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شكالية التنمية  (9001-9111) التطورات السياسية في الجزائر وا 
 

 د. كفاح عباس رمضان الحمداني
 مدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات اإلقليمية

 
 البحث صلخستم

مباشتتترا باليتتتات  ا  أن مستتتت بل التنميتتتة المستتتتدامة فتتتي الجزائتتتر لتتتيس متتترتبط ارتباطتتت
د ب در ما هو مرتبط أوال  بذهنية النخب الحاكمة من جهة، ومتد  ومؤشرات الحكم الراش

الفهم ألبجديات العمل الحزبي المعارض خاصة من جهة ثانية، على أساس أن محاولة 
تطبيق آليات الحكم الراشد في سبيل تفعيل مسارات التنميتة المستتدامة ت تل المستؤولية 

ا علتتى أرض الوا تتل البتتد متتن األولتتى علتتى عتتاتق النختتب الحاكمتتة، لكتتن  بتتل تجستتيده
 .تجسيد أفكار الحكم الراشد والتنمية في أذهان النخب الحاكمة أوال و بل كل شيء

فتح يتتتق التنميتتتة الشتتاملة والمتوازنتتتة فتتتي الجزائتتر وتجستتتيدها علتتتى أرض  يوبالتتتال
الوا تتل يمتتر أوال عبتتر تهييتتر ذهنيتتة النختتب الحاكمتتة وتحستتين األداء السياستتي ل حتتزاب 

  عارضة خاصة، ثم مد   ناعة الطرفين باليات الحكم الراشد ثانيا .عامة والم
 الم دمة

تجمع  اللعك كععد الدراسعات السياسعية وايقتعععادية ملعة ال ممليعة الت ميععة 
ً  يريوععا  فععي دود الوععالم الثالعع    اسععتث ا   ايقتعععادية وايجتماميععة ففععلت ففعع

وجععا الخععععو   وععا الععدود  فالععدود الور يععة ملععة الومععوم والجزائععر ملععة 
 عععيلت جاعععودا  ج عععارإ معععل اجعععد صاعععدا  ت ميعععة اقتععععادية مسعععتقلة م  يعععة ملعععة 

و معععاين ت ميعععة  تالودالعععة ايجتماميعععة  ول لعععود  عععيا الاعععدي ت  عععت صسعععتراتيجيا
ورلععم كعد اإلعععًاات ايقتعععادية المتواق عة التععي قامعت  اععا مو ععم  مختلفعة 

 اا ولعم يعتم التوععد  يه الدود  صي ال ال تائج جا ت مغعايرإ لطمواعات فعوو 
صلععة ادا  اقتعععادد ياععد  ت ميععة اقيقيععة  و قيععت قطامععات مععدإ ماملععة  لاععيا 
اعععع ن معععل اب ميعععة  مكعععال دراسعععة ومورفعععة اسععع اك الففعععد  صي ا عععا ي يجعععك 
ال اععع  معععل  عععيه ابسععع اك فعععي تق يعععات تا عععير مخططعععات الت ميعععة او فعععي 
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ايقتععععادد  مجز عععا  واا معععا يتطلعععك ابمعععر ال اععع  م اعععا فعععي ط يوعععة ال  عععام
 وايجتمامي والسياسي وكيفية مملا. 

 ابو ععا تطععور  التمايععدت ععاود قسععم ال اعع  صلععة تمايععد وثععً  م ااعع . 
الجزائععععععر  امععععععا الم اعععععع  ابود فت ععععععاود تطععععععور  فععععععي وايقتعععععععادية السياسععععععية

-9111) الرئيس  وتفليقة  يل مامي ماد ية وايقتعادية فيسابو ا  السيا

ابو عا  السياسعية وايقتععادية فعي ماعد ت عاود  ي الثعاالم ا   اما  (4002
الم اععععع  الثالععععع  ت عععععاود  امعععععا  (4001-4002)  عععععيل معععععامي العععععرئيس  وتفليقعععععة

 اوامش.المستق د الت مية المستدامة في الجزائر  وثم خاتمة واخيرا  
 

 التمهيد
تواجا الجزائر م ي س وات مدإ مدد مل التراكمات السعل ية التعي زادت معل 

زمععععا  فأععععع ات ازمععععة متوععععددإ ابوجععععا واب وععععاد ولععععم تعععع د أ  وتتوقيععععد الو عععع
اد  السلطة مل اجد تجاوز ا وتخطيااقامت  اا اإلجرا ات اإلعًاية التي 

 . تيجة تيكر
معادإ  ماما يقاد مل مرالة ما  ود ايستقًد ومرالة ال مو ايقتععادد واا

دايعة الثما يعات ال  ا  التي قامت  اا الجزائر ويسيما فعي مرالعة السع وي ات و 
مل القرل الم عرم وما فياا مل سعل يات وايجا يعات  فعأل الجزائعر اسعتطامت 
في وقت قعير صل توفر للمواطل الاعد العيد ي عمل لعا ايعاإ كريمعة وللدولعة 

     .(1)ااتراماا ومكا تاا الًئقة  اا  يل الدود
فعععي تعععاري   (9191-9191) العععرئيس  عععوارد  ومعععديل معععدإ اكعععملقعععد كا عععت 

العوط ي التعي سعايرت المرالعة وارادت ال  دالتفعيي توعي  كو اا مدإزائر الج
تسععتجيك لكععد مقت ععياتاا  ععمل افععب وط ععي ومر ععي قععومي اععدي .  وععد  ععيه 

واجاعععت الجزائعععر جملعععة معععل المفععاكد  م اعععا تفعععاقم ابزمعععة ايقتععععادية   مععدإال
و اعععور ازمعععة المديو يعععة التعععي ادت صلعععة صفعععًس الم سسعععات التا وعععة للقطعععا  

لوععام  وارتفوعععت اعععده ال طالعععة وتفاقمعععت المفعععاكد ايجتماميعععة  ممعععا اد  صلعععة ا
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وكعععد اإلجعععرا ات التعععي قامعععت  اعععا اعععدو  م عععا رات ك يعععرإ واا عععرا ات معععدإ  
معععل توقيعععد ا واسعععتفاالاا  عععد مملعععت ملعععة  تزاد لاعععد  عععيه المفعععاكد الدولعععة

  تفتيعععت المقومعععات و وعععا الخععععائ  التعععي معععري  اعععا المجتمععع  الجزائعععرد
)مرالععة الت ميععة الموكوسععة(. لقععد اععد   جزائععر فععي مرالععة سععميت  عععودخلععت ال

تراجععع  فعععي مجعععاد ال معععو ايقتععععادد وفعععراد فكعععرد وسياسعععي خطيعععر  عععد ص اعععا 
  .(6)اكدت ص اا مفكلة لير قا لة للاد

لععععة  اايععععة ثما يععععات القععععرل المو  الجزائععععر م ععععي اسععععتقًد فععععاد لععععم ت عععععرم اا
الععدفا  والقائععد الوععام  وزيععر طععا ا   فقععدفياععا ديمقراطيععة لتععداود السععلطة اجععوا 

لألركعععال الوقيعععد  عععوارد  ومعععديل  عععالرئيس المعععد ي اامعععد  عععل  لعععا فعععي ا قعععًك 
 فععي. و وععد وفععاإ الععرئيس  ومععديل 9191ازيععرال/ يو يععو مععام  91 مسععكرد فععي

اسععععم الجععععيش امععععر الرئاسععععة للوقيععععد  9191كععععا ول ابود/ ديسععععم ر مععععام  41
فع اط/ ف رايعر معام  9 فعي للجزائعر ا  ميل  ل جديد رئيسو . (*)الفايلي  ل جديد

اي قعًك الوسعكرد )اد  9119اج ر ملة ايستقالة  ود اادا   ا  لك 9191
 ابملعة. ليخلفا المجلس (9114كا ول الثا ي/ ي اير مام  99اليد جر  في 
ازيعرال/ يو يعو  00فعي  التيعد العيد (*)مامد  و عياي ةسئاللدولة الم قتة  ر 

ل قائد الجيش يويوامق ا ت  (*)د المتقامد ملي كافي. ثم ميل الوقي9114مام 
قعرر تقعديم   ثعم 9112للجزائعر فعي فع اط/ ف رايعر معام  رئيسعا   (*)صلياميل زرواد

ايلعود/ سع تم ر معام  99فعي  تااسعتقالمومد صجعرا  اي تخا عات الرئاسعية  فقعدم 
ويلع   .4000 د صكماد مدتا الرئاسية التي كا ت ست تاي  ااية معام ق 9111

 س ك مدم قدرتا ملة وقعي اي ايعار ايقتععادد الخطيعر العيد كعال ياعد  
  .(3)آ يا  في الجزائر واليد تزامل م  تد ور ابو ا  ابم ية  فكد خطير

مل جا ك آخر كال ر ال الجزائر كغير ا مل الدود اديثة ايستقًد  عو 
اكي الت مية ومعده ر عال ط يوعي وفعرمي ومطلعك فعو ي  فكعال الخيعار ايفعتر 

والمو ععو  فععي   ععر الدولععة الجزائريععة الاديثععة القععادرإ ملععة  الخيععار العععاين
 تاقيب الت مية.
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 ال اج المركزد ايفتراكيجرت مرالة ا تقالية  مغيرإ  9110لكل في مام 
  ولو ععت مععوارد الجزائععر الط يويععة الععدور اب ععم فععي  ععيه اقتعععاد السععوب اععو 

   ود ج وك صفريقيعا  صي يقعدر العدخد صفريقياالوملية. فالجزائر ثا ي ال ة دود 
مليعععار دوير( فعععي  411مليعععار دوير(  يقا لعععا ) 940) القعععومي فعععي الجزائعععر  عععع
فععي توطيععد الععدور الزرامععي  متوجاععة  دور ععا ايفععتراكيةج ععوك صفريقيععا. لو ععت 

تأكععدت   ععل جديععد اععو القطععا  الععع امي  ععدول جا زيععة  لكععل  قععدوم الععرئيس 
في اكتو ر كا ت اادا  تفريل ابود/و ا مية تغيير السياسات القديمة ككد. 

