا ضعب يف ةدايزو ج.د رايلم 22 ـب ةيمومعلا ةينويدملا ديدست ليجأت
61,97 قرافب يأ 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق يف ج.د رايلم 78,72 - نم الدب ج.د راـيلم 140,69 - ـب ةـينازـيملل
.ج.د رايلم 53,87 ـب زيهجتلا تاقفن يف عافتراو ج.د رايلم

تاءارجإلا نع لؤاست - 3

بلطتت تاقفنلا هذه لثمو زيهجتلا تاقفن لوح اساسأ روحمتي مكيلع ضورعملا يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىوتحم نإ
نيناوقلا ةيصوصخو تقولا قيض نكلو ،تاقفنلا هذه نم ةديفتسملا تاعاطقلاو ةصتخملا ناجللا لبق نم ةقمعم ةسارد
:يتآلا لؤاستلا ىلإ انعفدت ةلاحلا هذهو ،لمعلا اذهب مايقلاب انل احمسي مل ،ةيليمكتلا

رمألا قلعت اذإ ام ةلاح يف الإ نكمي ال اذه نإ ؟يليمكتلا ةيلاملا نوناق يف زيهجتلا تاقفن ليجست يدجملا نم له -
.ىرخأ ةيئانثتسا تالاح وأ فافجلاو تاناضيفلاو لزالزلاك ةيعيبط ثراوك نع ةجتان تاقفنب



صنلا ةسارد - 4

ديسلا ةقفر رضح يذلا ،ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةنجللا تعد ،هالعأ صنلا ةسارد لامكتسا ضرغلو
روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب 1998 ةيليوج 21 موي ةنجللا هـتدقع يذلا عاـمتجالا ،ةـينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا

تزكرمت يتلاو صنلا نع ةنجللا ءاضعأ فرط نم تحرط يتلا تالاغشنالاو ةلئسألا ىلإ عمتساو ،ةنجللا سيئر
:يتأي ام لوح

؟اذه يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن اذامل - 1.4

؟لورتبلا راعسأ ضافخنا نع جتان وه له – أ

؟يلودلا دقنلا قودنص عم دقعلا ءاهنإ نع جتان وه له – ب

؟تاقفنلا يف لاجعتسا نع جتان وه له – ج

؟ىرخأ تارربم نع جتان وه له – د

:ةينازيملا زجع ةيطغت ةيفيك 2.4

؟يلاملا امهنزاوت ىلع ابلس رثؤت ال رئازجلا كنبو كارطانوس ةكرش دئاوف ىلع تاعاطتقالا له – أ

.ةكرتشملا كونبلا قوس قيرط نع زجعلا ةيطغت اهب نكمي يتلا ليومتلا ةيفيك يه ام – ب

؟ةيلخادلا ةينويدملا غلبم وه امو ؟زجعلا ةيطغتل دوقن ىلإ ةلودجلا ةداعإ دراوم ليوحت ةيفيك – ج

؟ءانبلا عاطقو كارطانوس ةكرش فرط نم قحتسملا دنسلا ديدست ليجأت اذامل – د

:زيهجتلا تاقفن ةعاجن –3.4

؟ةديدجلا عيراشملا هذه ليومت يف عارسإلا اذامل -

؟زاجنإلا ديق يه يتلا عيراشملا لومت ال اذاملف عيراشملا ليومت وه فدهلا ناك اذإ -

:رييستلا ةينازيم –4.4



؟اهددع امو تايدلبلا ةينويدم غلبم وه ام –أ

ابلس اهيلع رثؤي ةمخض ةينويدمب ةيدلبلا لهاك لاقثإ نأ املع ؟نويدلا هذه ديدستل ةذختملا تاءارجإلا يه ام – ب
.ةيرئازجلا ةلودلل ةيساسأ ةيلخكو ماع قفرمك اهرودب مايقلا يف

؟هميسقت متيس فيكو )ج.د رايلم 2( ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل صصخملا غلبملا هجويس نيأ ىلإ – ج

:ةيداصتقا تارشؤم –5.4

؟ةيلاحلا بسنلاو 1997 ةنس ةياهن يف مخضتلا ةبسنو دئاوفلا ةبسن يه ام – أ

؟مخضتلاو دئاوفلا بسن ىلع ةينازيملا زجع تاساكعنا يه ام – ب

؟فرصلا تاطايتحال يلاحلا غلبملا وه ام – ج

ةددحم ةسايس كانه نأ ملعلا عم ؟لغشلا بصانمل ةئشنملا ةيجاتنإلا تاطاشنلا شاـعنإل ةحرتقملا ريبادتلا يه ام – د
؟كونبلا فرط نم ضورقلل

؟صاخلا عاطقلل فرصلا ةراسخ فلم ةيوستل ةذختملا تاءارجإلا يه ام – ـه

يضارألا حالصتسا جمانرب قيبطت ةيلمعو أشنتس يتلا ةصصختملا ةيمومعلا ةسسؤملا نيب ةقالعلا حيضوت – و
.اعورشم 140 نم ةنوكتملا

ثيح ةيلحملا تاعامجلل ةصصخملا ةيلاملا تاقفنلا عيزوت يف نزاوت مدع كانه نأ حضتي ماقرألا لالخ نم - ز
4 براقي ام صصخ امنيب ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل )ج.د رايلم 2( ج.د يرايلم غلبم صيصخت ظحالن
؟كلذ نورسفت فيكف .اهدحو ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ج.د رايلم

:يتآلاك تالؤاستلا هذه لمجم ىلع ةيلاملا ريزو ديسلا ةباجإ تناكو

يف مكحتلاو فشقتلا ئدابم قيرط نع ةينازيملل ىربكلا تانزاوتلا ىلع ظفاحيل ءاج يليمكتلا ةيلاملا نوناق نإ -
.مخضتلا ىوتسم يف مكحتلل اضيأو ،دالبلل يلاملا رارقتسالا

اذهو ،ةلودلا تاقفن يف ليدعت ىلإ ىدأ امم لورتبلا راعسأ تابلقت ببسب ناك ةينازيملا تاداريإ يف ليدعتلا نأ امك
.ةيفاكلا تاطايتحالل ارظن ةلودلل ةيلاملا ةيعضولل يلاملا نزاوتلا ىلع رثؤي مل

يعور دق هنإف 1997 ةنس نم توأ رهش يف ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص يذلا ةموكحلا جمانرب قيبطتلو
يلاعلا ميلعتلاو نكسلا عاطق يف لثمتت يتلاو ةيولوألا تاذ تاعاطقلا ليومت يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن دادعإ يف
نيثالثو ثالث ىلع ةعزوم اعورشم 140 صخت راتكه 640.000 سميس يذلا يضارألا حالصتساو يرلا عاطقو
.لغش بصنم 550.000 رفويسو ةيالو )33(

.ج.د رايلم 8 غلبمب تاشاعملل ينطولا قودنصلا ليومت متيس ،رييستلا ةينازيم يفو -

يلماحل ينهملا جامدإلا ةداعإل ةهجوملا ةيلوألا ليغشتلا دوقعل ةيلاملا ةيطغتلل ج.د نويلم 800 غلبم صيصخت -
.نيماسلا نيينقتلاو ةيعماجلا تاداهشلا

.)ج.د رايلم 2( ج.د يرايلم هردـق غـلبمب ةـيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا يف ةلودلا مهاستس امك -

اميف تاحالصإب مايقلاب لفكتت ةينطو ةنجل ءاشنإ مت هـنأ ةيلاـملا ريزو ديسلا باجأ دقف تايدلبلا نويد نأشب امأ -
.ةينويدملا هذه غلابم ديدستل ةيلحملا ةيلاملا صخي

قيرط نع لبقتسملا يف ايتاذ اهليومت نأشب ارود بعلت نأ تايدلبلا ىلع نإف ةلودلا ةينازيم ىلع ءابعألا فيفختلو
.ةماع ةفصب ةيئابجلا اهتاقحتسم ليصحت

ةيطغت ىلع طقف رصتقت الو زاجنإلا ديق يه يتلا عيراشملا اضيأ يطغتس اهنإف زيهجتلا ةينازيم صخي اميفو
.ةديدجلا عيراشملا



تارامثتسالل ةبسنلاب %8,5رادقمب يهف دئاوفلا بسن امأ ،%5,3ـب ايلاح ردقت اهنإف مخضتلا ةبسن نع امأ
.ىدملا ةريصقلا ضورقلل ةبسنلاب %10,25و

.داريتسالا نم ماع رادقم يواست يهو ،رالود تارايلم 9 :ـب ردقت اهنإف فرصلا تاطايتحاب قلعتي امعو

تامدخلا ىوتسم نيسحتل ةماع ةفصب يفرصملا عاطقلا ةنرصعو ةلكيه ةداعإل ةيئارجإ ةيلمع ايلاح كانه نأ امك
.ةيفرصملا

قيرط يف يقابلاو ،312 عومجم نم ةلاح 125 ةيوست تمت دقف صاخلا عاطقلا سم يذلا فرصلا ةراسخ نع امأ
.ةيوستلا اوضفر ايداصتقا الماعتم 62 ادعام ةـيوستلا

ىلع ةبيرضلا اميسالو بئارضلا ةبسن نم ضيفختلا ةيلمع ةساردل ةينطو ةنجل نيوكت مت هنإف ةيابجلا نأشب امأ
.يبيرضلا برهتلا نم صيلقتلا ةيغب تاكرشلا دئاوفو يلامجإلا لخدلا

بنجتلو ،ةيوستلا قيرط يف يهف ج.د رايلم 35 غلبمب تردق يتلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلل قوقحلا ةيفصت نعو
.ةيمومعلا تاقفصلا نامضل قودنص ءاشنإ مت هنإف البقتسم لكاشملا هذه

ةصالخلا

:يلي اميف صخلتت ،يليمكتلا ةيلاملا نوناقب ةردابملل ةلمتحملا بابسألا نإ

،لورتبلا راعسأ ضافخنإ -

،تاقفنلا يف لاجعتسإ -

.يلودلا دقنلا قودنص عم دقعلا ءاهنإ -

نم %7 نم زيهجتلا تاقفن ةبسن تعفترا ثيح ،يقيقحلا رربملا وه ثلاثلا ببسلا نأ شاقنلا لالخ نم ادب دقلو
.هنم %9 ىلإ ماخلا يلخادلا جتانلا

:يه زجعلا اذه ليومتل اهدامتعا حشرملا قرطلا نإف ةينازيملا يف زجعلا ليومت نأشبو

،ةكرتشملا كونبلا قوس -

،ةلودجلا ةداعإ دراوم -

،قحتسملا دنسلا ديدست ليجأت -

.رئازجلا كنبو كارطانوس ةكرش دئاوف ىلع تاعاطتقإ -

ذيفنت دنع ةيلاملا تانزاوتلا ىلع ايفاضإ اطغض نوكتو ةيلخادلا ةينويدملا عفر ىلإ ةلاحم ال يدؤتس قرطلا هذه لك
.ةلبقملا ةنسلل ةيلاملا نوناق

عـفدلا تادامتعاو جمانربلا صيخرت نيب ةقالعلا يف ةقحاللا غلابملا نيب ةنراقملا دنع هنأ انه ةظحالملا نم دبالو
ىلإ رايلم 196( دحاو نم تعفترا دق اهنإف ،1998 ةنسل ةيلاملا نوناقل ةبسنلاب لاحلا هيلع ناك امع تـشالت يتلا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق يف ج.د رايلم 45 ىلإ رايلم 147( ةثالث ىلإ )1998 ةنسل ةيلاملا نوناق يف ج.د رايلم 195
.)اهسفن ةنسلل

ناجللا ءارآ نم ةدافتسالا نم ةنجللا نكمي مل تقولا قيض ّنإف ،ةجمدملا رامثتسالا عيراشم ةعاجن صخي اميفو



ىقبتو ةيئاصحإو ةيعامتجاو ةيداصتقا تايطعم دوجو مدع كلذ ىلإ فض ،ةديفتسملا تاعاطقلاو سلجملاب ةصتخملا
ىلإ تاقفنلا هذه هجوت ال اذاملف عيراشملا ليومت وه فدهلا ناك اذإ :يتآلا لاؤسلا نع ةيعوضوم ةباجإ نودب ةنجللا
؟زاجنإلا ةفلكل اضيفختو نينطاوملل ةمدخ اهمامتإب عارسإلاو زاجنإلا ديق ةدوجوملا عيراشملا ليومت

نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا اذه ناك
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،اركش ،ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع هضرعأ يذلا يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا

اهؤاضعأو ةنجللا هب تءاج يذلا لمعلا ةيدجب هونأ نأ يسفنل حمسأو ،ررقملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
وهو لوألا لخدتملاب أدبنو صنلا اذه ةشقانم يف نآلا عرشنو ،ادج اقيض ناك تقولا نأ املع ،كلذ ىلع نوروكشم
.اروكشم لضفتيلف ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا

.يتاوخأ يناوخإ ،ءارزولا يتداس ،ةسلجلا سيئر يديس.اركش:ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا

نأ بجي هنأ نظأو ةيادبلا يف هتلق ام ٌتعمس دقو ،نوناقلا اذه ىلع قداصي نم نحن ،ةسلجلا سيئر يديس الوأ
كلمن ال نحنو ،دعب اميف اهيلع قداصنو اهشقانن ىتح نيموي لبق انيلإ لسرت يتلا نيناوقلا هذهل ةبسنلابف ،انرومأ نسحن

ريغو يقطنم ريغ رمأ اذه ؟الب وأ معنب اهيلع قداصأو يدي عفرأ ىتح اديج اهأرقأ نأ ّيلع ابجاو سيلأ ،ليدعتلا قح
نسحتت نأ ىنمتأو هب موقن نأ نكمي ام فرعن ىتح اديج صوصنلا ةساردل ةيفاكلا ةدملا انل رفوت نأ بجيف ،لوبقم
قيدانص يف اهعيزوتو اهلاسرإ مت ةدام 350 ىلع يوتحي نوناق عيزوت مت ثيح اقباس عقو املثم ثدحي ال ىتح رومألا
عالّطالاب انل حمسي مل كلذو ةشقانملل نوناقلا كلذ هيف ضرعيس يذلا مويلا سفن ةحيبص يف ءاضعألل ةيصخشلا ديربلا

نأ ىنمتأف ،نيناوقلا هذه ىلع قداصن نيذلا نحن اننأو ةصاخ اليلق رومألا تنسحت ول اذبحف ،ديج لكشب نوناقلا ىلع
.اهتقو يف اهسردنو اهتقو يف تافلملا انلصت

اذامف ،ةقداصملاب ةصاخ اندنع ةحورطملا ةلكشملا مويلاف ،نوناقلا اذه صخي اميف امأ ،ةطقنلا هذه صخي اميف اذه
؟ةسلجلا سيئر يديس نوناقلا اذه يف لوقأس

؟الب وأ معنب قداصأس له ؟يتايصوت نمضيس نمو ؟نوناقلا اذه صوصخب اهمدقأ يتلا يتايصوت بهذتس نيأ

لهف ،يحلاص يف سيل هباهذ ّنإو ؟هلماكب نوناقلا صن باهذ كلذ نع رجني لهف ةنيعم ةدام ىلع قفاوأ مل اذإف
؟لكشملا لحن كلذبو انتلئسأ حرط لبق ةغايصلا رييغتل ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ىلإ ةلاحلا هذه يف رمألا عجرن

نأ بجو اذل اهلح بجيو لكاشم دوجول انه تيتأ دقف ،ةدحاو ةرم احضاوو اددحم ءارجإلا اذه نوكي نأ بجي اذهل
نوناقلا رضحيو ،تايصوتلا مدقأو ملكتأ انأو دبألل ىقبأسف ةيقادصم ةيأ يدل نكت مل اذإو ،لصاوت ةقلح كانه نوكت
نيعب ذخؤت نأ بجي لكاشم كانه نكلو يليمكتلا ةيلاملا نوناق ءاغلإ عم تسل ،نوناقلا بهذيو يديهمتلا مث يليمكتلا
يذلا لحلا وه امف ؟لكاشم هيف ةهج نمو هيلع قداصي نأ بجي ةهج نم ؟نوناقلا اذهل لعفنس اذامف ،رابتعالا
نأ ديرأ الو طقف تايصوتلا ميدقت لجأ نم انه تسلف ؛لكشملا اذه لحل ةسلجلا سيئر يديس ركفن نأ بجيف ؟هنوحرتقت
ايباتك اهترضح دقف ةموكحلا لثممل اهحرطأس يتلا ةلئسألا صخي اميف امأ .لكشلا اذهب يليمكتلا ةيلاملا نوناق ردصي

لك نع تربع يتلا ءايشألاب انتءاج اهنأل ةنجللا ركشأ نكلو ،هل ثدح ام ردأ ملو ،يريرقت ىلع رثعأ مل يننأل
ىوتسم ىلع لكاشملا لح لواحت سانلاف ،لبق نم هتحرط دق تنكو ،تايدلبلاب صاخ لوألا لاؤسلاو ،انتالاغشنا
رايلم 9 ةميق تناك امهم تايدلبلا راوح وهو ةديدجو ىرخأ راوح ةقيرط قلخ بجي هنمو ،تايدلبلا ىسنتو تارازولا
.تارامثتسالا تناك امهمو تاراخدالا نم رالود

يهو اهلمهن اذاملف رهشأ ةسمخ ةدمل اهلامع روجأ عفدت ملو صاوخلا دنع نم ءابرهكلا طخب ةلوصوم ةيدلبلا دجن
؟تايدلبلا ىتح ءيش لك ةصصوخب موقنس اننأ مأ ،ةيساسأ ةيلخ

ءابرهكلا لصو عنم كلذكو نمألا تاوق ةدعاسمب الإ اهعاجرإ متي ملو ةيمومعلا ةرانإلا عطق مت تايدلبلا ضعب يفو
اذه يف ذخؤت نأ بجي يتلا تاءارجإلا يه امف ،توأ رهش يف ةصاخ ةصيوع لكاشم تفلخ يتلا هايملا تاخضمل
؟يليمكتلا يلاملا نوناقلا

ارصنع لمهتو دالبلا يف ةيجراخلاو ةيلخادلا دراوملا سردت ةنجل دجويو توأ رهش يف ءاملل عاطقنا كانه ناك اذإ
؟اهدوجو ىودج امف ،اذه لثم



يملعلا ثحبلا نوناق وأ ناريطلا نوناق ةجلاعمك ىرخأ ءايشأل قرطتن نأ لبق ةمهملا لكاشملا لحن نأ انيلع بجي
.ةيقيقح لكاشم انيدلف

رمألاو اهلاومأ باهذك ،اهل ثدح امو كارطانوس ةيضق ينمهفي نأ ريزولا ةدايس نم بلطأ ةلئسألا صخي اميف
كارطانوس ةيضق نم لعج يذلا ءيشلا ،اهحابرأ رامث ينجت نأ اهعسوب ناك يتلا يهو ضارتقالا ىلع اهربجأ يذلا

؟اذامل ،رييالم ةيضقلا يفف اريسفت انءاطعإ وجرأف ،يل ةبسنلاب ةلوقعم ريغ

ارصنع ربتعت يتلاو ةينقتلا تاريسفتلا صخت يتلا ةطقنلا هذه يل اورسفت نأ مكتدايس نم بلطأ :ةيناثلا ةطقنلا
متي نيأ نم ىرت ايف (qui ne se dispose pas de c .p) جمانرب اندنع ،نيصصختم ىلإ جاتحت اهنأل ،انل ةبسنلاب ابعص

148 ةيضق كلذكو ،زاجنإلا روط يف يه يتلا جماربلا تابلطتم يف نوقراغ نحنو ةيعامتجالا تانكسلا ليومت
.تقولا قيض ةجحب هيف ةمزاللا تاريسفتلا طعت مل ةصتخملا ةنجللاو ةحالفلا عاطقب اقلعتم اعورشم

ةنراقم ةعفترم دج ربتعت يتلا ج.د رييالم ةعبرأ ـب ةردقملاو ىربكلا رئازجلا ةظفاحم ةحونمملا ةبسنلا مهفن مل كلذك
.ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ىرخأ قطانم بسنب

مل امك ،راعسألا ضافخنا سيلو جاتنإلا ضافخنا ديعأو لوقأو ،جاتنإلا ةبسن ضافخنا نع انوملكت مل اذامل كلذك
! لورتبلا جاتنإ ةبسن ضافخنا ىلإ مكفلم يف اوريشت

مث اديدج ائيش لكيهنو ةيلمعلا هذهب موقن موي لكف ،اندنع ةفورعملا ةلكيهلا ةيلمعب ةصاخ ىرخأ ةطقن كلذك كانه
! ةيلمعلا هذه نع فكن نأ انيلع بجي ىرخأ ةرم هلمهن

كانه ،بئارضلا عفدت الو ،نويدلا ددست ال تايدلبلا :الثم لاقي نأك تايدلبلا ىلع ةحورطملا لكاشملا اضيأ ىسنن ال
اهل عفدت ملو ةيدلبلا يضارأ تذخأ ةيراقع تالاكو كانه نكلو انيلع ال ،لكاشم نم يناعت اهانقلخ يتلا تايدلبلا ضعب
سيئر اهلجأل نجي رومأ هذه ،زارطلا ةثيدح ةيئاوهلا تافيكملاو تارايسلاو تاراقعلا كلمت ةريخألا هذهو ،نمث يأ
.ةيدلبلا

