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مستخلص البحث

أن مستتتت بل التنميتتتة المستتتتدامة فتتتي الجزائتتتر لتتتيس متتترتبط ارتباطتتتا مباشتتت ار باليتتتات
ومؤشرات الحكم الراشد ب در ما هو مرتبط أوال بذهنية النخب الحاكمة من جهة ،ومتد
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
األولتتى علتتى عتتاتق النختتب الحاكمتتة ،لكتتن بتتل تجستتيدها علتتى أرض الوا تتل البتتد متتن
تجسيد أفكار الحكم الراشد والتنمية في أذهان النخب الحاكمة أوال و بل كل شيء.
وبالتتتالي فتح يتتتق التنميتتتة الشتتاملة والمتوازنتتتة فتتتي الجزائتتر وتجستتتيدها علتتتى أرض
الوا تتل يمتتر أوال عبتتر تهييتتر ذهنيتتة النختتب الحاكمتتة وتحستتين األداء السياستتي ل ح تزاب
عامة والمعارضة خاصة ،ثم مد ناعة الطرفين باليات الحكم الراشد ثانيا.

الم دمة

تجمع اللعك كععد الد ارسعات السياسعية وايقتعععادية ملعة ال ممليعة الت ميععة
اسععتث ا
ايقتعععادية وايجتماميععة ففععلت ففععً يريوععا فععي دود الوععالم الثالع
وععا الععدود فالععدود الور يععة ملععة الومععوم والج ازئععر ملععة وجععا الخعععو
ععيلت جا ععودا ج ععارإ م ععل اج ععد صا ععدا ت مي ععة اقتع ععادية مس ععتقلة م ي ععة مل ععة
الودال ععة ايجتمامي ععة ول ل ععود ععيا الا ععدي ت ععت صس ععتراتيجيات و م ععاين ت مي ععة
مختلفعة ورلععم كعد اإلعععًاات ايقتعععادية المتواق عة التععي قامعت اععا مو ععم
يه الدود صي ال ال تائج جا ت مغعايرإ لطمواعات فعوو اا ولعم يعتم التوععد
صلععة ادا اقتعععادد ياععد ت ميععة اقيقيععة و قيععت قطامععات مععدإ ماملععة لاععيا
اع ع ن مععل اب ميععة مكععال د ارسععة ومورفععة اس ع اك الففععد صي ا ععا ي يجععك
ال اع ع م ععل ععيه ابسع ع اك ف ععي تق ي ععات تا ععير مخطط ععات الت مي ععة او ف ععي
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م ا ععا ف ععي ط يو ععة ال ععام ايقتع ععادد

مجز ععا اوا م ععا يتطل ععك ابم ععر ال اع ع
وايجتمامي والسياسي وكيفية مملا.
قسععم ال ا ع صلععة تمايععد وثععً م اا ع  .ت ععاود التمايععد تطععور ابو ععا
السياس ع ععية وايقتععع ععادية ف ع ععي الج ازئع ع ععر ام ع ععا الم ا ع ع ع ابود فت ع ععاود تط ع ععور
ابو ا السياسية وايقتعادية في ماد الرئيس وتفليقة يل مامي (-9111
 )4002اما الم ا الثعا ي ت عاود ابو عا السياسعية وايقتععادية فعي ماعد
ال ع عرئيس وتفليقع ععة ع ععيل مع ععامي ( )4001-4002امع ععا الم ا ع ع الثال ع ع ت ع ععاود
مستق د الت مية المستدامة في الجزائر وثم خاتمة واخي ار الاوامش.
التمهيد

