
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.لقنلا ريزو ،ليلوب دمحأ ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيثالثلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:سيئرلا ديسلا

.هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب اعيمج مكمساب بحرأ

:مويلا انلامعأ لودج يضتقي

.هنع ةباجإلاو لقنلا ريزو ديسلا ىلإ يوفش لاؤس هيجوت ،الّوأ-

.ةيوضع تيبثت ،ايناث-

.ةرودلا هذه ماتتخا ،اثلاث-

83و 82 ،81 داوملا اميسال ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأب المعو روتسدلا نم 134 ةداملل اقبط ،هيلعو
.لضفتيلف هلاؤس حرطل يزوزام رداقلا دبع ديسلا يوفشلا لاؤسلا بحاص ىلإ ةملكلا ليحأ هنم

سيئرلا ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب:يزوزام رداقلا دبع ديسلا
.ماركلا روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا ،نومرتحملا ءارزولا ةداسلا ،مرتحملا

نأ ينفرشي ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 73و 56 داوملا صن ىلع ءانبو ،روتسدلا نم 134 ةداملل اقبط
:يلاتلا لاؤسلا مكتدايس ىلع حرطأ

،ةيجراخلا طوطخلا ىلعو ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع يوجلا لقنلل ةينطو ةكرش ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا نأ امب



لماك ىوتسم ىلع نيرفاسملا لقنل ةيهانتم ةقدب ةددحم جمارب اهلو ،ةعاسلا دحل يوجلا لقنلا يف ةديحولا اهنأ امبو
)بونجلا( ةيلخادلا طوطخلا ىلع نيرفاسملا مهنم ةصاخ نينطاوملل مامتها يأ ريعت ال اهنأ ريغ ،ينطولا بارتلا
.كلذ ىلع الاثم مكيطعأسو راردأ ةيالو صخأ ةفصبو

،ةمصاعلا رئازجلاب وأ راردأب ءاوس ،راطملا يف تارم ةدع نينطاوملا لك لثم راظتنالا تشع دقل ،ريزولا ةدايس
ىلع اذه لديف ،ةدملا ددحم ريغ نوكي امدنع لوبقم ريغ ّهنكلو نيتعاس وأ ةعاس دودح يف نوكي امدنع لوبقم هنكل
راشب ،فودنت ،تسارنمت ،راردأ :يهو افنآ اهتركذ يتلا طوطخلا ىلع نيرفاسملا نينطاوملا هاجت ةالابماللاو ةناهإلا
.يزيلإو

ةعاسلا ىلع راردأ هاجتاب اهعالقإ ررقملا ةرئاطلا ءاطتمال نيدموب يراوه راطم ىلإ تهجتا ةيليوج 09 موي يفف
ةلحرلا لوح تامولعم ةيأ قلتن ملو ،اليل نيرشعلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىتح علقت مل اهنكل ،ءاسم نيثالثلا ةقيقدلاو ةسداسلا
سيلو قدنفلا رداغ نم مهنمف ،انرمأ نم ةريح يف نينطاوملا لكو انأ تيقبو ؟ال مأ تلجأ له ؟ال مأ ةرئاطلا علقتس لهك
.نفسلا يهتشت ال امب حايرلا بهت نكل ،راردأ ةرئاط ءاطتمال ىرخأ ةيالو نم ءاج نم مهنمو ىوأم هل

تامولعملا صقنو راطملاب ةحارلا لئاسو مادعنا نم نيّرمألا نوناعي نينطاوملا ةيقب تكرتو قدنفلا ىلإ تعجرو
وأ ةعاس( لوبقم ريخأتب وأ اهتقو يف تعلقأ تالحرلا لك نأ وه اقح فسؤملا نكلو ،راردأل ةجمربملا ةلحرلا لوح
.راظتنالا نم تاعاس ينامث دعب تعلقأ راردأ ةلحر نكل )نيتعاس

مكنأ دكأتم انأو ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا عم ادحاو اموي نينطاوملا ةاناعم اوشيع لب اوروصت ،ريزولا ةدايس
ةماع نينطاوملا نيعأ يف اهتعمس تطقس يتلا اهسفن ةكرشلا حلاصلو نطاوملا حلاصل ةمساح تارارق نوذختتس
اهئاغلإ نايحألا ضعب يفو تالحرلا ريخأتل ىلوألا ةيحضلا امئاد نونوكي نيذلا ،ةصاخ بونجلا تايالو ينطاومو
نم نكمأ ام ميدقت عم اهيلوؤسمو ةكرشلا فرط نم مارتحالا يف قحلا مهل نينطاوم كانه نأب يحوي اذهو ةيلك
ديزأ ىلإ مهتالحر ريخأتب كلذو ،اهيلوؤسمو ةكرشلا فرط نم ةمظتنم ةفصبو رارمتساب نوناعي نينطاومو تامدخلا
.اهءاغلإب ةراتو اهعالقإ دعوم نع تاعاس ينامث نم

؟راردأ ةيالو ةصاخ ةفصبو بونجلا قطانم هاجت تامدخلا نم دح ىندأ يف قحلا انل له ،مرتحملا ريزولا ةدايس
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا فرط نم تافرصتلا هتاه لثم رركتت ال ىتح اهذاختا نوونت يتلا تاءارجإلا يه امو
؟ةصاخ ةفصب بونجلا ىلع نيرفاسملاو ةماع ةفصب نينطاوملا هاجت اهيلوؤسمو

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،سيئرلا يديس مكل اركش ،ريزولا يديس مكل اركش

لاؤسلا ىلع ةباجإلل لقنلا ريزو ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو يزوزام رداقلا دبع ديسلل ركشلا لك:سيئرلا ديسلا
.اروكشم لضفتيلف