،اهلح بجي بئارضلا عفدت مل ةيدلبلا نأل سيل ،لكاشملا ردصم فرعن ىتح رومألا رهوج يف ثحبن نأ بجي اذل
اهتيامحو دالبلا ريوطت ىلع اضيأ لمعت ةيدلبلاف ،شيجلا وأ ةسائرلا ةباثمب يهف يساسأو لاعف رصنع ةيدلبلاف سكعلاب
وهف طاشن لكبو كلذب موقت اموي 40 ةدـم يف ةنكث زاجنإ ةيدلبلا سيئر نم بلط اذإف ،نمألا ظفح ىلع لمعتو اضيأ
.ةسلجلا سيئر يديس اركشو ةيدلبلا ةيعضو ليدعت بجي اذل …ّلفكتيو ّقبطي يكل كانه

.لضفتيلف فيرشوأ دوليملا ديسلل نآلا ةملكلاو ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ريرقتلا يف ةصتخملا ةنجللا هب تءاج ام ىلإ ةفاضإلاب ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :فيرشوأ دوليملا ديسلا
.اركشو تقولل احبر ابوتكم همدقأس لخدت يدل تادوهجملا هذه ىلع ةروكشم يهو يديهمتلا

.لضفت ،ينح ريكب ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ةدايس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ينح ريكب ديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةفاحصلا لاجر ةداسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاوخأ يناوخإ ،مهل قفارملا دفولاو ءارزولا



يحانم ريرقت رمأ لكوملاو ،اهتمدخل ةدوصرملاو اهتاداريإ يف ريهامجلا قرع ةليصح يه ةينازيملا نأ ارابتعإ
ىلوألا ةجردلاب نيلوؤسم انلعجي يذلا رمألا ،انمامأ نيلوؤسملا ةموكحلا ءاضعأ ةداسلل اهذيفنتو ،ناملربك انيلإ اهفرص

نم انبعش هشيعي امو ،ةداح ةيداصتقا ةقئاض نم اندالب هزاتجت ام ىلإ رظنلاب ةيلوؤسملا هذه مخضتتو بعشلاو هللا مامأ
سيياقملا ركذتأ -يتاوخأ يناوخإ- اضيأ ينلعجي ام اذهو ةيرذج تالوحتو ةقيمع تايدحت هجاوت ،اضيأ ةيشيعم ةمزأ
ةيلاغلا تافصلا نم هيدل امل هل ةنيزخلا رمأ دانسإ رصم كلم نم بلط نيح مالسلا هيلع فسوي انديس اهددح يتلا
يف ميظعلا نآرقلا يف هللا اهدروأ يتلاو ،ةيداصتقا ةقئاض -لابقتسا لاح يف وأ- رصم زاتجت تناك امنيح ةيساسألا
اهظفحو ةنامألا ىلع ديدشلا صرحلا يأ ظفحلا ريثك "ظيفح"و "ميلع ظيفح ينإ ضرألا نئازخ ىلع ينلعجإ" هلوق
ةرخسم يه يتلا ريهامجلا ةمدخل ةيقيقحلا ةهجاوملا يف اهقفنأو اهفرصأ فيك فرعأ "ميلع"و ،تاداريإك اهتنايصو
ةلود ةينازيمب قلعتي رمألا نأل كلذو انيلإ مدقملا عورشملا صن ةسارد رذعتي هنأل قلق يف يسفن دجأ كلذل ارظنو ،اهل
نود لوحي اذهو ،رقوملا انسلجم ريسل ةمكحملا صوصنلا عم قفاوتي ال انل حاتملا ادج قيضلا تقولاف ،اهلماكب
نيبتي ىتح تضم تاونس ةينازيم ىلإ عوجرلا ،اقيمع اصحفتو ةسارد 1998 ةنسل ةيساسألا ةينازيملا ىلإ عوجرلا
كلذ رذعت نإو ،ةلودلا ةينازيم سردن ةرم لوأل اننوك ،ةلودلا ةينازيمل تاقفنلاو تاداريإلا يف هسكع وأ روطتلا ىدم
ضعب ميدقت نم ينعنمي ال اذهف تاروظحملا حيبت تارورضلا نأ ىلع ءانب انل حاتت نأ بجي يتلا ةينمزلا ةدملا لافغإب
:ةيلاتلا تالاجملا يف تالاغشنالاو تاظحالملا

نع هنالعإ نيح ،لاورز نيميلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا ةماخف ةيقادصم ىلع اظافح ،ريزولا يديس :الوأ
ديسجت ىدم نع ةباجإلا وجرأ ،لورتبلا تادئاع نم ءزج عاطتقاب لومي بونجلا تايالول صاخ قودنص صيصخت
؟ريسيو عزوي فيك ؟ةينعملا تايالولا يه ام ؟ايعقاو رارقلا اذه

؟ةاطعملا ديعاوملا بسح بونجلا يف اميس ةقاطلا لاجم يف نيحالفلا ةدعاسم رارق ديسجت ىدم :ايناث

راطإ يفو ،ريمعتلاو رامثتسالا تابوعص نم كلذ نع رجني امو بونجلا يف ةشيعملا فورظ ةبوعصل ارظن :اثلاث
مل روجألا ةقيقح نأ املاط اهعاونأ لكب ةقاطلاو ءاملا لاجم يف قطانملا هذه ناكسل تادعاسم ميدقت دون كلذل عيجشتلا
،ءابرهكلاو ءاملا ريتاوف ديدست نع ايلاح نوزجاع نينطاوملا نم ريثكلا نأ املع ،راعسألا ةقيقح رارغ ىلع قبطت
مشت نأ نود اهفنأ ىلع اهبوبنأ رمي يتلا اميس يعيبطلا زاغلاب اهديوزتب تايدلبلا ةدعاسم نكميف ؟تايدلبلاب فيكف
.هتحئار

ةشيعمل يندتملا ىوتسملاو اندالب اهدهشت يتلا ةيداصتقالا ةقئاضلا نإ ،ريزولا ةدايس ،ةسلجلا سيئر ةدايس
:تاحارتقالاو تاظحالملا ضعب حرط بجوتيس نينطاوملا

.كلذ ىلإ امو سالتخالاو ريذبتلل يئاهن دح لعجو ةماع ةفصب تاقفنلا ديشرت -

:الثم داصتقالا يف مكحتلا مدع ىلع ريهامجلا مامأ نهربت يتلا رهاظملا ىلع ءاضقلا -

.ةديدع مايأل اهغيرفت رظتنت يتلا ةيميلقإلا هايملا يف ةمثاجلا رخاوبلا ريباوط *

.ىسرملا يف روهشل ةيقابلا اهريغو تالفاحلاو تانحاشلاو علسلا *

.رمألا يلوأ ريدقت ءوس نع ئبني امم زاجنإلا ةلصاوم نع عيراشملا فقوت *

نيدروتسملا ةبقارم يف مكحتلا نع اضوع ،ريتاوفلا ةصاخ ةباقرلا يف نييفرحلاو راغصلا راجتلا ىلع طلستلا *
يف نيحجانلا نيلوؤسملا نم مهريغو ةالولاو ءارزولا ضعب براجت نم ةدافتسالا حرتقأ ينلعجي ام اذهو ،نيجتنملاو
كارشإو ،ةيلاملا ةبيكرتلا ةسايس جاهتناب كلذو عيراشملا زاجنإ يف ةمزألا يدحت ىلإ اولصوت نيذلاو مهماهم ءادأ
.تازجنملل لثمألا لالغتسالاو ةعجانلا ةنايصلا ،لغشلاو نكسلا لاجم يف ةصاخ زاجنإلا يف نطاوملا



يدؤيو راكتحالاو ةديدج ةيدام تافاضإل ٍدافت كلذ يفف نيلواقم ةدع ىلع دحاو عورشم عيزوتب زاجنإلا ةقيرط -
نم نينطاوملا نيكمتب ءاهتنا زاجنإلا لاجآ مارتحاو ،تقولا حبرو ،ةدحاو ةشرو يف سفانت قلخ ىلإ اضيأ كلذ
ىلع اينبم تايوتسملا فلتخم ىلع تايلوؤسملا دلقتل سيياقم ذاختا ىلإ يدؤي اذهو ،تقو برقأ يف عورشملاب ةدافتسالا
.ةيناديملا ةنهربلا ىلع ادانتساو ةصاخ رييستلا يف ةلماكلا ةردقلا

ددحملا يلاملا بولسألا وه ام ؟ةيقبتملا ةينويدملا ةميق ام ،اروكشم انتدافإ ريزولا ةدايس وجرن ريخألا يفو
فرغلل يلاحلا رودلا وه امو ،فرصلل يملاعلا قودنصلا عم ةيقافتالا ءاهتنا دعب ةيلاملا ةسايسلا نوكت فيك ؟اهديدستل
ثيح لورتبلل دحاولا ليمربلا ةريعست يف يملاعلا بعالتلل لح داجيإل ريكفتلا وه ام ؟ناديملا نم تفتخا يتلا ةيراجتلا
عورشملا نأ كلذ دكؤي امو ،هل ةريعست ديدحت كلمن ال املاط ازاغ الو الورتب كلمن ال اننأ مويلا دقتعت ريهامجلا نإ
اذه نم فقوملا وه امف ،ارالود 12 نم لقأ نآلا وهو )ارالود 15( لورتبلا رعسب تاداريإلا ريدقت يف دمتعا
؟ايلاح عورشملا

يف ثحبلا ىلإ ةفاضإلاب ادودحو اعونو اًّمك ةيفوجلا هايملا ىلع رمألا ئداب يف يملعلا ثحبلا بصني نأ وجرن
ةحالفلا رابتعاب ينطولا داصتقالل ةعساو قافآ حتف دصق اذهو تاسورغملاو تاتابنلا عاونأ نم اهل حلصي امو ةبرتلا
.مكيلع مالسلاو يتايحت اولبقت ريخألا يفو ،دفني ال رضخأ الورتب

.يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو ينح ريكب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يتاليمز ةموكحلا يلثمم ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.مكيلع مالسلا روضحلا ةداسلا ،يئالمز

يعجرملا رعسلا لدعمب قلعتم كش نود نم هنورظتنت يذلاو هحرطأ نأ دوأ يذلا لوألا لاؤسلا ،ريزولا يديس
.ةيليمكتلا ةينازيملا هساسأ ىلع تعضو يذلا

ببسي نأ نكمي يذلا ءيشلا ارالود 12 زواجتت ال ليمربلا راعسأ نأ انربتعا اذإ يعقاو ريغ ارالود 15 رعس ّنإ
طاسوأب ةطبترملا ةينازيملا تاداريإ صوصخب ةموكحلا اهتعضو يتلا تاعقوتلا يف ةقدلا مدع نإ .ةينازيملل ايلام ازجع
.ةيلورتبلا ةيابجلا ريغ ىرخأ تاداريإ ىلع دمتعت ةيلام ةسايس عضو بلطتت ،ةيجراخ ةيلامو ةيراجت

لالـخ نـم ةيطفنلا تارداصلا نع ءبعلا عفر ىلإ لوصولا اهتالاغشنا لوأ يف ةموكحلا تعضو ،ةيلاملا نوناق يف
ام اذهو ،تارداصلا عومجم نم %15 لداعي ام يأ رالود رايلم 2 يلاوح ىلإ تاقورحملا جراخ تارداصلا عـفر
اذه ديسجتل ةيناكمإ ةيأ ىلإ رشي مل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نأ الإ ،ينطولا جوتنملل رابتعالا ةداعإ ىلإ فدهي ناك
؟كلذ ريسفت امف ،فدهلا

اهنم ىناع يتلا ىربكلا تانزاوتلا اوسمت نأ ةينازيملاب قلعتملا زجعلا اذهب نوشخت الأ ريزولا يديس ،ناث لاؤس
؟يلكيهلا ليدعتلل صصخملا جمانربلا لالخ نم تاونس عبرأ ذنم اهليدعتل ىعسيو يرئازجلا بعشلا

نأو هتبراحمل ةباقرلا ددشن نأ بجي اذل ادج ماه يئابجلا شغلا وأ بيرهتلا ّنإ :ةيداعلا ةيابجلاب قلعتم ثلاثلا لاؤسلا
à la tête» نوبزلا سأر بسح ةيداعلا ةيابجلا هيف قبطت يذلا ديحولا دلبلا يه رئازجلاف ،ةيداعلا ةيابجلا يف لدعلا دمتعن

du client » تاورثلاب ةصاخ ةيابج عضن نأ ييأر بسح بجيف ،ةيابجلل عضخت مل ةريبك تاورث اضيأ دجوي امك
.ةريبكلا

كونبلا قوس قيرط نع ليومتلا اذه نوكيس مكيأر بسحف ،ةنيزخلل يلامجإلا ديصرلا ليومتب صاخ عبارلا لاؤسلا
الو افيعض يدقنلا ليومتلا ىلإ ءوجللا حبصي قلطنملا اذه نمو ،دوقن ىلإ ةلودجلا ةداعإ دراوم ليوحتو ةكرتشملا
لاومألا ضييبتل اهفيظوت وأ اهمادختسا نكمي ةرغث -ريزولا يديس- لكشت ةقيرطلا هذه نأ الإ ةيمخضت راثآ هنع بترتت
ىلإ ةمخض ةيلام غلابم ليوحت نذإ ،ةيلمعلا هذه نينقت يلاتلابو ،ةيعرش ةقيرطب ماعلا يلاملا ماظنلا يف اهتلكسر ةداعإو
كونب ةمهاسم مزلتست ةيلمعلا هذه نأ اصوصخ يعيبطلا اهقاطن جراخ لاومأ سوؤر فيظوتب ٌليفك يدقن لباقم
ىتحو ةرشابم ريغ ةقيرطب اهخض ةداعإو ةبرهملا لاومألا لقن ةيناكمإ كانه نأ يأ ،ةصاخلا كونبلا اهيف امب ةكرتشم
؟ريزولا يديس كلذ متسمل لهف ،اهضييبت يلاتلابو ينطولا يدقنلاو يلاملا ماظنلا يف ةرشابم



نـعو لامعلا حيرست نع جتان ،تاكارتشالا يف ضافخنا ىلإ عجار دعاقتلا قودنص سالفإ نإ :سماخلا لاؤسلا
ىرخأ قيدانص ليومتو ،ج.د رايلم 67,7 ىلإ عفترت يتلا ةلودلا نويدل اضيأ عجارو ،مهب حرصملا ريغ لامعلا
.هتاباسح يف لخدت نأ نود قودنصلا اهلمحت ةيفاضإ فيراصم اهلك يهف ةيعامتجالا ةكبشلاو نماضتلا قودنصك

؟دعاقتلا ماظن رييغتل عورشم كانه لهو لكشملا اذه لح نوكيس فيك ،ريزولا يديس

؟رالودلل ةبسنلاب رانيدلا ةميق ضافخنا -ريزولا يديس- نورسفت فيك :سداسلا لاؤسلا

كانه يلاتلابو ةيضرم ريغ اهومتذختا يتلا لولحلا ،نيرمثتسملل ةبسنلاب ،فرصلا رئاسخب صاخ عباسلا لاؤسلا
ةمزاللا تاءارجإلا يه امف ،لمعلا بصانم صيلقت يلاتلابو ةصاخلا تاكرشلا باوبأ قلغ نوديرت مكنوكب مكمهتي نم
؟كلذل

ّنإف يلاتلابو ،ادج ةعفترم عيراشملا هذه فيلاكت نإ ،يضارألا تاحالصتساب ةصاخلا عيراشملا صخي رخآ لاؤس
لغتستو اهيلع تانورابلا يلوتست ال ىتح انرذح ذخأن نأ انيلع بجي اذلو اهيلع لصحتي نأ عيطتسي ال عضاوتملا حالفلا
.نيحالفلا

نم اذهو تايدلبلاب ةقلعتملا ةيلحملا ةيمنتلل ةريبك ةيمهأ طعي مل يليمكتلا ةيلاملا عورشم ّنأ وهو كلذك رخآ لاؤس
؟ةلماشلا ةيمنتلا تايولوأ نم ةيلحملا ةيمنتلا تسيلأ ،اهل ةصصخملا ةليلقلا ةيفاضإلا دراوملا لالخ

ينطولا داصتقالا ىلع رثؤيس قيبطتلا زيح يف "وروألا" لوخد له :«EURO» "وروألاب" قلعتم رخآ لاؤس يدل
؟ابروأ عم دقعنت ةيراجتلا تالدابملا نم اريبك اءزج نأ ةصاخ

لغش بصنم فلأ 200و نويلملاـك ةيعامتجالا اياضقلا لوح ةحورطم ىقبت ةلئسأ ةدـع كانه دجن ريخألا يف
نيب ةقلغملا تادحولا نم تائملا ،يليمكتلا نوناقلا اذه يف اريسفت دجت نل 2000 ةنس ىلإ ةموكحلا جمانرب يف عقوتملا
ةلودلا ةينازيم معدت يكل ةرجؤم يه ال ةقلغم تيقبو اهلامع درط يتلا ةيتامدخلاو ةيراجتلاو ةيعانصلاو ةيعارزلا
تائم باوبأ قلغ ينعي اذام ! ماعلا كلاملا فرط نم اهحتف ديعأ الو اهلغتسي نمل تعيب يه الو لغشلا بصانم رفوتو
؟مهل تابترمو حنم فرصو اهلامع حيرست لباقم يلام ردصمك اهتاطاشن ديمجتو ةيراقعلا ةماعلا تاكلتمملاو لكايهلا

ءالؤهب لفكتلا يف رارمتسالا ىلع ةرداق يعامتجالا نامضلاو دعاقتلاو ةلاطبلا قيدانص الو ،مهشيعل يفكت يه ال
لاكشإلا اذه يف مسحلل ةيناديمو ةديدج ةفقو يعدتست يلودلا دقنلا قودنص دعب ام ةلحرم نإ .مهطاشن لش نيذلا لامعلا
دعب- بجي امك ،هتافلخمو هتاساكعنا جالعل يتأت ةيلمع ءايشأ مدقت نأ ةموكحلا ىلع بجيو بعصلا ينطولا يداصتقالا
يف امبر اهليومت دجت يتلا ةيداصتقالا ةيمنتلا عفدت ةعاجشو ةيدارإ ةسايس جهتنت نأ -ىربكلا تانزاوتلا رارقتسا
يديس اركش ،ريزولا يديس اركشو ؟كلذ يف ةين كانه تناك نإ لءاستأ ةبسانملابو ،فرصلا طايتحا نم ءزج لامعتسا

.ةسلجلا سيئر

.ةخاخ دمحم ديسلا وهو يلاوملا لخدتملا ىلإ ةملكلا ليحأو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

يرودب انأ ،يئالمز يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو ءارزولا ةداسلا .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةخاخ دمحم ديسلا
ةديدعلا ةلئسألاو هب اوماق يذلا داجلا لمعلا حايترا لكب لجسأو ،مدقملا يديهمتلا ريرقتلا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ
حرط -ادج ارصتخم نوكأسو- يدوب طقف ،انتالاغشناو انتامامتها نم تناك اياضق ةدع قدصب سكعت يتلا ةحورطملا
.ةيرورض اهارأ تالؤاستلا نم ةعومجم

عفاد يه يليمكتلا ةيلاملا نوناقب تءاج يتلا عفاودلا نأ يديهمتلا ريرقتلاو انل مدقملا ريرقتلا لالخ نم ىرأ :الوأ
يذلا ءيشلا نكل ،يلودلا دقنلا قودنص دويق نم تررحت نآلا رئازجلا نوك كلذ ىلإ ةفاضإلابو لورتبلا رعس ضافخنا
الو طيطختلا ىلع انتردق مدع اهزواجتي دق ةبعص تاضقانت يف ريست انترازو نأ وه فرظلا اذه يف هلوقأ نأ يدوب
انعسوب سيلف « en terme de prévision » بقرتلا حلطصمب لقألا ىلع امنإو يجولويديإلا هموهفمب طيطختلا ىلع ملكتأ
ضورفملاو رفوتت نأ بجي يتلا ةيعوضوملا تايطعملا نأل ،ةنس دعب وأ رهشأ 06 دعب ثدحيس ام روصتن نأ مويلا
ابئاغ اهنم اريبك اءزج دجن نايحألا ضعب يف ،انب ةصاخلا جماربلا اوعضي نأ مهناكمإب نيذلا نيصتخملا دنع رفوتت نأ
اهل دجت نأ نكمي ال ارالود 15 يف ةلثمتملا ةعوضوملا تاريدقتلا ىتح هنأ ىرن ببسلا اذهل ،انتدارٍإ نع اجراخو
L'acrobatie» نم ريثكلا ىلإ اضيأ جاتحن دقو ةيلؤافت تاريربت امنإو ةيداصتقا تاريربت يف قفون نأ بجيو ، « 
ائراط اثداح وأ ايفرظ سيل لورتبلا رعس يف رايهنالا اذه نأ ىلع لدت تارشؤملاو تايطعملا لك نأل لبقتسملا

«Accident » اضيأ يفرظلا ريغ عضولا اذهل يمتح لكشبو تلصو يتلا تايطعملا نم ديدعلل ةليصح وه ام ردقب