تواجا الجزائر م ي س وات مدإ مدد مل التراكمات السعل ية التعي زادت معل
توقي ععد الو ع ع وتأزمع ععا فأع ع ع ات ازمع ععة متو ععددإ ابوج ععا واب وع ععاد ول ععم ت ع ع د
اإلج ار ات اإلعًاية التي قامت اا السلطة مل اجد تجاوز ا وتخطياا اد
تيجة تيكر.
ماما يقاد مل مرالة ما ود ايستقًد ومرالة ال مو ايقتععادد اوامعادإ
ال ا التي قامت اا الجزائر ويسيما فعي مرالعة السع وي ات و دايعة الثما يعات
مل القرل الم عرم وما فياا مل سعل يات وايجا يعات فعأل الج ازئعر اسعتطامت
في وقت قعير صل توفر للمواطل الاعد العيد ي عمل لعا ايعاإ كريمعة وللدولعة
ااتراماا ومكا تاا الًئقة اا يل الدود(.)1
لق ععد كا ععت م ععدإ اك ععم الع عرئيس ع عوارد وم ععديل ( )9191-9191ف ععي ت ععاري
الجزائر توعي كو اا مدإ التفعييد العوط ي التعي سعايرت المرالعة وارادت ال
تسععتجيك لكععد مقت ععياتاا ععمل افععب وط ععي ومر ععي قععومي اععدي  .وععد ععيه
المععدإ واجاععت الج ازئععر جملععة مععل المفععاكد م اععا تفععاقم ابزمععة ايقتعععادية
و ا ععور ازم ععة المديو ي ععة الت ععي ادت صل ععة صف ععًس الم سس ععات التا و ععة للقط ععا
الوععام وارتفوععت اععده ال طالععة وتفاقمععت المفععاكد ايجتماميععة ممععا اد صلععة
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ا ععدو م ععا رات ك يع عرإ اوا ع ع ار ات م ععدإ وك ععد اإلجعع ار ات الت ععي قام ععت ا ععا
الدول ععة لا ععد ععيه المف ععاكد زادت م ععل توقي ععد ا واس ععتفاالاا ععد ممل ععت مل ععة
تفتي ععت المقوم ععات و و ععا الخع ععائ الت ععي م ععري ا ععا المجتمع ع الج ازئ ععرد
ودخلععت الج ازئععر فععي مرالععة سععميت ع (مرالععة الت ميععة الموكوسععة) .لقععد اععد
ت ارج ع فععي مجععاد ال مععو ايقتعععادد وف عراد فكععرد وسياسععي خطيععر ععد ص اععا
اكدت ص اا مفكلة لير قا لة للاد(.)6
م ع ععي اسع ععتقًد الج ازئع ععر اوالع ععة اايع ععة ثما يع ععات القع ععرل الم عع ععرم لع ععم تفع ععاد
اج عوا ديمقراطيععة لتععداود السععلطة فياععا فقععد اطععا وزيععر الععدفا والقائععد الوععام
لألرك ععال الوقي ععد ع عوارد وم ععديل ععالرئيس الم ععد ي اام ععد ععل ل ععا ف ععي ا ق ععًك
مسععكرد فععي  91ازيعرال /يو يععو مععام  .9191و وععد وفععاإ العرئيس ومععديل فععي
 41كع ععا ول ابود /ديسع ععم ر مع ععام  9191اسع ععم الجع ععيش امع ععر الرئاسع ععة للوقيع ععد
الفايلي ل جديد(*) .وميل ل جديد رئيسا للج ازئعر فعي  9فع اط /ف اريعر معام
 9191لك ا اج ر ملة ايستقالة ود اادا ( 9119اد اي قعًك الوسعكرد
اليد جر في  99كا ول الثا ي /ي اير مام  .)9114ليخلفا المجلس ابملعة
للدولة الم قتة رئاسة مامد و عياي(*) العيد التيعد فعي  00ازيعرال /يو يعو
مام  .9114ثم ميل الوقيد المتقامد ملي كافي(*) وامق ا توييل قائد الجيش
صلياميل زرواد(*) رئيسعا للج ازئعر فعي فع اط /ف اريعر معام  9112ثعم قعرر تقعديم
مومد صجع ار اي تخا عات الرئاسعية فقعدم اسعتقالتا فعي  99ايلعود /سع تم ر معام
 9111ق د صكماد مدتا الرئاسية التي كا ت ست تاي ااية معام  .4000ويلع
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
الت مية ومعده ر عال ط يوعي وفعرمي ومطلعك فعو ي فكعال الخيعار ايفعتراكي
الخيععار العععاين والمو ععو فععي ععر الدولععة الجزائريععة الاديثععة القععادرإ ملععة
تاقيب الت مية.
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لكل في مام  9110جرت مرالة ا تقالية مغيرإ ال اج المركزد ايفتراكي
اععو اقتعععاد السععوب ولو ععت م عوارد الج ازئععر الط يويععة الععدور اب ععم فععي ععيه
الوملية .فالجزائر ثا ي ال ة دود صفريقيا ود ج وك صفريقيعا صي يقعدر العدخد
الق ععومي ف ععي الج ازئ ععر ع ع ( 940ملي ععار دوير) يقا ل ععا ( 411ملي ععار دوير) ف ععي
ج ععوك صفريقيععا .لو ععت ايفععتراكية دور ععا فععي توطيععد الععدور الز ارمععي متوجاععة
اععو القطععا الع ع امي ععدول جا زيععة لكععل قععدوم ال عرئيس ععل جديععد تأكععدت
ا مية تغيير السياسات القديمة ككد .وكا ت اادا تفريل ابود/اكتو ر في
مععام  9111و ار تس عري ممليععة اإلعععً  .او مععا اعععطلن مليععا اسععم (ثععورإ
الكسكسة) وكال و ار ابزمعة التعي اعدثت فعي الع ًد آ عيا سع ك ا خفعاا
اسع ع ععوار ال تع ع ععرود مالميع ع ععا فع ع ععي مع ع ععام  9119وخاعع ع ععة صيا ملم ع ع ععا ال قطع ع ععا
الماروقات (ال فط) يفكد الركيزإ ابساسية يقتعاد الج ازئعر ويفعكد اعوالي
( )90%مل المواز ة الوامة و( )00%مل ال اتج المالعي اإلجمعالي و()11%
مل صجمالي العادرات.
ود ا ارتفوعت الم فعرات ايقتععادية فعي الج ازئعر فعي ال ععي الثعا ي معل
تس ععوي يات القع ععرل الم عع ععرم ويرجع ع يل ع ع صلع ععة دم ععم ال ع ع ال ععدولي لسياس ععة
اإلعععًاات وممليععة صمععادإ جدولععة الععديول التععي اقر ععا ععادد ععاريس( .)4فمععثً
ممل ععت السياس ععة اييرادي ععة ععيل م ععامي ( )4002-9110مل ععة ت مي ععة مع ععادر
اإليعرادات الوامععة وزيععادإ اعععيلتاا لمواجاعة ابم ععا ايقتعععادية وايجتماميععة
والسياسعية .كمععا امتمعدت السياسععة اييراديعة وال عري ية خاععة امتمععادا ك يع ار
ملععة اإلي عرادات ال فطيععة والتععي تجععاوزت س ع تاا فععي كععد الس ع وات اكثععر مععل
( )10%مل صجمالي اإليرادات الوامة للمواز ة.اما السياسعة الماليعة عيل معامي
( )4002-9110ت يل ا اا سياسة ص فاقية وتميزت معو اإل فعاب الوعام وارتفعا
موديتععا مععل مععام لخععر خععًد ععيه المععدإ لتوسع فععاط الدولععة ومثلععت فقععات
اإلدارإ الاكومي ععة ا ععو ( )94%كمتوس ععط م ععام ي م ععا مثل ععت فق ععات التجاي ععز
اوالي ( )09%مل ال فقات الوامة في ااسل اباواد(.)5
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المبحث األ ول والية الرئيس عبدالعزيز بوتفلي ة األولى ()9002-9111