ديسلا .نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا ديسلا اركش:لقنلا ريزو ديسلا
مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،لضافألا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو

هللا لأسأو ،سلجملا اذه يف يوفش لاؤس نع بيجيس نم لوأ ينوكل يرورس نع ربعأ نأ دوأ ،يمالك أدبأ نأ لبق
ةرملا يف قفوأ ّيلعلو ىلوألا ةرملا يهف ينورذعاف قفوأ مل اذإف ،هللا ءاش نإ ةديمح ةنس نوكت ىتح كلذ يف ينقفوي نأ
.ةمداقلا

لبق نم ةمدقملا تامدخلاب صاخلا يوفشلا لاؤسلا اذه هحرطب يزوزام رداقلا دبع ديسلا ركشلا ليزج ركشأ
.ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

طوطخلا ةكرش نع تاحيضوتلاو تامولعملا ضعب -ريكذتلا دصق- ةزيجو ةفصب مكل مدقأ نأ يل اوحمسا ةيادبلا يف
.اّنيب احرش عوضوملا انل حرشت اّهلعل ةيرئازجلا ةيوجلا

اههجوي ةيداصتقا ةيمومع ةسسؤم تحبصأ اهنأ يأ ةلقتسم تحبصأ ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نإ -الوأ



ةيمومعلا ةطلسلا رود بعلت لقنلا ةرازوف ،تامدخلل ةضباقلا ةكرشلا ةياعر تحت يهو 97رياربف ذنم يرادإ سلجم
ةيسيئرلا ةـطخلا مـسر ،نيراـيطلل صخرلاو تاداهشلا حنمو نيناوقلا قيبطت صخي اميف تارئاطلا ةبقارم لاجم يف
.خلا ..يندملا ناريـطلل

امك – يجراخلاو يلخادلا ىوتسملا ىلع اذهو اهدرفمب طشنت ةكرش ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نإ -ايناث
ددعل يبسن عافترا ظحول دقو ،اهدحو 97 ةنس لالخ رفاسم نييالم 4 تلقنو تاونس )04( عبرأ ذنم – متلضفت
تارئاطلا ددع سفنب 98و 96 نيب ام ةرتفلا يف %40ـب ردقي ةيلخادلا طوطخلا ىوتسم ىلع ةصاخو نيرفاسملا
ةيلخادلا ةكبشلا يف ايموي ةلحر 15 ىلإ 10 نم ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا دقتفت لاثملا ليبس ىلعو ،لقأب انايحأو
ةكرش يهو ةيبنجألا تاكرشلا نم ةكرش بايغ هثدحأ يذلا صقنلا ةيطغتب انمق اننأل ،لاثمك ةمصاعلا نم اقالطنا
لثمي اذهو نيبرتغملا نينطاوملا تايجاح يبلنل ةيجراخ تالحر ىلإ اهانلوح ةيلخادلا تالحرلا هذهف ةيسنرفلا طوطخلا

.ةمصاعلا نم ايموي ةقلطنملا تالحرلا نم 50%

نم تارئاطلاك ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلاب ةصاخلا تارئاطلا مظعم نأ دجن اننأ يهو ىرخأ ةمولعم كلذك فيضأ
نوكت ىتح ةيادبلا يف اهمدقأ نأ تيأترا تامولعم هذهو ،ةنس 20 نم رثكأ رمع لدعم اهيدل 737و 727 غنيوب زارط
.عوضوملل اديهمت

اريثك يتلا ةيسيئرلا تالحرلا ءاغلإ وأ لطعتلا باـبسأ ركذن ةلكشملا هتاـه لوح رثكأف رثكأ رومألا انل حضتت يكلو
:اهلوح سانلا لءاست ام

يسيئرلا ببسلا وه اذهف ،تاراطملا نم راطم يأ يف ثدحت دق يذلا جمربملا ريغو جمربملا ينقتلا لطعلا -
.تالحرلا لطعتل

(Le retard de rotation) :يرودلا لطعلا وهو تالطعتلا نم رخآ عون كانه

يف ادج نكمملا نم تاطحملا نم ريثكلا هاجتاب نيدموب يراوه راطم نم ةنيعم ةرئاط قالطنا دنع هنإ نوملعت امكف
ةرودلا هتاه ءانثأ نيعم لطع ثدحي ةطحم لك يفف هيلعو ،راردأ وحن ةمصاعلا راطم نم هجتت نأ ةريخألا اهتلحر
.ةريخألا ةلحرلا قالطنا ديعاوم ىلع ابلس سكعنيف تاعاسلاب دعي لطعلا اذهو

هذه مكارتف ،ةديدع تاطحم ربع تفقوت اهقيرط يفو ،ددحملا تقولا يفو احابص ةنيعم ةرئاط تقلطنا اذإ الثمف
ببس مهأو بابسأ نع ابلاغ مجان رخأتلا اذهو ،ةيليللا وأ ةيئاسملا ةريخألا ةلحرلل رخأت يف ببستيو رثؤيس تافقوتلا

.ةرئاطلا مدق ىلإ نايحألا بلغأ يف عجارلا ينقتلا لطعلا وه يسيئر

:اهنم ركذن لطعتلل ىرخألا بابسأ دجوت

ىرخأ ةرئاط جمربن نأ بجي ةلاحلا هتاه يف ،لوصولا نع ةرئاطلا رخأتت تارملا نم ديدعلا يفف :مقاطلا لادبتسإ -
مهراضحإ بلطتي ءالؤهو نيفيضملاو هدعاسمو ةرئاطلا دئاق نم نوكتم مقاط ىلإ جاتحت ةرئاطلا هتاهو ،ةلحرلاب مايقلل
.نيتعاس وأ ةعاس تقولا نم ذخأي نأ نكمي هنأل لطعتلا نم ديزي رمألا اذهف ،مهلزانم نم نايحألا ضعب يف

