
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،ةيحاسوب يسنوتلا ديسلا :ةسائرلا

.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوّزلا دعب نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ امك ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب بحرأ ةيادبلا يف
.نيمرتحملا ةمألا

ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا ةسلج لامعأ لودج يضتقي
صن ضرعل ،ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأل اقبطو ،رافسألاو
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه

ةداسلا اهيأ تاديسلا اهتيأ ،سلجملا سيئر بئان ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
.نومرتحملا ءاضعألا

قلعتت ةيعيرشت اصوصن رقوملا مكسلجم ىلع ضرعأل ةزيجو ةرتف لالخ ةيناثلا ةرملل مكعم يقتلأ نأ يندعسي
ةدملا يف الإ رابتعالا نيعب ظحي ملو ةليوط ةدمل اينوناق اغارف فرع يذلا يحايسلا عاطقلا نهمو تاطاشن ريطأتب
.ةريخألا

يذلاو ةقدنفلا دعاوقب قلعتملا نوناقلا ميدقت ةبسانمب مكتقث ةزايحب يضاملا ربمسيد رهش يف فيرشت اميأ تفرشت دقل
.ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتو رييستو لالغتساو ءانب مكحت يتلا ةيساسألا دعاوقلا ءاسرإ نم عاطقلا -مكلضفبو– نكم



هذه قلعتي نوناق عورشم مويلا مكيلع ضرعن ،ةيحايسلا ةطشنألا ريوطتو نيسحت ىلإ ةيمارلا دوهجلل ةلصاومو
.ةيقدنفلا تاطاشنلا وأ ةيحايسلا تاطاشنلل لمكملا عاطقلا اذه ،رافسألاو ةحايسلا تالاكوب ةرملا

يذلا ماهلا رودلا ىلإ ريشأ نأ ةيادبلا يف دوأ ،ةشقانملل مكيلع ضورعملا صنلا ىوتحم ميدقت يف عورشلا لبقو
.يحايسلا جوتنملا قيوستو ةيقرت يف رافسألاو ةحايسلا تالاكو هبعلت

اهخانمو ينفلا اهثارتو اندالب اهب رخزت يتلا ةيحايسلا تالهؤملاو تاحاتملاب مكريكذتل نأشلا اذه يف يعاد ال
ةزيمتم ةيحايس تاجوتنم دادعإ يف ةيساسأ لماوع لكشت يتلاو ةلئاهلا ةيعيبطلا اهتاءاضفو ةليمجلا اهئارحصو عونتملا
.اهعون نم ةديرفو

جوريو اهب فرعيو اهلغتسيو اهنمثي نم رظتنتو ةلغتسم ريغ اندالب اهب عتمتت يتلا ةريبكلا تاورثلا هتاه ىقبت نكل
.اهقيوستل

ةينقت تاينفو ةينهم ةربخ بلطتي يذلا لمعلا اذهب لفكتلا يف رافسألاو ةحايسلا تالاكو رود ،تاذلاب انه زربيو
.ةفلتخم ةيراهشإو ةيمالعإو

نأ ىلإ ريشت ةحايسلل ةيملاعلا ةمظنملا تايئاصحإ نأ انملع اذإ ةصاخ ،دعاو لبقتسم رافسألاو ةحايسلا تالاكول نإ
رشؤم اذهو ةروطتملا نادلبلا يف% 40 ىلإ %10 نيب حوارتي اهتامدخ ىلإ مهرافسأ يف نوؤجلي نيذلا حايسلا ةبسن
.حئاس نويلم 612 ،1997 ةنس تغلب يتلا ةيملاعلا ةيحايسلا تاقفدتلاب اسايق ماه

سكعنت يتلا ةيلخادلا ةحايسلا طيشنت يف ارشابم ايساسأ ارود بعلت رافسألاو ةحايسلا تالاكو نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةيكنبلا تامدخلاو لقنلا عاطقك اهب ةطبترملا ىرخألا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم كيرحت ىلع ايباجيإ
.كلذ ريغ ىلإ مالعإلاو ةفاقثلا عاطق اذكو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةيراجتلاو

،ادج ةضفخنم ةفلكتبو ،مهاست رافسألاو ةحايسلا تالاكو ةكبش نإف ،تاعاطقلا نم ريثكلل افالخو رخآ ديعص ىلع
يلاوح ىلإ ةطسوتملا ةلاكولا يف نيمدختسملا ددع ،ةيداعلا فورظلا يف ،لصي ثيحب ةديدع لغش بصانم قلخ يف
.صاخشأ ةرشع

ىلع قوفي ةيحايسلا تالاكولا ددع مويلا حبصأو ريبك لكشب ةريخألا ةينيثالثلا لالخ ةكبشلا هذه تروطت دقل
.ينطولا بارتلا ربع ةعزوم ةلاكو 315 اهنم دجوي نيح يف ةلاكو )200.000( فلأ يتئام يملاعلا ىوتسملا

،سلجملا ءاضعأ لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر يديس

لكو ةيعامجلاو اهنم ةيدرفلا ةيحايسلا تاماقإللو رافسألل ةمظنم ةيراجت ةسسؤم يه رافسألا ةحايسلا ةلاكو نإ
.رارمتساب ةيمانتملاو ةفلتخملا حايسلا تايجاح ةيبلت اهنأش نم يتلاو اهب ةطبترملا تامدخلا

اجوتنم قوسلا يف ضرعت ال ثيحب صاخ عون نم ربتعت اهنأ الإ تحب يراجت عباط ةسسؤملا هذهل نأ مغر نكل
عفدي ايحايس اجوتنم وأ ةمدخ ،راهشإلاو ةياعدلا ساسأ ىلع ،ينتقي نوبزلا وأ حئاسلا نإ لب هتنياعمو هسمل نكمي ايدام
.هكالهتسا ناكمو دعوم يف الإ هتانوكم ىلع فرعتي الو اقبسم هرعس

ةقثلا ىلع ،ىلوألا ةجردلابو ،نذإ دمتعت يحايسلا ليكولاب نوبزلا طبرت يتلا ةيراجتلا تالماعملاو تاقالعلاف ،هيلعو
.هتاذ دح يف جوتنملا ىلع اهنم رثكأ اهتامازتلاب ءافولا ىلع ةلاكولا ةردقو ةربخو ةيقادصمو ةلدابتملا

بسح تامدخلا ميدقت يف ريصقتلا وأ تامازتلالاب ءافولا مدع ببسب ثدحت دق يتلا تاعازنلل ايدافتو ،انه نم
،هتسراممل ةبولطملا ليهأتلا طورشو هدعاوق ددحي طاشنلا اذهل نينقت عضو ىلإ ةجاحلا ترهظ ،اهيلع قفتملا ةيعونلا
.ءالكولل ةيلاملاو ةينهملا ةردقلا تابثإل ةمزاللا تانامضلاو تانايبلا اذكو



يرفيف يف رداصلا 05 مقر 90نوناقلا يف اساسأ لثمتملا ،نأشلا اذه يف ايلاح هب لومعملا يرئازجلا عيرشتلا نإ
يتلا ةيداصتقالا تاحالصإلا عم ةيلك ىشامتي ال حبصأ ،ةلماك ةيرشع يلاوح ذنم عقاولا ضرأ ىلع قبطملاو ،1990

.دالبلا اهفرعت

ناديملا يف تزرب يتلا ليقارعلاو تابوعصلا ضعب فاشتكاب تحمس نوناقلا اذه قيبطت مييقت ةيلمع نإف ،العفو
.ىرخألا نيناوقلا ضعب عم مجسنم ريغو يداصتقالا عقاولا عم مئالتم ريغ انوناق هنم تلعجو