ثعععورإ ) ورا  تسععري  ممليععة اإلعععً . او مععا اعععطلن مليععا  اسععم 9111مععام 
التعي اعدثت فعي الع ًد آ عيا   سع ك ا خفعاا  زمعة(  وكال ورا  ابالكسكسة
قطععععععا   الملم ععععععا  صياوخاعععععععة   9119مالميععععععا  فععععععي مععععععام  ال تععععععروداسععععععوار 

 ركيزإ ابساسية يقتعاد الجزائعر  ويفعكد اعواليال يفكد)ال فط(  الماروقات
 (11%)( مل ال اتج المالعي اإلجمعالي و00%مل المواز ة الوامة  و) (%90)

 مل صجمالي العادرات. 
ئعر فعي ال ععي الثعا ي معل  ود ا ارتفوعت الم فعرات ايقتععادية فعي الجزا

لسياسععععة  ال  عععع  الععععدوليتسععععوي يات القععععرل الم عععععرم  ويرجعععع  يلعععع  صلععععة دمععععم 
ً  (4) ععادد  ععاريساإلعععًاات وممليععة صمععادإ جدولععة الععديول التععي اقر ععا  . فمععث

  ملعععة ت ميعععة مععععادر (4002-9110) مملعععت السياسعععة اييراديعععة  عععيل معععامي
اإليعرادات الوامععة وزيععادإ اعععيلتاا لمواجاعة ابم ععا  ايقتعععادية وايجتماميععة 

ك يععرا    خاععة امتمععادا   ةوالسياسعية. كمععا امتمعدت السياسععة اييراديعة وال ععري ي
 ملعععة اإليعععرادات ال فطيعععة والتعععي تجعععاوزت  سععع تاا فعععي كعععد السععع وات اكثعععر معععل

 مل صجمالي اإليرادات الوامة للمواز ة.اما السياسعة الماليعة  عيل معامي (%10)
وتميزت   معو اإل فعاب الوعام وارتفعا   ة فاقيص  ت يل ا اا سياسة (9110-4002)

 فععاط الدولععة ومثلععت  فقععات موديتععا مععل مععام لخععر خععًد  ععيه المععدإ لتوسعع  
كمتوسعععط معععام   ي معععا مثلعععت  فقعععات التجايعععز  (94%) اإلدارإ الاكوميعععة  اعععو

 .(5)مل ال فقات الوامة في ااسل اباواد (09%) ياوال
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 (9002-9111) ول  والية الرئيس عبدالعزيز بوتفلي ة األولىالمبحث األ 
ئيس زرواد. جععرت ا تخا ععات رئاسععية م كععرإ فععي الجزائععر  سعع ك اسععتقالة الععر 

اععد  صي  (*)فاز  اا م عد الوزيعز  وتفليقعة  9111 يسال/ ا ريد مام  91في 
 امعععععد طالععععك اإل را يمعععععي ملعععععةا واععععععدمعععععل ابعععععوات  ( 90,91%) ملععععة

)اركعععععة اإلععععععً   (*)م عععععدا  جعععععاك ا وسعععععود معععععل ابععععععوات   (%94,10)
)ج اععة  اسععيل آيععت اامععدو مععل ابعععوات   (0,11%) الععوط ي( اعععد ملععة

مولععود امعععروش و  مععل ابععععوات  (0,99%) ايفععتراكية( اععععد ملععة القععو 
 (4,42%) مل ابعوات  ثم مقداد سيفي اعد ملة (0,00%) اعد ملة

مل ابعوات   (9,44%) مل ابعوات  واخيرا  يوسي الخطيك اعد ملة
(90,41) و لغت  س ة المفاركة

في  يه اي تخا ات ب عا  وتفليقة . لقد فاز (2)
 وععد ا سععااك المرفععايل الخععريل الععييل اتامععوا  يسععيماو   قععو باكععال المرفععن 

 .(7)الاكومة  التزوير في اي تخا ات وا سا وا مفية يوم اي تخا ات
والعععيد معععرا فيعععا  فعععي خطا عععا ابودو اكعععد العععرئيس  وتفليقعععة  وعععد ا تخا عععا 

وتاقيعععب المععععالاة   مزمعععا ملعععة تسعععوية الملعععي ابم عععي  ر امجععا معععل خعععًد
واسعععععتوادإ الجزائعععععر مكا تاعععععا   ا توعععععاش ايقتععععععاد العععععوط ي الوط يعععععة وتاقيعععععب
اععععدود  صلععععةالرلم مععععل تخفععععيا المديو يععععة الخارجيععععة  عععع .(8)اإلقليميععععة والدوليععععة

صي ال ايقتعععاد  فععي ابسععواب الوالميععة   فطالعععفر  ف ععد ارتفععا  اسععوار العع
يوتمعععد ملعععة الريععع   دد الجا عععكاااععع  عععدائيا   لاعععد الل ي يعععزاد  وامعععةالجزائعععرد 

  والسععععع ك كمعععععا تفعععععير كعععععد اإلدارإ الاكوميعععععة ليعععععر الفوالعععععةوملعععععة   فطعععععي ال
الاكومي اليد امتمد مليا م ي الو لة ابولعة  مً في الالخلد  الدراسات صل

او اكومعة م عدالوزيز  (*)سوا  في اكومة  ل  يتور او اكومة اامعد اويايعة
    . (9) لخادم التي لم يطرا ملياا اد تغيير

قعععة معععدد معععل الخطعععوات اييجا يعععة لتاسعععيل ابو عععا  اتخعععي العععرئيس  وتفلي
املععل مععل مفععرو  مفععو مععام مععل  9111تمععوز/ يوليععو مععام  1الداخليععة  ففععي 
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. وفععي (11)  تاععت فععوار )الوئععام المععد ي(المسععلاة افععراد الجمامععات اإلسععًمية
تمععوز/ يوليععو عععدور قععا ول الوئععام المععد ي الععيد امععده الععرئيس  وتفليقععة   90

ايلعععود/ سععع تم ر  واععععد ملعععة  99 فعععي فعععي اسعععتفتا  معععام واقعععره الجزائريعععول
. وععادب  مل مجمو  اعوات الييل فاركوا فعي ايسعتفتا (11,90%) موافقة

ال رلمال الجزائرد ملة  يا القا ول  و موج عا املعل الوفعو معل كعد معل يلقعي 
كعا ول الثعا ي/  90صلعة قرار الوفعو  جر  تمديد. ثم السً  خًد ثًثة افار

4000 ي اير مام
(11)   . 

 وععد ممععاد الو ععي و فععكد ك يععر اوخععًد تلعع  المععدإ لععوا  ا خفععاا فععي 
رمعي  مل المقعاتليل المسعلايل صلعةافز امداد ك يرإ  . ب اقا ولال عدور  يا

امماد الو ي  سرمال ما مادت لكل .(16)الاياإ الط يوية صلةوالوودإ  السً 
الجزائععععر تعععععويدا  بممععععاد فععععادت  فععععي تفععععريل ابود/ اكتععععو ر  فاخععععر مععععرإ 

 .(13)فخ ( 200) الو ي التي ادت صلة مقتد اكثر مل
ايعار/ معايو  00 فعيو الرلم يل  جرت ا تخا ات تفعريوية ثا يعة فعي الع ًد 

ال رلمععال فععي مقامععد ال   فععازت فياععا ج اععة التاريععر العوط ي  ألل يععة4004معام 
مقوعععد(  وجعععا   وعععد ا التجمععع   011مقوعععد معععل اععععد  911) صي اععععلت ملعععة

ثعععم اركعععة اإلععععً  العععوط ي  يايعععة  العععوط ي العععديمقراطي  زمامعععة اامعععد او
 زمامة سود م عدا  جعاك ا   فاركعة مجتمع  السعلم  زمامعة مافعو   ا عا   

 (29%) وعدد المفعاركة  ولعم يتجعاوز م(*)ثم ازك الوماد  زمامة لعويزإ ا عول
 . (14)لمقاطوة م طقة الق ائد  يه اي تخا ات

جعرت ا تخا عات ماليعة يختيعار ام عا  المجعالس الفعو ية الماليعة  د او 
. و عي ثالع  4004تفريل ابود/  عوفم ر معام  99في ال لديات والوييات في 

ا تخا ععععات ماليععععة تودديععععة فععععي الجزائععععر  وت ععععافس فياععععا مععععددا  مععععل اباععععزاك 
الفخعععععععيات التععععععي قاطواععععععا كععععععد مععععععل اععععععزك التجمعععععع  مععععععل اجععععععد الثقافععععععة و 

والديمقراطيععععععععععة  والتاععععععععععالي الععععععععععوط ي الجماععععععععععورد  والاركععععععععععة الديمقراطيععععععععععة 
ً  مععل (15)ايجتماميععة المفععاكد السياسععية التععي توا ياععا الجزائععر  كا ععت . ف عع
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وخيعر مثعاد ملعة يلع   ابسعوا   اعوابو ا  ايقتعادية وايجتمامية تسعير 
فع اط/ ف رايعر  41 فيومية الجزائرية مل الومد اكك الم سسات التوقي الل

 سععع ك ص ععراك معععام دمعععا لععا اإلتاعععاد الوععام للومعععاد الجزائعععرييل    4000مععام 
ايتااد مل صق عا  مفعرات  يا اك ر الت  يمات ال قا ية في ال ًد. فلقد تمكل 

 جاجا   التوقي مل الومد لمدإ يوميل اات اكومياليي مل مماد القطا  ال
 .(12)ومي وسو  اباواد المويفية للجزائرييلاكعة القطا  الخملة خع

تعامدت اعدإ التعوتر م دما السياسية  ابو ا تد ورت  آخرمل جا ك 
داخعععد ج اعععة التاريعععر العععوط ي  عععيل م يعععدد العععرئيس  وتفليقعععة ورئعععيس العععوزرا  

ل  عيا . ويتزام4000مام  س تم ر ايلود/ 92  تاري  (*)ابس ب ملي  ل فليس
الواجاعععة   صلعععةالتعععوتر مععع  معععودإ زمعععيم الج اعععة اإلسعععًمية ل  قعععاي الما عععورإ 