.بونجلا قطانم يف ةصاخ قالطنالا نم ةرئاطلا عنمي اقئاع سقطلا لماع نوكي نايحألا نم ريثكلا يف :سقطلا -

،ابروأ يف ةبقارملل ىرخأ جاربأب طبترم رئازجلاب ةبقارملا جرب نإ "La Tour de Contrôle " :ةيوجلا ةحالملا -
تقو يف ةلحرلا جمربتو عالقإلا ىغلي ددحملا اهدعوم يف ةرئاطلا تأت مل اذإ لوقي (OASIS) عباتلا ةبقارملا جربف

ةزوجحم فقوتلا نكامأ دجن ابورأ يف هنأل ،راهنلا رخآ يف نوكينأ ادج نكمملا نم قحاللا دعوملا اذهو ،قحال
ببسي اذهو فقاوملا هذه يف تارئاطلا طوبه ظاظتكال زجحلا ىغليس ةعاس فصن نم رثكأل رخأتلا ثدح اذإف ،تقولاب
نم نيمداقلا نيرفاسملا ةلاح روصت مكنكميو ،راهنلا رخآ يف الإ زجحلا ىلع لوصحلا نم نكمتن نل اننأل الكشم انل
هذهو نطولا ضرأ ىلإ مهراضحإ متيل ليللا فصتنم ةعاسلا ىتح كانه ءاقبلا الإ مهنكمي الف حابصلا يف اسنرف
.عوضوملل اهتفاضإ بجي ةمولعم

.يزوزام خألا لاؤس ىلإ نآلا قرطتن تايطعملا هذه ءاطعإ دعب نذإ

ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا نتم ىلع ةيوجلا تالحرلا ولمعتسم اهنم يكتشي يتلا ةاناعملا نأ حضوأ نأ ديرأ -الوأ



ىرخأ قطانمو نورخآ نونطاوم اهنم يناعي لب ،ةصاخ ةفصب راردأ ةنيدم وأ بونجلا يلاهأ ىلع طقف ةرصتقم تسيل
.يرئازجلا رطقلا نم

ماـمتها يأ ريعت ال ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نأ ينعي ال تالحرلا ءاغلإ وأ دودحملا ريغ ريخأتلاف
مكحتلا بعصي ةينقت باـبسأ نـع جتان ريخأتلا نأ اـنيأر دـقف ،نـينطاوملاب ةالاـبمال وأ ةناهإ ينعي ال اـمك ،نـيرـفاسملل
رومأ نم اهريغو اهلوطسأ مدقك ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش هشيعت يذلا عضولا عم ،نايحألا ضعب يف اهيف
ريسفتبو ةدمب نيرفاسملا راعشإ مدع وه يزوزام خألا عم كلذ يف قفتأ انأو ادبأ لبقي ال يذلا ءيشلا نكلو …ىرخأ
.هلبقأ ال رمأ وهو ،رفاسملا قح يف ةناهإ ربتعي يذلاو ،هقح نم ءايشأ اهنأل رخأتلا

لوح اريرقت تبلط ،ةيليوج 09 موي راردأ ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا رخأتب قلعتملا لاؤسلا نم رخآلا رطشلل ةبسنلاب
:هيف ءاج ام اذهو عوضوملا اذه

ةكبشلا يف طغضو يرود ليطعت ببسبو د 30و اس 16 ةعاسلا ىلع اجمربم ةمصاعلا رئازجلا نم قالطنالا ناك
25و اس 19 ةعاسلا ىلع ةيناث ةرم قالطنالا جمرب -ةيجراخلا تالحرلل ةيولوأ ةفصب لمعتست ةرفوتملا ةرئاطلا نأل-
طوطخلا ىلع دبال ناك ةلاحلا هتاه يف ،عالقإلا نم نكمتت ملو راطملا يف ينقت لطع ببسب ةرئاطلا تفقوت كلذ دعب د
نأ انيلع ناكو ،تقولا كلذ يف ةزهاج ةرئاط دجن مل ديدشلا فسألل نكل ،ىرخأ ةرئاط ىلإ أجلت نأ ةيرئازجلا ةيوجلا
نيرفاسملا لقن متو د 15و اس 21 ةعاسلا ىلع ةنيطنسق نم ةرئاط تءاجف ،رخآ راطم نم ىرخأ ةرئاط مودق رظتنن
،تقولا اذه ىلإ رخأتلا يف اببس جردملا يف امبر راظتنالا ناكو اس 23 وأ د 20و اس 22 ةعاسلا دودح يف راردأ ىلإ
مل نإ ةصاخ ،ىرخأ ةهج نم نيرفاسملل بعتمو جعزمو ةهج نم لوبقم ريغ وهو تاعاس تسلا قاف رخأتلا اذهف نذإ
.هبابسأ تاروطتب اورعشي

وأ ةعاس يف ثداحلا رخأتلا نإ تلق نأ قبس دقل ،راردأو ةمصاعلا نيب ةدحاولا ةلحرلل رخأتلا لدعم نآلا مكيطعأ
تمق ةيباسح ةيلمع دعبف 98 ةيليوج ىلإ 98 يفناج نم ةدتمملا ةرتفلل رهشأ 7 لدعم مكل مدقأ فوسو لوبقم نيتعاس
.ةقيقد نيرشعو ةعاسب ردقي ةدحاولا ةلحرلا يف رخأتلا ةبسن نأ ىلإ تلصو ،اهب