جععرت ا تخا ععات رئاسععية م كعرإ فععي الج ازئععر سع ك اسععتقالة الععرئيس زرواد.
في  91يسال /ا ريد مام  9111فاز اا م عد الوزيعز وتفليقعة(*) صي اععد
ملع ععة ( )90,91%مع ععل ابع ع عوات واعع ععد اامع ععد طالع ععك اإل ار يمع ععي ملع ععة
( )94,10%مع ععل ابع ع عوات وسع ععود م ع ععدا جع ععاك ا (*) (اركع ععة اإلعع ععً
الععوط ي) اعععد ملععة ( )0,11%مععل ابع عوات واسععيل آيععت اامععد (ج اععة
القععو ايفععتراكية) اعععد ملععة ( )0,99%مععل ابع عوات ومولععود امععروش
اعد ملة ( )0,00%مل ابعوات ثم مقداد سيفي اعد ملة ()4,42%
مل ابعوات واخي ار يوسي الخطيك اعد ملة ( )9,44%مل ابعوات
و لغت س ة المفاركة ( .)2()90,41لقد فاز وتفليقة في يه اي تخا ات ب عا
كععال المرفععن ابقععو ويسععيما وععد ا سععااك المرفععايل الخ عريل الععييل اتام عوا
الاكومة التزوير في اي تخا ات وا سا وا مفية يوم اي تخا ات(.)7
اكععد ال عرئيس وتفليقععة وععد ا تخا ععا وفععي خطا ععا ابود والععيد مععرا فيععا
ر امجععا مععل خععًد مزمععا ملععة تسععوية الملععي ابم ععي وتاقيععب المعععالاة
الوط يع ععة وتاقي ع ععب ا توع ععاش ايقتع ع ععاد ال ع ععوط ي واسع ععتوادإ الج ازئ ع ععر مكا تا ع ععا
اإلقليمي ععة والدولي ععة( .)8ع عالرلم م ععل تخف ععيا المديو ي ععة الخارجي ععة صل ععة ا ععدود
العععفر ف ععد ارتفععا اسععوار ال ع فط فععي ابس عواب الوالميععة صي ال ايقتعععاد
الج ازئععرد وامععة ي ي عزاد لاععد الل ععدائيا اا عادد الجا ععك يوتمععد ملععة الري ع
ال فطع ععي ومل ع ععة اإلدارإ الاكومي ع ععة ليع ععر الفوال ع ععة والسع ع ع ك كمع ععا تف ع ععير ك ع ععد
الدراسات صل الخلد في المً الاكومي اليد امتمد مليا م ي الو لة ابولعة
سوا في اكومة ل يتور او اكومة اامعد اويايعة(*) او اكومعة م عدالوزيز
لخادم التي لم يط ار ملياا اد تغيير(. )9
اتخ ععي الع عرئيس وتفليق ععة م ععدد م ععل الخطع عوات اييجا ي ععة لتاس ععيل ابو ععا
الداخليععة ففععي  1تمععوز /يوليععو مععام  9111املععل مععل مفععرو مفععو مععام مععل
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افعراد الجمامععات اإلسععًمية المسععلاة تاععت فععوار (الوئععام المععد ي)( .)11وفععي
 90تمععوز /يوليععو عععدور قععا ول الوئععام المععد ي الععيد امععده ال عرئيس وتفليقععة
واقع عره الجزائري ععول ف ععي اس ععتفتا م ععام ف ععي  99ايل ععود /سع ع تم ر واع ععد مل ععة
موافقة ( )11,90%مل مجمو اعوات الييل فاركوا فعي ايسعتفتا  .وععادب
ال رلمال الجزائرد ملة يا القا ول و موج عا املعل الوفعو معل كعد معل يلقعي
السً خًد ثًثة افار .ثم جر تمديد قرار الوفعو صلعة  90كعا ول الثعا ي/
ي اير مام .)11(4000
وخععًد تل ع المععدإ لععوا ا خفععاا فععي اممععاد الو ععي و فععكد ك يععر وععد
عدور يا القا ول .ب ا افز امداد ك يرإ مل المقعاتليل المسعلايل صلعة رمعي
السً والوودإ صلة الاياإ الط يوية( .)16لكل سرمال ما مادت امماد الو ي
مع عرإ اخ ععر فف ععي تفع عريل ابود /اكت ععو ر ف ععادت الج ازئ ععر تع ععويدا بمم ععاد
الو ي التي ادت صلة مقتد اكثر مل ( 200فخ )(.)13
و الرلم يل جرت ا تخا ات تفعريوية ثا يعة فعي الع ًد فعي  00ايعار /معايو
معام  4004فععازت فياععا ج اععة التاريععر العوط ي ألل يععة المقامععد فععي ال رلمععال
صي اعععلت ملععة ( 911مقو ععد مععل اع ععد  011مقوععد) وج ععا وععد ا التجمع ع
ال ععوط ي ال ععديمقراطي زمام ععة اام ععد او ياي ععة ث ععم ارك ععة اإلع ععً ال ععوط ي
زمامة سود م عدا جعاك ا فاركعة مجتمع السعلم زمامعة مافعو ا عا
(*)
ولعم يتجعاوز موعدد المفعاركة ()29%
ثم ازك الوماد زمامة لعويزإ ا عول
()14
لمقاطوة م طقة الق ائد يه اي تخا ات .
ود ا جعرت ا تخا عات ماليعة يختيعار ام عا المجعالس الفعو ية الماليعة
في ال لديات والوييات في  99تفريل ابود /عوفم ر معام  .4004و عي ثالع
ا تخا ع ععات ماليع ععة تودديع ععة فع ععي الج ازئع ععر وت ع ععافس فياع ععا مع ععددا مع ععل ابا ع عزاك
والفخعع ع ععيات التع ع ععي قاطواع ع ععا كع ع ععد مع ع ععل اع ع ععزك التجم ع ع ع مع ع ععل اجع ع ععد الثقافع ع ععة
والديمقراطيعع ع ع ععة والتاع ع ع ع ععالي الع ع ع ع ععوط ي الجماعع ع ع ععورد والاركع ع ع ع ععة الديمقراطيع ع ع ع ععة
ايجتماميععة( .)15ف ععً مععل المفععاكد السياسععية التععي توا ياععا الج ازئععر كا ععت