.ٍدغ دعب وأ ادغ جلاعي نل يذلاو

انقداص دق جمانربل ءايفوأ نوكن ىتح- رفوتت نأ نآلا نكمي له :وه ههجوأ نأ دوأ يذلا يلاؤس ّنإف اذه نم اـقالطنإ
اننكمتل سايقلل ةلباقو ةيعوضوم لقألا ىلع ةيلؤافت وأ ةيمؤاشت تناك ءاوس تايطعم -ةموكحلا فرط نم سمألاب هيلع
ريغ ةلود نأ نظأ انأف ؟ةمداقلا عبرألا وأ ثالثلا تاونسلا يف ثدحتس يتلا ءايشألا روصت نم اننكمتو ةبقارملا نم
بعصلا نم هنأ يل رهظيو ادج ةقيض لاجآ يف تاطحم شيعت تناك اذإ ىدملا طسوتم ولو روصت عضو ىلع ةرداق
يف مويلا نطاوملاو ذفنت مل ةريثك ادوعو اومدق نيلوؤسمو ابازحأ كانه نأ فرعن نحنو يسامخ جمانرب نع ملكتن نأ
امع ديدج رمأب يتأن نل اننأ انلك فرعيو ،أوسألا ىلإ ئيسلا نم لقتني هعضو نأل هربص دفني نأ داك يعامتجالا هعضو
يفو فيصلا يف نحنو اطيسب الاثم يطعأو ،كلذ فصو يف اننفت ولو يعامتجالا هعضو يف مويلا نطاوملا هيناعي
يفف -ةقيوطوب خألا هب ءاج امك- تايدلبلا ةلكشمل ةجلاـعم روصتي ةموكحلا فرط نم مدقملا نوناـقلاو ةيليوج رخاوأ
،ءابرهك نود نم شيعلا نوعيطتسي ال سانلاو ةيليوج رهش يف ءابرهكلا تادّادع لك عزنب زاغلنوس تماق ةلقرو ةيالو
ديدست ىلع نيرداق ريغ اوحبصأ ىتح قانتخالا ةجرد ىلإ اولصو دق سانلا نأل ،هايملا تادادع عزنب تماق كلذك
اقالطنا يتاذ ليومت نم ريست تايدلبلا لعجن ىتح خلإو ةفاظنلاو راقعلا ىلع ةيابج فيضن نأ ركفنو ،ءابرهكلا ةروتاف
.هئبع نطاوملا لمحن نأ يف ركفن يفاضإ لقث نم

ىلإ تلصو ريزولا يديس تايدلبلا نويدف ،تايدلبلا نويد عوضوم ىلع اضيأ جرعأ نأ يدوب اذه نم اقالطنإ
فرط نم انل تمدقو دوهج تلذبو ،ايئاهن لكشملا اذه لحب ادوعو عمسن ةرم لك يفف ،نآلا لمحتلل لباق ريغ عضو
.نويدلا هذه ديازتب أجافن ةرم لك يف نكل ،نويدلا هذه ةيفصتل ةلودلا اهتلذب يتلا دوهجلا نيبت ماقرأ ةموكحلا سيئر

ىلع ةرداق ريغ تحبصأ ثيح زجعلاو للشلاو قانتخالا ةجرد ىلإ تايدلبلا ضعبب تلصو يتلا ةيلاكشإلا هذه نذإ
نولوصي اوناك ةطرافلا رهشأ 8 وأ رهشأ 7 يف يأ طقف بيرقلا يف نيذلا تايدلبلا ءاسؤر حبصأو ءيش يأ لعف
نيرداق اوسيل ذإ نينطاوملا اولبقتسي ال يك مهبتاكم نم اوبره مهيلإ عامتسالل نينطاوملل ديعاوم نومدقيو نولوجيو
.مهل هومدقي يك هب اودعو امم ءيش يأ مهتزوح يف سيلف مهتلباقم ىلع الصأ

نم دب ال هنأ يل رهظيف يزكرملا ىوتسملا ىلع ةلوذبملا تادوهجملا ىلإ ةفاضإلاب ،لذبي دهج كانه ناك اذإ نذإ
.يلحملا ىوتسملا ىلع رمألا يف ريكفتلا

فسأللو نكل ،اضئاف ققحيس هنأ ساسأ ىلع كلذ ناك رهشأ 7 ذنم نوناقلا ميدقت مت امل هنأل كلذ ؟اذه لوقأ اذامل
رايلم 43 يلاوح ـب تردق يتلاو ضعبلا اهيلع قلطي امك ةيفرظ لولح تدجو مث ،ج.د رايلم 68 ـب ردق زجع ثدح
.ج.د

وأ هلامعتسا نكمي كونبلاو كارطانوس نم لك دنع يطايتحا دوجو نالهجت ةموكحلاو ةرازولا تناك سمألاب لهف
؟ةرظتنم تناك يتلا تازهلا هذه ةهجاومل «Réserve» طايتحاك طقف اعوضوم ناك

نأ نكميف دحلا اذه ىلإ لصتال نويدلا هذه ّنأ يل رهظي انأف ،لذبي نأ نكمي ناك اذه لثم دهج كانه ناك اذإف
يعامتجالا عضولا عم لماعتلا يف ةيناسنإ رثكأ ةسايسب لكشملا ةجلاعم ناكمإلاب ناكو ،مدقملا مقرلا اذه عبر يواست
.نونطاوملا هنم يناعي يذلا

بونجلا ةيمنتب صاخلا قودنصلا صخي اميف ينح ريكبديسلا يليمز هيلإ ينقبس دقو هحرطأ نأ يدوب ريخأ لاؤس
.ةيروهمجلا سيئر ةماخف هنع نلعأ ناك يذلاو

قيرطب ىمسي امل اهلك تصصخ ةينازيملا هذه نأ تايالولا هذهل اباون انتفصب انتلصو يتلا تامولعملا بسحو
قودنصلا اذه عوضوم حرط امدنع هنإ لوقأ انأف كلذك تناك اذإو ؟ةحيحص ةمولعملا هذه لهف ،اقباس ةيقيرفإلا ةدحولا
ةنيدم يف سيئرلا ةماخف هنع نلعأ يذلا رارقلا لالخ نم اذهو نينطاوملا طاسوأ يف اريبك الؤافت كلذ ثعب دقف
عباطلاب انررقأ اذإ نكلو يجيتارتسالا هعباطو هتيمهأ مغر هاوتحم نم غرفي رارقلا اذه نأ نآلا ىرنو ،ةيادرغ
ملو جراخلا يف ىتحو قودنصلا اذه جراخ رخآ اليومت هـل دـجن نأ ادج نكممف ،هتيمهأو عورشملا اذهل يجيتارتسالا

؟ال

ىلع بونجلا تايالو هيف رظتنت يذلا تقولا يف ةيمهألا هذهب رارق ذختي فيك مهفن نأ نكمي الف اذه نم اقالطنإ
.اهاوتسم ىلع دئاسلا نبغلا نم ليلقلا اهيلع عفري نأ قودنصلا اذه نم لقألا



ليدعتلا ةيناكمإ كلمن ال اننأ رابتعاب- ىرخأ تاداهتجال ةيناكمإ دجوت له ،ريزولا يديس تالؤاـستلا هذه نم اقالطنإ
ىوتسملا ىلع لمتحت ال انرظن ةهجو بسح لقألا ىلع اهارن عاضوأ عم ةيناسنإ رثكأب لماعتلل وأ ءاطعإل -نوناقلا يف
.ريزولا يديس اركشو يعامتجالا

.لضفتيلف ليوط ريشب ديسلل نآلا ةملكلاو اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ليوط ريشب ديسلا
.نيلسرملا فرشأ دمحم

ةمحرو مكيلع مالسلا ،يتاليمز ،يئالمز ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ةيلاملا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا

ةمدقم نودبو ،رخأتم تقو يف قئاثولا هذه ىلع انلوصح ىلإ رظنلاب اعضاوتم اجهنم يتلخادمل عضأ نأ لواحأس
سلجملا هيلع قداص يذلا ةيلاملا نوناقب هطابتراو هتيساسحل ارظن انيلع ضورعملا يليمكتلا ةيلاملا نوناق نإ لوقأ
،ايرورض ّدعي كلذف هيلع تاءارثالا لاخدإ ثيح نم ،ادج اماه ةساردلا ثيح نم ةقيقحلا يف ربتعي ينطولا يبعشلا

جمانربلا اذه وأ ةسايسلا هذهو ،همقاط عم كارتشالاب ةيذيفنتلا ةئيهلا لوؤسم هعضو جمانربل ةسايس نع ربعي هنأل
اذه ،هذه ةيسامخلا ةطخلا نم ىلوألا ةنسلا يف اهديسجت أدبي ةيسامخ ةطخ عضو لحم تناكو ةقباس تاسارد هل تناك
:دادعإ يف مهاس نم عيمج ىدل ةرفوتمو ةيفاو تناك تايطعملا نأو ةقمعم ةقيرطب تمت ةساردلا نأ ينعي

.ةموكحلا جمانرب)1
.ةموكحلا جمانرب ةسايس دسجي يذلا ةيلاملا نوناق)2

نأ بجي ناملربلاو ةيعيرشتلا ةئيهلا عم ةيذيفنتلا ةئيهلا عمجي يذلا شاقنلا يف رمألا اذه نإ ةحارص لكبو لوقأ
.دالبلاو ةمألا ريصم مهت يتلا رومألا يف ضعبلا انضعب ىلإ عامتسالاو ،لماكتلاو نواعتلا نم عون هفنتكي

ةقيرطب ةضوفرم تناكو رهشأ ةثالثب كلذ لبق ةيعيرشتلا ةئيهلا يف تحرط امبر ،مويلا ةحورطملا تاليدعتلا هذهف
تاليدعتلا هذهل يعطقلا باوجلا وه ضفرلا ناك امبر ،ىلوألا ةفرغلا يف انؤالمز اهحرط يتلا تاليدعتلا مغر ةيعطق
ديعي نوناقلا اذه !يليمكتلا ةيلاملا نوناق انيتأي طقف رهشأ ةثالث دعب مويلاو ،ةيعوضوم كاذنآ تناك امبر تارربم قفو
يف سمألاب ءالمزلا ناك تالاغشنا ةقيقحلا يف حرطيو ،تاعقوتلا ضعب يف رظنلا ديعيو تادامتعالا ضعب يف رظنلا
.ةيعوضوم لكب اهوحرط دق ىلوألا ةفرغلا

نأ بجي "ةيروتسدلا اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه" يأ تائيهلا نيب تاقالعلا مكحت نأ بجي يتلا ةلدابتملا ةقثلا أدبم نذإ
.اسركم نوكي

نمو يعوضوملا اهبناج نم تاشقانملا هذه ذخؤت نأ بجي تاشقانمب مدقتنو تاءارثإو تاحارتقا مدقن امدنعو
.يعيبطلا ينواعتلا يلماكتلا اهبناج

انلوصحل ارظن يلخدت امامت رضحأ مل ةقيقحلا يفو- ترشأ امك تالؤاستلاو تاظحالملا نمض نم ةيناثلا ةطقنلا



ربعي هنأل ،ادج مهم أدبملا اذه .ةلودلا جمارب ذيفنتو عيرشتلا رارقتسا ىلع ظافحلا إدبم لوح رودت -ارخأتم فلملا ىلع
يسايسلا رارقتسالا وحن هجتنو ةبعص ةيعضو نم ةريصق تارتف ذنم نوجراخ اننأو ةصاخ ةلودلا تاسسؤم ةوق ىلع
.ةماع ةفصب لماشلا رارقتسالا وحن يأ ،ينمألاو

طخلا وحن تابثلاو ةيرارمتسالاو رارقتسالا عباط ادعاصف مويلا نم اهنسن يتلا تاعيرشتلا لك ذخأت نأ بجي هيلعو
،ةلودلا تاسسؤم زازتها لوح تالؤاست حرطت تاعيرشتلا هذه يف ةرم لك يف رظنلا ةداعإو ،موسرملا ليصألا
.ةلودلا هذه يف تاسسؤملا تاعقوتو جمارب مسر ىلع ةلودلا تاسسؤم يف نيفرشملا ةءافكو ركف زازتهاو

اذـهو ،ةيلؤافتلا تاحيرصتلا بنجت وهو ،تقولا سفن يف حارتقاو ةظحالمك اهحرطأ نأ دوأ يتلا ةثلاثلا ةطقنلا
اندالبل ةيلاملا ةحصلا نإ"و "ةلودجلا ةداعإ ىلإ ةجاح يف انسل اننإ" :رارغ ىلع ةنيعم ديعاومو تابسانمب طبترت امدنع
رجت نأ نكمي يتلا تاحيرصتلا نم كلذ ريغ ىلإ …"طفنلا راعسأ ضافخناب رثأتن نأ نكمي ال"و "ةنيعم ةرتفل ةرقتسم
.تاحيرصتلا هذه عم ضقانتلا يف عوقولا ىلإ ادج ةريصق ةلحرم دعب اهباحصأ

ضيفختلا وحن ةلودلا تادامتعا ةعجارم انيلع متحي اذهو تاقورحملا رعس ضافخنا تاحيرصتب مويلا عمسنو
يف ةعقوتم نكت مل ةديدج تالاغشنا ربتعت عيراشملا هذه له :كلذك الؤاست حرطن انهو ةديدج عيراشم ينبت كلذكو
؟رثكأ وأ نيتنس ذنم اهددح يذلا ةيروهمجلا سيئر ديسلا جمانرب يف لوقأ لب ةموكحلا جمانرب

؟ةديدج تالاغشنا يه لهو ؟جمانربلا اذه يف كاذنآ ةدصرم نكت مل تامامتهالا هذهو تالاغشنالا هذه له لوقأ
جمانرب نمض ةجردم تناكو ةعقوتم تناك ةقيقحلا يف تالاغشنالا هذهو عيراشملا هذه نأ ىرن اهيلإ عجرن امدنعو
ةظحالملا يف لوقأ انه نم ،ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص يذلا ةموكحلا سيئر جمانربو ةيروهمجلا سيئر
ةيلاملا نوناق ىلع ةعجارم لاخدإ ةيذيفنتلا ةئيهلا ىلع متح يذلا ءيشلا وهو تاقورحملا راعسأ بذبذت نإ :ةعبارلا
لوصتو لوجت تاءافكو نوصصختم انلو ءاربخ انلف ،انيلإ ةبسنلاب ةأجافم ربتعي ال ةموكحلا جمانرب ىلع ىتح امبرو
هذه عضت نأ نكميو ،تايطعملا لك اهل ،ةيلورتبلا قاوسألا طاسوأ يف كلذكو ةيلاملا تاسسؤملا ربع ملاعلا يف
.ةيذيفنتلا ةئيهلا يف نيططخملا يدايأ نهر تايطعملا

ةبسنلاب ٍهاو ريربتلا اذه ،ةيلاملا نوناق ةعجارم ىلع رثأ يذلا لورتبلا رعس ضافخنا ريربت نإ ،كلذ نم رثكأ لوقأ
كلذ هبشأ ةماعلا ةايحلا ىلع يرئازجلا داصتقالا ةلاح تاساكعناو يرئازجلا داصتقالا ةلاحو رئازجلا ةلاح هبشأو ،انل
ال ىتح ،ةمزاللا هتنقح امئاد هعم لمحي نأ هيلع متحي هضرم نأ فرعي يذلا -اعيمج هللا مهافش- نمزملا ضيرملاب
ناسنإلا اذهف ،نمزملا يركسلا ضرمب باصملا ضيرملا ةلاح يف "نيلوسنألا" ةنقحك ،ام ةبون ءانثأ ةأجافمل ضرعتي

وأ ،هدالب يف اميقم وأ ارفاسم ناك ءاوس عاضوألا تناك امهم كلذو هئاود لمح ىسنيو ام اموي ئطخي نأ نكمي ال
تاعقوتلا امئاد عضي ضيرملا اذهف ةروهدتم ةلاح يف وأ ةديج ةيحص ةلاح يف ناك ءاوسو ،مهدحأ ىدل فيضك يعد
.ةمئاد ةفصب هءاود هعم لمحيو ةئيسلا تالامتحالاو

ىلع ةماعلا اهتايح يفو اهداصتقا يف %90 ةبسنب اساسأ دمتعت اهنأ رابتعاب ،رئازجلل ةبسنلاب ءيشلا سفن
راعسأ ضافخناب أجافت هنإ مويلا ناسنإ يل لوقيو ،هب حومسم ريغ لاجملا اذه يف أطخلا نإ لوقأو تاقورحملا
لك دوقنو انرذح لك رذحن نأ مزاللا نمف تاقورحملا ىلع %90 ةبسنب شيعن انمد ام هنإ لوقأ انأو ،تاقورحملا
.ينطولا داصتقالل لوألاو يساسألا ردصملا اذه وحن انتاداهتجاو انتسارد

يليلدو ،اصصختم تحبصأ دقف ،مويلا نم اهتفرعم اننكمي راعسألاو قاوسألا بذبذت تاعقوت نأب لوقلا نكمي هيلعو
ةرورضو ،جاتنإلا ضيفخت ةرورض صوصخب الثم (OPEC) ىوتسم ىلع انؤاربخ اهمدقي يتلا تاحارتقالا كلذ يف
.هلل دمحلاو ءاربخ انيدلف ،خلإ …رخآلا فرطلا عم اهماربإ مدعو ينالفلا فرطلا عم ةديدج تاقفص ماربإ

اساسأ اندامتعابو ةئطاخ نوكتال نأ بجي لاجملا اذه يف تاعقوتلا نأ يهو ةيساسأ ةجيتن ىلإ لصأل هلك اذهو
بلط لحم تناك امئاد ةيناث ةطقن ىلإ رمألا اذه انلمحيو اديج ةققدم انتاباسح لك نوكت نأ مزاللا نم ،دروملا اذه ىلع
نأ اديج نوملعي نيذلاو نطولا اذه ىلع ةريغ مهل نم لك نم بلط لحمو ءاربخلا نم بلط لحمو نينطاوملا نم
.دروملا اذه ريغ ىلع دامتعالل هلهؤت ةيرشبلا دراوملاو ةيعيبطلا نطولا اذه تايناكمإو تاردق



ةيحانلا نم دالبلا اهب رمت يتلا ةيعضولل لماش لحل الماش اروصت ذخأن نأ اندرأ اذإ ،ادعاصف موـيلا نم اّذبحف نذإ
ىلإ ةيعيبطلاو ةيداملاو ةيرشبلا ةلودلا تايناكمإ ىلإ رظنلاب دروملا اذه رخؤن نأ انيلع بجي ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
مغر- مويلا تأدب يتلا عناصملا كـلذك انيدلو هلل دمحلاو ةحالفلاو ةعارزلا انيدلف ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا -امبر–
،اهب سأب ال ةيرشب دراوم كلمن اننأ امك ،ةديدجلا ةيجولونكتلا تايطعملا عم فيكتتو ملقأتت -اهشيعت يتلا تابوعصلا
تاقورحملل ةيعبتلا ةـمزأ نـم ،تاحرتقم قيرط نع كلذو ،يرثلا ينغلا دلبلا اذه جرخت نأ نكمي اهلك لماوعلا هذهف
.كلذ ريغ ىلإ …ةحصلا نمأ ،ءاذغلا نمأ ،ينمأ لح ىلإ

،ةيابجلا ىلع زجعلا ضيوعت يف زيكرتلا نم ةيشخلا نأب لوقأ ،اذه يليمكتلا ةيلاملا نوناقل ةينقتلا ةساردلل ةبسنلاب
ططخملل ةيسكع جئاتن ىلع لوصحلاو يعامتجالاو يداصتقالا عضولا ىلع ةيبلس تاساكعنا عوقو ىلإ امبر انلمحي
.يداصتقالا

عيجشت ىلإ فدهتو يمرت ةنيعم ريبادت انذخأ ىرخألا ةيلاملا نيناوقلا لكو قباسلا ةيلاملا نوناق صخي اميفف
تازايتمالاو ةيلاملا تازايتمالا ةيحان نمو تاليهستلا ةيحان نم ةديدج تالاجم حتف امبرو داصتقالا عيجشتو رامثتسالا
.ةيئابجلا

دجنو ريبادتلا هذه ةعجارم ىلع لمعن -ةيلام ةبوعص هيف دجتو دالبلا هب رمت يذلا فرظلا اذه يفو- مويلا ّانك اذإف
يبلس رثأ كلذل نوكي امبر رامثتسالل ةحونمملا تاليهستلاو داصتقالل ةحونمملا تاليهستلا عم ضقانتي حرط يف انسفنأ

-ريزولا يديس رركأو لوقأ- ةيئابجلا دراوملا ليصحت ّنأ كلذ ىلإ فض ،هلح مت مويلا لـكشملاف ،دـيعبلا ىدملا ىلع
.ةيوضوف ةقيرطب نوكي ال نأ بجي

يتلاو انايحأ ةينوناقلا ريغ ةقحالملا عباط ذخأي امدنع نكلو نطاومللو ةلودلل قح ةيئابجلا دراوملا ليصحتف
نأ بجي ليصحتلا اذهف ،الف كلذ ريغ ىلإ ةيبوسحملاو ةوشرلاك ةيقالخأاللا تافرصتلاو لامعألا نم ةلمج اهبحصت
بناجلا هيقشب ينعأ داصتقالا لوقأ امدنعو ،داصتقالا ةيعضو رابتعالا نيعب ذخأت ةفافشو ةينوناق ةقيرطب نوكي
.اهتاسسؤم ءانب يف ةلودلا هيلع زكترت اينطو اداصتقا ربتعي اذه لك نأل صاخلا بناجلاو يمومعلا