فرط نم ةيمسر تايئاصحإ بسح اذهو ،ةقيقد 15 نوكت نأ نكميو تاعاس ينامث نوكت نأ نكمي رخأتلا ةبسنف
اهب ماق يتلا تايئاصحإلاو قئاثولاب اذهو- ةقيقد نيرشعو ةعاسب ردـقي لدـعملاف ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش
ةيلمعلاب مايقلا انأدبو ،ةعاس اذكب رخأت دجوي رهش لك يف وأ موي لك يف يأ -ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا وفظوم
نيرشعو ةعاس رظتني ال وهف نطاوملا هيناعي ام وه سيل رمألا اذـهو ةـلحرلا لدعم ىلع اهب انلصحت يتلا ةيباسحلا
ةيوجلا طوطخلا ئواسم نع ملكتي نطاوملا نأ فيضأو ،ةقيقد 15 راظتنا هنكمي امك تاعاس 8 راظتنا هنكميف ،ةقيقد
نع عافدلل تسل انه انأو ،ةليلق تناك اهيف ريخأت ةبسن وأ اهتقو يف قلطنت يتلا تالحرلا كلذب ايسانتم اريثك رظتنا اذإ

تايطعملاو يلإ تمدق يتلا تايطعملا ءاطعإل الإ انه انأ امو ةلقتسم ةكرش اهنأل ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش
.ةرازولا يف اندنع ةدوجوملا

ةاناعم ردقن ىتح تالحرلا نم ةلحر راظتنا يف ادحاو اموي شيعأ نأ ىلإ ينوعدي لاؤسلاف كلذ ىلع ةدايز
ةدهاشم يننكمي ىتح تالحرلا نم ةلحر راظتناو راطملل باهذلل ينوعدي لضافلا ةمألا سلجم وضعو ،نيرفاسملا
،عاطقلا اذه ةيلوؤسم دلقتأ نأ لبق نينطاوملا ةاناعم ايصخش تشياع دق يننإ لوقأو ،ةاناعملا هذهل سانلا ةشياعم
قرفلاو ،تاعاسو تاعاسل ترظتنا دقف لقنلل ريزو انأو تامدخلا يندتو ريصقتلا نم ةعونتم الاكشأ كلذك تيناعو
ىلع ناوث عضب رمت ملو ةرئاطلا انب تعلقأ هنأ ةرم ركذتأ انأو ،ةفيكم ةيفرش ةعاق يف نوكي انراظتنا نأ يف طقف نمكي
نم ناكو احابص ةدحاولا ةعاسلا ىلع الإ قلطنت ملو انرظتناو ،ينقت لطع ببسب اهقالطنا ناكم ىلإ تعجر ىتح كلذ
يف لكاشم نم يرئازجلا نطاوملا هيناعي امب ةلماك ةيارد ىلع انأف ،ءاسم ةعساتلا ةعاسلا ىلع قلطنت نأ ضورفملا
يه ام لوقن تافرصتلاو تاحيضوتلاو تافارتعالا هذه دعبو ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ربع ةيوجلا هتالقنت
؟اريثك تارئاطلا رخأتت الو تافرصتلا هتاه لثم رركتت ال ىتح اهذاختا لقنلا ةرازو يونت يتلا تاءارجإلا



.انأ هحرطأ يناثلا هرطشو يزوزام ديسلا هحرط لوألا هرطش لاؤسلا اذهو

ةيوجلا طوطخلل ةميلعت تيطعأ دق يننأ ،البقتسم ذختتس يتلاو -لوعفملا ةيراس يهو- تذختا يتلا تاءارجإلا نم
يه ةرئاطلا نأب املع ،بونجلا هاجتاب ةيوج ةلحر ةيأ ىغلت ال نأب رهسلا ىلع ،ماعلا اهريدم اهسأر ىلعو ةيرئازجلا
ةبسنلاب كلذ نكمي الف "لامش - لامش" تالحر ءاغلإ نكمأ اذإ هنأ يأ لامشلا ىلإ بونجلا نم لقنتلل ةديحولا ةليسولا
ناكس سكع ىلع ،ىرخأ لقن ةليسو رفوت مدعل اهيلإ ةجاحلا سمأ يف بونجلا ناكس نأل "بونج - لامش تالحرل"
هنكمي نارهو ىلإ رئازجلا نم رفاسملاف ةرئاطلا نورظتني الو اهلامعتسا مهنكمي ىرخأ لئاسو مهيدل نيذلا لامشلا
ةليسو كلمي ال هنأل ةرئاطلا ذخأي نأ بجيف يزيلإ وأ تسارنمت وأ راردأ ىلإ رفاسملا امأ ،ةرئاطلا ريغ يف رفسلا
ثدحي تالاحلا ضعب يف ناك نإو ،متت نأ بجي ةلحرلا نأ وهو بونجلا يرفاسم صخت ةميلعت انردصأ اذهلو ،ىرخأ
اميف هنع ملكتأس رخآ عوضوم اذه ،لبقملا مويلا يف ةدوعلا ربخ يتأيو احابص ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاسلا ىتح ريبك رخأت
.دعب

ةيفيك نع ثحبلل ريكفتلا ةيملع ةقيرطبو مهنم تبلط دقف ،لئاسولا ىتشب رخأتلا ةدم نم صيلقتلا ىلع رهسلا كلذك
اذه يف مكحتلا يف مدقتلا ةبسن ةفرعمل رخآل رهش نم تايئاصحإب مايقلاو ،هنم صيلقتلاو رخأتلا اذه يف مكحتنل ةنيعم
.رخأتلا