التي ت كد  أل الج اة اإلسًمية ل  قعاي الما عورإ  اتعريااتو م اسي مد ي 
 .(17)في الموادلة السياسية الجزائرية ماما   ي زالت رقما  

م عدما افتدت ابزمة  يل ازك ج اة التارير الوط ي ورئاسة الجماوريعة 
ا يوععري  الاركععة التعععاياية مععقععام وزيععر الخارجيععة م ععدالوزيز  لخععادم  زمععيم 

 4000مععام  اكتعو ر تفععريل ابود/ 9فعي  داخعد اعزك ج اععة التاريعر الععوط ي
 رف  دمو  ق ائية  د قيادإ الج اة ي كد فياا ال زمامة ملي  عل فلعيس ي 

داخعععد الاععزك. وملعععة  عععيا  لم ا عععليل  وال   عععا  ا قسععاما  وافععب ملياعععا كععد اي
ت  ععيم اد معع تمر يرفععن ملععة اساسععا ملععي  ععل فلععيس  فععرميا   دابسععاس ي يوعع

 .(18)سم ج اة التارير في اي تخا ات الرئاسية  ود ستة افارأ 
 ععا ايسععتث ائي الععيد مقععد وامل ععت ج اععة التاريععر الععوط ي فععي  اايععة م تمر 

  ا اععععا قععععررت سععععاك وزرائاععععا مععععل ايئععععتًي تفععععريل ابود/ اكتععععو ر 3فععععي 
ل لاععا صل يايععة  وقالععت الج اععة فععي  يععا الاكععومي الجزائععرد  رئاسععة اامععد او

مكت اعععا السياسعععي قعععرر سعععاك وزرا  الج اعععة معععل الاكومعععة  سععع ك التععععرفات 
واكدت القيعادإ الم يعدإ لألمعيل  ولير الم طقية للرئيس  وتفليقة. المسئولةلير 
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العرئيس  وتفليقعة  صلعةالوام ملي  ل فليس ال الوزرا  الييل اختاروا اي  عمام 
 . (19)الج اة صلةي  ا تما  م الازك  في ايل اكد     صلةلم يوودوا ي تمول 

لاععد و ععالرلم مععل ال الععرئيس  وتفليقععة لععم يولععل   ععودا  تفعععيلية لمفععروما 
ق عععد ا تخا عععات معععام  مرفعععن اإلسعععًمييل سعععود م عععدا  جعععاك ا مععع  خعععًي ال

  صي ا ععا مععل خععًد خط ععا وتعععريااتا و يا اتععا ق ععد اي تخا ععات يكععر 4002
اة الوط يعععة فعععرط ي م عععا  م عععا "اسعععتكماد المععععال خطوطعععا  مري عععة  عععي 
والمععالاة الوط يعة  عي صخمعاد كعد  يعرال الفت عة التعي  ل مال رفا يعة ابمعة.

افولاا امدا  الوادإ الوط ية لتفعتيت فعمد ا  عا  الجزائعر والعدف   اعم صلعة معا 
ي تامععد مق ععاه. و  ععا  عععر  دولععة متيععدإ تقععوم اركا اععا ملععة الوععدد وااتععرام 

 .(61)اقوب اإل سال"
تك يعععععر دور  صلععععة (4000-9111) الععععرئيس  وتفليقععععة مععععا  ععععيل مععععاميممععععد 

 عًايات كاملة اسك ال    الم سسة الرئاسية كما ااود ال يكول رئيسا  
وي عك   الدستورد ووق  اكثر مل تقعاط   عيل العرئيس  وتفليقعة و وعا الك عار

. وايقتععاديةا ود مل يل  م دما زاامام في  وعا مفعاريوام التجاريعة  صلة
مجمومة ك يعرإ معل التقاطوعات  عيل العرئيس  وتفليقعة و عيل الك عار وععد  و ود

 .(61)طريب مسدود فجر  تفجير اللو ة مل اساساا صلةابمر 
الفععرطة   جععرت مواجععا  ععيل 4002ي ععاير مععام  ول الثععا /ي/ كععا 9لكععل فععي 

قععد د اويلعع  ق ععالجزائريععة و ععواك ال رلمععال المت ععا ريل خععارن م  ععة ال رلمععال. 
 الجزائععر اسععتقطا ا   تفععامو مععل ثًثععة افععار مععل مومععد اي تخا ععات الرئاسععية  

 عععيل طرفعععي  قعععيا  يععدمم ااعععد م العععرئيس  وتفليقعععة  ويوار عععا  اعععادا   سياسععيا  
يجرد  ما لة اما الجيش فقد رفا الادي  او التوليب م الخر  كد  راوإ.

و قععععرار  ات ج اععععة التاريععععر الععععوط ي اك ععععر ااععععزاك ال رلمععععال الجزائععععردععععع او 
 صلعةمعل الومعد  وتاعود رئيسعا ملعي  عل فلعيس  مم ومعا   مجمدا   ق ائي  از ا  

مواطل جزائرد ي اب لا في مزاولة الومعد السياسعي تاعت تسعمية امعيل معام 
  .(66)ازك ج اة التارير الوط ي
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المبحث الثاني  تطور األوضاع السياسية واال تصادية في عهد الرئيس 

 (1111-1111) بوتفلي ة
  وتم فيا امادإ 4002 يسال/ ا ريد مام  1ت اي تخا ات الرئاسية في جر 

 ا تخعععاك العععرئيس  وتفليقعععة رئيسعععا  للجزائعععر للمعععرإ الثا يعععة  وعععد ال اععععد ملعععة
ملععععي  ععععل فليس)ج اععععة  . ثععععم(63)مععععل مجمععععو  اعععععوات ال ععععاخ يل (%12,11)

ثعم سعود م عد   مل اعوات ال عاخ يل (9,24%) اعد ملة التارير الوط ي(
مععل اعععوات  (1,04%) اعععد ملععة جععاك ا )اركععة اإلعععً  الععوط ي(ا  

 اععد ملعة سويد سودد)التجم  مل اجد الثقافة والديمقراطية( ثم  ال اخ يل
 اععلت ملعةلويزإ ا ول)ازك الوماد(  ثم  مل اعوات ال اخ يل (%9,12)
اعععد  (12)ماععد  ثععم ملععي فععوزد ر ععاميل  مععل اعععوات ال ععاخ يل (%9,00)

المفاركة فعي اي تخا عات  س ة  توكا  ل اعوات ال اخ يل م (0,90%) ملة
(11,09%) اوالي

(64). 
 مععل مخععرن صيجععاد الثا يععة وييتععا خععًد  وتفليقععة الععرئيس اععاود  وععد يلعع 

 السععلم قععا ول ارصعععد ملععة ممععد لععيا الجزائععر فععي وابم ععي السياسععي التععد ور
 السععطس آك/ 91 فععي الرسعمية الجريععدإ فعي  فععر والعيد الوط يععة والمععالاة

 الوعععععام معععععل سععععع تم ر ايلعععععود/ 41 فعععععي مليعععععا ايسعععععتفتا  دجعععععر او   4001 معععععام
 .(65) فسا
 ايقتععادية. ابو عا  تعد ور معل ياد ال  وتفليقة ااود آخر جا ك مل
 التاريععر ج اععة اععزك  ععواك ال اي الرفععوإ  مكافاععة قععا ول صعععدار خععًد مععل

 معععام ي عععاير الثعععا ي/ كعععا ول 40 فعععي وتغي عععوا الرفعععوإ  ماار عععة مفعععرو  رف عععوا
 تخععدم قععوا يل ملععة للمعععادقة خععععت التععي ال رلما يععة الجلسععة مععل 4009
 واركععة الععوط ي التاريععر الج اععة اععزك  ععواك رفععا ابولععة.  الدرجععة الفقععرا 
 قععا ول مععل السععا وة دإالمععا اليسععارد  الومععاد واععزك اإلسععًمية السععلم مجتمعع 
  عععال تق عععي والتعععي فخععععيا    وتفليقعععة العععرئيس اقتراعععا العععيد الرفعععوإ مكافاعععة
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 مولومععات تقععديمام االععة وفععي الفخعععية امًكاععم مععل ال رلمععال  ععواك يكفععي
 الععيد الق ععا  صلععة وياععالول آليععة   طريقععة معع ام الاعععا ة سععاك يععتم كاي ععة 
 .(62)ر اولي المالية الوقو ات اقسة  ود ا مليام سيط ب
 صجعععرا  صمً عععا  وتفليقعععة  العععرئيس  اعععا قعععام التعععي السياسعععية التغييعععرات ومعععل
 4009 معام معايو ايعار/ 49 ففعي ثالثعة.  وييعة الفعوز اجعد معل دسعتورد توديد
 الفععديد الععرفا و ععالرلم ثالثععة. رئاسععية  مععدإ للفععوز الدسععتور توععديد مععل املععل
جعععرت ا تخا عععات  .(67)المتوعععددإ الاكعععم اجاعععزإ فعععي مختلفعععة جاعععات ا دتعععا العععيد

 سعع ة المفععاركة  وكا ععت   4009ايععار/ مععايو مععام  99فععي  المجععالس الفععو ية
 توزمعععتخععًد سععامات ايقتععرا  ابولععة     و ععو مععا  اععر جلععععيا  (00%) اععو 

المقامد في ال رلمال الجديعد ملعة اباعزاك الثًثعة التعي تفعكد م اعا التاعالي 
د ملعععة الل يعععة المقامعععد فعععي الرئاسعععي الم يعععد للعععرئيس  وتفليقعععة  معععل الاععععو 

 فقعععد اععععد ج اععة التاريعععر العععوط ي ملعععة المجلععس الفعععو ي العععوط ي الجديععد.
واركعة مقوعد(   99) والتجمع  العوط ي العديمقراطي اععد ملعة مقود(  949)

 49) واعععزك الومععععاد اععععد ملععععةمقوععععد(   14) مجتمععع  السعععلم اعععععد ملعععة
(  مقوععععد 91) والتجمعععع  مععععل اجععععد الثقافععععة الديمقراطيععععة اعععععد ملععععةمقوععععد(  