رمألا نأك تلق- نوناقلا اذه يف رييستلاو زيهجتلا يلاجم يف ةديدجلا تاصصختلا عيزوت نإ لوقأ ةيناث ةيحان نمو
دمتعت يتلا تاعاطقلا نيب ةاواسملا إدبم برض ىلإ انب يدؤي ال نأ بجي -اقباس ةسوردم تناك ةديدج عيراشمب قلـعتي

.يزيهجتلا بناجلاو يرييستلا بناجلا يف اهنوؤش رييست يف ةلودلا اهيلع

قودنصبو ليغشتلاب ،نكسلابو يلاعلا ميلعتلابو ةحالفلاب ،تاعاطقلا نم ةلمجب ءانتعالا ىلع لمعن نحن ةقيقح
درجن ىتح ةلودلا تايحالص نم كلذك يه ىرخأ تاعاطق باسح ىلع كلذ نوكي ال نأ بجي نكل ّديج اذهف ،ةلاطبلا
اهقتاع ىلع ةاقلم تابجاو اهيدل امبرو ةدوجوم تاسسؤملا هذهف ،حور نودب لكيهك اهكرتنو ةينازيملا نم تاعاطق
يذلا فدهلا ىتحو اهدوجو لطعي يلاتلابو كرحتلاب اهل حمسي ال اذهو اهتادامتعا نم صلقنو اهدرجن ،نطاوملا وحن
.هلجأ نم تدجو

ةهبجلا بناج يف ةصاخ ةتافتلا نوكت نأ يليمكتلا ةيلاملا نوناق راطإ يف دون انك لوقأ ،اريخأو ةثلاث ةهج نم
دجوي نكلو ،زيهجتلاو ميلعتلا ،ةحصلا ،نكسلا لثم ةساسح بناوج ىلع انيلإ مدقملا نوناقلا زكر ةقيقح ،ةيعامتجالا

الثم هقح نع لزانتي نأ نكميف ،نطاوملا اهنم يناعي تايولوأ ،ىرخأ تايولوأ ةيعامتجالا ةهبجلا هذه راطإ يف ىتح
يف يناعي انم دحاو لكو اهظحالن نحن ةقيقح رمألا اذهو ،ةيذغتلا يف هقح نع لزانتي نأ نكمي ال هنكل نكسلا يف
وأ لامشلا وأ بونجلا يف وأ ةيئانلا ةقطنملا يف لوقأ الو طيسبلا نطاوملا اهشيعي يتلا ةيرزملا ةلاحلا نم ناديملا
نطاوملا اذهف ةطسوتملا ةقبطلا ىلع بوسحم وه امبر يذلاو ةنيدملا يف دوجوملا ىتح ناكم لك يف نطاوملاف ،فيرلا
ةيلاملا نوناق يف ةيعضولا هذهب ينتعن نأ دب الف ،سؤبلاو روهدتلاو ةيئارشلا ةردقلا يف زجعلا نم اضيأ وه يناعي
جارخإ يلاتلابو قزأملا اذه نم جورخلل ةيولوألا هل يذلاو يجيتارتسإلا فدهلا اذه ققحن فيك ىرنف ،يليمكتلا



اهيلع دمتعي يتلا ةيساسألا تايجاحلا راعسأل ديازتملا عافترالا مامأ اذهو ،اهنم نوناعي يتلا ةمزألا هذه نم نينطاوملا
لك يف هنإ ثيح لاجملا اذه يف الاثم برضأو ةحصلا وأ لقنلا وأ ءاويإلا وأ ءاذغلا ثيح نم ءاوس هشيع يف نطاوملا
،ءاركلاك ةنيعم تالاجم يف راعسألا عافترا يف ةدايز نع نالعإلاب ةفاحصلا يف ةيمومعلا مالعإلا لئاسو موقت ةرم
دح عضو مزاللا نمف هيلعو ،ةيمويلا ةيداعلا هتايح يف نطاوملا اساسأ اهيلع دمتعي تايجاح اهلك يهو ءاملا وأ ةرانإلا
.تافرصتلا هذه لثمل

الو لفغن ال تقولا سفن يف نكلو ،ةلودلل ةيجيتارتسالا تاططخملل ةريبكلا داعبألا ىلإ رظنلاب لمعن نحن ةقيقح
.اركشو يعامتجالا بناجلا اذه لهاجتن

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكيلع تلطأ تنك نإ ةسلجلا سيئر يديس يل حمساو

ليحأو مهتالخدت راصتخا نيقبتملا نيلخدتملا ةداسلا نم بلطأو ليوط ريشب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف يطالز ةعمجوب ديسلا ىلإ ةرشابم ةملكلا

يئالمز ،يتاليمز ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :يطالز ةعمجوب ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ

نيلاؤسلا حرطأ ةيلاملا ةنجلل يديهمتلا ريرقتلاو 98 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صنل يتءارق دعب
:نييلاتلا

يطعيس له ريزولا يديس ،ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل يرئازج رانيد )02( يرايلم غلبم صصخ :الوأ
ركذأو ؟ينطولا بارتلا ربع ةيدلب 20 ـل زاغلا بيبانأ لاخدإ اهنم ةفقوتملا عيراشملا قالطنال اديدج اعفد غلبملا اذه
ةمهاسملا ميدقت مامأ ةزجاع امود لظت ةيدلب ،ةيئان ةيدلب يهف )ةماعنلا ةيالو( ةيرشملا ةيدلب عورشم لاثملا ليبس ىلع
زاغلا ةلكشم حرط ةيادرغ نم خألاف ،ريزولا يديس نيسوق حتفأ انهو ،عورشملا ةفلكت نم %25 ـب اهيلع ةررقملا

نيب طبرن نأ عيطتسن ال اننأل كلذو ،ةلكشم انل كلذ ببس دقو ةيادرغ نم برقلاب رمي زاغلا بوبنأ نإ لاق ثيح
.اهزاجنإ عيطتست الف ةيوناثلا بيبانألا امأ ،ةنيدملا ىلإ يلصألا بوبنألا نم تارتموليك 7 تزجنأ دق ةيدلبلاف ،تاونقلا

:يلي ام حرتقأ ريزولا يديس هيلعو

.ةيئانلا تايدلبلل ةمهاسملا ءافعإ عم عيراشملا هذهل (Montage financier) ةيلاملا ةبيكرتلا يف رظنلا ةداعإ –1

ةفقوتملا عيراشملا هذه زاجنإ يف ةيلاملا ةمهاسملاب ةيلحملا تاعامجلل كرتشم -انكمم ناك اذإ- قودنص لفكت –2
.نينطاوملا ةاناعم نم ففخن ىتح كلذو

نأ ريزولا يديس املع ،تايدلبلا هذه ربع زاغلا بوبنأ رورم ىلع ةبيرض ديدست يف كارطانوس ةكرش عارسإ –3
ةبيرضلا تعفد ولو ،نيتنس ةدمل تايدلبلا ربع يزاغلا اهبوبنأ رورمب ةصاخلا ةبيرضلا ددست مل كارطانوس ةكرش
اذهو زاجنإلا يف أدبتو ةبيرضلا كلت درتست يك «KANAGAZ» عم ةيقافتا عضوب امبر تماقل تايدلبلا هذهل ةضورفملا

يذلا ليدبلا وه امف ةمئالم ريغ -ريزولا يديس- تاحارتقالا هذه تناك اذإو زاجنإلا ةيلمع يف ءدبلل رمألا لهسيس
؟هنوحرتقت

دق ةيمومعلا تاسسؤملا بلغأ نأب املع يئابجلا ليصحتلا يف دمتعتس يتلا ةيلبقتسملا ةسايسلا يه ام :يناثلا لاؤسلا
.اركشو ؟تلح

.اروكشم لضفتيلف سونرقوب ركبوب ديسلل نآلا ةملكلاو يطالز ةعمجوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



،مهل قفارملا دفولاو ءارزولا ةداسلا،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :سونرقوب ركبوب ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

يضارألا حالصتساب قلعتت يتلا تارامثتسالا اميسال يليمكتلا نوناقلا نم داوملا ضعب شقانأ نأ تينمت ةقيقحلا يف
اهرطاشأ انأو كلذ ىلإ تراشأ ةصتخملا ةنجللا ىتحو تقولا قيض ىلإ اوراشأ ءالمزلا نكل ،اعورشم 140و ةيحالفلا
ليوطلا ىدملا ىلع رامثتسالا ناديم يف ةصاخ ىلوألا ةفرغلا عم يأر لبقتسملا يف اهل نوكي نأ ىلع ،يأرلا يف
ةطقنلا صخي اميف امأ ،ىلوألا ةطقنلا صوصخب اذه ،كلذ لوح ةيفاك تامولعمو يأر انل نوكي نأ بجيف ،ريصقلاو
نكت مل اذهلو دعب بصنت مل ةيناثلا ةفرغلا نأ دجن 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق عورشم ىلع قدوص امدنع هنإف ةيناثلا
ةنسلل ةيلاملا نوناقل طاقنلا ضعب حرتقأ نأ تيأر اذهلو ،رخآلا ضعبلا ةشقانمو رومألا ضعب حارتقال ةصرفلا انيدل
يف امئاد ىقبأ- ةيحالفلا داوملا ضعبب قلعتت يهو ،رهشأ ةثالث وأ نيرهش فرظ يف رضحيس ةلاحم ال يذلاو ،ةلبقملا
ةيكرمجلا بئارضلا لدع 1998 يأ ةنسلا هذهل ةيلاملا نوناـق نإف تاحارتقالا هذه نيب نمو -يلاجم يفو يصصخت

اعجش ليدعتلاو ضافخنالا اذهف ،ةنسلا هذه يف %15 ىلإ %45 نم تضفخنا ثيح ةدروتـسملا سطاـطبلا روذب نع
:ظحالن ثيحب عاطقلا شعنأو نيينهملاو نيحالفلا ام اعون

سطاطبلاب صخي اميف تقولا سفن يفو ةيضاملا ةنسلا نم ريثكب لقأ ايلاح قوسلا يف راعسألا -)1
ةبيرضلا ضافخنال عجار اذهو ادج ضفخنم اهرعس نإف ايلاح «La nouvelle pomme de terre» ةجتنملا
. %15 ىلإ %45 نم ةيكرمجلا

نيأ 97 ةنس عم ةنراقم ةاطغم تاجايتحالاو ايلاح قوسلا يف ةرثكب ةدوجوم ةعاضبلا نإ -)2
.ماقرألا ضعب يطعأسو كالهتسالل ةماه تايمك تدروتسا

نم اهتسفان دق ةيلحملا ةعاضبلا نأل كلذو ادج ةفيعض كالهتسالل ةنسلا هتاهل ةدروتسملا ةيمكلا -)3
ىلإ %45 نم ةيكرمجلا ةبيرضلا ضافخناف ،ةيكرمجلا ةبيرضلا ىلإ عجار امئاد اذهو رعسلا ثيح

نم ناعون دجوي هنإف ةوخإلل احيضوتو ،كالهتسالا سطاطبل ةيلاحلا ةبيرضلا ىلع ءاقبلاو15%
ةبيرضلاو ،رذبلا سطاطب كانهو قوسلا يف ةرشابم كلهتست يتلا كالهتسالا سطاطب :سطاطبلا
اذهو اهسفن يه تيقبف كالهتسالا سطاطب ةبيرض صوصخب امأ ،رذبلا سطاطبب قلعتت تناك ةيكرمجلا
بنج دق ضافخنالا اذهو ،ةضفخنم ةقيقح راعسأب قوسلا يف ايلاح ةدوجوملا سطاطبلا دوجو عجش ام
ةيكرمجلا ةبيرضلا نم %45 عم 97 ةنس يف ثيح ةبعصلا ةلمعلا نم ةربتعم ةميق لداعي ام ةنيزخلا

ةلمعلا نم يسنرف كنرف نويلم 60 ابيرقت لداعي ام يأ نط فلأ 60 كالهتسالل اندروتسا روذبلا ىلع
سطاطب نم طقف نط فالآ 4 اندروتسا ،%15 ىلإ ةبسنلا ضافخنا عمو 98 ةنس يف امأ ،ةبعصلا
كنرف نييالم 4 ةميقب نط فالآ 4 ىلإ نط فلأ 60 نم ةيمكلا ضافخناب يأ رذـبلل ال كالـهتسالل
5 ينعي اذهو انقيداـنص يف تيقب يسنرف كـنرف نويلم 50 وه نيتنسلا نيتاه نـيب قرـفلاو يسنرف
.ميدق يسنرف ميتنس نويلم 600و رييالم

نم دروتسملا كالهتسالا سطاطبل ةيلاحلا ةبيرضلا عفر وه -ءارزولا ةداسلاو ريزولا ديسلا- لوألا حارتقالاو
تلازال ةيلاحلا ةيكرمجلا ةبيرضلا نم %15 ةبسن نأ تنهرب ةيداصتقالا تاباسحلاف رذبلا سطاطب امأ ،جراخلا
ةيبنجألا ةعاضبلل اسفانم نوكي نأ نم حالفلا نكمتل %3 يلاوح ىلإ ةبسنلا لداعت نأ حرتقنو ،ام اعون ةعفترم
.هجوتنم ةيامحلو

ةيفاضإلا ةميقلا ىلع ةبيرضلاو امئاد ةيكرمجلا ةبيرضلا ضيفخت وه هللا ءاش نإ ةلبقملا ةنسلل يناثلا حارتقالا
«T.V.A» نيب نمو ،ةلودلا فرط نم معد وأ ةناعإب عتمتت يتلا تاقحلملاو تازيهجتلاو رايغلا عطق ىلع كلذو

بسح ايلاح ديفتست يتلا موركلاو نوتيزلا ،سطاطبلا جاتنإ ،بيلحلا جاتنإ ركذن معدلا اذهب عتمتت يتلا تاعاطقلا
تآشنمو تادعم ةصاخ اهنم ركذنف تازيهجتلاو تآشنملا امأ ،ةلودلا ةنيزخ نم رانيد رايلم 9,5 يلاوح نم يتامولعم
لوح ةفاضملا ةميقلاو ةيكرمجلا ةبيرضلا ّضفخت نأ -نيينهملاو نييداصتقالا يأر وهو- بلطن اذهل ،ديربتلاو يرلا
.ةروكذملا تاعاطقلا تادعم لك

تاديبملا :الثم اهنم رئازجلا يف ةدروتسم اهعاونأ عيمجب ،« insecticide » تاديبملا مظعم نأ وه ثلاثلا حارتقالا
ايلاح ردقتو ةعفترم ربتعت اهيلع ةضورفملا ةيكرمجلا ةبيرضلاو ،خلإ …ةراضلا شئاشحللو ضارمألا ضعبل ةداضملا
فيثكتو ةحالفلا ةنرصع نأل كلذ ىلع مغرم وهو قوسلا يف ةظهاب نامثأب اهيرتشي حالفلا لعجي امم%25 ـب
روهظ ىرن انلعج ايلاح عفترملا نمثلاو ،ايرابجإ اهلامعتسا نوكي نايحألا ضعب يفو ،تاديبملا لامعتسا بلطتي جاتنإلا



ءارش نايحألا ضعب يف عيطتسي ال حالفلا نإ ثيح ةيرئازجلا لحاوسلاو بوهسلا يف ةصاخ ةريطخلا ضارمألا ضعب
.تاديبملا هذه

ميعدت لجأ نم امئاد اذهو %3 ىلإ %25 نم ةيكرمجلا ةبيرضلا ضيفخت حرتقأ ،ءارزولا ةداسلا اهيأ ،هيلعو
.ينطولا جوتنملا

ىلإ ربمسيد نم جتنت يتلا ةركبملا سطاطبلا نم ةيمك ردصت نأ ايلاح رئازجلا ناكمإب هنأ وهو عبارلا حارتقالا
نادلب ةدع نم بلط كانهو ابروأ يف ةديدج سطاطب دجوت ال ةدملا هذه يفف ،رئازجلاب ةيلحاس قطانم ةدع يف سرام
.ةرتفلا هذه يف جوتنملا اذهل

وه ريدصتلا يف مهتضرتعا يتلا ةلكشملا نكلو ةليلق ةيمك اوردص دق نييرئازج نييداصتقا نيلماعتم كانه نأب املع
مغرف رخآ ىلإ ردصم نم الوأ فالتخالا ظحالن ثيح ،جراخلا يف ةركبملا ةيرئازجلا سطاطبلا هب عابت يذلا رعسلا
.ةليئض راعسأب نوردصي مهلكو مهنيب اميف افالتخا دجن اننأ الإ مهتلق

رعسلا ةصاخ ددحت ةيميظنتو ةينوناق صوصن كانه نوكت نأ تاقورحملا جراخ ريدصتلا راطإ يف حرتقن اذهلو
.دحاولا مارغوليكلل يسنرف كنرف 2,5 نم لقأ نوكي الأ حرتقن ثيح ،ةركبملا سطاطبلل « FAUP» داريتسالل ىندألا

اهدحول جتنت ةنيدم يقاوبلا مأ ةنيدم نإ ثيح ،راسفتسا نع ةرابع يه ءارزولا ةداسلا ةريخألاو ةسماخلا ةطقنلا امأ
تعرش دقو مشلل حلاص غبتلا نم عون وهو ةينطولا تاجايتحالا نم %50 يلاوح اهدحول يطغت غبتلا نم ةماه ةيمك
نأ دجن نكل ،ةينطولا تاجايتحالا نم %95 براقي ام هنم دروتُسي يذلا رئاجسلا غبت جاتنإ يف يقاوبلا مأ ةيالو ايلاح
ةصاخو رعسلا صوصخب تيربكلاو غبتلل ةينطولا ةكرشلا عم قيوستلا لكاشم نم ىرخأ ىلإ ةنس نم نوناعي نيحالفلا
نم عيمجلا ملعي امك غبتلاو ،اذه انموي ىلإ نزخم ايلاح وه يذلا ينطولا جوتنملا ضفر عم داريتسالا ىلإ ءوجللا
عفرب بلاطن اذهل ،ةلودلا راكتحا نم امئاد ىقبي ةرحلا قوسلا ماظن يف ىتحف ،يسايسلا ماظنلا ناك امهم ةلودلا راكتحا
هجوتنم قوسي نأ ىرخألا قطانملا يفو يقاوبلا مأ يف حالفلا عيطتسيل غبتلا عاونأ لك ىلع ةرشابملا ريغ بئارضلا
ريغ بئارضلاب اذه جلاعنو ،داريتسالل لاجم ال يلاتلابو ةينطولا تاجايتحالا ىطغ يذلا ديحولا عاطقلا هنأ نظأو
،ةيكرمجلا بئارضلا رعس ةيضق يه -ءارزولا ةداسلا ،ريزولا يديس- ةيضقلاو ،دروتسم وه ام لك ىلع ةرشابملا
.ةسلجلا سيئر يديس اركشو ،لاجملا اذه يف ةيقب ثيدحللو

.يمهارب فسوي ديسلل نآلا ةملكلاو سونرقوب ركبوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يمهارب فسوي ديسلا
.دعبو مكيلع مالسلا ،رقوملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو

،كلذ ىلع ةروكشم يهو ةنجللا لبق نم مدقملا ريرقتلا ىلع انعالطا دعبف اهليجست دوأ تاظحالملا ضعب يل
:يلي اّمع ةيداصتقا تارشؤم ةرقف يف ةنجللا تلءاست

ام صصخ امنيب ،ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلل يرئازج رانيد رايلم 2 صيصخت)1
تالؤاست -اعبط- ةنجللا تمدقو ،اهدحو ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل يرئازج رانيد تارايلم 4 براقي

صصخملا ةيلحملا تاعامجلا قودنص نأ فيك ،ىرخأ ةرم لءاستن نحنف ،ريسفت اهل مدقي ملو كلذ نع
4 براقي ام اهل صصخي اهدحو ىربكلا رئازجلا ةظفاحم امنيب رانيد يرايلم )2( يواسي هلك نطولل
ال اّمم- دالبلا هجو يهو ىربكلا رئازجلا ةظفاحم نأ ةطيسب ةيباسح ةيلمعبو اذه ىنعمف ؟رانيد تارايلم
؟نزاوتلا اذه مادعنا نع لءاستن نحنف ! ةيالو 96 يواست -كلذ يف كش

دق ةموكحلا نأ ودبيو ،ةيئانثتسا فورظ يف مت ءارجإ وه امومع راقعلا ىلع موسر ضرف نإ)2
.هيلع تظفاحف اهل ةبسنلاب ايباجيإ كلذ تدجو



ريزولا ديسلا نم وجرنف ،برحلا داصتقاب يدانت ةموكحلا هيف تناك فرظ يف تءاج موسرلا هذه نأ مولعملاو
مل مهنم ريثكلاو اهب نيعنتقم اوسيل نينطاوملا نأ ملعلا عم موسرلا هذه نع اريسفت انل اومدقي نأ هل قفارملا دفولاو
اعيمج طقسنو غرفتس ام اموي بويجلا نأل اهاياعر بويج ةلودلا ةنيزخ نأب لوقي يذلا إدبملا نم انافك هيلعو ،اهعفدي
.هللا ردق ال ِلحولا يف