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ابو ا ايقتعادية وايجتمامية تسعير اعو ابسعوا وخيعر مثعاد ملعة يلع
توقي اللك الم سسات الاكومية الجزائرية مل الومد في  41فع اط /ف اريعر
مععام  4000س ع ك ص عراك مععام دمععا لععا اإلتاععاد الوععام للومععاد الج ازئ عرييل
اك ر الت يمات ال قا ية في ال ًد .فلقد تمكل يا ايتااد مل صق عا مفعرات
اليي مل مماد القطا الاكومي التوقي مل الومد لمدإ يوميل ااتجاجا
ملة خعخعة القطا الاكومي وسو اباواد المويفية للجزائرييل(.)12
مل جا ك آخر تد ورت ابو ا السياسية م دما تعامدت اعدإ التعوتر
داخععد ج اععة التاريععر الععوط ي ععيل م يععدد ال عرئيس وتفليقععة ورئععيس الععوز ار
ابس ب ملي ل فليس(*) تاري  92ايلود /س تم ر مام  .4000ويتزامل عيا
الت ععوتر مع ع م ععودإ زم ععيم الج ا ععة اإلس ععًمية ل ق ععاي الما ععورإ صل ععة الواجا ععة
م اسي مد ي وتعريااتا التي ت كد أل الج اة اإلسًمية ل قعاي الما عورإ
ي زالت رقما ماما في الموادلة السياسية الجزائرية(.)17
افتدت ابزمة يل ازك ج اة التارير الوط ي ورئاسة الجماوريعة م عدما
قععام وزيععر الخارجيععة م ععدالوزيز لخععادم زمععيم معا يوععري الاركععة التعععاياية
داخعد اعزك ج اععة التاريعر الععوط ي فعي  9تفعريل ابود /اكتعو ر مععام 4000
رف دمو ق ائية د قيادإ الج اة ي كد فياا ال زمامة ملي عل فلعيس ي
يوافععب ملياععا كععد الم ا ععليل وال ععا ا قسععاما داخععد الاععزك .وملععة ععيا
ابسععاس ي يوعد فععرميا ت ععيم اد مع تمر يرفععن ملععة اساسععا ملععي ععل فلععيس
أسم ج اة التارير في اي تخا ات الرئاسية ود ستة افار(.)18
وامل ععت ج اععة التاريععر الععوط ي فععي اايععة م تمر ععا ايسععتث ائي الععيد مقععد
فع ععي  3تف ع عريل ابود /اكتع ععو ر ا اع ععا قع ععررت سع ععاك وزرائاع ععا مع ععل ايئع ععتًي
الاكععومي الج ازئععرد رئاسععة اامععد او يايععة وقالععت الج اععة فععي يععال لاععا صل
مكت اععا السياسععي قععرر سععاك وز ار الج اععة مععل الاكومععة س ع ك التع عرفات
لير المسئولة ولير الم طقية للرئيس وتفليقة .واكدت القيعادإ الم يعدإ لألمعيل
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الوام ملي ل فليس ال الوز ار الييل اختاروا اي عمام صلعة العرئيس وتفليقعة
لم يوودوا ي تمول صلة الازك في ايل اكد ي ا تما م صلة الج اة(.)19
و ععالرلم مععل ال ال عرئيس وتفليقععة لععم يولععل ععودا تفعععيلية لمفععروما لاععد
الخععًي م ع مرفععن اإلسععًمييل سععود م ععدا جععاك ا ق ععد ا تخا ععات مععام
 4002صي ا ععا مععل خععًد خط ععا وتع عريااتا و يا اتععا ق ععد اي تخا ععات يكععر
خطوطععا مري ععة ععي "اس ععتكماد المعععالاة الوط ي ععة فععرط ي م ععا م ععا
ل مال رفا يعة ابمعة .والمععالاة الوط يعة عي صخمعاد كعد يعرال الفت عة التعي
افولاا امدا الوادإ الوط ية لتفعتيت فعمد ا عا الج ازئعر والعدف اعم صلعة معا
ي تامععد مق ععاه .و ععا عععر دولععة متيععدإ تقععوم اركا اععا ملععة الوععدد واات عرام
اقوب اإل سال"(.)61
ممع ععد ال ع عرئيس وتفليقع ععة مع ععا ع ععيل مع ععامي ( )4000-9111صلع ععة تك يع ععر دور
الم سسة الرئاسية كما ااود ال يكول رئيسا عًايات كاملة اسك ال
الدستورد ووق اكثر مل تقعاط عيل العرئيس وتفليقعة و وعا الك عار وي عك
صلة ا ود مل يل م دما زاامام في وعا مفعاريوام التجاريعة وايقتععادية.
و ود مجمومة ك يعرإ معل التقاطوعات عيل العرئيس وتفليقعة و عيل الك عار وععد
ابمر صلة طريب مسدود فجر تفجير اللو ة مل اساساا(.)61
لكععل فععي  9كععا ول الثععا /ي /ي ععاير مععام  4002جععرت مواجععا ععيل الفععرطة
الجزائريععة و عواك ال رلمععال المت ععا ريل خععارن م ععة ال رلمععال .ويل ع ق عد اقععد
مععل ثًثععة افععار مععل مومععد اي تخا ععات الرئاسععية ومافعت الج ازئععر اسععتقطا ا
سياسععيا اععادا ععيل طرفععي قععيا يععدمم ااععد م ال عرئيس وتفليقععة ويوار ععا
الخر كد راوإ .اما الجيش فقد رفا الادي او التوليب ملة ما يجرد
واعع ع ات ج ا ععة التاري ععر ال ععوط ي اك ععر ااع عزاك ال رلم ععال الج ازئ ععرد و قع عرار
ق ائي از ا مجمدا مم ومعا معل الومعد وتاعود رئيسعا ملعي عل فلعيس صلعة
مواطل جزائرد ي اب لا في مزاولة الومعد السياسعي تاعت تسعمية امعيل معام
ازك ج اة التارير الوط ي(.)66
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المبحث الثاني تطور األوضاع السياسية واال تصادية في عهد الرئيس