الاركة الوط ية معل اجعد (  مقود 90) والج اة الوط ية الجزائرية اعد ملة
الاركعععة معععل اجعععد الفععع اك مقامععد(   1) اركعععة ال ا عععة(  مقامعععد 9) الط يوععة

 اخيععععرا  (  مقامععععد 2) التاععععالي الععععوط ي الجماععععوردمقامععععد(   1) والديمقراطيععععة
 .(68)(مقود 00) اعد المستقلول ملة

 ليكفعي  4009فعفافية الدوليعة لمكافاعة الفسعاد لوعام جا  تقرير لم  معة ال
ال الجزائعععر قعععد فعععي الجزائعععر  فلقعععد اكعععد التقريعععر  ابو عععا معععد  تعععد ور  معععل

 .(69)    ود كولوم يا ولا ا11صلة  12تراجوت مل المرت ة 
في  ابو ا م  يل  استمر الرئيس  وتفليقة في سياساتا الرامية لتاسيل 

 94) الععععععرئيس  وتفليقععععععة فععععععي القمععععععة الععععععع القا ععععععاالجزائععععععر  ففععععععي الكلمععععععة التععععععي 
تفعريل ابود/ اكتععو ر مععام  91 -99) التععي مقعدت مععا  عيل يععومي للفرا كفو يعة(
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اكد فعي خطا عا   )رفاد الاكم والت امل ايقتعادد(. اود مو و  (4001
"صل مو و  رفاد الاكم والت امل ايقتعادد ا اة اقيقة مل الموا عي  

 عري يوعيش فيعا ايقتععاد الوعالمي واقتععاديات ا  الطالية ملة اباعدا  فعي
 معداويت ا ال تتعين ل عا التوعاطي صيجا يعا  مع   الوط ية و وا  ععو ا . ص عا لاعرد

مرامعي الاكعم الرافعد ملعة الععويديل   وا المسائد مل مثد  مااولة تاديد
العععوط ي والعععدولي  كعععد و عععو  ودقععععة  تععععور الليعععات التعععي يمكعععل و ععععواا 

 امعععي  التأكيعععد مجعععددا  فعععي  اايعععة المطعععاي ملعععة  عععرورإلتجسعععيد  عععيه المر 

الت ععامل  ععيل الفععووك فععي  ععيه ال ععروي الوعععي ة ايعع  ي يتععأتة بد  لععد 
فعععي معععأمل معععل اي وكاسعععات المترت عععة معععل الوولمعععة  معععل ال لعععدال ال يكعععول

  .(31)والفمولية"
تفعععريل ابود/  عععوفم ر معععام  49فعععي الماللعععول السياسعععيول  فعععي اعععيل اكعععد

م عععععي معععععا يقعععععرك معععععل معععععام و ععععععي  ملعععععة وقععععع   لجزائعععععر توعععععيشا   ال4001
 . اسعتث اص را ات وا طرا ات وااتجاجات  في كعد م عاطب الع ًد معل دول 

  لدرجعة دفوعت العرئيس جعدا   ةصي ال ما تخلفا مل خسائر  فرية ومادية ف يوع
آخععر  د  ععأل مععا ياععد  سععو  معع امرإ ل طااععة  ععا.االتفكيععر الجعع صلععة وتفليقععة 

م عاطب الثععائرإ  ععي القععر  الج ليععة وال ائيععة فععي فععرب العع ًد. فقععد قطعع  سععكال ال
  الطريعب الوط يعة (فعرب الواععمة كلعم 210) فعي وييعة ميلعة م طقة الوثما يعة

التعي تععر ط  ععيل فععرب ولععرك العع ًد  وطععال وا  المععا  العععالن للفععرك و الومععد 
 . (31)المدارس صلةو وسائد  قد توعد ا  ائام  أمال 

 وقععد  فععر  الولععوم السياسععية فععي جاموععة اسععي ة  ععل  ععوملي  الفععلي مععا ثععم ا
الملتقة الوط ي ابود  (4001كا ول ابود/ ديسم ر مام  99-99)  يل يومي

فكالية الت مية في الجزائر  واق  وتاديات  والتي  اود  التاويت السياسية واا
دمامععععة )اي تمععععام   وميععععة راس المععععاد ال فععععرد لكو ععععا يفععععكد ال اكععععدت ملععععة 

ابساسععععية للت ميععععة اإل سععععا ية. وتطععععوير وتو ععععيم القععععدرإ اإل داميععععة للسععععلطات 
الماليععة مععل خععًد معع ن سععلطات اوسعع  للمجععالس الماليععة الم تخ ععة. وتوزيععز 
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دور اركععععععات ومكو ععععععات المجتمعععععع  المععععععد ي واباععععععزاك السياسععععععية وابجاععععععزإ 
رسععا  ممليععة ال يروقراطيعة والتك وقراطيععة وال خععك الولميععة كععأطراي فاملععة فععي ص

الت ميععة السياسععية ومقومععات الاكععم الرافععد. وتكثيععي الجاععود الوط يععة والماليععة 
للاععد مععل الفععات ايجتماميععة والعععايةم ل ععمال ت ميععة مسععتدامة ترامععي اععب 
ثععععرا  ال عععععو  القا و يععععة التععععي  الجيععععد الاععععالي وابجيععععاد القادمععععة. وتفويععععد واا

سعععا لة والرقا عععةم وتمكعععيل تاعععارك الفسعععاد  آيجعععاد آليعععات ممليعععة تقعععوم ملعععة الم
 .(36)المراإ للمسا مة في الت مية  مختلي ا واد ا(
كععا ول ابود/ ديسععم ر  91 فععيعععادب ام ععا  المجلععس الفععو ي الععوط ي 

الاكومة اليد كال ام عا  المجلعس   ابلل ية ملة مخطط ممد 4001مام 
 المخطعععععط مختلععععععي ويت عععععملفعععععي وقعععععت سععععععا ب  قعععععد فعععععرموا فعععععي م اقفععععععتا 

لتغييععرات الموجاععة لتوزيععز دولععة الاععب والقععا ول وترفععيد الاكععم اإلعععًاات وا
وتايئعة اإلقلعيم   الودالعة والجمامعات الماليعة واإلدارإ ايقتععادية في قطامعات

مجععاد توزيععز دولععة  يفعع. و ايتعععاد وترقيععة الاععوار تاسععيل ل وكععي  وال يئععة
 صلععةالععورش التععي تاععدي  القععا ول  اكععد مخطععط ممععد الاكومععة ملععة مواعععلة

الودالعة  صععً  والمااف ة ملة دي اميكيعة  يز دولة القا ول والاكم الرافدتوز 
4000 في ماماليد  ادر  ا رئيس الجماورية 

(33). 
 في  يا اإلطار يكر المخطط  أل التفري  قد فاد تاويت اساسعية معلو 

ة للقعععوا يل معععل اجعععد تكييفاعععا مععع  الموعععايير الدوليعععة ق عععاوخعععًد المراجوعععات المت
وفيمعععا يتولعععب  افععع  ال  عععام الوععععام . اقعععوب الفعععرد ااتعععراممجعععاد يسعععيما فعععي و 

ص جعاز  طاقعة توريعي  مفعرو  4001 معاما طلعب فعي  دايعة . ومكافاة ابجعرام
المد يعة للتخفيعي معل  وط يعة وجعواز سعفر اليكتعرو ييل وتاعدي   طاقعة الاالعة

  ععالجزائر الياتكفععاإل اإلدارإ اسععلوكافععادت الوثيقععة ال اإلداريععة. و الفععكليات 

وسيا ي  و اية مستمرإ مل ق د اللج عة  4090 ماملاية  صلةسيتوس  ويمتد 
  .(43) يل  المكلفة الاكومية
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خطععععععة ال مخطععععععط ملععععععة مواعععععععلة ت فيععععععيالفععععععي مجععععععاد الت ميععععععة فععععععدد  امععععععا
 للسعع وات الخمععس القادمععة والععيد سي عععك ملععة اسععتكماد ة(الخماسععيالت موية)

تماما ترسي  الاكمو  رية ل  ا  اقتعاد سوب م تج اإلعًاات ال رو  لرافد واا
المخطععط تاسععيل  ععروي مويفععة المععواط يل خاعععة فععي  اكععدكمععا . وت افسععي
سععععالة السععععكل  مجععععايت ومي للغععععاز اكععععالعععععالن للفععععرك والتوزيعععع  ال  المععععا واا
التععي سععيتم تسععليماا  يةالسععك الواععدات مجمععو   الوا ععرز المخطععط   والكار ععا 
فيمععا يقععدر مععدد  (واععدإ لععيا 100) ور  اععيقععد 4001 مععام مععارسآيار/  اايععة 

الواعدات وسعي ل  مجمعو  ( واعدإالي  200) المساكل الجارد ا جاز ا  اوالي
 . واو ععععن(مليععععول واععععدإ 9,9) عالتععععي تسععععتلم  اايععععة السعععع ة المق لععععة  عععع يةالسععععك 

المخطعععععط معععععل جاعععععة اخعععععر  ال التكفعععععد  الطفولعععععة وتاسعععععيل رفا يعععععة ابسعععععرإ 
 رئيسععععية اك توت ععععر خيععععارات فععععي المجتمعععع  والتفععععغيد والفعععع المراإ عععع اي تمععععامو 
تولعععب ابمعععر  مسعععا مة مجمعععد ي فيمعععا سعععوا  لسياسععة الوط يعععة للت ميعععة ال فعععريةل

او سياسعة الععاة   اإل ا  واليكور الم  ومة الوط ية للتوليم دول تمييز  يل
  . (53)الت مية مسا مة ال سا  في صستراتيجيةاو   الومومية

  فععاز  اععا 4001ا ريععد مععام   يسععال/ 1واخيععرا  جععرت ا تخا ععات رئاسععية فععي 
معل ابععوات   (10,42%) الرئيس  وتفليقة للمرإ الثالثة صي اعد ملة  س ة