ىلع ةقحتسملا نويدلل ةصصخملا ةيلحملا ةيلاملاب قلعتت تاءارجإ كانه نأب ريزولا ديسلا لوق ريرقتلا يف درو دقل
هذه انل اومدقي نأ ءاجرلاف ،عوضوملا اذه ةجلاعمل ةيلحم ةيلام تاءارجإ كانه نأب لوقي ريزولا ديسلاو ،تايدلبلا
.ةحرتقملا لولحلا يه ام مهفن انلع تاءارجإلا

موقتس اهنأ ةموكحلا نم امود عمسنو داصتقالا ةيكرح يف اماه ارود بعلت كونبلا نأ ،ريزولا يديس مولعملا نم
كرحتت ىتمف ،اهسفن ىلع اقالغنا دادزت فسألا عم كونبلا نإ لوقي عقاولا نأ ريغ ،قوسلا داصتقا ةيلمع يف اهرودب
ىلع سرش موجه عقو ةريخألا مايألا يف هنأ ملعلا عم ؟سالتخالا يه اهيفظوم نم ضعبلا ةمهم نأ مأ ،كونبلا هذه
؟فيزنلا اذه فاقيإل ةذختملا تاءارجإلا يه امف ،كونبلا لاومأ

؟اينمز كلذ ققحتي ىتمف تاقورحملا جراخ تاداريإك رالود يرايلم )2( ققحتس اهنأ ىلع ةموكحلا تدكأ اريخأو
.اركشو

دمحم ديسلا وهو ريخألا لبق ام لخدتملا ىلإ ةملكلا ليحأو يمهارب فسوي ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف بوغزوب رهاطلا

يئالمز ،يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ةدايس .اركش :بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلا
.نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

ءالمزلا ةوخإلا هب لضفت ام رركأ ال ىتحو اهيلإ اوقرطت دق ينوقبس نيذلا ةوخإلا نكل تاظحالملا ضعب تلجس دقل
نآلا وه يذلا صنلا لوح يديهمتلا ريرقتلا اذه دادعإ يف ةنجللا هتلذب يذلا رابجلا دوهجملل يريدقت نع ريبعتلاب يفتكأ
:لؤاست لكش يف ةطقن ىلإ قرطتأ نأ ةسلجلا سيئر ةدايس دوأ انهو ،قيضلا تقولا مغر شاقنلا عوضوم

حمسي يذلا تقولا يف ةيديهمتلا ريراقتلا عيزوت نم نكمتلا مدع ىلإ ةراشإلا ةسلجلا هذهل مكحاتتفا دنع انعمس
نأب اولاقو اولخدت دق ءالمزلا ضعب نأ كلذك انعمسو ،شّاقنلا عوضوم ّصنلل ةينأتملا ةساردلاب رقوملا انسلجم ءاضعأل
ةساردلا يف قمعتلاب مهل حمسي ال ام اذهو ادج ريصق تقو يف تعزو دق -ىلوألا ةرملاب نكت ملو- ةيديهمتلا ريراقتلا
.انيلع ةضورعملا نيناوقلا صوصن لوح يأرلا ءادبإو

يوتحي هنأ ةصاخو قمعب نوناقلا اذه ةسارد نم اهنكمي مل تقولا نأب ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا يف اضيأ انأرق دقو
.ةقمعم ةساردو ارواشت بلطتي اذهو زيهجتلل اساسأ ةهجوم ةينازيم ىلع

دح يف ةنجللا نأ مأ ناجللا لمع ءىطابت ىلإ هببس عـجري اذه تقولا قيض له وه ةسلجلا سيئر ةدايس يلاؤسف
؟ارخأتم ريرقتلا اهلصي اهتاذ

ببسلا له وه يلؤاستف ،رقوملا انسلجم ىوتسم ىلع اريصقت كانه نأ انتاشاقن عباتي يذلا نطاوملا مهفي ال ىتحو
ءوس عقي ال ىتح حيضوت ىلإ نطاوملا جاتحي ةلاحلا هذه يفو ؟رخآ ببسل عجري هنأ مأ ةنجللا لمع ءىطابت ىلإ عجري
.اركشو مهف

ةقيقحو ،خألا لؤاستل ةباجإ كانه هللا ءاش نإ نوكتسو بوغزوب رهاطلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



دبع ديسلا وه ريخألا لخدتملا .كلذ هل ّمدقيس هللا ءاش نإو اراسفتسا بلطتي ماظن ةطقن ةباثمب ناك يذلاو هلخدت نإف
.لضفتيلف يزوزام رداقلا

ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر يديس اركش .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
ديسلا ىلع ءاجرلاب حلأ لب وجرأو ةماه اهربتعأ طاقن لوح لخدتأ ةمدقم نودب ،يتاليمز ،يئالمز ،ةموكحلا يلثمم
:نينثا نيببسل رابتعالا نيعب اهذخأي نأ ريزولا

.نينطاوملا تاحومطو لامآ نع ةقيقحبو قحب ربعت تالاغشنالا هذه نأ وه لوألا ببسلا -

.بونجلا قطانم يهو ،نطولا اذه قطانم نم ةقطنمل تايصوصخ اهل نأ وه يناثلا ببسلا -

يتلا تايلآلا يه امو ،قطانملا هذه يف ةيلحملا ةيمنتلا معدل كرحتي مل اذامل لءاستأ انأ ،بونجلا قودنصل ةبسنلابف
؟هاجتالا اذه يف قودنصلا اذه لمعي ىتح ةيلاملا ةرازو اهتذختا

،بونجلا قطانم يف انل ةبسنلاب ىوصق ةيمهأ وذو قيمع لاغشنالا اذهف ،ءابرهكلا رعسب صاخ يناثلا لاؤسلا
رقفي ءابرهكلا رعس نإ ثيحب ،ةيمويلا هتايح يف نطاوملا اهلوانتي يتلا ةيساسألا داوملا لثم هلثم ايساسأ هربتعنو
ضعب نإ ،عالطاو ةعانق نع اذه لوقأو ،ةيئاوهلا تافيكملا لامعتسا نم ىتح نايحألا ضعب يف اهمرحيو لب تالئاعلا
ءالغل ارظن اهلامعتسا عيطتسي ال هنكل ةيئاوهلا تافيكملا كلتمي -اذه ريزولا ديسلا ملعيو- بونجلا قطانم يف نينطاوملا

.ءابرهكلا رعس

ردقت ايموي تاعاس ينامث لدعمب لغتشي ادحاو ايئاوه افيكم نأ ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا ملعي نأ بجي امك
تاعاس ينامث لدعمب نالمعي نييئاوه نيفيكم كلتمت ةلئاعلا تناك اذإ كلاب امف ،رانيد فالآ 6 يلاوحب ةيرهشلا هتروتاف
بلطم كلذ نأ ربتعأ اذل .غلبملا اذه ةميقل ارظن اريثك انيف رثؤي ام اذهو ايرهش رانيد فلأ 12 ـب اهنيح ةروتافلا ردقتسف
كالهتسالل ةبسنلابو يحالفلا عاطقلل ةبسنلاب ءابرهكلا رعس معد يف رابتعالا نيعب هذخأ نم دبال يرهوجو يساسأ
.يلئاعلا

تايدلبلا نم ةيدلب يف زاغ ةطحم كلتمن اننأ ريزولا يديس مكيلع ىفخي ال ،ةيلورتبلا داوملا ىلع ةيابجلل ةبسنلاب
ةنيزخل لخدت ال ةقحتسملا ةيابجلا نكل ،يعيبطلا زاغلاب ءابرهكلا ديلوت ةطحم لومت يهو ادج ةريقفلا لوقأو ادج ةريقفلا
.راردأ ةيالو يف ةزكرمم تسيل مألا ةكرشلا نأ مكحب ىرخأ تايالو ىلإ بهذت امنإو ةيالولا

نأو ةصاخ ،راردأ ةيالو يف اهيلإ ةسام ةجاح يف اننأل ةيابجلا هذه عاجرتساب لفكتلا مكنم بلطن اننإف هيلعو
.ةمدعنم ربتعت ةيالولا ةينازيمو تايدلبلا ةينازيمل ةبسنلاب لخدلا رداصم

فرط نمو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ ةوخإلا فرط نم رارمتساب حرطت ةلكشم يهف تايدلبلا زجعل ةبسنلاب
دوجوب ينم رثكأ ةيارد ىلع متنأو ،ةدوجوملا تايدلبلا هتاه لكل اسجاه لكشت تحبصأو ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا

ام ءاطعإو زجعلا اذه ىلع ءاضقلل ةسوملم تاءارجإ ذاختا ىلع حلن اننإف هيلعو ،زجعلا نم يناعت ةيدلب فلأ يلاوح
.ةينطولا ةيمنتلا ساسأ اهنأل ،ةيلحملا ةيمنتلل تادامتعالا نم نكمأ

تحرط دقو ،ةيلاملا نوناق قيبطت لالخ نم ردصت يتلا ةيميظنتلا ميسارملا ضعب نع انه ثدحتأو ،راقعلل ةبسنلاب
اذه نإ لوقأف رركأو 10/11/93 يف رداصلا 93/271 موسرم انه ركذلاب صخأو ةموكحلا جمانرب ةشقانم يف اذه
ةيئانلا راتخم يجاب جرب ةيدلب يف دحاولا عبرملا رتملا ردقي هنأل ،بونجلا قطانم قح يف ملاظو لب فحجم موسرملا
عفدي ىربك ةماط ربتعت هذهو ،ةمصاعلا رئازجلا يف دوجوملا عبرملا رتملا سفنب رجينلاو يلام دودح ىلع ةدوجوملا
ةميقل يقيقح مييقت عضو مكتدايس نم بلطنو موسرملا اذه ضفرن نينطاوملا ءالؤهل نيلثممك نحنو ،نطاوملا اهنمث
قطانم ضعب يف اهسفن تسيل ةيبونجلا قطانملا ضعب يف ضرألا ةميق نأل كلذو نطولا نكامأ لك يف ضرألا
.ايلعلا باضهلا قطانم ضعب يف وأ طسولا قطانم ضعب يف اهسفن يه اضيأ ةرورضلاب تسيلو لامشلا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ريزولا يديس مكل اركش ،ةسلجلا سيئر يديس مكل اركشو فاصنإلاب بلاطن نحنف هيلعو
.هتاكربو



لثمم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو نيلخدتملا لكل اركشو يزوزام رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اركشو نيلخدتملا ةلئسأ ىلع درلل ةموكحلا

ةبوجألا ميدقت ناكمإلا ردقب لواحأس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
نوناق نأب لوقأ نأ ديرأ ةيادبلا يف .تالاغشنالا ضعب ىلع ةباجإلاو ةيؤرلا حيضوتل ةيرورضلا ليلاحتلاو تايطعملاو
لوح انلاغشأ ءانثأ ةعقوتملا ريغ تايطعملا ضعب ليدعتل يئانثتسا عباط هل نوكي نأ ضورفملا نم يليمكتلا ةيلاملا
انلك ةيضاملا عبرألا تاونسلل ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا رييست طورش نأب املع ،ةينعملا ةنسلل يداعلا ةيلاملا نوناق
،ةيفافش لكبو ةيعوضوم لكب يلودلا دقنلا قودنص عم رواشتلاب ايونس ددحت تناك اهنأ دجن ثيحب ،اهب ةيارد ىلع
نم ءاوس تاءارجإلا ديدحتو ىربكلا تانزاوتلا ديدحت راطإ يف رابتعالا نيعب ذخؤت ريياعمو سيياقم كانه تناكو
كانه ناك زيهجتلا ةينازيمل ةبسنلابو ،ةيضاملا تاونّسلا يف ،ةقيقحو ،ةيعامتجالا ةيامحلا وأ ةيداصتقالا ةيمنتلا بناج
%7 ددحن امدنعو ،ردقلا اذه زواجتن نأ عيطتسن ال اننأب املع %7 ـب ردقي ماخلا يلخادلا جتانلل ةـبسنلاب ساـيقم

ةيرورض تناك نإو ىتح اهقيقحت عيطتسن نلف مويلا اهنع متثدحت يتلا تايجاحلل رظننو زيهجتلا ةينازيمل ةبسنلاب
زيهجتلا جمانرب ديدحت ةيناكمإ انل نوكتس يلودلا دقنلا قودنص عم ةيقافتالا ماربإ دعب نكل ،يلاجعتسا عباط تاذو
.« Le financement simple» جماربلا هذه ليوـمت طورـش دودـح يف اذـه نوـكيس نكلو تايجاحلاب طبترملا

ةقيرط يف لثمتي لكشملا لب يلام زجع دوجو ببسب تسيل يهو ،ةساردلا ديق يه ةينازيملاب ةصاخلا ةلكشملا
نوكي يلام طسق ذخأب ءوجللاب مأ كونبلا نيب ام قوس ىلإ ءوجللاب نوكي زجعلا اذه ليومت له ،زجعلا اذه ليومت
تادوهجملا ىلع ابلس رثؤي نأ كلذك نكمي له ؟يبلس ريثأت اذهل له ؟ةنيزخلا ىوتسم ىلع ةلودجلا ةداعإ هردصم
؟ءارولا ىلإ اعوجر كانه نأ جتنتسن له ؟ةقباسلا تاونسلا يف ةلوذبملا تايحضتلاو

انك ولو ىتح نادلبلا عيمج ىوتسم ىلع لوبقم وهو %2 ىوتسم ىلع زجعلا يف مكحت كانه ،ال لوقنف بيجن نحن
% 3 ةبسن تددح دق يبروألا يدقنلا قوسلا ديحوتب ةصاخلا تايقافتالا نيأ ،ابروأ نادلبل يومنتلا ىوتسملا كلمن ال

.زجعلا اذه ليومت ةقيرط يه هلك اذه نم مهألاو ،ابوروأ نادلب لكل لوبقم يلام زجعك

ةباثمب يه يتلاو ءايشألاو بلاطملا ضعب نع متثدحت ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايجاحلا صخت ةيناثلا ةظحالملا
تفعاضت ولو ىتح هنإ اهنأشب لوقن ةيقيقحلا ةيعامتجالا لكاشملا ىلإو ةيقيقحلا تايجاحلل انرظن اذإ ،ةيلحم بلاطم
ليومتلا يف لثمتي انه يساسألا لكشملاو ،تايجاحلا عيمج ةيبلت عيطتسن الف تارم ثالث وأ نيترم ةلودلا ةينازيم
.لباقملاو

هذه ةيبلتل ةيرورضلا ءايشألا لك زجنن نأ انناكمإب له مأ تايجاحلا هتاه لك لومن نأ انناكمإب له لءاستن انهو
؟تايجاحلا

قلعتت ةسايس راطإ يف ةينازيملا زجع ليومتو ىربكلا تانزاوتلا ىلع ظافحلا ةيفيكب قلعتت ةثلاثلا ةظحالملا
. «une politique des finances publics» ةيمومعلا لاومألاب

ةيداصتقالا تاحالصإلا راطإ يف تضم تاونس ذنم اذهو ةيمومعلا لاومألل ةسايس ديدحت يف انقلطنا دقل
لهو ؟اهقيبطتو ةسايسلا هذه يف مكحتلل ةقاط كلمن له لوقن انهو اهيف رمتسن نأ ضورفملا نمو ،ةيلاملاو ةيعامتجالاو
نع -ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ اذه تلق نأو يل قبس امك- دعتبنو ةيعامتجالا لكاشملا يف مكحتلل ةردقلا كلمن
نكمي يلاتلابو ،ىربكلا تانزاوتلا ىلع ديدهت نيوكت يف ببستنو ةيعامتجالا تاطوغضلا تحت انسفنأ دجنف ؟"ةيوبعشلا"
.لبقتسملا نهرن نأ ةقيرطلا هذهب

يلخادلا جتانلا نم %8 نم رثكأب ةنيزخلا ىوتسم ىلع يلام زجعب اـنقلطنا نيأ ،93 ةنس ةياهن ركذتي انعيمج
لماك ربع ايجيردت ادوهجم لذبن نأ انيلع ضورفملا نم ناك ةينازيملا ىوتسم ىلع تانزاوتلا عاجرتسالو ،ماخلا
يف كلذو ،94 ةنس ةيادب ذنم ،يداصتقالا شاعنإلا جمانربو رارقتسالا جمانرب راطإ يف اذه ثدح اقحو ،تاونسلا



.يلودلا دقنلا قودنص عم ىلوألا ةيقافتالا قيبطت راطإ

شاعنإلا نيأ نينطاوملا لؤاست ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا طاسوألا يفو ةحاسلا يف نايحألا ضعب يف عمسن
رومألا نم كلذ ريغو ةلاطبلاك ةيعامتجالا لكاشملا ىلع ءاضقلا فيكو ؟تاسسؤملا شاعنإ وه نيأو ؟يداصتقالا
؟اهنع متثدحت يتلا ىرخألا

اذه !ماه لاؤس اذه ؟نيتنس وأ ةنس يف اهنم يناعت يتلا لكاشملا عيمج ىلع ءاضقلا رئازجلا ناكمإب له لوقن انهو
يطغت يتلاو يمومعلا عاطقلل ةعباتلا ةيداصتقالا تاسسؤملا ةراسخو ةنيزخلا ىوتسم ىلع يلاملا زجعلا بناج ىلإ
.ةيرئازجلا ةيداصتقالا ةدعاقلاو ةيعانصلا ةدعاقلا نم %80 ابيرقت

ىلإ زجعلا نم يناعي تاسسؤملا هذه ضعب لازامو ،يلاملا زجعلا نم يناعت تناك ركذلا ةفلاسلا تاسسؤملا عيمج
تاونس 4 ةليط تلذب يتلا تادوهجملا مغر اذهو ،لمعلا نع امامت هفقوتو هسالفإ نع نلعي رخآلا ضعبلاو ،اذه انموي
تاسسؤملا تنلعأ اذه مغرو ،راعسألا عفرو ،راعسألا ريرحت ،رانيدلا ةميق ضيفخت ،تايحضتلاب تزيمت يتلاو
؟رخآ رايتخا كانه له لوقن انهو ،لامعلا درط مث قلغلا يلاتلابو سالفإلا

يلاملا ريهطتلا قيرط نع لخدتلا يف ةينازيملا ىلع طغضلا فيفخت ىلع انلمع دقف ةقيرطلا هذه عابتا عمو
!1997 ةنس ةياهن ىلإ 1991 نيب ام يرئازج رانيد رايلم 800 نم رثكأ تمدق نأ دعب تاسسؤملل

لحلل ةضرعم تناك يلحملا عاطقلل ةعبات ةسسؤم 700 براقي امو لحلل ةضرعم تناك تاسسؤملا نم ريثكلا
؟رخآ رايتخا نم له لوقأو رركأ ! اضيأ

ام قوسلا ىلإ ءوجللا قيرط نع الإ ىتأتي نل يذلاو يلاملا زجعلا اذه ليومت ةيفيك يف لثمتي مويلا يساسألا لكشملا
.كونبلا ىوتسم ىلع ةريبك ةيلام دراومو ةريبك ةلويس دجن ثيحب ،كونبلا نيب

ىلع ةدوجوم ةمخض ةيلام غلابم يه تالئاعلاو نينطاوملا وأ ةيداصتقالا تاسسؤملا فرط نم ةعدوملا غلابملا
.كونبلا ىوتسم

يف كارطانوس ةكرش هب تلضفت يذلا يدنسلا ضرقلا ىوتسم ىلع ةلجسملا جئاتنلا وه اذه ىلع ليلد نسحأو
لوصحلا دصق هـيف قالـطنالا مـت يذلاو رـئازجلا يف لاوـمألا سوؤر قوـس ميظنتل ىلوألا ةيلمعلل قالطنالا راطإ

ةدم يف هيلع لصحتن نأ ضورفملا نم ناكو نيعوبسأ ةدم يف غلبملا اذه ىلع انلصحت العفو رانيد رييالم 5 ىلع
ةدم دعب ةيفاضإ رانيد رييالم 3 ىلع انلصحت ،رانيد رييالم 8 ـب ددحو كلذ مت العفو فقسلا عفر كلذك انلضف ،نيرهش

.رانيد رايلم 12 ـب كارطانوس ةكرشل يدنسلا ضرقلل انقلغ بناج ىلإ اذه ،مايأ 10

اهب حرصم ريغ تاطايتحا كانهو ،تالئاعلا وأ صاخشألا وأ تاسسؤملا يدايأ نيب ةيلام دراوم دوجو ينعي اذه
يف ةعدوملا غلابملل ةئراطلا تاريغتلا لوح تامولعم انءاطعإ كونبلا نم انبلط دحاو نآ يفو كونبلا يف ةدوجوم يهو
كارطانوس ةكرشب صاخلا يدنسلا ضرقلا نأ ينعي اذهو ،ريغتت مل اهنأ اندجوو ،صاخشألا تاباسحب ةصاخلا كونبلا

les» اهردصم نكي مل اهيلع انلصحت يتلا ةيلاملا غلابملا نإ لوقن نحنف ةعجشم ةدئاف ةبسن هدنع تناك ولو ىتح

comptes bancaires » تاباسحلا جراخ نم تءاج لب ،كارطانوسل اهميدقتل ةيكنبلا تاباسحلا نم اهباحصأ اهبحسي ملو
اهقيرط نع نأل ،يمخضت ريثأت اهل سيلو ،ةءانبو ةديفم ةقيرط كوـنبلا نيب ام قوس ىلإ ءوجللا نإ لوقن نذإ ،ةيكنبلا
جاتنإلا يف اهل لباقم ال يتلا ةيدقنلا ةلتكلا يف ةدايز نيوكتلو "رانيدلا عنصنل رانيدلا ةعبطم" ىلإ ءوجللا نع ينغتسن
.دئاوفلا بسن عفترتسف مخضتلا ىوتسم عفترا اذإو ،مخضتلا يف ببستت نأ نكمملا نم يتلاو

