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  ةيبرعلا تاروثلا عمق ةلسلس يف ةديدج ةقلح رئازجلا يف عمقلا
  

ةيطارقميدلا ةرتفلا يف تردص يتلاو ،عمجتلاو عامتجالا تايرحب قلعتت يتلا  - يبسن لكشبةيمدقتلا -نيناوقلا نم ددع دوجو مغر 
اذكو ٢٠١١ماع ىتح ترمتساو  ١٩٩٢ماع ذنم تنلعٌأ  يتلا ئراوطلا ةلاح نأ الإ ،رئازجلا يف ١٩٩٠و ١٩٨٩نيب ام ةطيسبلا   ،

تعف ا ةلاح نأ نم مغرلا ىلعو. ةرمتسم ةفصب اهريغو قوقحلا هذه كاهتنا ىلإ تدأ ،ةرمتسملا ةيفسعتلا تاسرامملا  ر دق ئراوطل
ام  وهو ؛"باهرإلا ةحفاكم"ةعيرذب شيجلا ىلإ تلوُخ يتلا ةيئانثتسالا تاطلسلا نم  ديزم يلإ ىدأدق كلذ ن أ الإ، ٢٠١١ رياربف يف
نوداني نيذلا ءالؤه نأ ،هيف كش ال اممو . ةماعلا تايرحلا قاطن رصح ىلإو ،ةيفسعتلا لامعألا هذه عوقو رارمتسا ىلإ ىدأ

نيعفادملاو ،نييملسلا نيرهاظتملا لاثملا ليبس ىلع مهنمف ،فادهتسالل نوضرعم ،ناسنإلا قوقح مارتحابو ،ةيطارقميدلا تايرحلاب 
اميف رشلا رُذُن  ٢٠١١ماعل ةينوناقلا تاروطتلا تلمح ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،نييباقنلا ءاطشنلاو ،نييقوقحلا
وهورئازجلا لبقتسمب قلعتي  ةوطس تحت ةيسايسلا بازحألاو ،مالعإلا لئاسوو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ءاطشنلا عوقو ينعي ام ، 
  .ةلودلا تامكحت نم ديزملا
  

  ةيرهاظتلا ةكرحلل لعفلا در
  

نيب ام حيرج  ٨٠٠و ىلتق ةثالث عوقو هنع جتندق  ٢٠١١ماع  تايادب يف تجرخ يتلا تارهاظتلا رثإ دلوت يذلا فنعلا نإ
،  ءوجللا مت ،تاجاجتحالا حامج حبك ضرغبف .نمألا تاوق نم دارفأو نيرهاظتم عومدلل ةليسملا لبانقلاو ،تاوارهلا مادختسا ىلإ
ىلإ ةفاضإلاب . بيذعتلا ىلإ مهضعب ضرعت نع ريراقت تدرو ،صخش ١١٠٠ىلع ضبقلا عقو ،ددصلا اذه يفو . ةيحلا ةريخذلاو

رصقو ،تاريسملا عنمو ،حالصإ تايلمع ءارجإب دوعو رادصإب ةيريهامجلا تارهاظتلا نم ديزملا يدافت يف ماظنلا حجن ،كلذ 
  ".ةيجطلبلاب"نيرهاظتملا باهرإ نم ًال دب ةيمسرلا ينابملا ةيامح ىلع ةطرشلا تالخدت
  

رارق بجومب  تارهاظتلا جورخ ةلودلا تعنم دقف ،ةمصاعلارئازجلا يف اهتليثم نم هنع فلتخي مل تارهاظتلا هذه نم فقوملا 
ا مدنعف ؛ةرهاظت يأ ىلع ضرفُت عمق لامعأ دهشتةلودلا ءاجر أعيمج نإف ،رمألا عقاو يفو . ٢٠٠١ماع  نم وينوي يف هتردصأ

لكشب ةقرفتلل نوعضخي مهنأ وأ ،ماع لكشب ،ةقياضملل نوضرعتي مهنأ امإ  اهرظحنع ًامغر ،ةرهاظمب جورخلا نورهاظتملا لواحي   ،
  .فينع
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  نويباقنلا ءاطشنلاو نويقوقحلا نوعفادملا ةقياضم
  