مععل ابعععوات  ثععم  (2,44%) )اععزك الومععاد( اعععلت ملععة ثععم لععويزإ ا ععول
معععععل  (4,09%) )الج اععععة الوط يعععععة الجزائريععععة( اعععععد ملععععة( *)موسععععة تععععواتي

  ي( اععععد ملعععةابععععوات  ثعععم مامعععد جايعععد يو سعععي)اركة اإلععععً  العععوط
 ( اععععد ملعععة12)ماعععد  معععل ابععععوات  ثعععم ملعععي فعععوزد ر عععاميل (%9,09)
 مل ابعوات  ثم مامد سويد)ازك الودالة والارية( اععد ملعة (%0,10)
 اي تخا ععععات اععععوالي المفععععاركة فععععي سعععع ة  توكا عععع  مععععل ابعععععوات (%0,14)
(%92,99)

(23). 
 خعًد ت ميعةجاعود ال د تعم ص جعاز الوديعد معل ابممعاد المامعة فعي صطعارقع

السعععع وات ابخيععععرإ والتععععي تععععدخد  ععععمل تط يععععب جععععدود اممععععاد القععععرل الوااععععد 
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والوفععريل  امطععت  تععائج جععديرإ فععي الاسعع ال فععي الوديععد مععل الميععاديل  م اععا 
التاعععويت السعععكا ية   ملعععة وجعععا الخععععو  ماار عععة الفقعععر  والسعععيطرإ ملعععة

فرية  واإلدمان والاماية وايرتقا   الوقاية العاية  وتاسيل المستوط ات ال 
فععي ممليعععة اتخعععاي القعععرار المتولقعععة  ال يئععة. وقعععد لعععوا  مععع  يلععع   ال مووقعععات 

التك ولوجيععا  ك يععرإ م اععا عععوو ات تمويليععة  ومفععاكد يات عععلة  ععالتمكل مععل
معل  ولياك ا  مة اإلمًم ال اجوة  قد ادت صلة الاد مل مجاعودات الجزائعر

 .(73)امماد القرل الوااد والوفريل اجد تط يب جدود
لكععل ت قععة الجزائععر مععع فة فععي  فععس الخا ععة ال رتقاليععة اد المتوسععطة فععي 
م فعععرات الاكععععم الرافععععد  ايعععع  تععععأتي  وععععد الم فععععر ابخ ععععر و ععععي الترتيععععك 
ابمثععد فععي مجععاد الاكععم الرافععد وتاتلععا ف ل ععدا  ثععم الم فععر ابخ ععر الفععاتن 

  يلياا ي فياا دود مثد ال رتغاد  فالم فر ابعفر م  دود مثد الا د وتع
 .(83)الم فر ال رتقالي  ثم ابامر الفاتن فابامر و و الترتيك ابسوا

 المبحث الثالث  مست بل التنمية المستدامة في الجزائر
للت ميععة المسععتدامة للمجتمعع  تععأتي مععل خععًد  ابساسععيةمكو ععات الال ا ععم 

ماميعة اقوب اإل سعال المد يعة والسياسعية وايجت) الدولة لألمور التية  تاقيب
ر يوالثقافيعععععة  والمسعععععاواإ فعععععي التولعععععيم  وابمعععععل الفخععععععي والجمعععععامي  وتعععععوف

وتوزيععععز مفاععععوم المفععععاركة  وتط يععععب   ة والمسععععكل والطوععععاميالعععععاالخععععدمات 
جعرا  اي تخا ععات وكععيل   الديمقراطيعة  ال  عام الععديمقراطي والتودديعة الاز يععة واا

يت اساسعععية فعععي  عععيا اإلطعععار يمكعععل رععععد ثًثعععة ااتمعععاو  (.مكافاعععة الفسعععاد
 -و ي كما يلي لمستق د الت مية المستدامة في الجزائر 

 
االحتمال األول  فشل التنمية المستتدامة نتيجتة فشتل تطبيتق آليتات الحكتم 

 الراشد
دخد فععي  فععب م لععم مععل ابزمععات والعععرامات سععتيو ععي يلعع  ال الجزائععر 

يجتماميعة  المتواق ة والمت اي ة وفي فتة المجايت السياسعية وايقتععادية وا
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ويرجعع  يلعع   ابسععاس صلععة ليععاك الوديععد مععل م فععرات الت ميععة المسععتدامة مععل 
الم فعععرات  يلعع  لوجععودجاععة وآليععات تط يععب الاكعععم الرافععد مععل جاععة ثا يعععة  و 

  -السياسية وايقتعادية التية 
 المؤشرات السياسية 

 .ص قا  الومد  قا ول الطوارئ وما ترتك مليا مل خرب للاريات -9
د الوديعععد معععل الووائعععب الدسعععتورية التعععي تطعععين  ال عععما ات التعععي تعععم وجعععو  -4

 . صقرار ا سا قا  
 .اإل قا  ملة  يم ة السلطة الت فييية ملة السلطات ابخر  -0
ً  مععععل ااتكععععار الدولععععة  -2 ت ويععععة المجتمعععع  المععععد ي ومععععدم اسععععتقًليتا  ف عععع

 كافة.لوسائد اإلمًم 
 

 المؤشرات اال تصادية
 .ساد  فتة ا واما وافكالاتففي  ا رإ الف -9
 . وي ولياك م  ومة مالية قوية وفوالة ومتواز ة -4
 تفعععاقم الفقعععر صي ا خفعععا متوسعععط دخعععد الفعععرد فعععي الجزائعععر معععا يل معععامي -0

 دوير(  اد ا خف ععععععت   سعععععع ة 9110صلععععععة  4110مععععععل ) (9119-9119)
 خًد  يه المدإ. (%21)

  صلععة ارتفععا   سعع ة مجععز الم سسععات الاكوميععة وتسععرين الومععاد ممععا اد -2
(  وقعععععد 41,1%صلعععععة  91) معععععل (4000-9110)ال طالععععة معععععا  عععععيل معععععامي 

 .4004مليار دوير(  ااية مام  92) تجاوز مجز الم سسات الاكومية
ا تفار  ا رإ الومد الم قت ويل  ملة اساك الومد الدائم  وقد تسع ك  -1

ميعة التعي يل  فعي تفعاقم اإل عرا ات الوماليعة وكثعرإ اياتجاجعات ايجتما
  لغت يروتاا في الوديد مل الم اطب.
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ايمتمععاد ملععة مائععدات العع فط و ععوي ايسععتثمارات خععارن قطععا  العع فط  -9
  ممععا يجوععد ايقتعععاد الجزائععرد ريويععا  اااديععا   (10%) الععيد يمثععد  سعع ة

واي وكاسات المترت ة  مما يجولا مر ة لتقل ات السوب ال فطية الوالمية
  .(93)مل يل 

 
متتال الثتتاني  نجتتاح مستتارات التنميتتة المستتتدامة نتيجتتة فعاليتتة تطبيتتق االحت

 آليات الحكم الراشد
يو ععععي تمكععععل الجزائععععر مععععل تععععيليد الوق ععععات ومواجاععععة مختلععععي التاععععديات 
الداخليععة او الخارجيععة  وفععتن  وا ععة الت ميععة المسععتدامة ملععة معععرامياا  فععتن 

ات الاكعم الرافعد ورفات اإلعً  والتادي  مل طريب ابخي  تط يب متطل 
  -الم فرات السياسية وايقتعادية التية  يل  لوجودو وآلياتا  

 
 

 المؤشرات السياسية 
 اععاود الععرئيس 1999 يسععال/ ا ريععد مععام  ية فععيسععاالرئ م ععي اي تخا ععات -9

مل خعًد الاكعم الرافعد صمطعا  عع غة مد يعة للاكعم تماعد لوعودإ   وتفليقة
يوعععي الماعععدد فعععي قعععوا يل الجماوريعععة الم سسعععة الوسعععكرية صلعععة دور عععا الط 

عً   ياكد الدولة  .واا
القععععوا يل و ق ععععايا المجتمعععع  اععععود فععععتن ورفععععات وت  ععععيم  ععععدوات مفتواععععة  -4

خلععععب آليععععة جديععععدإ ملععععة المسععععتو  السياسععععي   لابساسععععية كقععععا ول ابسععععرإ
 والمجتموي.

 قعععد الممارسعععة السياسعععية صلعععة مسعععتو  الومعععد الم سسعععاتي وتوزيز عععا فعععي  -0
 .سياسية ديمقراطية وامدإ صطار   ية

و ععع  الععععرا   عععيل القعععو  السياسعععية اعععود سعععلطة عععع   القعععرار وو ععع   -2
 السياسات الوامة   أطر وآليات م سساتية سياسية.
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الت لععور التععدريجي ي تفععار وتوميععب الثقافععة المد يععة التععي تقععوم ملععة صقععرار  -1
  السياسعية ايئتًي الاكومي واقتسام السلطة)الت فييية خاعة(  يل القو 

وامتمععاد التودديععة السياسععية والفكريععة وتوزيععز م ععدا المسععاواإ الععيد تجسععده 
 دولة القا ول.

الومععععد ملععععة اريععععة الععععراد والتو يععععر ويلعععع  مععععل طريععععب توسععععي  وا تفععععار  -9
 العاافة الخاعة  مختلي اتجا اتاا الفكرية.

ة ااتعععرام م عععدا تعععداود السعععلطة  فسعععن المجعععاد امعععام جميععع  القعععو  السياسعععي -9
والموار ة م اا تاديدا   للت افس ملة السلطة  طريعب سعلمي  فعي سعياب 

 توددية سياسية وا تخا ات دورية  زياة وففافة. 