بوتفلي ة ()1111-1111

جرت اي تخا ات الرئاسية في  1يسال /ا ريد مام  4002وتم فيا امادإ
ا تخ ععاك الع عرئيس وتفليق ععة رئيس ععا للج ازئ ععر للمع عرإ الثا ي ععة و ععد ال اع ععد مل ععة
( )12,11%مع ععل مجمع ععو اع ع عوات ال ع ععاخ يل( .)63ثع ععم ملع ععي ع ععل فليس(ج اع ععة
التارير الوط ي) اعد ملة ( )9,24%مل اعوات ال عاخ يل ثعم سعود م عد
ا جععاك ا (اركععة اإلعععً الععوط ي) اعععد ملععة ( )1,04%مععل اع عوات
ال اخ يل ثم سويد سودد(التجم مل اجد الثقافة والديمقراطية) اععد ملعة
( )9,12%مل اعوات ال اخ يل ثم لويزإ ا ول(ازك الوماد) اععلت ملعة
( )9,00%مععل اع عوات ال ععاخ يل ثععم ملععي فععوزد ر ععاميل (ماععد  )12اعععد
ملة ( )0,90%مل اعوات ال اخ يل وكا ت س ة المفاركة فعي اي تخا عات
اوالي (.)64()11,09%
وععد يل ع اععاود ال عرئيس وتفليقععة خععًد وييتععا الثا يععة صيجععاد مخععرن مععل
التععد ور السياسععي وابم ععي فععي الج ازئععر لععيا ممععد ملععة صعععدار قععا ول السععلم
والمععالاة الوط يععة والعيد فععر فعي الجريععدإ الرسعمية فععي  91آك /السععطس
م ع ععام  4001واج ع ععرد ايس ع ععتفتا ملي ع ععا ف ع ععي  41ايل ع ععود /سع ع ع تم ر م ع ععل الو ع ععام
فسا(.)65
مل جا ك آخر ااود وتفليقة ال ياد معل تعد ور ابو عا ايقتععادية.
مععل خععًد صعععدار قععا ول مكافاععة الرفععوإ اي ال عواك اععزك ج اععة التاريععر
رف عوا مف ععرو ماار ععة الرف ععوإ وتغي ع عوا فععي  40ك ععا ول الث ععا ي /ي ععاير م ععام
 4009مععل الجلسععة ال رلما يععة التععي خععععت للمعععادقة ملععة ق عوا يل تخععدم
الفق ع ار الدرجععة ابولععة .رفععا عواك اععزك الج اععة التاريععر الععوط ي واركععة
مجتم ع السععلم اإلسععًمية واععزك الومععاد اليسععارد المععادإ السععا وة مععل قععا ول
مكافاععة الرفععوإ الععيد اقتراععا ال عرئيس وتفليقععة فخعععيا والتععي تق ععي ععال
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يكفععي عواك ال رلمععال مععل امًكاععم الفخعععية وفععي االععة تقععديمام مولومععات
كاي ععة يععتم سععاك الاعععا ة مع ام طريقععة آليععة وياععالول صلععة الق ععا الععيد
سيط ب مليام ود ا اقسة الوقو ات المالية ولير ا(.)62
وم ععل التغييع عرات السياس ععية الت ععي ق ععام ا ععا الع عرئيس وتفليق ععة صمً ععا صجع ع ار
توديد دسعتورد معل اجعد الفعوز وييعة ثالثعة .ففعي  49ايعار /معايو معام 4009
املععل مععل توععديد الدسععتور للفععوز مععدإ رئاسععية ثالثععة .و ععالرلم العرفا الفععديد
الععيد ا دتععا جاععات مختلفععة فععي اجا عزإ الاكععم المتوععددإ( .)67جععرت ا تخا ععات
المجععالس الفععو ية فععي  99ايععار /مععايو مععام  4009وكا ععت س ع ة المفععاركة
اععو ( )00%و ععو مععا اععر جل ععيا خععًد سععامات ايقت ع ار ابولععة توزمععت
المقامد في ال رلمال الجديعد ملعة اباعزاك الثًثعة التعي تفعكد م اعا التاعالي
الرئاس ععي الم ي ععد للع عرئيس وتفليق ععة م ععل الاع ععود مل ععة الل ي ععة المقام ععد ف ععي
المجلععس الفععو ي الععوط ي الجديععد .فقععد اعععد ج اععة التاريععر الععوط ي ملععة
( 949مقود) والتجمع العوط ي العديمقراطي اععد ملعة ( 99مقوعد) واركعة
مجتمع ع الس ععلم اع ععد مل ععة ( 14مقو ععد) وا ععزك الوم ععاد اع ععد مل ععة (49
مقوع ععد) والتجم ع ع مع ععل اجع ععد الثقافع ععة الديمقراطيع ععة اعع ععد ملع ععة ( 91مقوع ععد)
والج اة الوط ية الجزائرية اعد ملة ( 90مقود) الاركة الوط ية معل اجعد
الط يوععة ( 9مقامععد) اركععة ال ا ععة ( 1مقامععد) الاركععة مععل اجععد الف ع اك
والديمقراطيع ععة ( 1مقامع ععد) التاع ععالي الع ععوط ي الجماع ععورد ( 2مقامع ععد) اخي ع ع ار
اعد المستقلول ملة ( 00مقود)(.)68
جا تقرير لم معة الفعفافية الدوليعة لمكافاعة الفسعاد لوعام  4009ليكفعي
م ععل م ععد ت ععد ور ابو ععا ف ععي الج ازئ ععر فلق ععد اك ععد التقري ععر ال الج ازئ ععر ق ععد
تراجوت مل المرت ة  12صلة  11ود كولوم يا ولا ا (.)69
م يل استمر الرئيس وتفليقة في سياساتا الرامية لتاسيل ابو ا في
زئ ع ععر فف ع ععي الكلم ع ععة الت ع ععي القا ع ععا الع ع عرئيس وتفليق ع ععة ف ع ععي القم ع ععة ال ع ع ع (94
الج ا
للف ار كفو يعة) التععي مقعدت مععا عيل يععومي ( 91 -99تفعريل ابود /اكتععو ر مععام
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 )4001اود مو و (رفاد الاكم والت امل ايقتعادد) .اكد فعي خطا عا
"صل مو و رفاد الاكم والت امل ايقتعادد ا اة اقيقة مل الموا عي
الطالية ملة اباعدا فعي عري يوعيش فيعا ايقتععاد الوعالمي واقتععاديات ا
الوط ية و وا ععو ا .ص عا لاعرد معداويت ا ال تتعين ل عا التوعاطي صيجا يعا مع
وا المسائد مل مثد مااولة تاديد م ارمعي الاكعم ال ارفعد ملعة الععويديل
ال ععوط ي وال ععدولي ك ععد و ععو ودق ععة تع ععور اللي ععات الت ععي يمك ععل و ععواا
المرم ععي التأكي ععد مج ععددا ف ععي ااي ععة المط ععاي مل ععة ععرورإ
لتجس ععيد ععيه ا
الت ععامل ععيل الفععووك فععي ععيه ال ععروي الوعععي ة اي ع ي يتععأتة بد لععد
م ععل ال ل ععدال ال يك ععول ف ععي م ععأمل م ععل اي وكاس ععات المترت ععة م ععل الوولم ععة
والفمولية"(.)31
ف ععي ا ععيل اك ععد المالل ععول السياس ععيول ف ععي  49تفععريل ابود /ععوفم ر م ععام
 4001ال الج ازئع ععر توع ععيش م ع ععي مع ععا يقع ععرك مع ععل مع ععام و عع ععي ملع ععة وق ع ع
ص ار ات وا ط ار ات وااتجاجات في كعد م عاطب الع ًد معل دول اسعتث ا .
صي ال ما تخلفا مل خسائر فرية ومادية ف يوعة جعدا لدرجعة دفوعت العرئيس