يف يتأت يتلا تاقياضملا اميسالءاضقلاو ةطرشلا ةطساوب مهيلع عقت يتلا تاقياضملا نم نويقوقحلا نوعفادملاو نويباقنلا يناعي  ، 
اا نأ نم مغرلا ىلعو. ةيئاضقلا ةقحالملاو ،قيقحتلاو ،لاقتعالا لكش ،  ريثك مكاحمل مهيلإ ةبوسنملا مهتلا نم ءايربأ نيمهتملا دجت ام
مت ن. مهتطشنأ نم ةميقلا دراوملا بلستو ،ءاطشنلا نيب فوخلاب ساسحإ رشنت تاءارجإلا هذه نإف  رهاطلا : هفادهتسا م نيب نمو
نيض  ثدحتملا ،سابعلب  رعملا لامعلل ةينطولا ةنجللا ةسيئر ،ليلف ةكيلمو ،لمعلا نع نيلطاعلا قوقح نع عافدلل ةينطولا ةنجللا مساب
ةطبارلا ةرادإ سلجم وضع ،ساروب نسح امأ . اهب ناموقي يتلا ةطشنألا لوح ربمتبس يف امهيلك باوجتسا مت دقو ؛رطخلل
اوقح نع عافدلل ةيرئازجلا يبايغ هيلع مك  بقع كلذو "ةلودلا يفظوم نم فظوم ةناهإ"ةمهتب ماع ةدمل نجسلاب  ح دقف ،ناسنإلا ق  ،
ةيرئازجلا ةطبارلاب ءاطشنلا دحأ ،يناميلس قوراف هجاويو . ضيبلا ةنيدم يف نييملسلا نيرهاظتملاو نيلوئسملا نيب طسوتلا ةلواحم
بقاعي مهت يهو –" ةماعلا تاوقلا دارفأ ىلع فينعلا ءادتعالا"و" حلسملا ريغ عمجتلا"اهن ، ممهت ةدع ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل

  .تارهاظملا ىدحإ يف هتكراشمل كلذو –تاونس سمخ ةدمل نجسلاب اهيلع
ربع ديدهتلاو ريهشتلاب "ةمهبم تاماهتا ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا يف وضعلاو يباقنلا ،ديز سي هجاوي امك  

ةيئاضق تاقياضمل نوضرعتي نيذلا نيرخآلا ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسمل ةلقتسملا ةينطولا ةباقنلا ءاضعأ نمو ". تنرتنإلا ةكبش
  .وكيشت دارمو ،قداص وداصو ،يجح دمحم ةيباقنلا مهتطشنأ ببسب
  

يف مايأ ةدع هايإ نيزجتحم ،بوهوم لاب نيدلا رون يقوقحلاو يماحملا تارباخملا طابضو نمألا لاجر ضعب فطتخا ،ربوتكأ يفو
لارنجلا دض  ٢٠٠١يف اهعفر يتلا ىوكشلا بحس ىلع هماغرإ هنع جتن يسفن طغضل هوضرعو هوناهأ ثيح ،يرس زجح زكرم 

ا لارنجلا نأ ،ركذلاب ريدجلا نمو. رازن دلاخ   .برح مئارج باكترا ةمهتب فينج يف رخؤم هيلع ضبقلا يقلُأ دق رازن
  

، قتعا ،ربمفون يفو ريغتلل ةينطولا ةهبجلا اذكو ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا ءاضعأ ىدحإ ،لاتق ةميسن ةطرشلا تل
بكترت يتلا تاكاهتنالا ىلع ا  ١ناديم يف ماصتع الا يفو ،ماعطلا نع بارضإلا يف اهتين اهنالعإ بقع ،ةزيجو ةرتفل  جاجتحا ،ويام
  .رئازجلا يف ناسنإلا قوقح قحب
  

ةعا مج لثم ،ةيلهألا برحلا ءانثأ تعقو يتلا يرسقلا ءافتخالا تالاح ىلع ءوضلا ءاقلإ لجأ نم لضانت يتلا تامظنملا ضرعتتو
، نع داعتبالل تالئاعلا ىلع طغضلل اهنم ةلواحم يف كلذو ،تاطلسلا لبق نم مظتنملا بيهرتلا ىلإ  رئازجلا يف نيفتخملا تالئاع

عم قيقحتلا نود نكلو ،مهبراقأل ةافو تاداهش جارختساو ،ضيوعت ىلع لوصحلا لباقم ا هب اوموقي يتلا قئاقحلا يصقت ةطشنأ
  .نيلوئسملا
  