 
 
 

 المؤشرات اال تصادية
تملععع  الجزائعععر صمكا عععات  فعععرية وماديعععة  ائلعععة تمك اعععا معععل تجعععاوز ازمتاعععا 

فععي  ايقتعععادية  صيا مرفععت كيععي تسععتغد تلعع  اإلمكا ععات اسععتغًي  عععاياا  
 .(41)وا اة الموالم وماددإ اب داي ةصطار و   صستراتيجي

 
 االحتمال الثالث  التأرجح بين الفشل والنجاح لمسارات التنمية المستدامة

ويوععد  ععيا اياتمععاد ابقععرك صلععة الواقعع  السياسععي الجزائععرد الاععالي ملععة 
يجا يعة مل الم فعرات اي ابقد ملة ابمديل القريك والمتوسط  ويل  ا طًقا  

الميكورإ آ فا التي تمثد موامد ال جا    يا ط وعا  صي معا تعم صثرا  عا وتعدميماا 
اد معععدم التراجععع  ملعععة المكتسععع ات التعععي تعععم تاقيقاعععا لاعععد الل. امعععا موامعععد 
ً  معععل معععا سععع ب يكعععره فعععي اياتمعععاد ابود  فا عععا  الوديعععد معععل  الففعععد  ف ععع

الت ميععة المسععتدامة   فععراتمسععايرإ م ومليععا فععأل الوق ععات والوراقيععد السياسععية.
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اتميععة ي مفععر م اععا مععل اجععد مععدم التخلععي مععل ركععك  اععع ات ومليعا فا ععا
ابمم سياسيا  واقتعاديا  كول ال الثعروات المسعتغلة فعي جلعك الوملعة الععو ة 
ليععر متجععددإ ممععا يوكععس مععد  مًئمععة الم ععي فععي تط يععب م فععرات الت ميععة 

المسععاس   عععيك ابجيععاد  المسععتدامة مععل اسععتغًد لطاقععات المتجععددإ ومععدم
 .(41)القادمة مل الثروات

والجزائععر وال كا ععت  وعععا الم فععرات توكععس رل تاعععا القويععة فععي الم عععي 
الت ميععة المسععتدامة فععال مثععاد  سععيط مععل الفجععوإ  ةقععدما  اععو تاقيععب صسععتراتيجي

 ي اععا و ععيل الععدود المجععاورإ فععي المجععاد  فسععا ت ععيل  و ععو  اقيقععة ال الرل ععة 
تعأتي فععي المقدمعة لعيل  يجععك  القعدرإ ملعة تط يععب المخطعط  ليعر كافيعة واا مععا

 .(46)مواجاة كد  قاط ال وي المتولقة  ايه المسالة
 
 
 

 خاتمةال
تاععتم الاكومععة الجزائريععة فععي السعع وات ابخيععرإ  ق ععية اإلعععًاات  فععدإ 
فععععي الوديععععد مععععل المجععععايت السياسععععية وايقتعععععادية وايجتماميععععة وارت اطاععععا 

 املة المستدامة. مسألة الت مية الف
ال الجزائعععر ولير عععا معععل العععدود الور يعععة مطال عععة اليعععوم اكثعععر معععل اد وقعععت 
م ععة   مسععايرإ  مختلععي التاععويت السياسععية اإلقليميععة م اععا والدوليععة  ويلعع  
مععل اجععد تاقيععب ت ميععة فععاملة ومتواز ععة  و ط يوععة الاععاد ي يتاقععب يلعع  صي 

ة فععي توسععي  قععدرات المععواط يل  الومععد ملععة ابخععي  م ادئاععا وا ععدافاا والمتمثلعع
والاريععة فععي اختيععار م والودالععة فععي التوزيعع   والتععي تفععمد اإلمكا ععات والفععر  
المتااععععة للفععععرد  والتوععععاول  وعععععفا معععععدر اسععععاس ل فعععع ا  الععععياتي  وابمععععل 
الفخععععي المتولعععب  اعععب الايعععاإ لكعععد فعععرد  ويعععدا  معععل اد تاديعععدات  واخيعععرا  
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 يعععة ااجعععات الجيعععد الاعععالي معععل دول ايسعععتدامة التعععي ت عععمل القعععدرإ ملعععة تل
 التأثير في اياإ ابجياد الًاقة واقاا في الويش الكريم.

ال  يه الم فرات ي تًمس ال ومية صي في  عد   عام اكعم سعليم للدولعة  
واليد يعرت ط م افعرإ  عتليتي الفعفافية والمسعا لة  وععفاا ا عم مرتكعزات الاكعم 

 الرافد او الاكم العالن.
القود ال مستق د الت مية المستدامة في الجزائعر لعيس مرت طعا  واخيرا يمكل 

م افرا  تليات وم فرات الاكم الرافد  قدر ما  و مرت ط اوي   ي  ية  ا  ارت اط
ال خععك الااكمععة مععل جاععة  ومععد  الفاععم ب جععديات الومععد الاز ععي الموععارا 
 خاعععة مععل جاععة ثا يععة  ملععة اسععاس ال مااولععة تط يععب آليععات الاكععم الرافععد
في س يد تفويد مسارات الت مية المستدامة تق  المس ولية ابولعة ملعة معاتب 
ال خك الااكمة  لكل ق د تجسيد ا ملة ارا الواق  ي  د مل تجسيد افكعار 

 .الاكم الرافد والت مية في اي ال ال خك الااكمة اوي وق د كد في 
Political Developments in Algeria and Problem of 

Development (1999-2009) 
 

Dr. Kifah Abbas Ramadan Al-Hamadani 
Lecturer, Historical & Cultural Dept. Regional Studies Center 

 
Abstract 

The future of sustainable development in Algeria is not connected 

directly with mechanisms and indicators of good governance as much 

as it is connected first with mentality of ruling elite on one hand, and 

the extent of understanding of alphabets of opposing partisan work in 

particular on the other hand, on the base that the attempt of applying 

the mechanisms of good governance to activate the tracks of 

sustainable development depends the shoulders of ruling elite, but 

before materializing it in reality, there must be materializing thoughts 
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of good governance and development in the mentality of ruling elite 

first of all. 

Thus, achieving comprehensive and balanced development in 

Algeria and materializing it on reality which pass first through 

changing the mentality of ruling elite and improving political 

performance of parties in general and opposition in particular, and 

then content of both two parties with mechanisms of good governance 

secondly. 

  

 
 
 
 

  الهوامش

وزارة المجاهدددد أعم ل مدددداى الموليدددد  الدددد ولي  دددديى االددددليمار لدددد ع ال ي يدددد  اللارأ  دددد  والجدددد ى  (9)
(، ص 9002(، )الجزائرم 9002تميز/جيأو ه  3-9الس الي، والذي لق م في فن ق اله ولين في)

39.  

، (929)  ددي رددير الدد أعم ال ولدد  الجزائرأ ...المصددروج اليلددي، لجودد  المسددلي   اليرلددي، اليدد  ثن (9)
؛ أ    للي زكرأام لع ا م  لع 93 -99 ص ، ص(9111ل روتم )الرأ ،  / ، ر سان(99) السن 

 . 902-909، ص ص 9003لو  وال      اليزأز ليتفو ي ،  ار راشري االكلروري،  ام 
لياأ   نال ، ارل ب رئ ساً لوجزائدر فدي  9191ر سان/ للرأ   ام  92 أ م ول  في الصاذلي لع ج ((*

، قددد م 9191وفدددي  دددام  9192، ول  ددد  ارل الددده لدددرت ع فدددي  دددام  9121شددد اف/ ف راأدددر  دددام  2
؛ لومزأد  لدع الميويلداتم ارادر الميلدي   ال درةم 9119كارين الثداري/ أنداأر  دام   99الليالله في 

  ك  الميويلات ال ول  )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري،الصاذلي لع ج أ ، ش
     http://www.ar.wikipedia.org   

فددي واأد  المسدد و ، للددل  ددز  الثدديرة  9191 زأدران/ أير ددي  ددام  93ل مد  لييدد اوم ولدد  فددي  ((*
، ليدد  الدليال  الددرئ ل لدع ج أدد   دد ع 9121 دام  ، لكنده قددام ل د  ال ددز 9129ااشدلراك    ددام 

 زأددران/  92، لكددع لددر ان لددا تددم ايل الدده فددي 9119رئ سددا لوجزائددر فددي كددارين الثدداري/ أندداأر  ددام 

http://www.ar.wikipedia.org/
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أير ددي لددع اليددام رفسدده؛ لومزأدد  لددع الميويلددات اراددرم الميلددي   ال ددرةم ل مدد  لييدد او، شدد ك  
   .http://www.ar.wikipedia.org، روريالميويلات ال ول   )اارلرر ت(،  و  الميقع االكل

لياأدد  لددك ك ة،  دد ع لددف راً فددي كدد  لع)تدديرل، للددر، لدديرأا،  9199 وددي كددافيم ولدد  فددي  ددام  ((*
 دد ع  اددياً فددي المجوددل ا  ودد   9119ل نددان، اليددراق، اأاال ددا(، وفددي كددارين الثدداري/ أندداأر  ددام 

تمدديز/ أيل ددي لددع اليددام رفسدده؛ لومزأدد  لددع الميويلددات اراددر،  9 دد ع رئ سددا لوجزائددر فددي  لو ولدد  ثددم
 )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، الميلي   ال رةم  وي كافي، ش ك  الميويلات ال ول  

    http://www.ar.wikipedia.org  
لم أنددد  لاتنددد ، ت دددرر لدددع الم رلددد  ال رل ددد   9129تمددديز/ أيل دددي  دددام  3ولددد  فدددي ل ع زرواىم اال ددد ((*

، تيو  الي أ  لع المناصب اليسكرأ  والس ال   لنها؛   ع لف را في رولار دا 9122الفررس    ام 
، ثم   ع رئ سا لو ولد  للسد  ر الصد ون الد و   دياى 9113، ثم   ع وزأرا لو فاج  ام 9110 ام 

، أيدد  لوى رئدد ل لوجزائددر ارل ددب لارأيدد  9112ال دد  فددي كددارين الثدداري/ أندداأر  ددام المر ودد  اارلي
 9119لأودديى/ لد لم ر  ددام  99، ل وددع فدي 9111تصددرأع الثداري/ ردديفم ر  دام  92 أميرا  د  فدي 

، لومزأددد  لدددع 9111الرأددد   دددام   دددع اجدددراا ارل الدددات رئالددد   لسددد ي  ولرهددد   هددد   فدددي ر سدددان/
)اارلرر ددت(،  ودد   ال ددرةم ال مدد ع زرواى، شدد ك  الميويلددات ال ول دد الميويلددات اراددر، الميلددي   