ءافتكالا نود هل يرهوج رييغت ثادحإ مزلتست ،هل ةيرذجو ةلماك ةعجارمل ةيمتح ةرورض كانه تحبصأ اذل
.هماكحأ ضعب ىلع طقف تاليدعتلا ضعب لاخدإب

ةهج نمو ،ةيحايسلا تالاكولا حتفل ةمزاللا ةيرادإلا تاءارجإلا ليهست ىلإ ةهج نم فدهي ديدجلا نوناقلاف ،هيلعو
عاطقلا اذه ةيقرت اهئارو نم دون يتلاو طاشنلا اذه ةسراممل ةبولطملا ةيداملاو ةينهملا طورشلا ىلع ديدشتلا ىلإ ىرخأ
،ةيفارتحا وأ ليهأت يأ نود ةفرحلا هذه نولوازي نيذلا صاخشألا ضعب تالايتحاو تابعالت نم حئاسلا ةيامحو
.اهتزايح بجاولا ةينوناقلا ةصخرلا ىلع لوصحلا نود ،انايحأو

،لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر يديس

:يلي اميف اساسأ لثمتت صنلا اذه عورشم تادجتسم نإ

راطإ يف لخدت يتلاو ةينهملا تامازتلالاو ةيحايسلا تامدخلا دقعب قلعتت اماكحأ نمضتي ديدج لصف صيصخت –1
.روتسدلا نم 122 ةداملل اقبط عيرشتلا

امهنيب ايلاح دوجوملا يزييمتلا راطإلا ةلازإو صاخلاو يمومعلا نيعاطقلا نم الك ،ةاواسملا مدق ىلع ،عضولا –2
.دامتعالا ةصخرل ةطلتخملا تاكرشلاو ةيمومعلا تائيهلاو تاعامجلا عوضخ مدع يف لثمتملاو

ةريثك تازيم هل يذلا يبنجألا رامثتسالل لاجملا حتفب ءارجإلا اذه حمسي ىتح ةيرئازجلا ةيسنجلا طرش ءاغلإ - 3
لغش بصانم ثادحإو تامدخلا ىوتسم نيسحتو ةيبنجألا تاربخلاو تاليومتلا بلج يف صوصخلا ىلع لثمتت
.ةيبنجألاو ةيلحملا تالاكولا نيب ةسفانملا حور قلخو ةيلودلا قاوسألا يف يحايسلا جوتنملا قيوستو

ىوتسم ىلع الصاح نوكي نأب طاشنلا اذـه ةسرامم يف بغري حشرتم لك مازلإب كلذو فارتحالا ميعدت - 4
.ميظنتلا قيرط نع اقحال ددحت ةبسانم ةينهم تالهؤمو ينيوكت

ةبترتملا تابوقعلاو تافلاخملل ةينوناق طباوض عضوو طاشنلا اذه ةبقارمب مايقلل انوناق نيلهؤملا ناوعألا نييعت - 5
.كلذ نع

."ب"و "أ" نيعون نم نوكملا يلاحلا فينصتلا نع اضوع طاشنلا اذه لالغتسا ةصخرل ديحو فنص ءاشنإ –6

.لضافألا ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةسلجلا سيئر يديس

تاديسلا فرط نم ليدعتو ءارثإو ةشقانم لحم ناك يذلاو مكيلع ضورعملا صنلا اذه تادجتسم مهأ يه مكلت
.ىلوألا ةفرغلا يف باونلا ةداسلاو

.مكيلع مالسلاو مكئاغصإ نسح ىلع مكركشنو مكتاظحالمو مكتاحارتقا لك بحر ردصب لبقتن

ةنجللا سيئر بئان ةديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.ةروكشم لضفتتلف ،نوناقلا اذه صن لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ،ةصتخملا

يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب.ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان( يصفح ةيرون ةديسلا



،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا يلاعم ،نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر
.ةبيط ةيحتو مكيلع مالسلا

دعاوقلل ددحملا نوناقلا صن نع يديهمتلا اهريرقت ميدقتب مكمامأ ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاوةفاقثلا ةنجل فرشتت
.رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا

ةمدقم

دعاوقلل ددحملا نوناقلا صنل 1999 يرفيف 04 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا لبق نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانب
.رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا

.سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 51 ،46 ،45 ،42 ،41 ،40 ،33 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقبطو

سلجم رقمب 1999 يرفيف 14 خيرات نم ءادتبا تاءاقللا نم ةلسلس ةحايسلاو ةبيبشلاو مالعإلاو ةفاقثلا ةنجل تدقع
لاحملا نوناقلا صن بناوج فلتخم ليلحتو ءارثإو ةشقانمل تصصخ ةنجللا سيئر اخاخ دمحم ديسلا ةسائرب ةمألا

.اهيلع

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ضرع ىلإ 1999 سرام 01 نينثالا موي ةنجللا تعمتسا دقو
.صنلا صوصخب ةحورطملا تاراسفتسالاو ةلئسألا نع ةباجإلا اذكو ضورعملا صنلا لوح ةيديلقتلا

:مهؤامسأ ةيتآلا ةنجللا ءاضعأ تاعامتجالا هذه يف مهاس دقو

سليبح نب ةديعس -يصفح ةيرون -
يسينو روهز -ةميلح نب ةقيوطوب -
وصروقلا دمحم -راخف ميهاربإ -
خيشلا ناميلس -يبيكر هللا دبع -
لماوه ليبن -بوغزوب رهاطلا دمحم -
ميركل ا دبع نب ميركل ا دبع -جاحلب نيدل ا ل امج -
يريمق دمحم -يفينق نيدلا حالص -

صنلا ىوتحم

:يلاوتلا ىلع لوانتت باوبأ )05( ةسمخ ىلإ ةمسقم ةدام )48( نيعبرأو نامث ىلع نوناقلا اذه صن يوتحي

.داوم )03( ثالث ىلع يوتحي لوألا بابلا *
.رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن مكحت يتلا ةماعلا ماكحألا نمضتيو

.داوم )08( ينامث ىلع يوتحي :يناثلا بابلا *
.اهتسرامم طورشو رافسألاو ةحايسلا ةلاكو طاشن نمضتيو

.داوم )04( عبرأ ىلع يوتحيو :ثلاثلا بابلا *
.رافسألاو ةحايسلا دقع نمضتيو

.داوم )09( عست ىلع يوتحيو :عبارلا بابلا *



.تابوقعلاو تافلاخملا نع ثحبلاو تابجاولا نمضتيو
.داوم )03( ثالث ىلع يوتحيو :سماخلا بابلا *
.ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ نمضتيو

صنلا ةسارد

يف ءاج هنوكل يلاجعتسالا هعباط اذكو هتيمهأ ىلع ةنجللا ءاضعأ عمجأ صنلا نومضمل قمعملا شاقنلا لالخ نمو
رافسألاو ةحايسلا ةلاكوب قلعتملاو 1990 يرفيف 19 يف خرؤملا 05–90 مقر نوـناـقـلا ةمءالـم مدعـب تزيمت ةرتف
ءارج نم عاطقلا يفرتحم ةاناعم نع كيهان ،قيبطتلا دنع ايناديم تزرب يتلا ليقارعلاو تابوعصلاو صئاقنلا ةجيتن
.كلذ