ةيطسوتموروألا ةكبشلل يذيفنتلا ريدملا بلط ضف   ر ،لاثملا ليبس ىلعف ؛بناجألا نييقوقحلا ءاطشنلل ةروظحم ةقطنم رئازجلا ربتعت
نم ،ةيسنوتلا ةيقوقحلا ةطشانلا ،نيردس نب ماهس تعن لوخدل ةريشأت ىلع لوصحلل ،تارم ةدع ،ناسنإلا قوقحل   م امك ،رئازجلا

نم ىرخأ ةرم تعن٢٠٠٩ماع يف رئازجلا لوخد   مو ا ةعضب ذ،  يف تاضوافم يف تلظ نأ دعب لوخدلا نم  ريخأ تنكمت اهنأ الإ ، مايأ
  .تاعاس ةدملترمتسا ددصلا اذه 
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ا بلط ميدقتب يضقي  ١٩٩١ماع نوناق ن أ ثيح. رهاظتلا يفو يملسلا عامتجالا يف قحلا كاهتنا متي ام مئاد ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
اقو لبق ةرهاظت يأ يف جورخلل وأ عامتجا يأ دقعل حيرصت ىلع لوصح موقي نم لك ضرعت ىلع  ضيأ صني امك ،مايأ ةينامثب اهعو
  .ةمارغلاو سبحلا ةبوقعل كلذب حيرصت ىلع لوصحلا نود امهب
  

ا ظنملا تعن بلاغو  ، م ام رئازجلا يف نيفتخملا تالئاع ةعامجو ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا لثم ،ةيقوقحلا تام
ويام يف اهدقع ةيرئازجلا ةطبارلا تدارأ يتلا نييفحصلا بيردت ةسلج اهيف امب ،ةماع تارمتؤمو تاعامتجا دقع نم ،انرئازجو 

لامعألا اياحض تامظنم تعن ٢٠٠٦ماع ذنمو . ٢٠٠٩ ةنجلو ،انرئازج لثم (يرسقلا ءافتخالا تالاحو ةيباهرإلا ، مSOS 
وأ ،مهل ةلادعلاو اياحضلا ىركذب ةلص تاذ ةكرتشم ةطشنأ يأ ةماقإ نم ) دومصو ،رئازجلا يف نيفتخملا تالئاع ةعامجو ،نيفتخملل
ع ةمصاعلا رئازجلا يف داحتالا راد قلغُأ٢٠١٠ويام يفو . يرس هبش لكشب اهلعفت نأ ترطضا ةليلقلا نكامألا دحأ رادلا دعيو ؛ةون ، 
  .ةرحلا تاعامجلل ةيقبتملا
  

ءافتخالا تالاح اياحض تالئاع تئجوف ،ةمصاعلا رئازجلا يف نيفتخملل  SOSةنجل اهمظنت تاعمجت يأل يعيبطلا رظحلا بناج ىلإو 
ماع ذنم هب اوموقي نأ اوداتعا يذلا يعوبسألا عمجتلا نم ٢٠١٠سطسغأ  ٤موي ،ةأجف مهعنمب  ةينطولا ةنجللا مامأ  ١٩٩٩، 

اا اذه لازي الو. ناسنإلا قوقح ةيامحو ةيقرتل ةيراشتسالا ،  ٢يف و. اذه انموي ىتح روظحم عمجتل ةرهاظم تعن ٢٠١١ويام م ،
قوقح نع عافدلل ةينطولا ةنجللا مساب قطانلا ،سابعلب رهاطلا ض   رعتو ،ةمصاعلا رئازجلا عراوش ىلإ جورخلا نم ةريبك ةيبالط

يملس لكشب مهعمجت ببسب ديدش عمق ىلإ ءابطألا نم ةعومجم تض  ١موي يفو . حربملا برضلل ،لمعلا نع نيلطاعلا  رعت ،وينوي
ا ١ناديم يف  ضيأ تض   رعت امك ،ةمصاعلاب ويام ءانثأ ةطرشلا لب ق نم ةقياضملا ىلإ ةيرئازجلا نيماحملا ةباقن يماحم نم ةعومجم

ُأو ،جورخلا نم لمعلا نع نيلطاعلا لامعلا ضعبل ةريسم تعن ٩يفو . وينوي ٢٩موي يف اهب اوجرخ ةريسم   ضبق لا يقلم ،ربوتكأ
ا ٣٥ىلع    .صخش

  