تضفخناو ،ادج ةيرورض تناكو%24 ىلإ دئاوفلا ةبسن تلصو ،تايحضتو تادوهجم دعبو مويلا ،هلل دمحلا
دج ةبسن ربتعت ثيح %8,5 ـب ةيليوج 1 نم ةيادب اذـهو راـمثتسالا ىلع قبطت ضورقلا تحبصأو ةيجيردت ةفصب
هنأل ، %6 نم لقأ مخضتلا ىوتسم مادام ،ةدئافلا هذه رعس ىلع ظفاحن نأ طقف انيلعو ،نيرمثتسملا فرط نم ةعجشم
قرفلا نوكي نأ ىلع رهسلا ضورفملا نمو ،%10 ىلإ هذه ةدئافلا ةبسن عفترتسف %8 ىلإ مخضتلا ىوتسم عفترا ول
.لقألا ىلع نيتطقنب ةدئافلا ةبسنو مخضتلا ةبسن نيب



بسح حوارتت ةريخألا هذه ،رانيدلا ةميقل ليدعت الو رانيدلل ضيفخت كانه دجوي ال ،رانيدلا فرص رعس صخي اميف
يتلا يه رالودلا ةميق لب ضفخنت مل رانيدلا ةميق ،ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ تلق امكو ىرخألا تالمعلا ةميق
كنرفلا ءاوس تالمعلا ضعب عم ةنراقملاب نكلو ،ىرخألا تالمعلا لكل ةبسنلاب ريبك لكشب تعفترا دقو ،تعفترا
دجوي الو -هلل دمحلاو- تنسحت ،ةريخألا ةتسلا رـهشألا لالـخ تنسحت دق رانيدلا ةميق نإف كرام شتودلا وأ يسنرفلا

تافرصت وه تاسسؤملا ءاسؤرو نيرمثتسملا تايونعم ىلع رثأ دق نوكي نأ نكمي يذلا صقنلاو ،فرصلا يف ةراسخ
.كونبلا ىوتسم ىلع تاراطإلا ضعب

نوبلطي «La domiciliation bancaire» تاروتافلا نومدقيو نودروتسملا اصوصخو ةراجتلا باحصأ مدقتي نيحف
حرطيو ةروتافلا غلبم نم %100 ميدقت ىلع نوقفاوي دقو ةروتافلا غلبم نم %110 لثمي يلام غلبم لباقم اغلبم مهنم
ةروطخ نويلم ةئام لاقي ؟ةئامو ارايلم عضأ اذاملف ،كنبلا يف ميتنس رايلم عضأ ميتنس رايلم تدروتسا اذإ لاؤسلا
.فرصلا

يف لوبقم ريغو ينالقع ريغ الوأ وه اذه لثم فرصت نذإ ،ةيطغتلا كنبلل تناكل رانيدلا ةميق ضيفخت الولف
سيئر فراعتي امدعبو ،نوبزلاو كونبلا نيب ةقث ةقالع ةّمث نوكت نأ ضورفملا نمو ةيلاملاو ةيداصتقالا دعاوقلا
ضرفي نأ ضوع اضورق هل مدقيف هنوبزب ةقث ةقالع كنبلا بحاصل نوكت نأ ضورفملا نم لامعألا لاجرو ةسسؤملا

ةروطخ نييداصتقالا نيلماعتملا لك تاينهذ يف خسر فرصتلا اذه لثم نذإ ! ةيلامجإ ةفصب ةيلام غلابم ميدقت هيلع
وأ نيتنس ةدمل ةيجراخ ضورق ىلع نولصحتي نيرمثتسملا وأ نيدروتسملا نإف تالاحلا ضعب يف ىتح ،فرصلا
رثكأو رمثتسملل ضرقلا اذه طورش سفن يف مدقت تانامض ءاطعإ ضفري كنبلا نكل ،تاونس سمخ وأ تاونس ثالث
la crainte de la) حبصت فرصتلا اذهب نذإ ،(une provision supplémentaire) ميدقت رمثتسملا ىلع ضرفي وـهف اذـه نم

perte de change) يذلا يجراخلا ليومتلا ىلإ ءوجللاو رامثتسالا يف مهددرتو سانلا فوخت ىقبيو تاينهذلا يف ةخسار
سيل رانيدلا ةميق ديدحتو ،رانيدلا ةميق ضيفختل ةجاح يف انسل اننأ ىرخأ ةرم دكؤأ نكلو ،دئاوف هتايط يف لمحي
،ةبعصلا ةلمعلل بلطو ضرع كانه يأ فرصلا قوسو كونبلا نيب ،يدقنلا قوسلا ىوتسم ىلع متي لب ايرادإ اديدحت
ةعست ىلإ لصو يذلا ةبعصلا ةلمعلاب يطايتحالا ىوتسملاو داريتسالا بلطو كونبلا ىوتسم ىلع ةلويسلاو نزاوتلاو
مهيدل سيل نورمثتسم كانه -هللا ءاش نإو- رانيدلا يف رارقتسا كانه اذهلو ،رانيدلا ةميق ضيفخت رربي ال رالود رييالم
.بناجلا اذه نم فوخت يأ

مظنتس يتلا ةديدجلا ةلمعلا ،(Euro) ةيضق سلجملا ءاضعأ نم ةوخإلا دحأ حرط دقف ،(Euro) ةلمع صخي اميف
(Euro) رود لوح يأر ءاطعإ ايصخش تضفر انأ .فادهأ اهلو تاريربت اهل يتلاو ،ةيبوروألا قوسلا يف قبطتسو

يلامجإ نم %62 قوفي وهف ابوروأو رئازجلا نيب يراجتلا لدابتلا ىوتسم ذخأن ول ةقيقح ،رئازجلا ىلع هريثأتو
دقف طاشنلا يف (Euro). لوخد ءانثأو ،ايونس %65 ىلإ نايحألا ضعب يف لصيو رئازجلل ةيجراخلا ةيراجتلا تالدابملا
ىشامتن رخآ رايتخا انل سيلو انيلع تضرف اذإ ام ةلاح يف (Euro) ـب اهعم تالدابملا ليومت ابوروأ نادلب انيلع ضرفت
نادلب لخاد رارقتسالا (Euro) يوقيسو ملاعلا ربع ةراجتلا ميظنت بسح رالودلا عم (Euro) سفانتيس ،هقبطنو هعم
ريثأت وه ام ةسارد مويلا انعقوت ول ىتحو ،رالودلا مامأ ابوروأ ةيوقتو ميعدت يأ ،يسيئرلا هفده وه اذهو ابوروأ

(Euro)، تابلقت فرعت ةيلاملاو ةيدقنلا قاوسألا ؟ةنس دعب وأ رهش دعب وأ دغلا وأ مويلا رالودلا ريثأت ةسارد انناكمإب لهف
يه ام مييقت وأ ديدحت نكمملا ريغ نمف اذهلو ملاعلا قطانم ضعب اـهفرعت نأ نـكمي يتلا تامزألا وأ تافرصتلل ارظن
.نيتنس وأ ةنس ىلإ نآلا نم هلوخد ءانثأ (Euro) تاريثأت

انتلمع برضك تناك امهم تاديدهتلا لكل يدصتلا ةيغب يرئازجلا داصتقالا ةيوقت وه هب موقن ام نسحأ نإ لوقنو
قاوسألل ةبسنلاب يرئازجلا داصتقالا ةيعبت صيلقت وه ءيش نسحأو ،ىرخألا تالمعلا وأ رالودلا وأ (Euro) نم ءاوس
.ةيجراخلا

نم %80 قوفي لدعملا دجن ةيجراخلا قاوسألل انتدوع دنعو ،نينطاوملا لك تايجاح ةيبلتو تاسسؤملا صخي اميف
قوسلا رارقتسا برض يف لثمتت ةروطخ يف نوقاب -ةقيقح- نحنف ،ةيجراخلا قاوسألا هذهل يجراخلا نيومتلا
تارداص عم ينطولا داصتقالا طبرل ةبسنلاب ىتحو ةيلخادلا وأ ةيجراخلا تانزاوتلا ديدهت ةروطخ وأ ،ةيرئازجلا



ىلإ لصن امل اذهلو ةيداصتقالا ةيلاعفلاب اهيلع ءاضقلا يرورضلا نمو ةروطخلا سفن دجن كلذك ،اهجاتنإو تاقورحملا
يف نحنو ةصاخ هب مايقلا نكمي ءيش نسحأ ،ةصاخ مأ ةيمومع تناك ءاوس ةيرئازجلا ةيداصتقالا تاسسؤملا ةيلاعف
،ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا ريرحتو ،ةعانصلا ريرحت نمضتي ،ةملكلا ىنعم متأب قوس داصتقا انسسأو قوسلا داصتقا
ليوحتلا ةردق ،رانيدلا ليوحت ،ةيرئازجلا ةلمعلا ليوحتو ،يئابجلا ماظنلل ةبسنلاب قئاقحلاو تايطعملا عم فييكت كانهو

(la convertibilité courante du dinar est assurée)، ةسمخ ةميقب ليوحت هل مدقيسف يرئازجلا نطاوملا رفاس ول ىتحو
نامض يه ةيقيقحلا ةيلاعفلا نكلو ،البقتسم رومألا نسحتتسو -هللا ءاش نإ- ةديمح ةيادب هذه ،يرئازج رانيد فلأ رشع
.ةيجراخلا مأ ةيلخادلا قوسلا يف ءاوس ةيسفانتلا اهتردق نم عفرلاو اهتيلاعفو تاسسؤملا طاشن ىلع ينبم لبقتسم

،ينطولا جاتنإلاو ةينطولا قوسلا ةيامح ةصاخ مأ تناك ةيمومع ءاوس ةيرئازجلا تاسسؤملا بلطت امدنع مويلا
ضرف ىلإ تاسسؤملاب يدؤت ةيراكتحا عاضوأ يف ىقبن له ؟ةيامحلا هذه ىوتسم وه ام ؟ةيامحلا هذه يه ام لءاستن

؟دحاو جوتنم ىلإ ءوجللا هيلع ضورفملا كلهتسملا ىلع ةيعونلاو اهتدوجو اهرعس

قوسلا يف ةيبنجألا ةسسؤملا نم فوخت ةّمث ناك اذإف ةيجراخلا قوسلا وحن انتاسسؤمب ذخألا وه نحن انفده
داصتقا ،ةسسؤملا ةيلاعف وه يساسألا لكشملا نذإ ؟اهيف زكرمتلاو ةيجراخلا قاوسألا ضوخل حمطن فيك ،ةيلخادلا
ترفوت اذإف ،تاسسؤم لب ةرازو وأ ةرادإ داصتقا سيلو تاسسؤم داصتقا وه -ةيساسأ ةيداصتقا ةدعاق هذه- قوسلا
سيل اهلحو ةيمومعلا تاسسؤملا قلغف اذهلو ،داصتقالا مدعني تاسسؤملا تمدعنا اذإو داصتقا انل ناك تاسسؤم انيدل
دوجول ارظن كلذو يئاهنلا لحلل تاسسؤملا نم ريثكب تدأ يتلا يهو ةيقاب ةيجهنملا هذه دعت ملف ،لحلاو قلغلا لجأ نم
.نييرئازجلا لكاشم لحو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف كراشت نأ نودب ةمخض ةيعانص ةقاط لكشم

نم اوءاج سلجملا اذه ءاضعأ ناوخإلا ةيبلغأو- يلحملا عاطقلل ةعبات ةسسؤم ةئامثالثو فلأ اندنع تناك ول
نيأ ،ةنيزخلا مهل عفدت ىتم نورظتنيو نورظني ماعلاو رهشلا لاوط ءاسمو احابص لامعلا اهيف ىقبي -يلحملا عاطقلا
؟لكشملا نيأ ؟ةنيزخلا بنذ نيأ ؟ةلودلا بنذ

له مويلا نكلو ةيقطنم ريغ تاءارجإ ،رييستلا يف تافرصت ،دلبلا تسم ةيداصتقاو ةيلام ةمزأ ،يداصتقا لكشملا
يف لحلا اندجو دقل ؟ىودج نودب رانيد رايلم 800 تاونس عبس ةدم يف تمدق يتلا ةنيزخلا قيرط نع لحلا نوكي

لك مهل انيطعأ ثيح لامعلا فرط نم تاسسؤملا هذه ءارش حارتقاو لامعلل قوقح ميدقتو تاسسؤملا هذه لح
.كلذ اوضفر مهنم اريثك نكلو تايناكمإلا

نم انبلط ،لامع فرط نم ةنوكم مهسأ تاذ ةكرش ةئامسمخ نم رثكأ ىلع تمسق ةسسؤم ةئامثالث عيب مت امدعب
يف باونلا ةوخإلا ىلع تحرتقا اذهلو ،لامعألا يف قالطنالا متيل ضورقلا يف تاليهستلا ضعب اهءاطعإ كونبلا
ةرايز يهو ،مهتايالو نوروزي نيح مهنم بلطت ةمهاسم لقأ يلحملا ىوتسملا ىلع ينطولا يبعشلا سلجملا
يف مهكراشن ىرخأ لكاشم نوناعي اوناك اذإ وأ ال مأ طاشن كانه ناك اذإ اّمع راسفتسالل لامعلل تعيب يتلا تاسسؤملا

نسحتتسو ةديدج ةقالطنا اهنكلو لكاشم اهدنعو طشنت ،مهسأ تاذ ةكرش ةئامسمخ نم رثكأ اندنع مويلا نكلو ؟اهلح
ةيمنتلا يف ريثكب مهاست نأ نكمم ةيعانص ةدعاق هذهو ،ةجيتن يطعتو ةيجيردت ةفصب فورظلا -هللا ءاش نإ-
.ةيداصتقالا

ىلع ةيابجلل يبلسلا ريثأتلا نأل ،ةيداعلا ةيابجلا تاداريإ يفو رامثتسالا يف نيسحتلا نكمي ةقيرطلا هذهبو
ةلمعلا تاداريإ نم %95 يلاوح لثمت تاقورحملا تارداص تاداريإ تناك اذإف ،مويلا فورعم وه تاقورحملا
وأ نيتنسلا لالخ رثؤي ال ليمربلل ارالود رشع ةعبرأ وأ رشع ةثالث ىلإ لورتبلا رعس ضافخنا نإ لوقنس ةبعصلا
ريوطتو ةبعصلا ةلمعلاب يطايتحالا لضفب وهو حيحص اذه ،ةيجراخلا تانزاوتلا ىلع ةلبقملا ثالثلا تاونسلا
ضوعن فيك نكلو -ةدوجوم اهلك ماقرألا- ةينويدملا دس ىوتسم كلذكو داريتسالا ىوتسمو ،ةيلامجإلا تارداصلا
ةينازيملا تاداريإ ةلكيه نورتو مكيديأ نيب يتلا ةينازيملا نورت ول ؟قزأملا اذه نم جرخن فيكو ؟ةيلورتبلا ةيابجلا

بلجت يكل ،ةيداعلا ةيابجلا يف تاداريإك رانيد رايلم 350 يلاوح 98 ةنس يف عقوتن اننأ نودجت ةيابجلا ىوتسم ىلع
نم نوكتت اهنأ دجن ،هذه رانيد رايلم نيسمخو ةئامثالثلا نوكتت ّمم ثحبن نيحو ،رانيد رايلم نيسمخو ةئامثالث انل

،ةيكرمج موسر اهيف ،ةرشابملا ريغ بئارضلا ينعي ،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نمضتت يتلا لامعألا ىلع ةبيرض
رايلم نيعبرأو دحاو غلبمب (I.R.G sur salaire) اهيف كلذ ىلإ ةفاضإ ،الثم غبتلا ىلع ةرشابم ريغ بئارض اضيأ اهيف
بلجي ال (l’impôt sur I.B.S) نأ دجن ىرخألا بئارضلا للحن املو ءارجألل يلامجإلا لخدلا ىلع ةبيرضلاو رانيد
طفنلا عاطق يف طشنت تاسسؤم حابرأ ىلع ةبيرض نم نوكتي غلبملا اذهو ،ايونس رانيد رايلم نيرشع نم رثكأ
يمومعلا عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملا ةيبلغأ ّنأ وه لكشملا نذإ ،ةصاخلا تاسسؤملا ضعبو نيمأتلا تاسسؤمو كونبلاو



ول ىتح ةراسخ يف نوملعت امك اهنأل مهاست ال ةيداصتقالا ةدعاقلا نم %80 وأ %75 ابيرقت تلق امك لثمت يتلاو
ىتح ،ةرداق ريغ يهف اهعفدب اهل حمست ال ةسسؤملل ةيلاملا ةردقلاو (la T.V.A) لامعألا ىلع ةضورفم بئارضلا تناك
.لام اهل سيلف )يكنبلا فشكلا( يفرصملا فشكلا ةيطغتل وأ ةينويدملا دس ىلإ بهذي لوخدملاف عيبتو جتنت ول

،يئابجلا برهتلا وهو رخآ بناج نم ىتحو ةمزألا نم يناعت يهف ،ءيشلا سفنف ةصاخلا تاسسؤملل ةبسنلاب امأ
ةريثك تافلم دوجو وه هلوق نكمملا ءيشلا ،هيلإ تلصو يذلا ىوتسملا مكئاطعإل تايناكمإلا يل تسيل ريخألا اذه
تاهيجوتلا ضعب انيطعأ اّننكل ،تاسسؤملا ءاسؤرو راجتلا ملظن ال يكل تاطايتحا ذخأن نأ قفاوأ انأ .ةعباتملل ةعضاخ
مغرو ةمزألا مغر مهطاشن يف نيقابلا ةعانصلا باحصأ ىلع ةباقرلا نم ام اعون فيفختلا ةيغب ةباقرلا حلاصمل
دحاو فلم اهنم تافلم اندنع ؟يئابجلا برهتلا لوح تايئاصحإلا ضعب ىرن امدنع نكل ،دالبلا اهتفرع يتلا لكاشملا
il» لوقي حبصأ اهفرعن يتلا نادلبلايف ضعبلا نأب ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ تلق دقو ،ميتنس رايلم نورشع هب

faut savoir tricher avec le fisc» طشنيو لمعي هنأ مهفي ال يكل لقألا ىلع ةلوقعم ةقيرطب نكلو لعفيلف برهتلا دري نمف
نيرشع تزواجت تاركنتلاو ةيئابجلا تالايتحالا تناك نيأ تافلم اندنع ؟رايلم نيرشع بيرهت اذاملف ،حابرأ هل تسيلو
،ةنيزخلا ليومت يف ةمهاسملا وه تاسسؤملا هذه ىلع ضورفملا مويلا نكلو !طقف دحاو صخش فرط نمو ارايلم
انلصحت ددع ىلعأ ،افلأ رشع انثاو ةئامثالث وه اهلك تاسسؤملا هذه فرط نم مهليغشت متي نيذلا لامعلا ددعل ةبسنلابو
.ادحاو اصخش سيلو لماع فلأ رشع ةسمخ وه هيلع

مهل نيذلا كرامجلا دنع الجسم نوكي نأ ضورفملا نم اذه داريتسالا ،عيبتو دروتست سانلا نم ةعومجم كانه
يف لجسم ءيش لك نأ مغر ،ةروتاف نودب نوعيبي صاخشألا ءالؤه ،ةرازولا سفن يفو بئارضلا حلاصمب ةقالع
نودب عيبلا لك متأ ،ميتنس رايلم رشع ةثالثب دروتسا صخش كانه ،ةروتاف نودب مهءايشأ عابت ريخألا يفو ،كنبلا
! ءيش لك ىفن ،تاروتافلاو اهنمثو هتاعيبم نعو ةيئابجلا تاحيرصتلا نع بئارضلا حلاصم ترسفتسا مويو ،ةروتاف

ثيح ،يئابجلا ماظنلل حالصإ كانه ّنأل انسفنأ ميظنت بجي ،ةريطخ ةروصب انايحأو ةدوجوم ةيبيرضلا تالايتحإلا
I.B.S) يف لثمتم %38 هنم يئابجلا طغضلا نم ةعانصلا باحصأو صاوخلا نورمثتسملا وأ تاسسؤملا ضعب وكشت

نأ نكمموtaux marginal»50%» هيفو لاع (I.R.G)و راعسألا ىوتسم ىلع رثؤت يهو اريثك ةعفترم T.V.A)و
ماظنلا اذه .ةباجإلا هناكمإب دحأ الف ،ةعانصلا باحصأو راجتلا ةيبلغأ ىلع اطيسب الاؤس حرطن ول اننكل ،اعفترم نوكي
نم هعفد مكيلع بجي مك نوفرعت لهف ،ةيقيقحلا ماقرألا ىلع قبطت ول عيرشتلا قيرط نع ةددحملا بسنلاب يئابجلا