وتفليقععة صلععة التفكيععر الج عاد ععأل مععا ياععد سععو م ع امرإ ل طااععة ععا .آخععر
الم عاطب الثععائرإ ععي القععر الج ليععة وال ائيععة فععي فععرب الع ًد .فقععد قطع سععكال
م طقة الوثما يعة فعي وييعة ميلعة ( 210كلعم فعرب الواععمة) الطريعب الوط يعة
التعي تععر ط ععيل فععرب ولععرك الع ًد وطععال وا المععا العععالن للفععرك و الومععد
و وسائد قد توعد ا ائام أمال صلة المدارس(.)31
ثععم ا وقععد فععر الولععوم السياسععية فععي جاموععة اسععي ة ععل ععوملي الفععلي مععا
يل يومي ( 99-99كا ول ابود /ديسم ر مام  )4001الملتقة الوط ي ابود
اود التاويت السياسية اوافكالية الت مية في الجزائر واق وتاديات والتي
اك ععدت مل ععة (اي تم ععام ومي ععة راس الم ععاد ال ف ععرد لكو ععا يف ععكد الدمام ععة
ابساسع ععية للت ميع ععة اإل سع ععا ية .وتطع ععوير وتو ع ععيم القع ععدرإ اإل داميع ععة للسع ععلطات
الماليععة مععل خععًد م ع ن سععلطات اوس ع للمجععالس الماليععة الم تخ ععة .وتوزيععز
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دور اركع ع ععات ومكو ع ع ععات المجتم ع ع ع المع ع ععد ي وابا ع ع عزاك السياسع ع ععية وابجا ع ع عزإ
ال يروقراطيعة والتك وقراطيععة وال خععك الولميععة كععأطراي فاملععة فععي صرسععا ممليععة
الت ميععة السياسععية ومقومععات الاكععم ال ارفععد .وتكثيععي الجاععود الوط يععة والماليععة
للاععد مععل الفععات ايجتماميععة والعععايةم ل ععمال ت ميععة مسععتدامة ت ارمععي اععب
الجي ععد الا ععالي وابجي ععاد القادم ععة .وتفوي ععد اواثع ع ار ال ع ععو القا و ي ععة الت ععي
تاععارك الفسععاد آيجععاد آليععات ممليععة تقععوم ملععة المسععا لة والرقا ععةم وتمكععيل
المراإ للمسا مة في الت مية مختلي ا واد ا)(.)36
عععادب ام ععا المجلععس الفععو ي الععوط ي فععي  91كععا ول ابود /ديسععم ر
مام  4001ابلل ية ملة مخطط ممد الاكومة اليد كال ام عا المجلعس
ق ع ععد ف ع ععرموا ف ع ععي م اقف ع ععتا ف ع ععي وق ع ععت س ع ععا ب ويت ع ععمل المخط ع ععط مختل ع ععي
اإلعععًاات والتغييعرات الموجاععة لتوزيععز دولععة الاععب والقععا ول وترفععيد الاكععم
في قطامعات الودالعة والجمامعات الماليعة واإلدارإ ايقتععادية وتايئعة اإلقلعيم
وال يئععة وكععيل تاسععيل ايتعععاد وترقيععة الا عوار .وف عي مجععاد توزيععز دولععة
القععا ول اكععد مخطععط ممععد الاكومععة ملععة مواعععلة الععورش التععي تاععدي صلععة
توزيز دولة القا ول والاكم الرافد والمااف ة ملة دي اميكيعة صععً الودالعة
اليد ادر ا رئيس الجماورية في مام .)33(4000
وفي يا اإلطار يكر المخطط أل التفري قد فاد تاويت اساسعية معل
خععًد المراجوععات المتواق عة للق عوا يل مععل اجععد تكييفاععا م ع الموععايير الدوليععة
ويس ععيما ف ععي مج ععاد ااتع عرام اق ععوب الف ععرد .وفيم ععا يتول ععب افع ع ال ععام الو ععام
ومكافاة ابجعرام .ا طلعب فعي دايعة معام  4001مفعرو ص جعاز طاقعة توريعي
وط يعة وجعواز سعفر اليكتعرو ييل وتاعدي طاقعة الاالعة المد يعة للتخفيعي معل
الفععكليات اإلداريععة .وافععادت الوثيقععة ال اسععلوك اإلدارإ اإلفعكاليات ععالجزائر
سيتوس ويمتد صلة لاية مام  4090وسيا ي و اية مستمرإ مل ق د اللج عة
الاكومية المكلفة يل (.)34
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ام ع ععا ف ع ععي مج ع ععاد الت مي ع ععة ف ع ععدد المخط ع ععط مل ع ععة مواع ع ععلة ت في ع ععي الخط ع ععة
الت موية(الخماسععية) للسع وات الخمععس القادمععة والععيد سي عععك ملععة اسععتكماد
وترسي الاكم الرافد اواتمام اإلعًاات ال رورية ل ا اقتعاد سوب م تج
وت افسععي .كمععا اكععد المخطععط تاسععيل ععروي مويفععة الم عواط يل خاعععة فععي
مج ععايت السع ععكل اواس ععالة المع ععا الع ععالن للفع ععرك والتوزيع ع الاك ع عومي للغع ععاز
والكار ععا وا ععرز المخطععط ال مجمععو الواععدات السععك ية التععي سععيتم تسععليماا
اايععة آيار /مععارس مععام  4001يقععدر اعو ( 100الععي واععدإ) فيمععا يقععدر مععدد
المساكل الجارد ا جاز ا اوالي ( 200الي واعدإ) وسعي ل مجمعو الواعدات
الس ععك ية الت ععي تس ععتلم ااي ععة السع ع ة المق ل ععة ع ع ( 9,9ملي ععول وا ععدإ) .واو ععن
المخط ع ععط م ع ععل جا ع ععة اخ ع ععر ال التكف ع ععد الطفول ع ععة وتاس ع ععيل رفا ي ع ععة ابسع ع عرإ
واي تم ععام ع عالمراإ فع ععي المجتمع ع والتف ععغيد والف ع ع اك توت ععر خي ععارات رئيس ععية
للسياسععة الوط يععة للت ميععة ال ف عرية س عوا فيمععا يتولععب ابمععر مسععا مة مجمععد
الم ومة الوط ية للتوليم دول تمييز يل اإل ا واليكور او سياسعة الععاة
الومومية او صستراتيجية مسا مة ال سا في الت مية(. )35
واخيع ار جععرت ا تخا ععات رئاسععية فععي  1يسععال /ا ريععد مععام  4001فععاز اععا
الرئيس وتفليقة للمرإ الثالثة صي اعد ملة س ة ( )10,42%معل ابععوات
ثععم لععويزإ ا ععول (اععزك الومععاد) اعععلت ملععة ( )2,44%مععل ابع عوات ثععم
موسع ععة ت ع عواتي(*) (الج اع ععة الوط يع ععة الجزائريع ععة) اعع ععد ملع ععة ( )4,09%مع ععل
ابع عوات ثععم مامععد جايععد يو سععي(اركة اإلعععً الععوط ي) اعععد ملععة
( )9,09%م ععل ابعع عوات ث ععم مل ععي ف ععوزد ر ععاميل (ما ععد  )12اع ععد مل ععة
( )0,10%مل ابعوات ثم مامد سويد(ازك الودالة والارية) اععد ملعة
( )0,14%م ععل ابعع عوات وكا ع عت سع ع ة المف ععاركة فعععي اي تخا ععات ا ع عوالي
(.)32()92,99%
قعد تعم ص جعاز الوديعد معل ابممعاد المامعة فعي صطعار جاعود الت ميعة خعًد
السع ع وات ابخيع عرإ والت ععي ت ععدخد ععمل تط ي ععب ج ععدود امم ععاد الق ععرل الواا ععد