ا ةنيدم يفو نع مهبارضإ ببسب حارجب لمعلا نع نيلطاعلا نم  ٥هيف تباصأ وينوي  ١موي  موجه ةطرشلا تنش ،دوعسم يساح
ةنجلل عمجت ةطرشلا تعمق ،ربوتكأ  ١٢موي يفو . طفنلاب يرثلا دلبلا اذه يف ةفيظو مهيدل نوكي نأ يف قحلاب مهتبلاطمو ماعطلا
  .ةريطخ حارجب نييملسلا نيرهاظتملا بابش نم ٥ةبيص م ،لمعلا نع نيلطاعلا قوقح نع عافدلل ةينطولا
  

  ةيموكحلا ريغ تامظنملا لمع مظني ديدج نوناق
  

رياني يف ردص يذلا 06-12مقر ديدجلا  تاعمجتلا نوناق نإف ،قلقلل ريثم لعفلاب عمجتلا ةيرحل ةبسنلاب عضولا ناك نإ  ،٢٠١٢ ،
اهيف هصوصن نم ديدعلا نأ ،ركذلاب ريدجلا نمو . ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلع ةلودلا اهضرفت يتلا دويقلا نم ديزي نأ هنأش نم

رئازجلا تقداص يتلا ىرخألا ةيلودلا تايقافتالا نم اهريغو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ) ٢٢(ةداملل كاهتنا 
  .اهيلع

  

ان إف ،رئازجلا هجهتنت تناك يذلا قباسلا ينالعإلا ماظنلا نم مغرلا ىلعو امك ،ضفرلاب لباقي ام  بلاغ تايعمجلل يمسرلا ليجستلا
اهفادهأ د . طاشن يأ ةلوازم ةيمسرلا ريغ تامظنملاىلع رظحي هنأ   عُت ةيعمج يأ ليجست عنمب تاطلسلل ديدجلا نوناقلا حمسيو

مادختسابو ". ًايلاح اهب لومعملا ةينوناقلا حئاوللاو ريبادتلا وأ ،ةديمحلا قالخألا وأ ،ماعلا ماظنلا وأ ،ةينطولا ميقلاو فارعألل ةفلاخم"
نوناقلا طرتشيو . اهيف ةلودلا مكحت اذكو ،تامظنملا ةطشنأل يريدقتلا ضفرلاب حمسي لاجم كانه نوكي ،ةمهبملا تاحلطصملا هذه
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ا يأ نوناقلا نم  )٤٦(ةداملا دده ُتو. هل موزل ال اًقئاع دعي ام وهو ،ةيعمج ءاشنإل نيسسؤملا ءاضعألا نم ريبك ددع دوجو ضيأ
  .ةريبكلا ةمارغلاو سبحلاب اهب فرتعم ريغ ةيعمج وأ ةمظنم يأ نع ةباينلاب فرصتي صخش

  

نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا قوقح رصانت يتلا تامظنملا يه ليجستلاب اهل حمسي ال يتلا تامظنملا مظعم نأ ركذلاب ريدجلا نمو 
نمو . تاينيعستلا يف تعلدنا يتلا ةيلهألا برحلا ءانثأ تبكُترا يتلا مئارجلاب قلعتي اميف ةلادعلا قيقحتو ،قئاقحلا راهظإو ،نيسنجلا
 –انرئازجو ،تايطارقميدلا ءاسنلل يرئازجلا عمجتلاو ،رموسن ةمطاف ةوراث ةيعمج لثم ،ةأرملا قوقح تامظنم : تامظنملا هذه نيب
مل ٢٠١٢سرام يف اهليجستل ديدج بلطب نيفتخملل  SOSةنجل تمدقت نيح يفو . ةيباهرإلا لامعألا اياحض تالئاعل ةيعمج يهو  ،
ا. اهتلاح ضرعب هيف مدقتت خيراتب دعب غَّلبُت تاباقنلا ضعبو ،ةيلحملا تايعمجلا ضعب ليجست  ضيأ ةلودلا تضفر ،ددصلا اذه يفو
  .ةينطولا ةيملعلا تايعمجلا نم نينثا نع لقي ال امو ،ةلقتسملا ةيلامعلا
  

 . مكحم لكشب ليومتلا تايلمع ىلع ةرطيسلاب ةلودلل اضيأ ديدجلا نوناقلا حمسيو ، ي الف ةليلق رداصم نم الإ ينطولا ليومتلاب حمس
هب حمسي الو)٣٠ةداملا بجومب (قبسم حيرصت ىل ع لوصحلا بلطتي وهف ،يبنجألا ليومتلا امأ ةلاح يف الإ ةيلحملا تايعمجلل  ، 