    .http://www.ar.wikipedia.org الميقع االكلروري،
لدد  ي ا مدد  ولدد  ا مدد  لددالمم ال  دداة الس الدد   فددي الجزائددر.. قددرااة لول دد ، شدد ك  الميويلددات  (3)

؛ للدددددي زكرأدددددا، //:www.aljazeera.nethttp  دددددت(،  وددددد  ليقدددددع االكلروردددددي،)اارلرر ال ول ددددد 
 .22 -23المل ر السالق، ص ص 

، (939) لروة لم وح لالمم الجزائر والل يى ر ي اليفاق الي ني، لجو  الس ال  ال ول  ، اليد   (2)
م الجزائدددر ؛ الميلددي   ال دددرة990(، ص 9111يددداهرةم )ال لكلدديلر، ، تصدددرأع ا وى/(31) السددن 

  و  الميقع االكلروري، )اارلرر ت(، ش ك  الميويلات ال ول  
         http://www.en.wikipedia.org       

رأددددددداا اللددددددد  اويم اارل الدددددددات وال أميرا  ددددددد  والينددددددد  فدددددددي الجزائدددددددر، لدددددددع كلا )ا زلدددددددد   (1)
الجزائرأددد (،ال وف ات الس الددد   وااقللدددا أ  والثياف ددد ، لجمي ددد  لدددع ال دددا ث ع، لركدددز  رالدددات 

رأددداا اللددد  اويم  ؛122-121(، ص 9111لزأددد ة ولني ددد ، )ل دددروتم  9الي ددد ة اليرل ددد ، ف
 ، السددن (921) لددات وال أميرا  دد  واليندد  فددي الجزائددر، لجودد  المسددلي   اليرلددي، اليدد  اارل ا

؛ خمد ل  دزام والديم اشدكال   الصدر    29-20 ص (، ص9111 ، تميز/ أيل ي، )ل روتم(99)
، 1في ا رام  الس ال   اليرل  ، لع اشارة ال  تجرلد  الجزائدر، لركدز  رالدات الي د ة اليرل د ، ف

الجما دددددد  ا لددددددول   المسددددددو  ، شدددددد ك  الميويلددددددات  الميرفدددددد م ؛910 ، ص(9003)ل ددددددروتم 
 www.aljazeera.net// : http ميقع االكلروري،ال و   ال ول  )اارلرر ت(،

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.aljazeera.net/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.aljazeera.net/
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ئدر الجزافي)وج ة المغر (. لي  الدليوى  9132آذار/ لارس  ام  9   اليزأز ليتفو ي م ول  في  ((*
 –9123)  دد ع وزأددرا لوصدد ا  والرأايد . ثددم  دد ع وزأددرا لوصد ون ال ارج دد  لدد ع  ددالي 9129 دام 

(، ورا يدددا رئ سددد ا ل وددد ان  ددد م اار  ددداز. ثدددم تددديل  لهمددد  رئددد ل الجمي ددد  اليالددد  اللالدددي  9122
. ليد ها لصد م لسلصدارا لودرئ ل الصداذلي (9121-9122) واليصرون لأللدم المل د ة لد ع  دالي

ورفد  الد  ال دارر لكنده  دا  الد  الجزائدر فدي  9190، لق   لع لنلد ه  دام 9121م لع ج أ   ا
. وفداز فدي 9191ولص م  ايا فدي الوجند  المركزأد  لج هد  الل رأدر الدي ني فدي  دام  9192 ام 

 ؛ لومزأدد  لددع الميويلددات اراددر،9111للرأدد   ددام  ر سددان/ 92ارل الددات الرئالدد  اللددي جددرت فددي 
، ر سدددان/ (932) رل الددات الرئالددد  ، لجودد  الس الدد   ال ول دد ، اليدد  ا مدد  لهالدد م الجزائددر واا

  دد الر معم رئالدد  الجزائددر فددي ودد  الم دداوو لددع  ددي ة  ؛921، ص (9111اليدداهرةم )الرأدد ، 
 اليسددددددددددددددكر، شدددددددددددددد ك  الميويلددددددددددددددات ال ول دددددددددددددد )اارلرر ت(،  ودددددددددددددد  الميقددددددددددددددع االكلرورددددددددددددددي،

larabiya.nethttp://www.a.الميلدددي   ال دددرةم   ددد  اليزأدددز ليتفو يددد ، شددد ك  الميويلدددات  ؛
؛ المغارل د م .http://www.en.wikipedia.org ال ول   )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري،

 لميقدددددع االكلرورددددي،  دددد اليزأز ليتفو يددددد ، شددددد ك  الميويلدددددات ال ول دددد  )اارلرر دددددت(،  وددددد  ا

.http://www.magharebia.com
 

، فددي واأدد  لددك ك ة لالصددرق الجزائددري 9112لددي    دد اب جددا  ابم ولدد  فددي لأددار/ لدداأي  ددام   ((*
خدوى  .و خد  جدا  اب السدجع لدرارا للهمدا لدالل رأ  لدع9129ت رر لدع كو د  ال يديق  دام 

وليددد   .(9199،9192،9191،9192: )خا ددده ال أن ددد  ال مالددد  ، فسدددجع فدددي ا  ددديام اللال ددد 
ال ال   لرصأ جمي   النها  ال  رأد  اللدي لصد  ت فدي  9199ل  اث تصرأع ا وى/ لكليلر  ام 

 9111 زلددداً ل الددد اً  دددرو لدددد)ل رك  النهاددد (. قدددا ع ارل الدددات  دددام  9191آذار/ لدددارس  دددام 
ي  فديز  دز   ركد  النهاد  فدي اارل الدات اللصدرأي   اللدي جدرت فدي  زأدران/ أير دي الرئال  . ول

 9111ليدد  اارل الددات الرئالدد    ددام و ، اللنددع لددع الدد خيى فددي ال كيلدد  اائلوف دد . 9112 ددام 
 دد ثت لزلدد  لدد ع جددا  اب ول ادداا ال ركدد  ال رلمددار  ع الدد  لن وصددوت الدد   دد  اليا يدد   ندد لا 

لمددار  ع لسددار ة   دد  اليزأددز ليتفو يدد  لثندداا ترشدد ه ارل الددات الرئالدد    ددام اخلددارت لجمي دد  ال ر 
.واخلار جا  ب لن ألرشم لصك  لسليوً ثم للل  رك  ا صوح الي ني ولص م رئ ساً 9111
  ددد  اب جدددا  اب، شددد ك  الميويلددددات  ملومزأددد  لدددع الميويلدددات لرادددرم الميلددددي   ال دددرة ؛لهدددا

 http://www.en.wikipedia.org الميقع االكلروري، ال ول  )اارلرر ت(،  و 
 . 990، ص الجزائر والل يى ر ي اليفاقلالم،  (2)
 ويلددات ال ول دد ، شدد ك  الميشيصددي  اللددروأي ل  يدد  ثالثدد  لي دد  اليزأددز ليتفو يدد  م   دد ال اقي صددوي (2)

  http://www.nashiri.net.)اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، 

    . 990، ص الجزائر والل يى ر ي اليفاق لالم، (9)

http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.magharebia.com/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
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لم أند  لي د ران فدي لنايد  الي ائد  لدالجزائر،  ،9119تمديز/ أيل دي  دام  9ل م  لوأ   م ول  في  ((*
لنلب رئ ل ال كيل  ثوث لدراتم المدرة ا ولد  وهي رئ ل اليزراا في ال كيل  الجزائرأ ، تيو  

، وتسدددوم رئالددد  (9002-9003) ، والمدددرة الثار ددد  لدددا لددد ع  دددالي(9119-9111) لدددا لددد ع  دددالي
؛ لومزأد  لدع الميويلدات ارادرم الميرفد م 9009 زأدران/ أير دي  دام  92ال كيل  لومرة الثالث  فدي 

ودددددددد  الميقددددددددع االكلرورددددددددي، )اارلرر ددددددددت(،   ل مدددددددد  لوأ  دددددددد ، شدددددددد ك  الميويلددددددددات ال ول دددددددد 
. http://www.marefa.org 

 ، شدد ك  الميويلددات ال ول دد شيصددي  اللددروأي ل  يدد  ثالثدد  لي دد اليزأز ليتفو يدد  م   دد ال اقي صددوي (1)
   .http://www.nashiri.net)اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، 

 اارلرر ت(،  و  ليقع االكلروري،)  ام، ش ك  الميويلات ال ول   900الي عم الجزائر آخر  (90)
         http://www.arab.aljayyash.net 

، (921) (، اليد  9111لجو  المسلي   اليرلديم لديجز أيل دات الي د ة اليرل د )لأويى/ لد لم ر ( 99)
؛ شددددددد ك  الميويلدددددددات 913(، ص 9111، تصدددددددرأع الثددددددداري/ رددددددديفم ر، )ل دددددددروتم (99) السددددددن 
 ؛ .http://www.eia.doe.gov ،  ودد  الميقددع االكلرورددي، Algeriaم(اارلرر ددت)ال ول دد 

ش ك  الميويلات ال ول   )اارلرر ت(، ، المسار الس الي ال  أث في الجزائرالميلي   ال رةم 
والدددي، الملددد ر السدددالق، ص ؛ /:www.ar.wikipedia.orghttp/  وددد  الميقدددع االكلروردددي،

 ؛ الميرف ، المل ر السالق؛ الي ع، المل ر السالق . 910
شد ك  الميويلدات ال ول د  )اارلرر دت(،  ود   ،كارت ال ر  ا هو   الجزائرأ م الميلي   ال رة (99)

  ttp://www.ar.wikipedia.orghالميقع االكلروري، 
(، 9111  دددام لكلددديلر لجودد  المسدددلي   اليرلددديم لددديجز أيل دددات الي دد ة اليرل ددد  )تصدددرأع ا وى/ (93)

؛ شددددد ك  919 (، ص9111ل دددددروتم ، كدددددارين ا وى/  أسدددددم ر، )(39) ، السدددددن (910) اليددددد  
 .Algeria )اارلرر ت(، الميويلات ال ول  