رخأتلا اذه ببسب ةقلعتملا تامولعملا لك ميدقت -ةميلعت هذهو- بجاولا نم ،تالحرلا نم ةلحر رخأت ةلاح يف كلذك
لاط اذإ تالوكأمو تابورشم ميدقتب كلذو مهب ةيانعلاو ،ديدجلا قالطنالا تقوب رخآل نيح نم مهراعشإو نيرفاسملل
نأل ،ناديملا يف ءايشألا هذه لثم رفوتت مل اذإ انرابخإ بجيو نينسمو لافطأو ءاسن نيرفاسملا نيب نم كانهف ،راظتنالا
يننكمي الف ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلاب ناريطلا ريدم سيئر ديسلا هب ينربخي ام بسح ناديملا يف دوجوم ءيش اذه
اذإ امأ ،ريدملا ىلإ وأ ريزولل ةباتكلاب مكيلعف ليبقلا اذه نم ءايشأ مكسفنأب متدهاش اذإ نكل ،ةبقارملل ايموي راطملا ةرايز
راهنل ةلحر لوأ يف مهتجمربو نيرفاسملاب ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش لفكتت نأ بجيف ،ايئاهن ةلحرلا ءاغلإ مت
.حابصلا يف راطملا ىلإ قدنفلا نم وأ قدنفلا ىلإ راطملا نم مهلقنو مهئاويإب مايقلاو كلذ نكمأ اذإ دغلا

عم دوقع اهل ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نإف ملعن امكو ،اهب لومعم تاءارجإلا هذه نإف يل ليق امكو
،هتليل ءاضقل كانه ىلإ باهذلا نم هتلحر تيغلأ يذلا رفاسملا نكمتيل اذه راطملل ةرواجملا قدانفلا نم ةعومجم
يف دوجوم ءيشلا اذهو كلذ اودارأ نإ حابصلا يف مهعاجرإو قدنفلا ىلإ مهذخأ ىلع ةيوجلا طوطخلا ةكرش لمعتسو
يف تردصأو ،نيرفاسملا هاجت قئال ريغ فرصتب موقي فظوم لك ةبقاعم اضيأ اهتيطعأ يتلا تاميلعتلا نمو ،دقعلا
نم اهيف سبل ال يواكش ةكرشلا يقلت رثإ جرادملا يلوؤسم ضعبو نوع 100 نم رثكأ دض تابوقع نأشلا اذه
.نينطاوملا فرط

مسوملا اذه نأ رابتعاب لكاشملا هيف رثكت يذلاو فيصلا مـسوم تاجايتحا ةيطغتل ةثيدح تارئاط راجئتسا مت كلذك
ددصلا اذه يفو ،ةيجراخلا وأ ةيلخادلا تالحرلل ةبسنلاب ءاوس كلذو لكاشملا ةرثكبو نيرفاسملا ددع ظاظتكاب زاتمي
نكلو ،تارئاط راجئتسا دصق ملاعلا ربع ةصاخ ةكرش 120 نم رثكأب ةيرئازـجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش تلـصـتا
مـلعللو ،كـلذ نود وأ اهمقاطب اهراجئتسا نكمي تارئاطلا هذه لثمف ،هببس ركذ نودب ضفرلاب تدر تاكرشلا هذه لك
نومضملا ىندألا دحلاو )ناريط ةعاسل( يكيرمأ رالود فالآ 7ـب ردقي "767 غنيوب" عون نم ةرئاط راجيإ نمث نإف
رالود فلأ 50و انويلم عفدت نأ اهيلع بجي ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلاف هيلعو ،ايرهش ةعاس 200 ىلإ 150 ـب ردقي
ثحبت تلازام ةعاسلا دحلو ،ضفرلاب تلبوق كلذ عمو ،ةصاخلا تاكرشلا هتاهل ايرهش رالود فلأ 400و انويـلمو
.ةيبلس امئاد ةجيتنلاو اسنرف ىلإ عوجرلا ةلمحل )MODULE 250( 767 عون نم ةرئاط نع

600-737 زارط نم تارئاط 10 ءارـشل "غـنيوب" ةكرش عم دقع ماربإ كلذك تذختا يتلا تاءارجإلا نم
،ةهج نم اذه رخأتلاو تارئاطلاب صاخلا لطعلا نم صيلقتلا دصق هلك اذهو ،لوطسألل يئزجلا ديدجتلل 800-737و
نم نيعون كانه نإ لاقو يزوزام ديسلا مهنع ثدحت نيذلا بونجلا يرفاسم صخي اميف ىرخأ ةهج نمو
ناريطلا نادـيم يف تذختا يتلا تاءارجإلا ضعب ءاطعإ يننكمي نكل ،هعم هيف قفتأ ال رمألا اذهف خلإ …نينطاوملا
:ناريطلا لاجم يف رثكأ ةيانع هئاطعإ ةسايس راطإ يف رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع بونجلا قطانمب صاـخلا يندملا

.ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل ةيوهج ةيبودنم ىلإ راردأ ةنيدم ةيقرت - الوأ

ندمو دوعسم يساحو تسارنمت ،ةيادرغ ،راردأ :ةيلاتلا ندملا يف )NIGHT STOP( اليل تارئاطلا فيقوت - ايناث
.لامشلا وحن احابص اهزكرم نم قالطنالاب تارئاطلا هتاهل حامسلا دصق اذهو - اهركذأ مل - ىرخأ

.طرافلا مسوملا يف ةرم لوأل راشب راطم نم جحلل تالحر قالطنإ - اثلاث

ةنيدمل ةبسنلاب ةيلمعلا سفن قالطنا كلذك ،عوبسألا اذه نشديس يزكرم يئاوه فيكمب راشب راطم زيهجت - اعبار