اميسال  –ةيبنجألا تاليومتلا ىلع دمتعت يتلا تايعمجلا لمع ددهت ريباد تلا هذهو. يمسر لكشب" ةمئاق نواعت تاقالعب"اهعتمت 
  .ةلقتسملاو ةيقوقحلا تامظنملا
  

تمجاه وأ دالبلل ةيلخادلا نوئشلا يف تلخدت اذإ ام ةلاح يف "اهتيفصت وأ ةيعمج يأ طاشن فقو ةلودلل قحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
وأ "ةينطولا ةدايسلا  ،" تسرام وأ "ةيموكح ريغ ةمظنم وأ دفو يأ نم ايبنجأ ًاليومت تقلت اهماظن يف ةدراولا ةطشنألا ريغ ةطشنأ "، 
ةمكحم لالخ نم متت اهتيفصتو ،يرادإ رارق لالخ نم نآلا متي نأ نكمي ةيعمج يأ طاشن فقو نأ ،كلذ نم مهألاو ". يساسألا
، علا ةسايسلا ليلحت نم تايعمجلا ةمهبملا ريبادتلا هذه عنمتو. ةيرادإ   .اهيف ماهسإلا وأ ،اهدقن وأةما
  

  ينوناقلا عمقلا نم ديزملا
  

يأ عنمي امك ،ديدج بزح يأ سيسأت لبق ةيلخادلا ةرازو نم ةقفاوم ىلع لوصحلا ةيسايسلا بازحألا لمع مظني ديدج نوناق طرتشي 
معلا نع فوقوم بزح يأ طاشن م" يباهرإ لمع"يأ يف كراش نأو هل قبس صخش   ، ف ةكراشملا نم لعد وأ ةيبزح ةطشنأ يأ ي

  .ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا نم ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا يف نيقباسلا ءاضعألا عنم فدهب -حوضولا ىهتنمب- كلذو
  

هيف عضت يذلا تقولا سفن يف ،مالعإلا لاجم يف لوخدلاب ةصاخلا تاسسؤملل ةديدجلا ةيمالعإلا حئاوللا حمست ،يرظن لكشبو 
ةيحورلا ميقلا "مارتحا لثم كلذو ،ريبعتلا ةيرح ىلع دويق اهلالخ نم ضرفت ثيحب ةلوهسب اهيف بعالتل ا نكمي ةديدع تابلطتم
دويقلا نم اهريغو "ةيجراخلا ةسايسلا تابلطتم"، و"ينطولا عافدلاو ةلودلا نمأ ىلع ظافحلا مزاول"، و"ةينطولا ةيوهلا"، و"عمتجملل  ،

  .تابوقعلاو
  

تالئاع ةعامجو ،ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلاو ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا  زكرم نم لك نإف ،ددصلا اذه يفو
ثحت ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسمل ةلقتسملا ةينطولا ةباقنلاو ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلاو ،رئازجلا يف نيفتخملا 

  :يلي ام ىلع رئازجلا
ةفاك فقو اذكو ،تاداحتالا ءاسؤر اهيف امب ،نويقوقحلا نوعفادملا اهل ضرعتي يتلا تاقياضملا لاكشأ ةفاكل دح عضو  •

 .مهدض ةيئاضقلا تاقحالملا



      

5 

 

•  ، ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا عم قاستا يف ةينطولا تاعيرشتلا حبصت ثيحب تامولعملاو تايعمجلا نوناق ليدعت
يلودلا تايقافتالا اذكو  .اهيلع رئازجلا تقدص يتلا ىرخألا ة

 .ةماع تاعامتجا دقعو يملسلا عمجتلا ةيرح يف قحلا مارتحا •
بتاكمو راقم نمأ نامض اذكو ،رئاز جلا يف نييباقنلاو نييقوقحلا نيعفادملا عيمجل ةيسفنلاو ةيدسجلا ةمالسلا نامض •

 .ةيقوقحلا تامظنملاو تاداحتالا
 ).١٩٩٨(نا سنإلا قوقح نع نيعفادملا نأشب ةدحتملا ممألا نالعإ صوصن قيبطت •
 .رئازجلا ىلإ دوفو لاسرإب ةيلودلا ةيقوقحلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل حامسلا •

  

  :يلي ام ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم هيلاع ةروكذملا تامظنملا وعدت امك
 .ركذلا ةفلاس تايصوتلا قيبطت ىلع رئازجلا ثح •
 .اهنأش يف حئاصنلا ميدقتو هالعأ ةدراولا تايصوتلا ذيفنت ةيلمعب صاوخلا نيررقملا ةبقارم نامض •