. فدي ج ج د ، رالدت شدها ة ال كاليرأا)الثاريأد  9112ان/ الرأ   ام ر س 2 ليأزة  نينم ول ت في ((*
، وتاليددت  رالدداتها الجالي دد  وهددي ليوفدد  لماددار  نالدده تددم ا ليالهددا فددي كددارين 9121اليالدد (  ددام 

للددام ل كمد  للددع ال ولدد   عل داكمله تلدع لجمي دد  لدع النسدداا وتمدد 9193ا وى/  أسدم ر  ددام 
و ول  واارلماا للنا م لدع المفسد أع. لفدرر  نهدا فدي لأدار/ لداأي للهم  المساس لالملالم اليو ا ل

لليددت قددديات  9199لكلدديلر تصدددرأع ا وى/  ون صدد ور لي  كدددم. وخددوى  دديا ث  9192 ددام 
 دددع  9110ا لددع الجزائرأدد  اليدد    و هددا ثددم لفرجددت  نهددا ليدد  ثوثدد  لأددام. ل ونددت  نددين  ددام 

  ة تد خ  المنافسد   ود  كرلدي الرئالد  لصد  ت لوى لد 9002فدي  دام و تأل ل  ز  اليمداى. 
، شدد ك  لدديأزة  نددين ملومزأدد  لددع الميويلددات لراددرم الميلددي   ال ددرة ؛فددي الجزائددر واليددالم اليرلددي

  http://www.en.wikipedia.orgالميويلات ال ول  )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، 

  ع، المل ر السالق . الي  (92)

http://www.arab.aljayyash.net/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
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، (اارلرر دت)ارل الات ل و د  فدي الجزائدر، شد ك  الميويلدات ال ول د ش ك  الميويلات ال ول  م  (91)
       http://www.news.bbc.co.uk . و  الميقع االكلروري،

، شددد ك  الميويلدددات ال ول ددد )اارلرر ت(،  وددد  الميقدددع ايدددرا   دددام فدددي الجزائدددره دددثم رلددداريم  (92)
  http://www.swissinfo.ch ،لكلرورياا

، فدي لاتند  شدرقي الجزائدر. 1211لأوديى/ لد لم ر  دام  8 وي لدع فود لم ل الدي جزائدري ولد  فدي  ((*
صددب  دد ة لنهددام وزأددرا لويدد ى فددي  ددام افودد ل لن. شددغ  لددع 9129ت ددرر لددع كو دد  ال يدديق  ددام 

، ثم ارل ب  ايا في الوجن  المركزأد  والمكلدب الس الدي ل دز  ج هد  الل رأدر فدي  دام 9199
الدد   9111كددارين ا وى/  أسدم ر  ددام   93. تيود  لنلددب رئد ل ال كيلدد  الجزائرأدد  لدع 9191

 رأددر الددي ني فددي لأودديى/ . ثددم تددم ارل الدده لل نددا  الددا لج هدد  الل9000آ / ليسددال  ددام   92
. وق  ل ونت الج ه   ع  زلها ترش م لدع فود ل (لي  وم لع  مي ةد)خوفا ل 9003ل لم ر  ام 

.لكع اليااا الجزائري لصد ر قدرار للجم د  9002ر سان/ الرأ   ام في  في اارل الات الرئال  
ت لرارم الميلي   ؛ لومزأ  لع الميويلا9003كارين ا وى/  أسم ر  ام   30رصاف الج ه  في 

  ال دددرةم  ودددي لدددع فوددد ل، شددد ك  الميويلدددات ال ول ددد )اارلرر ت(،  وددد  الميقدددع االكلروردددي،

http://www.en.wikipedia.org   
،  ود  الميقدع (اارلرر ت)، ش ك  الميويلات ال ول   ليتفو ي  و ي ة ج ه  الل رأر م ه ثم رلاري (92)

  http://www.swissinfo.chاالكلروري، .
،  وددد  الميقدددع (اارلرر دددت)، شددد ك  الميويلدددات ال ول ددد ان الجزائدددر دددلزلددد  تهددد   كم ه دددثم رلددداري (99)

  http://www.swissinfo.ch. االكلروري،
 ود   ،(اارلرر دت)، ش ك  الميويلات ال ول د لجزائرتفاقم ا زل  الس ال   في ا رس ي ا خ ارأ م (91)

 .  http://www.news.neseej.comالميقع االكلروري،
أيلدد  شددويم ليدد  ارلهدداا اارل الددات الجزائرأدد  وقفددات لددع لددرالي المرشدد  ع وتسددو   الادديا  (90)

 رلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، و ها، ش ك  الميويلات ال ول  )اا
       magazine.com-http://www.albayan  

،  ودد  الميقددع (اارلرر ددت)شدد ك  الميويلددات ال ول دد  ،لدداذا أجددري فددي الجزائددرم أ  دد  للددي زكرأددا (99)
   http://www.nashiri.net، االكلروري

      اليزأز ليتفو ي . ،لي   ال رةالمي  (99)
 ود  الميقدع  ،(اارلرر دت)شد ك  الميويلدات ال ول د فيرة السال  وصمت الج ش ، م ه ثم رلاري (93)

  . الي ع، المل ر السالق ؛  http://www.swissinfo.chاالكلروري، .

(92)
شد ك  الميويلدات ال ول د )اارلرر ت(،  ود  الميقدع ، رئالد   جزائرأد  ارل الات مالميلي   ال رة 

  http://www.en.wikipedia.org ،ياالكلرور

http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.news.neseej.com/
http://www.albayan-magazine.com/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.en.wikipedia.org/
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 ليل أع ليزأ م قدية الصدارج فدي اللغ  در الس الدي)ل اول  فدي فهدم تيثدر اللجرلد  ال أميرا  د  فدي (91)

لجمي دد  لددع ال ددا ث ع،   )ال أميرا  دد  والل ركددات الراهندد  لوصددارج اليرلددي(،، لددع كلا(الجزائددر
  د  اليزأدز  ،الميلي   ال درة ؛992(، ص 9111، )ل روتم 9لركز  رالات الي  ة اليرل  ، ف

  .ليتفو ي 
،  و  الميقع (اارلرر ت)، ش ك  الميويلات ال ول  جزائر.. الملناقاات مه ثم رلاري (92)

  http://www.swissinfo.chاالكلروري، .

،  ود  (اارلرر دت)، شد ك  الميويلدات ال ول د ل نارأيهات ل لوف  لمسلي   الجزائره ثم رلاريم  (92)
 . http://www.swissinfo.chالميقع االكلروري، 

،  وددد   ليددد  ال رلمار دددات.. هددد  لدددع تغ  دددر فدددي الجزائدددر  م)اارلرر ت(ال ول ددد  يويلددداتالم شددد ك  (99)
  http://www.swissinfo.chالميقع االكلروري، .

 )اارلرر ت(م الجزائر،  و  الميقع االكلروري، ش ك  الميويلات ال ول   (91)
        http://www.wikipedia.org  

تصدددرأع ا وى/  91قمددد ،  –فراركفير ددد  -ال أميرا  ددد  الصدددي   م الجزائدددر الجمهيرأددد  الجزائرأددد  (30)
 ، شدددددددددد ك  الميويلددددددددددات ال ول دددددددددد )اارلرر ت(،  ودددددددددد  الميقددددددددددع االكلرورددددددددددي،9009لكلدددددددددديلر 

.dz-http://www.elmoudia 

  .لس ال   في الجزائرال  اة ا ،لالم (39)
تيصدد ات الموليددي الددي ني الل دديات الس الدد   واشددكال   اللنم دد  فددي الجزائددرم ردداجي   دد النيرم  (39)

 ، لكلي ، ش ك  الميويلات ال ول  )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري،واقع وت  أات

http://www.maktoobblog.com.  
، شد ك  اليدارين وترشد   ال كدم ولد لياصدو  تنف دذ ا صدو ات لليزأدز   ليقدع الجزائدر الصدال م (33)

 http://www.Jazayr.com.الميويلات ال ول   )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري،

 المل ر رفسه.  (32)
 المل ر رفسه. (31)

 9191لياأد  الم أد ، للدل فدي  دام  9113تصدرأع ا وى/ رديفم ر  دام  3ليل  تياتيم ولد  فدي  ((*
، ثم للل الج ه  الي ن   الجزائرأ  9119صه اا وترللها ال  ياأ   ام اللنس ي   الي ن    لناا ال

؛ لومزأددد  لدددع الميويلدددات ارادددرم الميلدددي   ال دددرةم ليلددد  تدددياتي، شددد ك  الميويلدددات 9119 دددام 
 )اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري، ال ول  

orghttp://www.en.wikipedia. 
 الميلي   ال رة، اارل الات رئال   . (32)

http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.wikipedia.org/
http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1565997/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%3A_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1565997/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%3A_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1565997/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%3A_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
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اللنم د  المسدل ال  فدي الجزائدر لد ع  لم د  اللادير وواقدع فا مد م  يليزأان الر ماري هاجر ولك  (32)
المركددز الجدداليي ل مدد ل لو اردد ، شدد ك  الميويلددات ال ول دد  )اارلرر ددت(،  ودد  الميقددع اللسدد  ر، 

  na.org-http://www.uneca االكلروري،
الجزائر للنف  يدمع الد وى  ال نك اليالدمي أرافق الد''كناس'' لل اي  تيرأر خاص مأيلفي. س( 39)

)اارلرر دددت(،  وددد  الميقدددع  ، شددد ك  الميويلدددات ال ول ددد المليايدددي  فدددي لجددداى ال كدددم الراشددد 
 http://www.elkhar.com االكلروري،

 مرارددي كرليلدد م ال كددم الراشدد  ولسددلي   اللنم دد  المسددل ال  فددي الجزائددر، شدد ك  الميويلددات  (31)
   chlef.dz-http://www.univ)اارلرر ت(،  و  الميقع االكلروري،  ال ول  

 المل ر رفسه. (20)
 فسه.المل ر ر (29)
 المل ر رفسه. (29)
 
 

http://www.uneca-na.org/
http://www.elkhar.com/
http://www.univ-chlef.dz/