قداصملا ةقدنفلا نوناقل دادتما وهو ،ةحايسلا عاطقل ةريسملا نيناوقلا ةموظنم لامكتسا راطإ يف صنلا اذه يتأي
دويقلا نم ينطولا داصتقالا ريرحت ىلإ ةيمارلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاءارجإلا ةلسلس قايس يف جردني وهو اقباس هيلع
.ىرخأ ةهج نم ةيحايسلا تالاكولاو رافسألا ميظنتل ةمزاللا طورشلا ريفوتو ،ةهج نم هتيكرحو همدقت تقاع يتلا

صنلا اذه تازيمم

:ىلع هزاكترا ةينقت ربتعت يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا هبناوج ىلع ةوالع ،صنلا اذه زيم ام مهأ

رامثتسالا نوناق عم يشامتلاو قفاوتلا-

.عاطقلل ةريسملا نيناوقلا ةموظنم يف طارخنالا لاجم يف اهقيقحت بجاولا ةيعونلا ةلقنلا ديكأتو فارتحالا ميعدت-

ىلع لوصحلا نم نكمي امب يجراخلا رامثتسالل لاجملا حتفب حامسلا دصق بناجألا نيلماعتملا مامأ بابلا حتف-
.تامدخلا ىوتسم ريوطتو تاربخلاو تاليومتلا
.ةيلودلا قاوسألا يف هتناكم ذخأ يلاتلابو ةسفانملا نم يرئازجلا يحايسلا جوتنملا نيكمت-

قيبطت مييقت ةيلمع لالخ نم كلذو عاطقلا هيناعي يذلا عقاولل قلطنمك دمتعا دق ناك نإو ضورعملا صنلا نإ
هلوح لجسن اننأ الإ ،رافسألاو ةيحايسلا تالاكولاب قلعتملاو 1990 يرفيف 12 يف خرؤملا 05–90 مقر نوناقلا
:يلـي اميف اهزجون تاظحالملا ضعـب

هنإ ثيح ةقدنفلا نوناق يف كلذ انظحال نأو قبس امك يفاقثلاو يناسنإلا بناجلاب مامتهالا نود ةينقتلا ةيحانلاب همامتهإ *
امل اقفو كلذو ةحايسلا يف ةفاقثلا رودل ةماعلا طوطخلا ىلع صنتنأ ضورفملا نم ناك )04( ةعبارلا ةداملا يف
.حاوسلل باطقتساو بذج رصنع اهتفاقث نم لعجت نأ تعاطتسا يتلا لودلا نم ديدعلا يف هب لومعم وه

ىلإ طقف هتراشإو ،ةمألل يراضحلاو يفاقثلا دعبلاب ةقيثو ةلص اهل يتلا ةماهلاو ىرخألا ةيحايسلا فانصألل هلامهإ *
:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذنو ،يحايسلا طاشنلا لالغتسال ةيداملا طورشلا
ثارتلاب ينغلا يرئازجلا بونجلا يف اميس ال )ةـيـملـع تاسارد ،تاودن ،تارمتؤم( ةيفاقثلا ةيملعلا ةحايسلا -

.يراضحلا
)خلا ....ءيطاوشلا ،قلحزتلا ،ةيندعملا تامامحلا لالغتساك مامجتسالاو ةحارلل ةيهيفرتلا ةحايسلا -

نيرشعلاو ةعباسلاو )04( ةعبارلا نيتداملا يف ةدراولا نييحايسلا نيدشرملا عوضوم ىلإ ىرخأ ةيحان نم ريشنو *
مهريطأتو مهنيوكتو نيدشرملا ءاقتنا يف ةمراص سيياقمو طباوض عضو يعدتست عوضوملا ةيساسح نإ ثيح )27(
.كلذ نينقت ةرورض بجوتسي يذلا ءيشلا ،ةغلاب ةيمهأ اذ ربتعي مئادلا
ليلدو هجوملا راهشإلا ةيمتح لثم ةحايسلا ةيقرت ىلإ ةفداهلا تايلآلا ضعب ذيفنت مدع قايسلا سفن يف ظحالن امك *

.ةيحايسلا طئارخلا عيزوتو زاجنإ يف ماهسإلا اذكو حئاسلا
،ةافولا( ةلاكولا بحاص فرط نم يلختلا تالاح ىلع صنت 12 ةداملا نأ ظحالن صنلا نومضم قايس يفو



ليكو نييعت ةدم نإ ثيح ،اهالاو امو ةلاقتسالا ةلاح ريغ ةافولا ةلاح نأ ظحاليو )ءاكرشلا رييغت ،لزعلا ،ةلاقتسالا
ةيلاملا ةمارغلل )12( ةداملا ماكحأل ةفلاخملا ةلاكولا ضرعت نأ امك توملا ةلاح يف ةيفاك ريغ نيرهشبةردقملا ديدج
لصف حرتقن اذل ،ةافولا ةلاح دنع أرطت يتلا ةملؤملاو ةديدشلا تاريغتلا رابتعالا نيعب ذخأت ال )38( ةداملا يف ةدراولا
.ةبوقعلا ضيفختو ةدملا ديدمت عم تالاحلا يقاب نع ةافولاب ةطبترملا ةمارغلا
قحلا ىطعي ةداملا هذه نومضمف ،بناجألل لالغتسالا ةصخر ملست اهبجومب يتلا طورشلا ديدحت يغبني :23 ةداملا *

املع .ةيحايس ةلاكو ءاشنإل )07( ةعباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتسي ليبس رباع يألو يبنجألل
رافسألاو ةيحايسلا تالاكولا ءاشنإب حمست ال ةحايسلا ىلع اهداصتقا زكتري يتلا كلت ىتحو اهفرعن يتلا نادلبلا نأب
.ٌميقم ٌكيرش هل نوكي نأ ميقملا ريغ يف طرتشي نيح يف ،نيميقملا صاخشألل الإ

ريغ ةيحايسلا تالاكولا ميظنت لالخ نم دالبلا يف يحايسلا طاشنلا ةيقرت وه صنلا اذه هيلإ يمري يذلا فدهلا نإ
:يلي اميف اهزجون يتلاو ىودجلا ةميدعلا تاءارجإلا ضعب هقيعت دق فدهلا اذه نأ

نوعو ليلدلا لثم اهيف نيلماعلا ضعب كلذك لمشي نأ لب ةلاكولا بحاص ىلع ةينهملا طرش رصتقي ال نأ بجي)1
.حاوسلاب لفكتلا نسح ىلع رهسيو تالحرلا مظني يذلا ةلاكولا

يف ايلاح ةيحايسلا ةكرحلا فعض ةجحب )TOURS OPERATORE( ةريبكلا ةيحايسلا تاسسؤملا فنص لامهإ)2
ريصق دمأ يف ةعجارملا ىلإ هضرعي يذلا رمألا ،فرظلل اعضاخ هلعجيو نامزلا يف صنلا ةيلاعف نم دحي رئازجلا

ةريبكلا ةيحايسلا ةسسؤملا ةمهمب ايلاح علطضت نأ نكمي ةحايسلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةلاكولا نأو ةصاخ
)TOURS OPERATORE( رئازجلا وحن اهطاشن هيجوت ىلإ ةوعدم يه يتلا ةيبنجألا تالاكولا نع الضف.