[]711

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات صقليمية )62( 8

والوفعريل امطععت تععائج جععديرإ فععي الاسع ال فععي الوديععد مععل الميععاديل م اععا
مل ععة وج ععا الخع ععو ماار ععة الفق ععر والس ععيطرإ مل ععة التا ععويت الس ععكا ية
والاماية وايرتقا الوقاية العاية وتاسيل المستوط ات ال فرية واإلدمان
فععي ممليععة اتخععاي الق عرار المتولقععة ال يئععة .وقععد لععوا م ع يل ع ال مووقععات
ك ي عرإ م اععا عععوو ات تمويليععة ومفععاكد يات عععلة ععالتمكل مععل التك ولوجيععا
ولياك ا مة اإلمًم ال اجوة قد ادت صلة الاد مل مجاعودات الج ازئعر معل
اجد تط يب جدود امماد القرل الوااد والوفريل(.)37
لكععل ت قععة الج ازئععر مع ع فة فععي فععس الخا ععة ال رتقاليععة اد المتوسععطة فععي
م فع عرات الاك ععم ال ارف ععد ايع ع ت ععأتي و ععد الم ف ععر ابخ ععر و ععي الترتي ععك
ابمثععد فععي مجععاد الاكععم ال ارفععد وتاتلععا ف ل ععدا ثععم الم فععر ابخ ععر الفععاتن
وتع ي فياا دود مثد ال رتغاد فالم فر ابعفر م دود مثد الا د يلياا
الم فر ال رتقالي ثم ابامر الفاتن فابامر و و الترتيك ابسوا(.)38
المبحث الثالث مست بل التنمية المستدامة في الجزائر

ال ا ععم المكو ععات ابساسععية للت ميععة المسععتدامة للمجتم ع تععأتي مععل خععًد
تاقيب الدولة لألمور التية (اقوب اإل سعال المد يعة والسياسعية وايجتماميعة
والثقافي ع ععة والمس ع ععاواإ ف ع ععي التول ع ععيم وابم ع ععل الفخع ع ععي والجم ع ععامي وت ع ععوفير
الخ ععدمات الع ععاية والمس ععكل والطو ععام وتوزي ععز مفا ععوم المف ععاركة وتط ي ععب
ال عام الععديمقراطي والتودديعة الاز يععة اواجع ار اي تخا ععات الديمقراطيعة وكععيل
مكافا ععة الفس ععاد) .وف ععي ععيا اإلط ععار يمك ععل رع ععد ثًث ععة ااتم ععايت اساس ععية
لمستق د الت مية المستدامة في الجزائر و ي كما يلي -
االحتمال األول فشل التنمية المستتدامة نتيجتة فشتل تطبيتق آليتات الحكتم
الراشد
يو ععي يل ع ال الج ازئععر سععتدخد فععي فععب م لععم مععل ابزمععات والع عرامات
المتواق ة والمت اي ة وفي فتة المجايت السياسعية وايقتععادية وايجتماميعة
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ويرجع يلع ابسععاس صلععة ليععاك الوديععد مععل م فعرات الت ميععة المسععتدامة مععل
جاععة وآليععات تط يععب الاكععم ال ارفععد مععل جاععة ثا يععة ويل ع لوجععود الم ف عرات
السياسية وايقتعادية التية -
المؤشرات السياسية
-9
-4
-0
-2

ص قا الومد قا ول الطوارئ وما ترتك مليا مل خرب للاريات.
وج ععود الودي ععد م ععل الووائ ععب الدس ععتورية الت ععي تط ععين ال ععما ات الت ععي ت ععم
صقرار ا سا قا.
اإل قا ملة يم ة السلطة الت فييية ملة السلطات ابخر .
ت ويع ععة المجتم ع ع المع ععد ي ومع ععدم اسع ععتقًليتا ف ع ععً مع ععل ااتكع ععار الدولع ععة
لوسائد اإلمًم كافة.

المؤشرات اال تصادية
-9
-4
-0

-2

-1

تففي ا رإ الفساد فتة ا واما وافكالا.
وي ولياك م ومة مالية قوية وفوالة ومتواز ة.
تف ععاقم الفق ععر صي ا خف ععا متوس ععط دخ ععد الف ععرد ف ععي الج ازئ ععر م ععا يل م ععامي
( )9119-9119م ع ععل ( 4110صل ع ععة  9110دوير) اد ا خف ع ععت سع ع ع ة
( )21%خًد يه المدإ.
مجععز الم سسععات الاكوميععة وتس عرين الومععاد ممععا اد صلععة ارتفععا س ع ة
ال طالع ععة مع ععا ع ععيل مع ععامي ( )4000-9110مع ععل ( 91صلع ععة  )41,1%وقع ععد
تجاوز مجز الم سسات الاكومية ( 92مليار دوير) ااية مام .4004
ا تفار ا رإ الومد الم قت ويل ملة اساك الومد الدائم وقد تسع ك
يل فعي تفعاقم اإل ع ار ات الوماليعة وكثعرإ اياتجاجعات ايجتماميعة التعي
لغت يروتاا في الوديد مل الم اطب.

[]711

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات صقليمية )62( 8

 -9ايمتمععاد ملععة مائععدات ال ع فط و ععوي ايسععتثمارات خععارن قطععا ال ع فط
الععيد يمثععد سع ة ( )10%ممععا يجوععد ايقتعععاد الج ازئععرد ريويععا اااديععا
مما يجولا مر ة لتقل ات السوب ال فطية الوالمية واي وكاسات المترت ة
مل يل (.)39
االحتمتتال الثتتاني نجتتاح مستتارات التنميتتة المستتتدامة نتيجتتة فعاليتتة تطبيتتق
آليات الحكم الراشد
يو ع ععي تمكع ععل الج ازئع ععر مع ععل تع ععيليد الوق ع ععات ومواجاع ععة مختلع ععي التاع ععديات
الداخليععة او الخارجيععة وفععتن وا ععة الت ميععة المسععتدامة ملععة مع عرامياا فععتن
ورفات اإلعً والتادي مل طريب ابخي تط يب متطل ات الاكعم ال ارفعد
وآلياتا ويل لوجود الم فرات السياسية وايقتعادية التية -