نلف ،اهعفد نكمملا ةبيرضلا ناميقيو عقاولا يف ةعانصلا بحاصو رجاتلا لمعي ولف نذإ ! يفنلاب نوبيجيس ؟بئارض
كانه مويلاو ،أبخت ةيقبلاو اهليجست متي بئارض هيف ناك اذإ ريربت وه رثكألا ىلع ءيش مهأ ،رومألا هذه يف امكحتي
1999 ةنسل ةيلاملا نوناق عورشم يف اهريرقت تمدق دقو ،يئابجلا طغضلاو يئابجلا ماظنلا ةسارد ددصب ةينطو ةنجل
ىرخأ تاءارجإب موقن نأ ضورفملا نمو ،يئابجلا طغضلا ضيفخت لوح تاحارتقاب مكمامأ مدقتنس هللا ءاش نإو
ةراجتلا فرغو راجتلاو ةعانصلا باحصأ طاسوأ ىوتسم ىلع ةيعوتلاو ،يئابجلا ماظنلا حيضوت راطإ يف ةرشابم
.ةبيرضلا رودو ةيمومعلا لاومألاب قلعتت ةفاقثو ةيداصتقا ةفاقثو ةيئابج ةفاقث انل نوكت يكل ،ةعانصلاو

ىمست ىرخألا نادلبلا يفو ةبيرضلا ىمست اندالب يفف ،سوكعم ملاعلا نأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف تركذ
لبق انك اننأل ةيمستلا هذه اهيلع قلطنو ةمارغلا اهيمسن نحنو ،حابرألا بسح ةماع ةعفنم تاذ جمارب ليومتل ةمهاسملا

نمض كلذ ناكو ،ةبيرضلا نم نوبرهتي اوناك حالفلا وأ عناصلا وأ يرئازجلا رجاتلاف ،رامعتسالا تحت 1962 ةنس
دلب يف مويلا انمدام نكل ،ديج اذه ،رمعتسملا ىلع عفنلاب دوعت يتلا رمعتسملا ةبيرض نم برهت هنأل داهجلا ةيلمع
يرورضلا نمف ىرخأ ءايشأو ةيمومع تازجنم ليومتو ةيمومع لاغشأ ليومتل ةكراشم نع ةرابع ةبيرضلاو لقتسم
يف رمي يذلا رجاتلا اذه نإ تلق يننإ ىتح ،ةكراشملل تاينهذلاو راكفألاو رومألا روطتتو ،ضعبلا انضعب مهفن نأ
نويلم ةئامب ةعلس هتنحاش ألميو ،تاقرطلل اهديبعتو اهزاجنإ مدع ىلع ةلودلا متشيس ةرفح يف رثع ول هتنحاشب عراشلا
اذه ديبعتو ةئيهت يف مهاسي مل هنأ ركذتي ال هنكل ّدبعم ربغ قيرطلا دجو اذإ ةلودلا متشي مث نويلم يتئام وأ ةدئاف
! قيرطلا

سورد لاخدإ ةيبرتلا ةرازو يف انناوخإ ىلع انحرتقا دقو ،يقيقحلا اهانعمو ةبيرضلا موهفم يف ،لكشملا وه اذه
عفد نم فدهلا هنيقلت بجي عبسلا وأ تاونس تسلا وذ لفطلاف انئانبأل ةبسنلابو ةبيرضلا رود نع ةيسردملا جماربلا يف
عفدي نم ىفشتسملا تلخدو تضرم اذإ :الثم هل لوقلاب باوجلاو ةبيرضلا كدلاو عفدي اذامل هتلءاسمو ،ةبيرضلا
نأ بجي اذه لك ؟اهليومت مت فيكو ،اهب ءيج نيأ نم ،ةلواطلا ىلع سلجت ةسردملا يف تنأو ؟ىفشتسملا تاقحتسم
؟بئارضلا نم عفدي مك هلأسي ةراجتلا نم وأ لمعلا نم بألا يتأيو ءاسم تيبلا لخدي امدنع هنأ ىنمتأو لفطلل نقلي
ةعفنملا يه ام اديج فرعن يك اهيلإ -هللا ءاش نإ- لصوتنو لاجملا اذه يف مهئابآل ءانبألا ةبساحم ىلإ لصن نأ بجي



.ةماعلا

نحنو ،تاقورحملا قاوسأو لورتبلا راعسأ يف اصصختم تسل انأ البقتسمو ايلاح لورتبلا رعس ريثأت صخي اميف
لك كلمت ثيح ةيلود تالخدت كلذك اهلو ءاربخ يوحت يتلا كارطانوس ةكرش هلوقت امع بناجلا اذه نم امئاد زكرن
يسادسلل ةبسنلاب هنأ تركذ ثيح كارطانوس هتدكأ يونسلا طسوتملا رعس وه ارالود رشع ةسمخ رعسو تايطعملا
نادلبلا ضعب ءاربخو كارطانوس ءاربخ لوقي يناثلا يسادسلل ةبسنلاب ،ارالود رشع ةسمخ لدعم تققح لوألا
ىلع اريخأ ذختملا رارقلل ارظن اذه ،ربمتبس رهش نم ةيادب -هللا ءاش نإ- راعسألا عفترتس هنإ طفنلا يف نيصتخملا
نوزخملا نأل ربمتبس نم ةيادب هرامث يطعيسو ايموي ليمرب فلأ ةئامثالثو نويلم ـب ردقي ضيفختب O.P.E.P ىوتسم
رشع ةتس عقوت نم كانه ناكو ؟راعسألل ةديدج ةقالطناب حمسي ال امم ليمرب نويلم ةئامسمخ ىلإ لصو مويلا يملاعلا
نكل ،نييصاصتخا انسل ،عفتري نأ -هللا ءاش نإ- ّىنمتنو عفتريس مأ ضفخنيس له يردن انسلو ارالود رشع ةعبس وأ
.انتدئاف ىلإ لصي نأ ىنمتأ

كانه ،ةقيقح ،يجراخ ليومت ىلإ ةجاح يف انسل اننأ تركذ ةموكحلا ،يلودلا دقنلا قودنص عم ةيقافتالا دعب ام
؟ةنس اذامل ،تاقورحملا راعسأ ضافخنال ارظن ةنس ةيقافتالا هذه ّددمن نأب انوحصن جراخلاو لخادلا يف ةوخإلا ضعب
ماد امو ،ةيجراخلا تانزاوتلل ةبسنلاب اذه ،طايتحالا يف ةبعصلا ةلمعلاب رالود رييالم ةعست اندنع مادام هنإ لوقن نحن
200و ارايلم 11 تاقورحملا ريدصت ،1998 ةنسل رالود رايلم 5,7 ةينويدملاُ دستو ،رالود رييالم ةعست داريتسالا
ةقيقح ،رالود نويلم ةئامتسو ارايلم لب ،تاقورحملا جراخ رالود نويلم ةئامسمخ 1997 ةنس يف ردصن ملو ،نويلم

،ةبعصلا ةلمعلاب تلوم تامدخ راطإ يف ةبعصلا ةلمعلاب يلامجإلا لوخدملا نكلو علسك رالود نويلم ةئامسمخ انردص
ةريخألا هذه ،ةبعصلا ةلمعلاب جراخلا يف مدقت يتلا يوجلا لقنلا ةركذت ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةركذت ذخأن ول الثم
ىوتسم ىلع ليخادمو تانيمأت ةيلمعو ةبعصلا ةلمعلاب ةيطغت كانه يرحبلا لقنلل ةبسنلاب ،رئازجلا ليخادم نم ربتعت
les) ـب ةـصاخلا ةـبعصلا ةـلمعلاب هـلوخدم اذـه لك يف يمسرلا يلاـمجإلا مـقرلاو ،ةـبعصلا ةلمعلاب ةيرئازجلا قدانفلا

exportations de marchandises hors hydrocarbures, biens et services non facteurs: Un milliard six cents millions de

dollars en 1997).

ارالود رشع ةعبرأ وأ ارالود رشع ةسمخ ىلإ لصي يذلا طفنلا رعسبو ،هذه ةيلامجإلا تايطعملل ةبسنلاب اذهلو
ةميقب ةيداعلا ضورقلا ىلع لوصحلا نكمي طقف ،ضورقلاب معد وأ يجراخ ليومت ىلإ جاتحن ال نحن ،رالودلا فصنو
ظافحلا ىلع رهسن ةمكحم ةيجراخ ةينويدم ةسايس قيبطت راطإ نمضف ،كلذ يف عنام ال ،نيرايلم وأ فصنو رايلم
ىلع ظافحلاو ،ةيجراخلا تالدابملا يف مكحتلاو ةبعصلا ةلمعلاب يطايتحالا ىلع ظافحلاو يجراخلا نزاوتلا ىلع
ارالود رشع ةعبرأ ةميقب تاونس ثالث اهتدم ةلحرمل ةلكشم ةيأ انل تسيلف ،ةينويدملا ديدست طمنو دالبلا ةيقادصم
تايطعملا بسح دحاو لكل اهكرتن تاعقوتلاو ةدوجوم تاباسح هذه ،ليمربلل ارالود رشع ةسمخ ىلإ رالودلا فصنو
ارظن يلودلا دقنلا قودنصب لاصتا ىلع ىقبن نأب انحرص اننأ ريغ ،ةلكشم ةيأ انل تسيلو اهرطسي نأ نكمي يتلا
ةثالث لك يفف مييقتلاو رواشتلا ددصب نحنو نادلبلا لك ىوتسم ىلع ةبرجت يهف اهميدقت نكمملا حئاصنلاو لامعألل
يف ءاوس مكحتلا يف اننوديفيو ءارآ اننوطعيو عاضوألا نوميقي يلودلا دقنلا قودنص نم ءاربخ لبقتسن ةعبرأ وأ رهشأ
.ةيجراخلا تانزاوتلا يف وأ ةينازيملا

،ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلاو تايدلبلا ةيعضول ةبسنلاب الوأ ،اهنع متملكت يتلا ىرخألا طاقنلا صخي اميف
رايلم 2 وهو ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا ةدئافل يئانثتسا ليومتل حرتقملا غلبملا لوح تاظحالم تمدق دقف
لك ةدئافل ةيمومعلا تامدخلا ميدقتو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اماه ارود بعلت ةيدلبلا ّنإ ةقيقح ،رانيد
فرط نم ةمدقملا تامدخلا نيسحت ةيغب ةسارد حتف ةيرازولاو ةيرادإلا حلاصملا ضعب ىلع تحرتقا دقو ،نينطاوملا
ةيلخلا يه نمف ،يعامتجالا بناجلا يف ةصاخ لاعفو ماه رودب ةيدلبلا موقت دلب لك يفو ،ةقطنم لك يف تايدلبلا
نّسلا نم اوغلب نيذلا ةزجعلل ةبسنلاب اذكو ،ةيدلبلا يه اعبط ؟ةيرئازجلا ةمورحملا تائفلا ةنياعمب موقت يتلا ةيرادإلا

نأ ضورفملا نمف ةيانعلا هذهب موقت يتلا يه ةيدلبلل ةعباتلا ةيعامتجالا ةدعاسملاف ،مهدقفتيو مهاعري نم مهل سيلو ايتع
ال– ىفوتي وأ انباوبأ قديل مهدحأ يتأي ىتح رظتنن الو ،ةيدلبلا يف ةدوجوم ةمئاق نمض صاخشألا ءالؤه ىلع فرعتن
لامعألا ضعب ىلإ ةفاضإ ،ةيدلبلا رود وه اذه نذإ ،ناريجلا فرط نم عوبسأ دعب الإ هرمأ فشتكي الو -هللا ردق
،اهلحل ةيوقلا ةدارإلاو لكاشملا ىلع فرعتلا يف سيل يسيئرلا لكشملاو يعامتجالاو يداصتقالا بناجلا نم ةيومنتلا
مادعنا نم نينطاوملا ىواكشب ةئيلم اهلك تناكو اهب ةيدلب نيتسب تررمف ،فيطس يف ةيباختنا ةلمحب تمق ايصخش انأ



ةيبلغأ خلإ …يتاذلا ءانبلا معد بلط ىلإ ةفاضإ ،ةزهجم ريغ ةفصرألا ،لقنلا ،ءابرهكلا ،زاغلا ،سرادملا ،تاقرطلا
،ةرانإ لكشم انه مكيدل ،اهيف رظنلا نم دبال تايولوأ كانه لوقأ بيجأ نيحو ،مهلكاشم نوحرطيو نوكشي نينطاوملا
قبسي نأ نكمم هيلعو ،تارتموليك ةتس وأ ةسمخ روبعب ءام نازخ رضحتو هايملا لكشم وكشت ىرخأ تايدلب كانهو
اهب دجن ةينازيملا ةساردب موقن امدنعو ،ةريبك تايجاح هذه لكف ،يعيبطلا زاغلا وأ ةيئابرهكلا ةكبشلا ريخألا اذه
اذهب موقي نأ هيلع ضورفمو بختنملا رود اذهف ،يلحملا ىوتسملا ىلع بلاطم نومدقت نيح عضولا مهفتأ انأ .ازجع
يلخادلا جتانلا نم %2 يف لثمتي ايلام ازجع اهب دجن ةينازيملل انتسارد يف ،ليومتلل ةبسنلاب لباقملاب نكل ،بجاولا
ملسو تارايتخالا وه حورطملا لاؤسلاف نذإ ،ةفورعم رئازجلل ليومتلا تاردقو زجعلا اذه ليومت نم فوختنو ماخلا
يه يتلا هايملاب قطانملا ضعب ديوزتل هليومتو دس زاجنإ له ؟ال مأ انتايولوأ لامعتسا ناقتإ العف انرتخا له ،تايولوألا
له ؟سكعلا مأ قيرطلا ءاملا قبسي لهو ،ىلوأ ةدحاو ةرم ىوس عوبسألا ةليط اهمادعنال ارظن اهيلإ ةجاحلا سمأ يف
نم هنأل تايولوألا يف مكحتلل تارازولا لك عم تايناكمإلا كالتما زيهجتلا ةينازيم ديدحت يف يزكرملا انماظن ناكمإب
يف مكحتلا انيلع ضورفملا يزكرملا ىوتسملا ىلع نكلو ،ةنيطنسق ةيالو يف ةيدلب نع دحأ عفادي نأ نكمملا
ىرخأو عيراشم نم تدافتسا ام ةيدلب نأ متظحال اذإف اذهلو ،ةيدلب نيعبرأو ىدحإو ةئامسمخو فلأ نيب نم تايولوألا
يف لثمتي حورطملا لكشملا نكلو ةيلاملا دراوملا هذه لك صيصختل ريياعمو سيياقم دوجول ارظن اذهف اهنم دفتست مل
يل تناك دقل ،ةدوجوم دراوملا ّنإ لاقي ؟دراوملا لك انعمج له ،تايدلبلا ةينازيم ىوتسم ىلع تاداريإ ىلع لوصحلا
ىلع دوعيس مكبو ؟هؤارك نوكي مكب حبذملا ءاركب موقن امدنع :تلق ثيح ينطولا يبعشلا سلجملا مامأ ةصرفلا

مكب ،ةرايسلل ارانيد نيسمخ وأ يرئازج رانيد ةئامب ركاذتلا نوددحي نيذلا صاخشألل ئطاوشلل ةبسنلاب كلذكو ؟هبحاص
؟مهليخادم يه مك ؟قوسلاو تارايسلا فوقول نكامألا ءارك مت مكب ؟سيكلا ألمي يذلا صخشلا كلذل هئارك نمث ناك
،نييالم ةرشعب مدقي زايتمالا ،رييالـملا اـهلالخ نم صاخشألا بسكي تايلمع كانه

(Le problème fondamental au niveau des A.P.C et des communes et des collectivités locales c’est ce problème sur
les ressources).

ةلكشم مأ طقف بئارضلا شتفم ةلكشم يه ةبيرضلا لهف ةيلامجإ ةفصب ةبيرضلا ىلع لوصحلا وه يناثلا لكشملا
؟عيمجلا

يه ام مييقت ضورفلا نم عيراشم ةجمربل ةيلحملا ةيمنتلا ميظنت هبجاو بختنملا ،نيبختنملا لكشم هنإ لوقأ انأ
لك ىلع لوصحلا مهناكمإب له ؟ةيدلبلا ىوتسم ىلع حابرأ كانه له ؟ةيداصتقا تاطاشن كانه له ؟ليومتلا تاردق
ةيلاملا فلم ريضحت ىلع لمعت ةنجل انسسأ اذهلو ،ةيلاملا دراوملا ةلكشم يه لبقتسملا ةلكشم ؟ةيلاملا دراوملا هذه
يناعت يتلا تايدلبلاو ةيلحملا تاعامجلا قودنص لكشم لحل تاحارتقالا لكو تايطعملا لك مكل مدقتس ،ةيلحملا
نإ- فقوتتسو تايدلبلا ضعب ةينويدم دسو ةيطغتل قودنصلا اذهل مدقي يفاضإ غلبم وه رانيد )2( ارايلمو ،ةراسخلا

تاقفن اهب يتلا تايدلبلا ةينازيم يف كلذك مكحتن نأ يرورضلا نم نكلو ،تايدلبلا ىوتسم ىلع ةينويدملا-هللا ءاش
نم %25ابيرقت مدقي (le fond commun des collectivités locales) ،نيفظوملا لامعلا تاقفن لثمت ، %50 ىلإ لصت
ـل تاقفن مدقت ةلودلا ةينازيم نكل معن تاظفحت كانه ،قودنصلا هلمحتي ليقث ءبع وهو تايدلبلل ةيلامجإلا تاداريإلا

(F.C.C.L) ىرخأ تاداريإ نع ثحبن نأ يرورضلا نمف ةدودحم ةلودلا ةينازيم تمادامو.

ةنسل ةيلاملا نوناق عورشم ريضحتب انمق نيح ،حابرألا هذه عقوتو يرئازجلا كنبلاو كارطانوس حابرأ صخي اميف
كنبلاو كارطانوس تاباسحو ،دعب 1997 ةنس هتنت ملو 1997 ربمفون رهش يف تهتنا دق لاغشألا تناك 1998

حابرأ ايناثو ،حابرألا ىوتسم عقوتن نكن مل ،الوأ ،1997 ةنسل 1998 ليرفأ وأ سرام يف يهتنت يرئازجلا
كارطانوس ةسسؤمو ،ةبيرضلا عفد دعب ةيفاص حابرأ يهو ،ابيرقت رانيد تارايلم ةرشعو ةئام ىلإ تلصو كارطانوس
ةمئاق يهو ،تاقورحملا عاطق ىوتسم ىلع تارامثتسالا لكو ةيومنتلا جماربلا لك ليومتل تايناكمإلا لك كلمت
هعفد كارطانوس ناكمإب رانيد رايلم نيثالثو ةينامث غلبمب حابرألل يفاضإلا عفدلاف اذهلو لكشم يأ اهل سيلو اهنوؤشب
.اهرييست ىلع رثؤي ال وهف

انبلطو ،ارايلم رشع ينثاب ءانيملل يدنسلا ضرقلا راطإ يف لاومألا سوؤر قوس ىلإ ءوجللا عم ضقانتي ال اذهو
مامأ ايجوغاديب ارود بعلت يك ،ةريخألا هذه ريضحت راطإ يف لاومألا سوؤر قوس عم لمعت نأ كارطانوس نم
،يدنس ضرق ميدقت ةسسؤملا نم بلطنو لاومألا سوؤر قوس عم لمعن يكلو ،ىرخألا تاسسؤملا مامأو نينطاوملا



(les obligations) كارطانوس تادنس نإف الإو ةقث تاذ نوكت نأو ةرهشو ةيقادصم ةسسؤملل نوكت نأ ضورفملا نم

ددصب نحنف زاغلانوس ةسسؤم تـيقبو ،ةقث تاذو تاردقو ةعمس اهلو ةفورعم اهنأل كارطانوس انلضف دقو ،ىرتشت نل
نكممو ،ةيجراخلا قاوسألا يف يدنس ضرق ءاشنإ ىلإ ناكمإلا ردقب -هللا ءاش نإ- لصنسو ،اهل يدنس ضرـق ريضحت
لصو 1997 ةنسل يلامجإلا حبرلاف يرئازجلا كنبلا ىوتسم ىلع كلذك ،ةبعصلا ةلمعلاب ةيلام غلابم ىلع لصحتن نأ
.يرئازجلا كنبلا ةكراشم ةصح نم انعفر اذهلو رانيد رايلم رشع ةعبس ىلإ

ةيفاضإ تادامتعاو يفاضإ غلبمك رانيد رايلم نيرشعو نينثا انحرتقا ،ةيعامتجالا تانكسلا جمارب صخي اميف
يلامجإلا مقرلاو ،ديدج نكس فلأ نيرشع زاجنإ يف قالطنالل ةديدج عيراشم كلذكو ،زاجنإلا روط عيراشملا ليومتل
ثالث ةدمل نكسم فلأ ةئامنامث نم رثكأ نيب نم يعامتجا نكس فلأ نونامثو ناتئام وه تاونس ثالث ةدمل عقوتملا