اهريفوت بجي يتلا تامدخلا لاجم يف ةينهملا ىوتسم عفر فده مدخي ال "ب" و "أ" تالاكولا فينصت ءاغلإ)3
.يعونلا يحايسلا طاشنلا ةيقرتل ةادأ اهنم لعجيو نيفنصلا تايصوصخ ىلع زكتري نأ صنلا ىلع نيعتي اذل ،حاوسلل

مزلت ةقيقد طباوض عضو ،بونجلا ىصقأ يف ةصاخو نطولا يف فارطألا ةيمارتم ةيرثأ رئاظح دوجو ضرفي)4
يفاقثلا ثارتلا ةيامحب قلعتملا نوناقلل اقيبطت ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ةورثلا هذه ىلع ةظفاحملا نامضل اهمارتحاب تالاكولا
.ينطولا

ريزولا ديسلا در
نم عاطقلا ةيمهأ زاربإ ىلع ريزولا ديسلا زكر ةنجللا ءاضعأ اهراثأ يتلا تالاغشنالا فلتخم نع هدر يفو

اهل يتلا تاعاطقلا فلتخم هيف طبر لماكو لماش ليلحت يف تاعقوتو تانراقمو ماقرأب همالك امعدم هبناوج فلتخم
.خلإ ...ةحالفو مالعإو ةفاقثو ةيديلقت ةعانصو ةراجتو ةيكنب تامدخو لقن نم ةحايسلاب ةقالع

ميعدت يف ساسح رود نم هلثمت امو ةيراجت ةسسؤمك ةيحايسلا ةلاكولل يروحملا رودلا زاربإ ىلإ ةفاضإلاب اذه
طورشلا ىلع ديدشتلا ىلإو ةهج نم ةيحايسلا تالاكولا حتفل ةيرادإلا تاءارجإلا يف ةنورملا يعدتسي امم عاطقلا
.ىرخأ ةهج نم يويحلا طاشنلا اذه ةسراممل ةبولطملا ةيداملاو ةينهملا

:يلي اميف مومعلا ىلع صنلا اذه تادجتسم صيخلت نكميو
عيرشتلا راطإ يف لخدت يتلاو ةينهملا تامازتلالاو ةيحايسلا تامدخلا دقعب قلعتت ماكحأ نمضتي لصف صيصخت.1
.روتسدلا نم 122 ةداملل اقبط
امهنيب ايلاح دوجوملا يزييمتلا راطإلا ةلازإو صاخلاو يمومعلا نيعاطقلا نم الك ةاواسملا مدق ىلع عضولا.2
.دامتعالا ةصخرل ةطلتخملا تاكرشلاو ةيمومعلا تائيهلاو تاعامجلا عوضخ مدع يف لثمتملاو
لثمتت ةريثك تازيم هل يذلا يبنجألا رامثتسالل لاجملا حتفب ءارجإلا اذه حمسي ىتح ةيرئازجلا ةيسنجلا طرش ءاغلإ.3
جوتنملا قيوستو لغش بصانم ثادحإو تامدخلا ىوتسم نيسحتو ةيبنجألا تاليومتلا بلج يف صوصخلا ىلع
.ةيبنجألاو ةيلحملا تالاكولا نيب ةسفانملا حور قلخو ةيلودلا قاوسألا يف يحايسلا
ينيوكت ىوتسم ىلع الصاح نوكي نأب طاشنلا اذه ةسرامم يف بغري حشرتم لك مازلإب كلذو فارتحالا ميعدت.4
.ميظنتلا قيرط نع اقحال ددحت ةبسانم ةينهم تالهؤمو
ةبترتملا تابوقعلاو تافلاخملل ةينوناق طباوض عضوو طاشنلا اذه ةبقارمب مايقلل اينوناق نيلهؤملا ناوعألا نييعت.5
.كلذ ىلع
ارظن "ب"و "أ" نيعون نم نوكملا يلاحلا فينصتلا نع اضوع طاشنلا اذه لالغتسا ةصخرل ديحو فنص ءاشنإ.6

.فينصتلا اذه رارمتسال رربم يأ بايغل



ةصالخلا

هنومضم نإ ثيح تالاجملا ىتش يف اهب زيمتي عاطقلا حبصأ يتلا ةحلملا ةجاحلل ةباجتسا ءاج نوناقلا اذه نإ
اهتراثأ ةديدع ةلئسأل تاباجإ مدق ةيلامجإ ةفصب هنأ الإ يديهمتلا انريرقت يف اهانزجوأ يتلا تاظحالملا ضعب مغرو
.رافسألاو ةحايسلا تالاكوب قلعتملاو 1990 يرفيف 19 يف خرؤملا 05–90 مقر نوناقلامييقت ةيلمع

طيحم قلخل ةينعملا تاعاطقلا عيمج دوهج ترفاظت اذإ الإ هقيقحت نكمي ال نوناقلا اذه نم ىخوتملا فدهلا نأ امك
.هيف لصاحلا صقنلا كرادتو بكرلاب قاحتلالا نم ةحايسلا نكمي مئالم

اذه صن لوح يديهمتلا انريرقت ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس مكلذ
.اركشو ءارثإلاو ةشقانملل مكيلع هضرعن يذلاو ،نوناقلا

عرشنف نآلا امأ ،يصفح ةيرون ةديسلا ،ةمرتحملا ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
لضفتتلف ،رماع نب ةسينأ ةمرتحملا ةديسلا يهو ةلخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأو صنلا اذهل ةماعلا ةشقانملا يف
.ةروكشم

ابحرم ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :رماع نب ةسينأ ةديسلا
.مكب

.ةرذعملا مكنم سمتلأ هيلعو ،ارخؤم الإ اهلجسأ مل يننأل ،ةمجسنم ريغ اهنوكل ةفسأتم انأو ،تاظحالملا ضعب يدل
،"ب"و "أ" يهو صخرلا نم نيعون ىلع قباسلا نوناقلا ماكحأ صنت ثيح ةصخرلا ةيضق نع ،ىلوألا ةظحالملا

.ايلاح ةدحوملا
نيعب ذخألاو (le chiffre d’affaires) لامعألا مقرب اـساـسأ قـلعتت طورـشب طبترم ةصخرلا ىلع لوصحلا نإ

دحي هنأ امك ،ةيحايسلا تاطاشنلا ريوطتو ميظنت نم نكمي ءارجإلا اذهو .يحايسلا طاشنلا يف ةراهملاو ميظنتلا رابتعالا
يلعفلا روطتلا رابتعالا نيعب ذخألا نود ركاذتلا عيب ىلإ اهتاطاشن هجوت دق يتلا ةيحايسلا تالاكولا يمانتو ددعت نم
لاخدإ له وه حورطملا لاؤسلاو ،جوتنملاب ةقلعتـملا تامدخلا ميدقتو رافسألا ميظنتك ةتحبلا ةيحايسلا تاطاشنلل

يلعفلا ميظنتلاب هدحو ليفك –ىرخألا نادلبلا نم ديدعلا يف مولعم وه امك هب لومعم ءارجإ وهو – ةدحوم ةصخر
ةداعإل الثمم وأ اقوسمو اعزوم وأ الوأ يحايسلا لماعلل اجتنم هرابتعاب نييحايسلا نيلماعتملا ةنهملو ةحايسلا عاطقل
؟يحايسلا جوتنملا قيوست

ةيغب ةيداصتقاو ةيسايس ةدارإ اهنأ – ريزولا يديس –كــلذ ينعي له لءاستأف ،ةيسنجلا طرش عفرب قلعتي اميف امأ
يه ام ردقب رتويبمكو ناردج ةعبرأ طقف تسيل ةلاكولا نأل ،يحايسلا لمعلا جاتنإل يبنجألا رامثتسالل لاجملا حتف
لهف .ةقدنفلا عاطق عم ةنراقم اريبك ارامثتسا بلطتي ال رافسألا عاطق نأو ةصاخ حجان يوق رامثتساو ايجولونكت

ايجولونكتلا ةهجاومل ةربخلا مهصقنت نيذلا نييرئازجلا نيلماعتملا ىلع ابلس رثؤت ال بناجألا حلاصل ليهستلا ةيلمع
؟لاجملا اذه يف ةثيدحلا