.مداقلا عوبسألا يف فودنت

.تسارنمت ةنيدم يف "ركوفلا" ةرئاطل لالغتسا زكرم ءاشنإ عورشم - اسماخ

.ةثلاثو ةيناث ةعفد اهقحلتسو يوارفطب ناريطلل ايلعلا ةسردملا يف بونجلا نم ناريطلل ةعفد لوأ نيوكت - اسداس

تالحر يف لمعلل اذهو 97 ةنس نم ةيادب بونجلا نم ةرئاطلا تافيضمو يفيضم نم ةعفد لوأ نيوكت - اعباس
)خلإ …رجينلا ىلإ هجوتلاك( بونج - بونج

نم نافرعو ريدقت ةداهش ارخؤم ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش يقلت وهو -اديفم نوكي امبر- رخآ ائيش فيضأ
عاطقلا اذه يف تامدخلا ةيعون نسحت نع -بونجلا نم مهنظأ- ينطولا يبعشلا سلجملا باون نم ةعومجم فرط
.ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرشب راهشإ ماقم يف انسلو هلوقن ديجلا ءيشلا نإ لوقأ انأو

15 يف ةـيروهمـجلا سيئر ةماخف هعقو يذلاو يندملا ناريطلا نوناق رادصإ ،ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا نمو
يف رامثتسالل صاوخلا مامأ اعساو لاجملا حتفيس نوناقلا اذهو - )39 مقر(- ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنم وهو ناوج
.ةركذتلا رعس نم ضفختو ةيعونلا نّسحت يتلا ةسفانملا قلختو رايتخا كانه نوكيف تالحرلا ددع ةدايزل يوجلا لقنلا

ةيعون نم نيسحتلل ةيناكمإلا ريفوتو ةيعوتلاو لمعلا يف ديزملا نم دبالو فاك ريغ مدق ام نإ لوقأ ،ةمتاخلا يف
.نينطاوملل ةمدقملا تامدخلا

فدهلا ىلإ لوصولل لقنلا ةرازو عسو يف ام لك لذبنسو يزوزام خألا ةلئسأ ىلع تبجأ دق نوكأ نأ ىنمتأ
مالسلاو اركش .نينطاوملا لك لوانتم يف نوكي حيرمو عيرس يوج لقن ميدقتو ريفوت ىلع لمعلا وهو الأ دوشنملا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع

نأ ةملكلا لوانت ديري ناك اذإ لاؤسلا بحاصوعدأو باوجلا اذه ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
.تحمس اذإ قئاقد سمخ كل ..لضفتي

.هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب :يزوزام رداقلا دبع ديسلا

ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش نأ كش الو ،كلذ ملعأ تنك نإو تاحيضوت نم همدق ام ىلع ريزولا الوأ ركشأ
قوفي تاراطملا ددع نأو ميدق لوطسألا نأ اضيأ ملعنو ،اذه ملعن اعيمج نحنو تارئاطلا يف صقن نم ةقيقح يناعت

يه ةرئاطلاو ،لامشلل ةبسنلاب قطانملا دعبأ اننوكل ةكرشلا تامدخ نم ةدافتسالا ىلإ حمطن اننكل ،تارئاطلا ددع
افلأ قوفتو دحأ ىلع ىفخت ال ةمصاعلا رئازجلا نيبو اـننيب ةفاـسملا نإ ثـيح ،نيرفاسملا لقنل ةديحولا ةليسولا
دعبت يتلا تايدلبلا ضعب كانه اهسفن ةيالولا لخاد ىتحو رتموليك اتئامو فلأ نارهو نيبو اننيبو رتموليك ةئامسمخو
.رتموليك ةئامنامث ىلإ رتموليك ةئامعبس نع ديزي امب ةيالولا رقم نع

باب نم سيل اذهف ،ةيبونجلا قطانملا ىلع وأ راردأ ىلع يزيكرتل ناوخإلا برغتسيس امبر اذه لوقأ امدنعو
.قطانملا هتاه يف اهيناعن يتلا ةريبكلا ةاناعملا باب نم نكل ،قيضلا حرطلا باب نم وأ ةيوهجلا

يف هعم اقفتم تسل انأف ريخأتلا لدعمب ةقلعتملاو اهيلع لصحت تامولعم نم ريزولا ديسلا هب ءاج ام برغتسأ انأ
وه امئاد لصاحلا ريخأتلاو - كلذك نينطاوملا لكو -رارمتساب لقنتأ يننأل ،ةقيقد نيرشعو ةعاسب ردقملاو لدعملا
.سوململا بسح اذهو راردأل ةجمربم ةلحر لك يف تاعاس 5 ىلإ 4 ،3 دودح يف

نم هيناعن امف هبناوج عيمجب عوضوملا ىلإ تقرطت اذإ هنأل ،طقف رصحلا باب نم اذهف الاثم تيطعأ دق تنك اذإو
.ةعيبطلا ةواسق نم هيناعن امم رثكأ وه ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرش

تامدخ مهل تمدق اذإ رارحأ مهف ينطولا يبعشلا سلجملا يف ةوخإلا فرط نم تهجو يتلا ركشلا ةلاسرل ةبسنلاب
،نينطاوملا حلاصل اهفرط نم ةمدقملا تامدخلا ىلع ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل ركش ةلاسرب ثعبأ نأ كلذك انأ ىنمتأو
.ىلوألا ةيحضلا امئاد نحنف ديدشلا فسألل نكلو

يتلاو "ركوفلا" عون نم ةريغص تارئاطب تالحر ةجمرب وهو هلهجي دق ريزولا ديسلا امبر رخآ ائيش برغتسأ