نم ةيروطتلا تانكسلاو يتاذلا ءانبلا ةطساوب رفوتتس ىرخألا نكس فلأ ةئامسمخلاو ةموكحلا هب تمزتلا تاونس
.ةيمومعلا وأ ةصاخلا تاسسؤملا لكو طايتحالاو ريفوتلل ينطولا قودنصلاو تاسسؤملا لك فرط

ارايلم نيرشعو نينثا انحرتقا ،رانيد رايلم رشع ةعبرأ غلبم مضي ةيلاملا نوناق نإف ،نكسلا ليومت صخي اميف امأ
ميدقتب كونبلا تلضفت دقو ،رانيد رايلم نيثالثو ةعبس ىلإ يلامجإلا غلبملا لصيل ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورشم يف
امم ميتنس نييالم ةرشعب ةكراشملا نيديفتسملا نم بلطنسو ،نكسلل ينطولا قودنصلل رانيد رايلم 32,8 غلبمب ضرق
(La viabilisation) لوح لامعأ كانه .1998 ةنسل نيديفتسملا فرط نم رانيد رييالم ةسمخ ىلع لوصحلاب انل حمسي

غلبملاو ،رانيد رايلم نيرشعب نكسلل ينطولا قودنصلل ةبسنلاب معد كلذك هيفو رانيد رييالم ةينامث اهل تصصخ
ةينازيم نم %10 نم رثكأ يأ رانيد رييالم ةثالثو ةئام وه نكسلا عاطقل 1998 ةنسل ةينازيملا همدقت يذلا يلامجإلا
معدل ةديدج تاسسؤم سيسأتو ليومتلاو يئابجلا ماظنلاب قلعتت تاءارجإلا نم ريثك كانه اذه ىلإ ةفاضإ ،ةلودلا
.يتاذلا ءانبلاو ءانبلا تاسسؤم

ال وهف ،دئارجلل ىلوألا تاحفص ىلع رشنت ةقيقح تحبصأ يتلا دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةيضق صخي اميفو
لامعلا حنم ةيطغت يف ءاوس ،اهيلع ءبعلا انلقثأ دقلو ةسسؤملا هذهل ةقناخ ةيلام ةمزأ كانه ةقيقح ،حنملا عفد عيطتسي
نولومي صاخشأ ةعبس اهلبق وأ 1986 يف اندنع ناكو ،ةسسؤملا هذه تاداريإ يف صيلقت كانه ثيح نيدعاقتملا

(C.N.R) لامعلا ددع ضفخناف ،ةيجيردت ةفصب ليوحتلا ءاج 1986 دعب ،ةحنملا نم دحاو دعاقتم ةدافتسا لجأ نم
حنم كانه اذه ىلإ ةفاضإ ،دحاو ديفتسم لباقم نوكراشي لامع ةثالث اندنع مويلاو ،نيدعاقتملا ددع دادزاو نيكراشملا
اذه لح ةيفيك ةسارد انيلع ضورفملا نمو ،يلكيه يلام زجع مويلا عقو ،نيديفتسملا ددع عفترا امدنعو ،ةيئانثتسا
دقعي نأ نكمملا نمو لحب سيلف ةيئانثتسا ةفصب ةلودلا ةينازيم نم معدب ةنس لك يف مدقتن نأ امأ ،ايئاهن لكشملا
.اهلحي امم رثكأ رومألا

يهو- ةساردب مايقلل تاسسؤملا يلثممو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا عم ةيثالثلا لاغشأ ءانثأ ةموكحلا تقفتا دقو
.لكشملا اذهل ةمئادو ةعجان لولح ميدقت ةيغب -لوعفملا ةيراس

ميظنتل ددحملاو اريخأ هيلع عقوملا موسرملا يأ يميظنتلا صنلا كانه ،بونجلا ةيمنتب صاخلا قودنصلا صخي اميف
لك ليومت وه قودنصلا اذه رودو ،اهمدقي يتلا ةيلاملا غلابملاب ةيومنتلا عيراشملا ةيطغت ةيفيكو قودنصلا اذه
وأ ،نينطاوملا ةدئاف ةرشابم مدختو ةماع ةعفنم اهل يتلا عيراشملاك ،بونجلا ىوتسم ىلع ةيمنتلا معدل عيراشملا
اذهلو ،ةيراجت وأ ةيعانص تناك ءاوس ،ةيعامتجا ،ةيداصتقا ةطشنأ قلخل صاخلا رامثتسالا معدت يتلا تازاجنإلا
تايلمعب مايقلا وأ لامعألا ضعب ليومت قودنصلا اذه ناكمإب ناك اذإو ،رابتعالا نيعب ذخأ يحايسلا بناجلا ىتحف
عيراشملا هذه ةيطغتل ةبسنلاب .اهلمحتنسف -هللا ءاش نإ- تاطاشنلا يف قالطنالل يحايسلا عاطقلا يف نيرمثتسملل لهست
راطإلا اذه يف لخدتو ةديفم اهنوري يتلا عيراشملا لك ديدحتو ريكفتلل ناجل سيسأت ةينعملا تايالولا لك نم انبلط دقف
ديسلا ةسائرب اكرتشم ايرازو اسلجم انسسأ امك .ةيداع ةفصب ةلودلا ةنيزخ فرط نم لومملا يداعلا راطإلا جراخ يأ

زاجنإ بلطت بونجلا يف ةيدلب لكو ةيالو لك نأل ،حوضو لكب اهراتخيو عيراشملا هذه سرديل ،ةموكحلا سيئر
ىوتسم ىلع دوجوملا يلاحلا يلاملا غلبملا وهو رانيد نويلم يتئامو رييالم ةسمخب ردقي يلاملا غلبملا ّنإ .اهعيراشم
يرازولا سلجملاف اذهلو .تايالولا فرط نم ةحرتقملا ةيومنتلا عيراشملاو تايجاحلا لك يطغي ال وهو قودنصلا
ىلوألا تادامتعالا ىلإ ةفاضإ ،يوارحصلا قيرطلا ىوتسم ىلع مت لوألا رايتخالاو عيراشملا هذه راتخيس كرتشملا
انفضأ كلذكو ،بونجلا ةيمنتل صاخلا قودنصلا قيرط نع يفاضإ غلبم كانهف زيهجتلا ةينازيم فرط نم تحنم يتلا
يتلا ةيوارحصلا قرطلا هذهو يفاضإ معد ىلإ جاتحي وهو )تناج(و )يزيلإ( نيب قيرطلا زاجنإ معدل ايلام اطسق
ةلبقملا مايألا يف -هللا ءاش نإ- مدقتسو بونجلا ةيمنت يف ريبك رود اهل )يزيلإ(-)تناج( قيرطو ايقيرفإ ىتح لصت
)فرصلاب ةرمآلا( تاباسحلا هذه رييست ىلع ةفرشملا زيهجتلا ةرازو عم ثحبنسف متلضفت اذإو ،ىرخألا عيراشملا



.لاجملا اذه يف ةراتخملا عيراشملا لك حيضوتو ريرقت ميدقت نم نكمتنل

ةئامعبسو رايلم اهنم ىطعي ،رانيد رييالم ةعبرأب ابيرقت ّردقي يذلا ةمصاعلا رئازجلا ةظفاحمل دامتعالا صخي اميف
يهو ةئفلا هذهل ةيكلساللاو ةيكلسلا ةزهجألا ليومت لجأ نم ينطولا بارتلا ربع يدلبلا سرحلل ةرشابم رانيد نويلم
يفاضإلا غلبملا امأ ،اهماهمب مايقلل ةيرورضو ةماه تايناكمإ ىلإ جاتحتو ماعلا حلاصلاب ةصاخ ماهم اهل ةطرش
صخت تازاجنإ ليومتل صصخم هنكل ةمصاعلا رئازجلا ةظفاحمل صصخم ريغ وهف "نويلم اتئامو نارايلم"
ءايحأ دقفتن ولف ،ىربكلا رئازجلا ةظفاحم ىوتسم ىلع ينطولا كردلا زكارمو ةطرشلا تاظفاحمك ةينمألا حلاصملا
كلذ لخدي نذإ ،ةطرش ةظفاحم اهيف مدعنتو ةمسن فالآ ةرشعو فالآ ةسمخ نيب حوارتي اهناكس ددع دجنسف ةمصاعلا
ةطرشلا تاظفاحم اهمدقت يتلا ةيمومعلا تامدخلا ريفوتو مهتاكلتممو صاخشألا ةمالسو نمأ ىلع ةظفاحملا راطإ يف
ةعفنم تاذ تازجنم ليومت راطإ يف ةلودلا عاطقل ةعبات تاسسؤمل ةيلاملا غلابملا هذه تصصخ اذهبو ،نينطاوملا ةئفل

.ةظفاحمك ةمصاعلا رئازجلا ةظفاحمل ةصصخم تسيلو ةماع

امأ ماخلا لورتبلا ىلع ارصتقم ريدصتلا مجح نم ثلثلا دجن ،ريدصتلا يف تاقورحملا مجح ضيفخت صخي اميف
ةصح يف ضيفخت كانه نكلو مجحلا يف ضيفخت دجوي الو (c’est des condensables et des produits raffinés) يقابلا
.هريغو زاغلاك ىرخألا تاجوتنملا سكع ىلع ماخلا لورتبلل رئازجلا ريدصت

تاعقوتلا نأ ملعنو ليمربلل ارالود رشع ةسمخ ىلع تزكرت تاعقوتلا نأ وه ءيش مهأو لكاشم دجوت ال
.مهملا وه اذهو رالود رايلم 11,2 يه تاقورحملا تارداص راطإ يف ةبعصلا ةلمعلاب تاداريإلاو ،ليخادملاب

ىلع ارثمتسم 130 يلاوح عقو هقيبطت دعبو لكاشملا هذه لحل اططخم انقبط اننأ دقتعأ فرصلا ةراسخ صخي اميف
حرتقملا عورشملا اوضفر مهنم 62 ىوس قبي مل ارمثتسم 312 نيب نمو ،مهيلع حرتقملا لحلاب اوضرو ةيقافتالا

راطإ يف ةلودلا ةنيزخ فرط نم ةدعاسملا دي ميدقتل تاءارجإلاو ريبادتلا لك انذخأ اننإ ةيعوضوم لكب لوقأو ،مهيلع
رانيدلا ةميق ضيفختو ،نورمثتسم كانه .تاسسؤملا قوقح نم اقح سيل ضيوعتلا نم ةدافتسالا نكلو دالبلا نيناوق
مدع وه رمألاب نيينعملا ةوخإلل هتمدق يذلا لهسلاو طيسبلا باوجلاو يعرش ريغ هنإ نولوقي مهنأ نيح يف يداع رمأ
نإ مهل تلقو ،ةيمومعلا تاسسؤملا عم لكشملا اذه لح يف ةيوست اوبلط دقو ةصاخلا تاسسؤملا دض ءيش يأ دوجو
هذهل ماع يلام ريهطت ةيلمعب انمقو ،فرصلا ةراسخ ضوعن مل اننأ امك ةنيزخلا صخت ةيمومعلا تاسسؤملا
,Effacement des taux d’intérêts) رانيد رايلم رشع ةثالث زواجتي ايلامجإ اغلبم صاوخلا ءالؤهل انمدقو ،تاسسؤملا

effacement d’Agio et effacement d’une partie des pertes de changes). غلبملاو ،رانيد رايلم رشع ةثالث نم رثكأ
ةيبلغأو ،تاونس ينامث وأ عبس ىلإ اهانلجأو ةينويدملل ةلودجلا ةداعإب انمقو رانيد رايلم نيثالث ىلإ لصو يلامجإلا
،قح يأ نودب دئارجلا ىلع نوبتكيو نوعمتجي ،عراشلا يف ةجضب تماق ةدودحم ةئف ءانثتساب نوعنتقم نيرمثتسملا
الاثم ينوطعأ ،هتاسسؤمل فرصلا ةراسخ نع اضيوعت مدقي ملاعلا يف دحاو دلب وأ دحاو صخشب ينوتئا مهل تلق دقو
ضيفخت دعب صاخشألا ءالؤه يضوع اهل اولوقو ،ايسينودنإ ىلإ اوبهذا مهل تلق ! ..دجوي ال ،مكبلاطم دناسأ هب ادحاو
الو- رالودلا ةميق ضفخنت ول هنأ تركذو ! ايسآ قرش بونج نادلبل ةبسنلاب لاحلا كلذكو ! ةيسينودنإلا ةلمعلا ةميق
! ! هتميق تضفخنا دقف انتلمعب يطايتحالا ضيوعتل ةيكيرمألا ةنيزخلا ىلإ باهذلل ةعومجملا هذه فلكنسف -كلذ ىنمتن

داصتقا ءانب ىلإ فدهنو نييرئازجلا نيلواقملاب رختفنو زتعن نحن ،ةيرئازجلا دئارجلا يف مالكلا اذه لثم لاقي الأ دوأ
ىتح ،نادلبلا لك يف اهب لومعملا ةطيسبلا ةيداصتقالا دعاوقلل ارظن ةلوبقم ريغ ءايشأب نوحرصت متنأو ،مهلضفب يوق
La dévaluation de la monnaie est illégale, la) نإ يرئازجلا لواقملا لاق اذإف نيرخآلل ةبسنلاب ةكوحضأ انحبصأ

compensation de la perte des changes est un droit, ça veut dire qu’on n'a rien compris aux règles économiques et
financières).

سردن ،سلاجمو ةموكحو ةلودو تاسسؤم كانه ،لعفتس ميعدتلا اهرودقم يف ناك اذإ ةنيزخلاف ،ةدعاسملا ديل معنف
،ةنيزخلا ليومت يف ةمهاسملا تاسسؤملا هذه ىلع ضورفملا نم مويلا نكلو ،ناكمإلا ردقب اهمدقنو ةدعاسملا ةيفيك
لماع فلأ رشع ةسمخ وه هيلع انلصحت ددع ىلعأو ٍلماع فلأ 312 غلبي وهف تاسسؤملا هذه لامع ددعل ةبسنلابو



اريثك مهتدعاس قيبطتلا زيح يف يه يتلا تاءارجإلا نأ دقتعأو ،هب حرصم وه امك لماع فلأ نيعبرأو ةسمخ سيلو
يف نحن ،مهنم 62 ءانثتساب عيقوتلا قيرط يف ةيقبلاو ةيقافتالا ىلع اوعقو ارمثتسم 130 ّنإ ابيرقت مكل تلق دقو
.هللا ءاش نإ ةلبقملا مايألا يف تايقافتالا هذه ىلع عيقوتلل كونبلل مهمدقت راظتنا

نوكتسو ةيفاضإ تامولعمو قيلاعت اهنع مكتيطعأ دقو اهيلإ متقرطت يتلا تالاغشنالاو ةلئسألا مهأ يه هذه نأ دقتعأ
انمزتلاو تايطعملا ضـعب ةفاـضإل 1999 ةنسل ةيلاـملا نوناـق عورشم ميدقت ءانثأ -هللا ءاش نإ- ىرخأ ةصرف يل
يداصتقالا رييستلاب ةقلعتملا ريراقتلا ضعبو تايطعملا ضعب -ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجلل- ميدقتب كلذك
يلخادلا ىوتسملا ىلع ءاوس ىربكلا تانزاوتلا ىلع عالطالاب مكل حمست ةيفاك تامولعمب مكديوزت ةيغب دالبلل يلاملاو
لمعت يتلا ناجللا اهمدقت يتلا تاحارتقالا لك مدقنس 1999 ةنسل ةيلاملا نوناق عورشم ميدقت ءانثأ كلذكو يجراخلا وأ

جاتنإلا لماوع ىوتسم ىلع ةيكرمجلا موسرلا وأ (T.V.A) موسر يف ةبولطملا تاضيفختلاو يئابجلا ماظنلا ليدعت ىلع
ىلع اركش ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا معدت تاحارتقا مدقنسو راطإلا اذه يف هتسارد نكمي اذه لكو ،ةيحالفلا

.مكيلع مالسلاو مكهابتنا نسح

.لضفتيلف ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلل ةملكلاو ةموكحلا لثمم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةمألا سلجمل حونمملا تقولا لوح لاؤسلا صخي اميف .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةّصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا
يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع رهشلا اذه نم 19 موي نوناقلا اذه ىلع قدوص دق هنأ ظحالن ،صنلا اذه ةساردل
دنع 22 موي ريرقتلا تعزوو ،21 موي ةموكحلا لثمم ىلإ تعمتساو 20 موي هتسارد ىلإ ةنجللا تردابو ،ينطولا
هنأ يديهمتلا ريرقتلا يف ءاج امك ظحالنو 23 موي يف نآلا نحنو ،انه ىلإ هلوصو دعب نيموي يأ ،راهنلا فصتنم
ىلع مايأ ةرشع الإ ةمألا سلجم حنمي مل امنيب صنلا اذه ةساردل اموي نيسمخ نم رثكأ ينطولا يبعشلا سلجملل ناك
اهلمعب تماق ةنجللا ّنأ ةقيقحلا يفو .الماك ارهش هتقو يف ةمألا سلجم داز ولو ىتح ،ةرتفلا لكل ينعي ريدقت رثكأ
.اركشو يديهمتلا ريرقتلا ىلع ءالمزلاو تاليمزلا ءاضر كلذ ىلع ليلدلاو ٍّنأتب نكل ةقئاف ةعرسب

تاظحالم صخي اميف تاراسفتسالا لك ىطعأ دق هنظأو ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
لبقتسملا يف هللا ءاش نإ لمعنسو بولطملا ىوتسملا يف ةوخإلا ناك دقو تاظحالملا ىلع انعالطا وه مهملاو ةوخإلا
.كلذ كرادتنل

تماق يذلا لمعلل ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ةموكحلا لثمم ديسلا اعيمج مكمساب ركشأ ،ةسلجلا هذه متخن نأ لبقو
ةعاسلا ىلع دحألا موي -هللا ءاش نإ- نوكتس ةيلاوملا انتسلج ،ةـمألا سـلجم ءاضعأ لكو نيلخدتملا لك ركشأو هب
.ةلاطبلا نع نيمأتلا نوناق صن ىلع ةقداصملل احابص ةرشاعلا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،هظفحو هللا ةياعر يف مككرتأ تقولا مكلذ ىلإ

.ارهظ ةرشع ةعباسلا ةقيقدلاو ةدحاولا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر



 
      

:ةيلاتلا طاقنلا لوح روحمتي يلخدت

ال تحبصأ يتلا ةيلحملا تاعومجملا هذه لهاك لقثتو تلقثأ نويدلا هذه نأ ملعي لكلا :تايدلبلا نويد صخي اميف )1
ةكرح لش نع رظنلا ضغب اهريغو ءابرهكلا لثم فيراصملا ضعب ريتاوف ديدستو لامعلا روجأ عفد ىتح عيطتست
.ةيلحملا ةيمنتلا

ةمورحم ةيدلب 1000 نم رثكأ امنيب رئازجلا ةظفاحم تايدلبل رانيد تارايلم 4 غلبم دصر يليمكتلا ةيلاملا نوناق
.طقف تارانيدلا نم نيرايلم نم تدافتسا

ليمربلل ارالود 18 وه 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق يف دمتعا يذلا لورتبلا رعس نإ :لورتبلا رعس صخي اميف )2
،ارالود 13 ىدعتي ال حبصأو رارمتساب روهدتي ليمربلا رعس نأ ملعن نحنو ،ارالود 15 يليمكتلا ةيلاملا نوناق يفو
؟يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع تاساكعنالا يه ام رعسلا ضافخنا ةلاح يفف

زيهجتلا ناديم يف ةيلاملا نوناق نأ ظحالن 1998 ةنسل ةيلاملا نوناقو يليمكتلا ةيلاملا نوناق سردن امل :نكسلا )3
هذه امنيب ابيرقت ةنزاوتم (C.P) عفدلا تادامتعاو (A.P) جماربلا صخر نيب ةقالعلا تناك نكسلا عيراشم ةصاخو
عيراشم امنيب نكسلل ةديدج عيراشم قالطنا رسفت فيك ،فاعضأ 3 ىلإ 1 نم تلقتنا يليمكتلا ةيلاملا نوناق يف ةقالعلا
؟عفدلا تادامتعا صقن ببسب ةفقوتم ةقباس ةريثك

سكعني امم ادج ةعفترم اهزاجنإ ةفلك نإف(E.P.L.F) يلئاعلا نكسلا ةيقرت ةسسؤم اهتزجنأ يتلا تانكسلا صخي اميف
.ةدحب هيف ةحورطم نكسلا ةمزأ تقو يف روهش ذنم ةرغاش تانكسلا هذه تيقبو اهعيب راعسأ ىلع

هب ترداب امك ةمزألا نم فيفختلل ةيعامتجا تانكس ىلإ اهليوحت وأ ضافخنالا ىلإ اهراعسأ ةعجارم بولطملا
.تايالولا ضعب

ةيلاملا نوناق عم ةنراقم فيراصملا يف اعافتراو تاداريإلا يف اصقن يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورشم يف انظحال )4
.1998 ةنسل

هذـه لـه ،يرئازجلا كنبلاو كارطانوس ةكرش حابرأ لامعتسا قيرط نع نوكيس فيراصملا هذهل يئزجلا ليومتلا
.اركشو ؟يلاملا زجعلا مقافت يف مهاست ال تاعاطتقالا