قلعتيف هنم يباجيإلا بناجلاف ،يبلس يناثلاو يباجيإ لوألا نيبناج نوناقلا اذه عورشم ةسارد نم صلختسن امك
بناجلا امأ ،ةاواسملا مدق ىلع بناجألاو نييرئازجلا عم لماعتلا اذكو ةيجراخلا قوسلا ىلعحاتفنالل ةيوقلا ةدارإلاب
رفسلا ليكو ءادأ طورشو ةصخرلا ىلع لوصحلا طورش نيب لكشلا ثيح نم ةقدبقرفي ال عورشملا نإف هنم يبلسلا
تابوقعلا نم اعون ظحالنف ،نومضملا ثيح نم كلذكو ،ةنهملا تايقالخأ اذكو نوبزلا ةيلوؤسمو هتيلوؤسم ةيحان نم
يديس –ةذختملا تاءارجالا يه امف نذإ ،هريغ نود ةيلوؤسملا لمحتي يذلا ديحولا هنأكو رفسلا ليكو ىلع ةطلسملا
كاهتنا وأ ةينطولا تاورثلا بهن وأ قالخألاب ةلخملا كلتك تافلاخم هباكترا ةلاح يف يبنجألا حئاسلا ةعباتمل – ريزولا
؟خلا …نمألا دعاوق

رياسي ال نوناقلا عورشم نأ ودبيف ،ةيبنجألا وأ ةينطولا ةحايسلاو رفسلا تالاكو ةفيظو ءادأ طورشب قلعتي اميف امأ
ىلإ لاثتمالا ةرورضو ينطولا ثارتلا بهن ةحفاكمك ةنهملا تايقالخأ ثيح نم ةصاخ ةيلاحلا ةيقيبطتلا صوصنلا
صيصختو ةيحايسلا ةعانصلا ميظنت ةرورضب بلاطن كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،مئارجلا هذه لثمب ةقلعتملا ةيلودلا ماكحألا
.خلإ ...تالاكولا

،يلودلا ىوتسملا ىلع اهب لومعم وه امك ةكارشلا عجشن نأ نسحتسملا نم هنإف ،يصخشلا ييأر بسحو اريخأو
ناديم يف يساسألا لماعلا يهف ،ةلاحم ال ةكارشلا ينعي كلذف ،رامثتسالا نوناقب نوناقلا اذه طبرن نأ اندرأ اذإ اننأل
c’est) ،طقف اطيسو ليكولا رابتعاب نكلو رفسلاو ةيحايسلا تالاكولا  un  intermédiaire) نوكي فيك لءاستنف
.اركشو .رخآ ءيش اهنأل ،ةقدنفلا نع رظنلا ضغب اعبط كلذ لك ؟رامثتسالا

رداقلا دبع مرتحملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو ،رماع نب ةسينأ ةمرتحملا ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتليف ،يزوزام



ديرأ ينكلو نوناقلا اذهل ينقتلا بناجلا نع ملكتأ نأ دوأ ال .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
يساسأ نايرشةحايسلا نأ ساسأ ىلع ،عاطقلا اذـهل ةماـعلا ةدئافلا وه اهنم ضرغلاو تاظحالملا ضعب ءادبإ
ليومت يف ريبك طسقب لودلا نم ريثك يف مهاست يهف ،ةبعصلا ةلمعلا نم ربتعم لخد ردصم يهو يملاعلا داصتقالل
ةيرشبو ةيدام لئاسو نم هرفوت امل يحايسلا لمعلا نم أزجتي ال ءزج ةحايسلاو رفسلا تالاكو نإ .ةيمومعلا ةنيزخلا
لعلو ،اهرامثب تأت مل عاطقلا اذه طيشنتل ةبقاعتملا تاسايسلاو ةينمألا فورظلا نأ ريغ ،اندالب يف ةحايسلا ريوطتل
يقيقحلا ضوهنلا ىلإ هلماكب عاطقلا عفدت يتلا زئاكرلا دحأ نوكيس ةشقانملاو ءارثإلل انيلع ضورعملا نوناقلا اذه
اهيلإ ةسام ةجاحب نحن يتلا ةبعصلا ةلمعلاب هل ليومت ةادأ هنوك ،ينطولا داصتقالا معد يف هنم ةرظتنملا ةناكملا لتحيل
ديدعلا رفوت ثيح ،يبنجألا هريظنو ينطولا صاخلا رامثتسالا ةكارشب الإ كلذ ىتأتي نل نكلو ،ةيلاحلا فورظلا يف
قوسلا لوخد يلاتلابو ،حاوسلل ةمدقملا تامدخلا ريوطت اذكو تاربخلاو ليومتلاو تامدخلا لاجم يف لمعلا صرف نم
كلمتو دحاو نآ يف ةعبرألا لوصفلا ىلع رفوتت اندالب نأ ملعن نحنو ةصاخ ةيحايسلا تاجوتنملا ةسفانمو ةيملاعلا
تازيفحتلاب رفسلاو ةحايسلا تالاكو ىظحت نأ دبالف هيلعو .ملاعلا تاهج نم ةهج ةيأ يف اهدجن ال ةبالخ رظانم
يراضحلاو يفاقثلا دعبلا ىلع ةظفاحملا ةيمازلإ عم ،رامثتسالا يف ةدايزلاو عسوتلا نم نكمتت ىتح ةمزاللا ةيئابجلا
ةيبنجألا رفسلاو ةحايسلا تالاكوب لاصتالا يف ةمزاللا ةنورملا اهئاطعإ عم ،اهماهمل اهتسرامم ءانثأ ةيرئازجلا ةمألل
يفاقثلا دعبلا راهظإو ،يحايسلا قيوستلا لاجم يف اهتاربخ نم ةدافتسالاو اهصاصتخا لاجم نمض تايقافتا دقعب كلذو
ةشقانملل انمامأ حورطملا نوناقلا اذه عورشم لوح – سيئرلا يديس- يتاظحالم يه مـكلت ،يرئازجلا عـمتجملل
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ءارثإلاو

،ةعمجوب حليوص مرتحملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يزوزام رداقلا دبع مرتحملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف

،مرتحملا ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :ةعمجوب حليوص ديسلا
نيلخدتملا ةمئاق نمض قبسملا يليجست نود لخدتأ يننأل ارذع مكحمستسأ .ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا
.كلذب حمسيو ايفاك تقولا نوكل

؟كلذ اذامل ،يئازجلا بناجلا اهيلع ىغطي ةيعيرشتلا ةئيهلا ىلإ مدقت يتلا لامعألا لك نإ ،ةسلجلا سيئر يديس
ةرشع ينامث اهنيب نم ،ةدام )45( نيعبرأو سمخ ىلع يوتحي وهف هتشقانم ددصب نحن يذلا صنلا ركذلاب صخأو
يذلا تقولا يف تاءازج نع ةرابع اهعيمج )18( ةرشع ةنماثلا ةداملا ةياغ ىلإ )1( ىلوألا ةداملا نم يأ ةدام )18(
تالاكولا ةيقرتو ةحايسلا عيجشتل يناسنإلاو يوبرتلاو يجوغاديبلا بناجلا اهيلع ىغطي نأ ضورفملا نم ناك
.ةيحايسلا