راردأ ةنيدم ىلع اهتالحر رّصقت يهف اهمجح رغصل ارظنو ،ارفاسم 30وأ 28برقي ام لمحتو Night Stopـب لمعت
ةيريدم نم ىنمتأ انأو ،اهلمكأب رئازجلا ةحاسم عبر لوقأ انأف ،راردأ لوقأ امدنعو ةقطنملا ةعاسشل ارظن اهدحول
،تامامتهالا هذه ةلمج رابتعالا نيعب ذخألا ،"لقنلا ةرازو" ةيمومعلا ةطلسلا لثمت اهنأ مكحب ،ةرازولاب يندملا ناريطلا
ةيوجلا طوطخلا يف ناوخإلا نأل نكمم ريغ اذه نأ الإ )Air Bus( ريبكلا مجحلا نم تارئاط ةجمرب ىلع اولمعي نأو
"Catégorie A" يلود راطمك فنصم راردأ راطم نأ عم راردأ ةنيدم يف "Escale" دجوي ال هنإ نولوقي ةيرئازجلا
:رعاشلا لوقب يمالك متخأو ،هلجأ نم ىعسنو اذه ىنمتن انكو ،ايقيرفإ هاجتاب لقنلل ىتح لمعتسي نأ نكميو

    

    

. )قيفصت(

.سيئرلا يديس مكل اركشو ريزولا يديس مكل اركش

.لضفتيلف ةملكلا هذه ىلع بيقعت ريزولا ديسلل ناك اذإو ،يزوزام رداقلا دبع ديسلل ركشلا لك :سيئرلا ديسلا

ذخؤيسو ركذ ام انلجس دقو )قيفصت( رعشلا نم تيبلا اذهب همالك متخ نأ دعب هلوـقأ ام يدل قبتي مل :ريزولا ديسلا
.مكيلع مالسلاو اركشو نطاوملا ةحار ريفوتل -تلق امك- انعسو يف ام لكب هللا ءاش نإ موقنو رابتعالا نيعب

ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ امك ،لاؤسلا اذهل ههيجوت ىلع يزوزام رداقلا دبع ديسلا ركشأ :سيئرلا ديسلا
بونجلا ىلع انملكت اذإ اننأ ةقيقحلاو ادج ساسح عاطق هنأ فرعي انلكو لقنلا عاطق صوصخب اهمدق يتلا تاحيضوتلا
دق ةبوجألا هذهو لاؤسلا اذه نأ نظأو ينطولا بارتلا لماك ىوتسم ىلع لقنلا عاطق نع ملكتنس ةماع ةفصبو اننإف
.ناديملا اذه صخي اميف انراكفأ تءاضأ

:ةيوضع تابثإ

خرؤملا 98/د .م .أ/03 مقر رارقلا لالخ نمو يروتسدلا سلجملا نأب ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تادـيسلا مـلعأ
وـضعك ينطولا رـيرحتلا ةـهبج بزـح نع يليضف رداقلا دبع ديسلا باختنا مت هنأ نلعأ دق 1998 ةيليوج 26 يف
يف اوضع بختنا يذلا يودب رصان ديسلل افلخ اذهو -)قيفصت(- "طاوـغألا" ةـيباـختنالا ةرئادلل ةمألا سـلجم يف ديدج
فرعتتل فوقولا هنم بلطأو ديسلا اذه ةيوضع تابثإ ىلإ - ةيديلقتلا ةيحانلا نم - اعيمج مكوعدأو ،يروتسدلا سلجملا

.ةيوضعلا هذه تابثإ مكنم بلطأ يدايألا عفربو ،ةعامجلا هيلع

.يليضف رداقلا دبع ديسلا ةيوضع تابثإ ةيمسر ةفصب نلعأو ،كب ابحرمو ،ركشلا لك

نأ بتكملا ءاضعأ ةداسلا نم بلطأ امك ،اندنع مويلا فويض مهف لوخدلل ءارزولا ةداسلاو ةديسلا وعدن نآلا
.ءارزولا ةداسلاو ةديسلاب الهأ ،…مهنكامأ ذخأب اولضفتي

ددج نوسّرمتم اننأ نم مغرلا ىلعف ،ماتخلا ىلإ كلذب انلصو ،ةددمملا ىلوألا ةيداعلا ةرودلا هذه ةياهن انغلب نأ دعب
بسح ةرودلا هذه ةليصح نإ -ناديملا اذه يف يبسن ءيش لك اعبطو- عضاوت لكبو لوقن نأ عيطتسن ، ةرودلا هذه يف
عقن ال نأ بجيف ،يعيبط رمأ اذهو ةقيقح هيلإ لوصولا دارملا ىوتسملا يف نكت مل نإو ،ةماهو ةيباجيإ تناك يداقتعا
يلاتلابو انسفنأ داقتناب موقنف مامألا ىلإ مدقتن ىتح نيحاترم امئاد نوكن ال نأو (L’autosatisfaction) ـب ىمسي اميف
- ةرودلا هذه – نـكـت مـل نإو ىتح نكل ،ةدملا هذه يف تدجو يتلا تايبلسلا ىلع كلذب فرعتنو تاصالخلا جرختسن
،ةماه ةبرجت ربتعت -اريثك ةمهمو ةنيمث يه يتلاو- اـهانـلن يتلا ءايشألا نأب لوقلا عيطتسن هاندرأ يذلا ىوتسملا يف
ةربخ وه هانلن يذلاو تقولا ضعب اهمزليو رئازجلا خيرات يف ةرم لوأل تنوكت دق ةفرغلا هذه نأب ىسنن ال نأ بجيف
.يعيرشتلا لمعلاو ةيناملربلا ةسرامملا لاجم يف رثكأ

الو ايح اجذومن اننوك هانعم سيلف كلذ تلق نإو ةيطارقوميدلل اربخم نوكن نأ اندرأ اننأ لوقلا رركأو تلق دقل