يف تابوقعلاو تافلاخملا نع ثحبلاو تابجاولا نع عبارلا بابلا يف رشابم ناونع ءاطعإ انناكمإب فيك رسفتسأ
يف رومألا طبض ىلإ ةجاحب سيل صنلاف ،بناجلا اذه يف ايراضح ايقر رثكأ نوكن نأ ضورفملا نم ناك نيح
! هبقاعن يكل ائيش قلخن لمعلا اذهب اننأكو تاءازجلا وأ حنجلا وأ تافلاخملا نع ثحبلاو يعيرشتلا بناجلا نم اهباصن
ةحايسلا دقعو .نيدقاعتملا ةعيرش هتفسلفو صنلا بسح وهو ةحايس دقع دقعلا نإف ةيناثلا ةيحانلا نم امأ ،ةيحان نم اذه
ةعيرش دقع يف لخدتت 17و 16 ،15 ،14 داوملا نأ ظحالن اننأ ريغ نوبزلاو ليكولا نيب مربم قافتا نع ةرابع
لخاد اطرش تناك اذإ الإ راعسألا ةعجارم عيطتسي ال فورظلا تريغت ول هنإ 17 ةداملا صنت ثيحب ،نيدقاعتملا
؟دويقلا هذه اذاملف ،عوبسأ دعب ةريعستلا يف ةدايزلا اهتعاطتساب ةيوجلا طوطخلا الثمف ؟نوكيس ام عقوتي نمف ،دقعلا
يعاد ال امنيب يجذومـن دقع بيترت ةيحايس ةلاكو لك ىلعو نيدقاعتملا نيفرطلا نيب ةنورملا كرت ضورفملا نمف
.ليصافتلا يف صنلا لخدتل

وأ ةيلاملا ةمارغلا ىلع صنت ةدام )12( ةرشع اتنثا كانه ةدام )45( نيعبرأو سمخ نيب نمف تاءازجلا ةيضق امأ
ةلاحلا هذه يفو ،نيتبوقعلا ىدحإ قبطي نأ نكمي يضاقلا نأ نوريف نوناقلا باحصأ امأ .نيتبوقعلا ىدحإ وأ سبحلا
اتنثالا داوملا يدافت نسحألا نم ناكف ؟تابوقعلا نوناق وه يذلا ماعلا صنلا عم صاخلا صنلا اذه ةناكم ام رسفتسن

ايوق اعفاد نوكيس كلذ نأل .تابوقعلا نوناق وهو ،ماعلا نوناقلا ىلإ ةراشإلاب ءافتكالاو تاءازجلاب ةقلعتملا ةرشع
50 ىلإ رانيد فلأ 30 نم ةيلاملا ةمارغلا تاءارجإ قيبطت يف عرشتو ةماعلا ةعيرشلا نم اهجورخو تالاكولا برهتل
؟ ةبوقعلا فعاضتت دوعلا ةلاح يفو يرئازج رانيد فلأ 50 ةبوقع اهيلع ضرفت ةيحايس ةلاكوب مكلاب امف ،رانيد فلأ
ةبوقع سفن ذخأي باقعلا يف كيرشلا ىتحو ،تابوقعلا نوناـق يهو ةماعلا ةعيرشلا نم برهتلا ىلع ليلد اذه نإ
سمت يتلا نيناوقلا بلغأ يف تاءازجلابيترت ظحالن اننإ !ةبوقعلا فيفختل ةدام هل درفأ صنلا نكل ،يلصألا لعافلا

تالاحلا يف الإ ،ماعلا نوناقلا يف ةدوجوملا تاءازجلا ىلإ أجلن نأ –نسحألا نمو -حرتقأ اذل ،تاعاطقلا لج
.سيئرلا يديس مكل اركش .ةفيفخلا داوملا ضعبب اهيلإ ريشن نأ سأب الف ،ةيئانثتسالا

ةيلوؤسمب انه ريست ال رومألا .ماظن ةطقن يل ،ةسلجلا سيئر يديس اوفع :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
انحتف اذإ هنأل ،شاقنلا حتف لبق متي لخدتلا ةيغب ليجستلاو ،هيلع دامتعالا بجي يلخاد ماظن كانه امنإو ،ةيصخش
اولبوق مهنكلو ةملكلا ذخأ ءالمزلا ضعب بلط مويلا لبق هنأ مكركذأو ،ىضوفلا ّمعتسف ةقيرطلا هذه انعبتاو لاجملا
.اركشو ،نيلخدتملا ةمئاق يف اقبسم مهليجست مدع ةجحب ضفرلاب



اهمدق يتلا ةظحالملاب قلعتي اميفو ،هتاظحالم ىلع ةعمجوب حليوص مرتحملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
انيأترا اننكلو ةملكلا ذخأو لخدتلل اتاتب همسا دحأ هيف لجسي مل صنلا اذه نأ مكملعأ يننإف ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
لخدت نم عنام الف مهم صنلا نأ امبو ،ةلخدتم لوأك لخدتلاب رماع نب ةسينأ ةديسلل حامسلا تقولا عاستال ارظن
،نينثا وأ دحاوك سكعلا ناك اذإ امأ ،الئاه ددعلا ناك اذإ ام ةلاح يف ليجست نودب لخدتلا عنمي يلخادلا ماظنلاو ،ةوخإلا
كانه ناك دقف رمأ نم نكي امهمو ،مهتاحارتقاو مهتالؤاست نم ءالمزلا ضعب مرحن الأ انيلعف تقولا نم عستم هيف ناكو
تالؤاست نع درلا ديري ناك نإ لضفتي نأ ةموكحلا لثمم ديسلا نم بلطن ةشقانملا هذه ةياهن يفو .طقف نيلخدتم ةثالث
.ةميق ةقيقحلا يف تناك يتلا مهتاراسفتساو نيلخدتملا

،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا
ةنجللا ءاضعأ اهادبأ يتلا كلت نع جرخت ال يتلا مهتاحارتقاو مهتالؤاست ىلع نيلخدتملا نيوخألاو تخألل اركش
.كلذ نع درلا يفوتسأ نأ ةلاجعلا هذه يف لواحأ هيلعو ،نيروكشم

امأ "ب" عون نم ىرخألاو "أ" عون نم ةدحاو ،صخرلا نم نيعون ىلإ ريشي قباسلا نوناقلا نأ مكملعأ ،الوأ
عون نم ةصخرلا نيب فالخلا نأ قباسلا نوناقلل انمييقت يفو ،صخرلا نم دحاو فنصب فرتعي وهف يلاحلا نوناقلا
عون نم ةلاكو ىلع "أ" عون نم ةلاكو ليضفت ينعت ال ةمهم يهو ركاذتلا عيب زايتما وه "ب" عون نم ةصخرلاو "أ"
الو ،ةيبنجألا ىتحو اهنم ةينطولا ،طوطخلا فلتخمو لقنلا ةرازوو لقنلا تاكرش ماهم نم ركاذتلا عيب نإ ذإ ،"ب"
اقيثو اطابترا طبترملا يفاقثلا وأ يحايسلا لاجملا يف لعافلا دوجولا وأ ةنهملا وأ ةيفارتحالا معدي رخآ طرشل دوجو
طوطخلا كيبابش ىلإ نآلا لاحلا وه امك "أ" فنصلا نم لوحتت نأ الدب نيفنصلا نيب دحون نأ انيلع امازل ناكف ،هب
اهتامازتلاو اهدوهعب اهئافو ىدمو ،اهيف نوبزلا ةقثو اهتربخو قوسلا يف ةلاكولا مسا ىلجتي يلاتلابو ،ةيرئازجلا ةيوجلا
لوخد عم- لقنلا تاكرش حبصت كلذ نم رثكأو زايتمالا اذهل ةكلام حبصت يلاتلابو ،لقنلا تاكرش اذكو نئابزلا هاجت
ةحايسلا ةرازول حبصي الف يلاتلابو ،زايتمالا اذه اهئاطعإ لجأ نم رثكأ نئابز كلمت يتلا ةلاكولا وحن قباستت -ةسفانملا
.ىرخألا ركاذتلا نم اهريغ وأ ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ركاذت عيبل "أ" عون نم ةصخر حنم يف رود

ءاضعأ نم هريغو اقباس روتكدلا هادبأ دقو عورشم فوخت ىلإ وعدي العف وهف ،ةيسنجلا طرش عفر صخي اميف امأ
فوخت ثيح 1987 ةنس رّكذتنلو ،ةملوعلا ةجيتن انيلع ضورفم رمأ هنكلو هنم فوختن "عبعب" العف وهف ،ةنجللا
انبابشل ةيبنجألا تايئاضفلا وزغ ةهجاومل ةيوهج تاودن دقع فيكو ةرعقملا تايئاوهلا نم كاذنآمكاحلا بزحلا
حالسلاب حلستلا ىوس انل قبي ملو ،انيبأ مأ انئش انيلع اضورفم حبصأ رمألا نأل ةعنقم ةباجإ كانه نكت ملف ،انتاباشو
نكميو ،ةيسنجلا طرش عفرل ةجيتن ةريطخ انايحأو ةريثك رومأ كانه العف .طرشلا اذه نم ءافعإلا هجاوي نأ نكمي يذلا

لماعتملا هيلع رطيسي هجوم داصتقا امإف ،نيرايتخا مامأ نحنف نذإ ،دالبلا نمأ ىتح سمت ةيجيتارتسا اياضقب اهطبر
اقبط قوسلا داصتقا عم لماعتن نأ وأ صاخلا عاطقلل هيف حمسي الو ماعلا عاطقلا يف لماعتملا ةيساسأ ةفصبو ينطولا
وهو ،1996 ةنس يف بعشلا فرط نم هيلع قداصملا يلاحلا روتسدلل اقبط وأ 1989 ةنس يف يرئازجلا روتسدلل
نوناق ىلإ ةصصوخلا نوناق نم ءادتبا روتسدلا اذه ةفسلف عم دالبلا نيناوق لك ىشامتت ثيح انيعم اداصتقا انجهتنا اننأ
يف ةنراقم نم هيلإ تبهذ اميف ةصتخملا ةنجللا سيئر بئان تخألا فلاخأو .ىرخألا نيناوقلا نم هريغ ىلإ رامثتسالا
–ةماقإلا وه اهطرش امنإو ةيسنجلا طرش طرتشت ال ىرخألا نادلبلا تاعيرشت نأل ،ىرخأ نادلب عم لاجملا اذه
tours–نويرئازج ناوـخإ انعم رضح ةريخألا "تيغات" ةلحر يف اننأ وه كلذ ىلع ليلدلاو – كلذب ةنجللا دوزنسو

operatore - ةزهجأ كانه نأ امك ،اهيف نوشيعي يتلا لودلا يف ةيحايس تالاكول ادامتعا نوكلمي مهو « فينج » نم
دالبلا هذهل ديكلا ةدارإ هل نم لك يصقتو اهرارقتساو دالبلا نمأ ىلع ةظفاحملا اهتمهم ةيرئازجلا ةلودلل ةعبات ىرخأ
ـب قدنف كالتماب "ويياد" ةكرشل حمسن فيكف ،ةنجللا عامتجا روضح ءانثأ كلذ نع الاثم انبرضو ىرخأب وأ ةقيرطب

؟رفسو ةحايس ةلاكو ةصخر دامتعا ىلع لوصحلاب اهل حمسن الو رالود نويلم 75
ىرخأ تاعاطق يف ىتح انايحأو تاقورحملا عاطـق يف ةيلورتبلا تاكرشلا نم تارشعلل حمسن نأ نكمي فيكو

ةحايس ةلاكو كالتما نم اهعنمن نيح يف ةئاملا يف ةئام يلك كالتما يف ةكارش رامثتسالاب ،ةيجيتارتسالا تاعاطقلاك
اهعضن يتلا نيناوقلا نم ريثكب ربكأ يرشبلا لقعلا اهيلإ لصو يتلا ةينقتلا تايناكمإلاو اهشيعن يتلا ةملوعلا نإ ؟رفسو
طرشك اهيلع تضرف دق ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم عم ةيرئازجلا ةموكحلا تاضوافم تناك كلذ لبقو ،هجو يأ يف
يف هب لمعلا يراس وه امكو انه دكؤأو ،رفسلاو ةحايسلا تالاكو نوناق نم ةيسنجلا طرش يغلت نأ مامضنالل يساسأ
ارومأ كانه نأب يساسأ يداصتقا جهنك قوسلا داصتقاب ةكسمتملاو ،ومنلا قيرط يف ةرئاسلا لودلا تاعيرشت بلغأ
دامتعا لجأ نم ادج ةيساق طورش عضو ىلع لمعنسو ،كاذ وأ اذه هجو يف فقت ةيرادإو ةيميظنت ليقارعو ىرخأ
ةهج نم ضوافتلا وه ،طيسب ببسل كلذو نوناقلا سيلو ميظنتلا كلذ لحم نكلو ،يبنجأ لماعتمل رفسو ةحايس ةلاكو
تاعمجت عم ةفلتخم ةكارش تاقافتا ىلع نولبقم نحن .ةيناث ةهج نم ،نوناقلا رييغت ةبوعصو ميظنتلا رييغت ةلوهسو
زايتمالا طاقن نم ةعومجمب،رماع نب ةسينأ ةديسلا ،ريزولاةديسلا تلضفت دقل ،ةيلود تاعمجت اذكو ةيميلقإو ةيوهج
عاطقلا يف يل نينيعملا ةوخإلاو تاوخألا اذكو زايتمالا طاقن ىلع ركشلا ليزج اهركشن ،فعضلا طاقن نم ةعومجمو
ةقلعتملا تاءارجالا نع لأست يتلا فعضلا طاقن نع امأ .ينطولا يبعشلا سلجملا يف نوناقلا اذه ىرثأ نم لك اذكو
يف خرؤملا 281-67 مقر رـمألا ىضتقمـب تاريشأت انعضو دقف نمألاو قالخألاب سملا وأ ثارتلل يبنجألا بيرهتب

كلذك انرشأو ةيعيبطلاو ةيخيراتلا راثآلاو نكامألا ةيامحو تايرفحلاب قلعتملاو ممتملاو لدعملا 1967 ربمسيد 20
يف ببست نمب اهلك لفكتتو تابوقعلاب قلعتملا نوناقلاو ةيئازجلا تاءارجإلاب قلعتملا نوناقلاو يندملا نوناقلا ىلإ
بسح – ةلاكولا بحاص نم ايئاهن ةصخرلا بحس نع ةحيرص ةفصب انملكت دقو بهن وأ ةقرس وأ دالبلا نمأب لالخإلا



تاحاسملاب رارضإلاو يخيراتلا ينطولا ثارتلا بيرهت وأ ةقرس وأ فالتإ وأ هيوشت مت اذإ –33ةداملا هيلع صنت ام
روتسدلا اهانبت يتلا ةفسلفلا لك ةمات ةرياسم رياسي هنأب ظحالن نحنو ،كلذ ىلع ةدعاسملا وأ ةيعيبطلا لئاصفلا وأ
.ةفسلفلا هتاه عم ىشامتت يتلا نيناوقلا ةيقبو ديدجلا