ةلدأب نايتإلا عيطتسأو كلذك وهف ،تايباجيإو تايبلس نم هيف امب ربخم وهف %100حجان هنإ هنع لوقن نأ عيطتسن
.هل اسيئر ينوكب رورسم انأو كلذ تبثت

ىلع دهشي خيراتلاو- ةماه دج رـبتعت ةـينوناق صوـصن ةدـع ىلع ةقداصملاو ةساردلا تمت ةينمزلا ةدملا هتاه يف
نيناوق ةدع ىلع انقداص اننأب لوقلا اننكمي امنإو نيناوقلا ةمئاق أرقن نلو اندالبل ةينوناقلا ةموظنملا لامكتسا دصق -كلذ
.ةيدج رثكأ ةقيرطب لمعت ىتح ةلودلل ةصرف تطعأ ادج ةماه

ديدج ءيش وهو- ةيسايسلا ةايحلا يف ةريبك ةيلاعفب مهاس انسلجم نإ لب ،يعيرشتلا لمعلاب فتكن مل كلذ ىلع ةدايز
تاسارك لكش يف هرادصإو يباتك مييقت دادعإ ددصب نحنو ،ةيبنجألا دوفولا نم ديدعلا لابقتساب كلذ-دالبلا هذه يف
ةهج نمو ،ةهج نم اندالبل ةهيزن ةروص ءاطعإل ةماه ةصرف تناك ةبسانملا نأل ناديملا اذه يف مزلي ام لكب مايقلاو
ةفاضإلاب ينطولا يبعشلا سلجملا عم قيسنتلاب ةيبنجألا لودلا ىلإ دوفولا نم ديدعلا نمض تارايزب انكراش دقف ىرخأ
،ةيباجيإ دج تناك اهنأ ةجيتنلا هذه نأشب لوقن نأ عيطتسنو ،جراخلاب ةيلود لفاحم يف انسلجم نم دوفو ةكراشم ىلإ
.ةقباسلا ةروصلا رييغت عم رئازجلل ةنسح ةروص ءاطعإب كلذو

نيبو اننيب ةقالعلا ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ىلع انتقداصم لبق هنأ وه ،دئارجلا يف رشنت مل يتلا ءايشألا نم
ةربخ نّوكن نأ انعطتسا ،ماتلا حاتفنالاو ةيمويلا تاسرامملا يف ةموكحلا نيبو اننيب ةقالعلاو ينطولا يبعشلا سلجملا
.ةرظتنملا لاغشألل ةبسنلاب ماه دج اذهو ،ةموكحلاو ىلوألا ةفرغلا عم ميلسلا لماعتلا يف

نأ لبقملا ربوتكأ 2 يف هللا لوـحب قـلطنتس يتلا ةـلبقملا ةـيفيرخلا ةرودلا نم ىنمتأ ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
ىنمتن اننإف اهيلع انقداص يتلا نيناوقلا نع انملكت اننأ امبو ةرودلا هذه نم ةاقتسملا ةربخلل ةجيتنك ةديدج ةقالطنا نوكت
يبعشلا سلجملا عم نواعتلاب ةديدج لمع ةقيرط داجيإ بجيو نيناوقلا نم ريثكلا ىلع ةقداصملا ةلبقملا ةرودلا يف
ميدقتل ةصرفلا هذهو نيرهشلا نيذه مانتغا بوجوب نقيتم انأو ،ةرمثم دج ةيدودرملا نوكت ىتح ،ةموكحلاو ينطولا
ةيدج ةقيرطب نيناوقلا ىلع ةقداصملاو ةساردلل انلاغشأ نيسحتل ةموكحللو ىلوألا ةفرغلل تاحارتقالا نم ةعومجم
.ةيناث ةهج نم بيرقلا لبقتسملل سوردلل اصالختساو تقولل احبرو ةهج نم رخأتلل ايدافت

نيذلا نينطاوملل عامتسالاو اهنم اومدق يتلا تايالولا ةرايزل ةصرفلا ضعبلا منتغيسف ةرودلا هذه ماتتخا ددصب اننإ
ىلع انيدلو ،ةيفيرخلا ةرودلا ريضحتل – ناجللا يف لمعلل– انه ىقبيس رخآلا رـيبكلا مـسقلاو ،ةلماكلا مهتقث مهوحنم
نيب ةقالعلا ددحي وهف اماه انوناق ربتعي يذلا يوضعلا نوناقلاك ةماهلا ةينوناقلا صوصنلا نم ةلمج لاثملا ليبس
،انسلجم نم ةصاخ عادبإلا حور ىلإ انم جاتحت ةديدج ةبرجتك ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلاو ،ةموكحلاو نيتفرغلا
متنأو -ةمصاعلا نم- انه نحن ايوس لمعنسو ىرخأ نيناوق ىسنن نأ نود ،ةيدج ةقيرطب نوناقلا سردن نأ انم بولطمف
.فيرخلا ةرود يف ىرخأ ةرم مكئاقلب ءادعس نوكنسو -مكتايالو نم- ناديملا يف

.حاجنلا عيمجلل ىنمتأو ةرودلا هذه ماتتخا يف انايإ مهتكراشمل ءارزولا ةداسلاو ةديسلا ركشأ ،ىرخأ ةرمو

. )قيفصت(

نع نلعأ سلجملل يلخادلا ماظنلا نم 95 ةداملاو روتسدلا نم 118 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو 1998 ةنسل ةددمملا ىلوألا ةيداعلا انترودل يمسرلا ماتتخالا

:ماتتخالا ميسارم

ميركلا نآرقلا نم تانيب تايآ ةوالت -

.ينطولا ديشنلا فزع -

.احابص نيرشعلا ةقيقدلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