بسحف رتويبمكو ناردج ةعبرأ نع ةرابع تسيل ةلاكولا نأل ،اهعجشن نأ ضورفملا نم ناكف ةكارشلا نع امأ
ةدمتعملا ريغ ةيبنجألا رافسألاو ةحايسلا ةلاكول حمسي ال " يلي اـمع23 ةداملا تصن دقل .لام سأر بلطتت اهنكلو
قيرط نع الإ ينطولا بارتلا لخاد يحايس عباط يذ يراجت طاشن يأ ةسراممب نوناقلا اذه بجومب رئازجلا يف
لماعتملا نم هرظتنن ام امأ .ةكارشلا نع انملكت اننأ ىلع ليلد اذهو ،"ةدمتعملا ةيبنجألا رافسألاو ةحايسلا ةلاكو ةطاسو
نيسحتو تاربخلاو تاليومتلا بلج وهف –نوناقلا اذه عورشم تضرعامدنع ةمدقملا يف تلق امك – يبنجألا
ةيلودلا قاوسألا يف يرئازجلا يحايسلا جوتنملا قيوست وه اذه لك نم مهملاو لغش بصانم ثادحإو تامدخلا ىوتسم
ءانثتساب )tours operatore( ىمسي ام وأ رافسأ مظنم دوجول رقتفن – ةنجللا سيئر بئان ةديسلا تركذ امك –اننأل
)onat( انعضو يفو ،ةيبنجألا كلذكو ةيلحملا تالاكولا نيب ةسفانملا حور قلخ هنم رظتنن اننأ امك ،ايلاح ةلهلهملا
tours( يأ بلجل نيدهاج ىعسن يلاحلا  operatore( يحايسلا جوتنملا قيوستلو ةيحايسلا انقطانم ةرايزل يبنجأ
اوقفنأ رصم يف انناوخإ نأ ىلإ ريشأ نأ يفكيو ،يرئازجلا يحايسلا جوتنملاب تقصتلا يتلا ةروصلل ارظن يرئازجلا

انناريج كلذكو يرصملا يحايسلا دصقملا ةروص نيسحت لجأ نم رالود نويلم 40 نيتيضاملا نيتنسلا لالخ
ال يذلاو هعون نم ديرفلا يحايسلا جوتنملا اذه قوسن يكل ةيبنجأ ةكارش ىلإ ةسام ةجاحب نحنف ،سنوتو برغملاب
لك يف يأرلا كرطاشأ انأو ،جوتنملا اذه قيوستل ةلماكلا ةربخلل رقتفن اننكلو ةيجراخلا قوسلا يف دحأ هسفاني نأ نكمي
."عقارلا ىلع عقرلا عستإ" لوقي ايبرع الثم كيطعأ نكلو هتلق ام

نوناقلا نم 5 ةداملاو ،ماعلا ديقي صاخلا لوقت ةدعاقلا نإ لوقأ ينكل ةينقت رومأ ىلإ حليوص ةعمجوب ديسلا راشأ دقل
نأشلا اذه يف نيناوق ىلع رقوملا مكسلجم قداص نأو قبس دقو ةصاخ انهم مظنت نيناوق رادصإب تحمس يراجتلا
نأ هنكمي ال رفسلاو ةحايسلا ةلاكو ةنهم مظني يذلا صاخلا نوناقلا نأ ريغ راحبلاب قلعتملا نوناقلاو ناريطلا نوناقك
هنأ قلطنم نم اهل عرشي امنإو ةصاخ ةنهم اهنأ مكحب هالعأ ةروكذملا تابوقعلا نمض تابوقعلا نوناق ىلع دمتعي
،ةعجارملا روط يف تابوقعلا نوناق نأل كلذك تابوقعلا نوناقل اهليحن نأ نكمي الو ،ةصاخ ةنهمل عرشي صاخ نوناق
ةشقانمو عيرشت ليجعتانيلع ضرفت يبنجألا لماعتملا عم انتاضوافمو ،نوناقلا اذهل عرشن نأ يف ةيمازلإلاف يلاتلابو
ثيح ةموكحلل ةماعلا ةنامألا ىوتسم ىلع ةيضقلا هذه تحرط دقو كلذ نم رثكأ رظتنن ال ثيح نوناقلا اذه ليدعتو
.تابوقعلا نوناقل ةبسنلاب الو ةقدنفلا نوناقل ةبسنلاب يندملا نوناقلا ىلع اقالطإ رثؤي ال كلذ نأ ىلع ءاربخلا قفتا

دودرلاو ةباجإلا فعض ىلعو مكئاغصإ نسح ىلع نيرقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يناوخإ يتاوخأ ارذع مكحمستسأ
.اركشو ،تايحالصلا لماك مكلو ابسانم هنورت ام عمو مكفرصت تحت نحنو

…يريبز رهاطلا ديسلا لضفت .ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةريصق ةظحالم يدل ،هيقفارمو ريزولا ديسلا ،نيرضاحلا يناوخإ ،ةسلجلا سيئر يديس :يريبز رهاطلا ديسلا
،ريزولا ديسلل اههجوأ ةطيسب ةظحالم يل نكلو ،ةحايسلاب قلعتي ام لك نع مهتالخدت يف ةوخإلا حصفأ دقف .ةطيسبو
ةيدلب ىلإ ةيدلب نم راثآلا ضعب لقنب انئجوف امك ةشوقنملاو ةبوتكملا راجحألاك راثآلا ضعب ىلع تاءانب انظحال دقف
ءالؤهل مدهن له وه لاؤسلاو ،هب مهمامتها مدعل امبر سانلا هلهجي رمأ وهو ،ةيالولا لماك نم جرخأ ام اهنمو ىرخأ
هذه عمجب مامتهالا نع لوؤسملا ماظنلا وأ ةباقرلا يه نيأ ؟مهلاح ىلع مهكرتن مأ راثآلا هذه قوف هونب ام صاخشألا
.مكيلع مالسلاو اهحيضوت تدرأ نيلخدتملا ةوخإلا تاظحالم نمض جردت مل اهنكلو ةطيسب لئاسم نذإ يه ؟راثآلا

كانه نأ – يريبز رهاطلا مرتحملا دهاجملا ليمزلل يتامارتحا عم – طقف ركذأ ،اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
يف الإ هريفاذحب نوناقلا قبطن نحنف يبرعلا تيآ نارقم ديسلا هدكأ يذلا يلخادلا ماظنلا نوناقل ةبسنلابتاءانثتسا
ةلخادمب بحرن كلذ مغرو ،هب ديقتلاو يلخادلا ماظنلا مارتحا نم دبال ةمداقلا ةرملا يف هنأ ريغ تاءانثتسالا ضعب
؟لخدتت نأ تدارأ اذإ امع ةصتخملا ةنجللا نآلا لأسأو ،يريبز رهاطلا مرتحملا دهاجملا ديسلا

.اركش:ةنجللا سيئر ديسلا

ةصتخملا ةنجللا ىلإ ركشلاب مدقتأ امك ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ركشأ ةسلجلا ةياهن يف :ةسلجلا سيئر ديسلا
تناك يتلا ،مهتلخادم لالخ نم ماهلا ينوناقلا صنلا اذه ثحبو ةسارد يف مهتامهاسم ىلع نيلخدتملا ءاضعألا اذكو
يهيجوتلا نوناقلا ةشقانمو ضرعل لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع دغلا يف هتاسلج سلجملا فنأتسيسو .ةديفمو ةفداه
.ةعوفرم ةسلجلاو ،مكيلع مالسلاو ،مكيف هللا كرابو عيمجلا ركشأ نيحلا مكلذ ىلإو ،يلاعلا ميلعتلل

.ءاسم نيسمخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