المؤشرات السياسية

 -9م ععي اي تخا ععات الرئاس عية فععي يسععال /ا ريععد مععام  1999اععاود ال عرئيس
وتفليقة مل خعًد الاكعم ال ارفعد صمطعا عع غة مد يعة للاكعم تماعد لوعودإ
الم سسععة الوسععكرية صل ععة دور ععا الط يوععي الما ععدد فععي ق عوا يل الجماوري ععة
اواعً ياكد الدولة.
 -4ف ععتن ورفع ععات وت عععيم عععدوات مفتوا ععة اعععود ق ع ععايا المجتم ع ع والق ع عوا يل
ابساس ععية كق ععا ول ابسع عرإ لخل ععب آلي ععة جدي ععدإ مل ععة المس ععتو السياس ععي
والمجتموي.
 -0ق ععد الممارس ععة السياس ععية صل ععة مس ععتو الوم ععد الم سس ععاتي وتوزيز ععا ف ععي
صطار ية سياسية ديمقراطية وامدإ.
 -2و ع ع العع ع ار ععيل الق ععو السياس ععية ا ععود س ععلطة عع ع القععرار وو ع ع
السياسات الوامة أطر وآليات م سساتية سياسية.
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 -1الت لععور التععدريجي ي تفععار وتوميععب الثقافععة المد يععة التععي تقععوم ملععة صقعرار
ايئتًي الاكومي واقتسام السلطة(الت فييية خاعة) يل القو السياسعية
وامتمععاد التودديععة السياسععية والفكريععة وتوزيععز م ععدا المسععاواإ الععيد تجسععده
دولة القا ول.
 -9الوم ععد ملع ععة اريع ععة ال ع عراد والتو يع ععر ويل ع ع م ععل طريع ععب توس ععي وا تفع ععار
العاافة الخاعة مختلي اتجا اتاا الفكرية.
 -9ااتع عرام م ععدا ت ععداود الس ععلطة فس ععن المج ععاد ام ععام جميع ع الق ععو السياس ععية
والموار ة م اا تاديدا للت افس ملة السلطة طريعب سعلمي فعي سعياب
توددية سياسية وا تخا ات دورية زياة وففافة.

المؤشرات اال تصادية

تملع ع الج ازئ ععر صمكا ععات فع عرية ومادي ععة ائل ععة تمك ا ععا م ععل تج ععاوز ازمتا ععا
ايقتعععادية صيا مرفععت كيععي تسععتغد تل ع اإلمكا ععات اسععتغًي عععاياا فععي
صستراتيجية وا اة الموالم وماددإ اب داي(.)41
صطار و

االحتمال الثالث التأرجح بين الفشل والنجاح لمسارات التنمية المستدامة
ويوععد ععيا اياتمععاد ابقععرك صلععة الواق ع السياسععي الج ازئععرد الاععالي ملععة
ابقد ملة ابمديل القريك والمتوسط ويل ا طًقا مل الم فعرات اييجا يعة
يا ط وعا صي معا تعم صث ار عا وتعدميماا
الميكورإ آ فا التي تمثد موامد ال جا
اد مععدم الت ارجع ع مل ععة المكتس ع ات الت ععي ت ععم تاقيقاععا لا ععد الل .ام ععا موام ععد
الفف ععد ف ععً م ععل م ععا سع ع ب يكع عره ف ععي اياتم ععاد ابود فا ععا الودي ععد م ععل
الوق ععات والوراقيععد السياسععية .ومليععا فععأل مسععايرإ م فعرات الت ميععة المسععتدامة
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ومليعا فا ععا اعع ات اتميععة ي مفععر م اععا مععل اجععد مععدم التخلععي مععل ركععك
ابمم سياسيا واقتعاديا كول ال الثعروات المسعتغلة فعي جلعك الوملعة الععو ة
ليععر متجععددإ ممععا يوكععس مععد مًئمععة الم ععي فععي تط يععب م فعرات الت ميععة
المسععتدامة مععل اسععتغًد لطاقععات المتجععددإ ومععدم المسععاس عععيك ابجيععاد
القادمة مل الثروات(.)41
والج ازئععر وال كا ععت وععا الم ف عرات توكععس رل تاععا القويععة فععي الم ععي
قععدما اععو تاقيععب صسععتراتيجية الت ميععة المسععتدامة فععال مثععاد سععيط مععل الفجععوإ
ي اععا و ععيل الععدود المجععاورإ فععي المجععاد فسععا ت ععيل و ععو اقيقععة ال الرل ععة
ليعر كافيعة اوا مععا القعدرإ ملعة تط يععب المخطعط تعأتي فععي المقدمعة لعيل يجععك
مواجاة كد قاط ال وي المتولقة ايه المسالة(.)46

الخاتمة
تاععتم الاكومععة الجزائريععة فععي الس ع وات ابخي عرإ ق ععية اإلعععًاات فععدإ
فع ععي الوديع ععد مع ععل المجع ععايت السياسع ععية وايقتعع ععادية وايجتماميع ععة وارت اطاع ععا
مسألة الت مية الفاملة المستدامة.
ال الج ازئععر ولير ععا مععل الععدود الور يععة مطال ععة اليععوم اكثععر مععل اد وقععت
م ععة مسععايرإ مختلععي التاععويت السياسععية اإلقليميععة م اععا والدوليععة ويل ع
مععل اجععد تاقيععب ت ميععة فععاملة ومتواز ععة و ط يوععة الاععاد ي يتاقععب يل ع صي
الومععد ملععة ابخععي م ادئاععا وا ععدافاا والمتمثلعة فععي توسععي قععدرات المعواط يل
والاريععة فععي اختيععار م والودالععة فععي التوزيع والتععي تفععمد اإلمكا ععات والفععر
المتاا ععة للف ععرد والتو ععاول وع ععفا مع ععدر اس ععاس ل فع ع ا ال ععياتي وابم ععل
الفخع ععي المتول ععب ا ععب الاي ععاإ لك ععد ف ععرد وي ععدا م ععل اد تادي ععدات واخيع ع ار
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ايس ععتدامة الت ععي ت ععمل الق ععدرإ مل ععة تل ي ععة ااج ععات الجي ععد الا ععالي م ععل دول
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.
واخي ار يمكل القود ال مستق د الت مية المستدامة في الج ازئعر لعيس مرت طعا
ارت اطا م اف ار تليات وم فرات الاكم الرافد قدر ما و مرت ط اوي ي ية
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 ال ارفععد
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
( )9وزارة المجاه د د أعم ل مد دداى الموليد د ال د د ولي د دديى اال ددليمار ل د د ع ال ي يد د اللارأ د د والج د د ى
الس الي ،والذي لق م في فن ق اله ولين في( 3-9تميز/جيأو ه ( ،)9002الجزائرم  ،)9002ص
.39
( )9ثن ددي رددير ال د أعم ال ولد الجزائرأ ...المصددروج اليلددي ،لجو د المسددلي اليرلددي ،الي د (،)929
السن ( ،)99ر سان  /الرأ ( ،ل روتم  ،)9111ص ص 93 -99؛ أ للي زكرأام لع ا م لع
اليزأز ليتفو ي  ،ار راشري االكلروري ،ام  ،9003ص ص .902-909
لو وال
)*) الصاذلي لع ج أ م ول في  92ر سان /للرأ ام  9191لياأ نال  ،ارل ب رئ ساً لوجزائدر فدي
 2شد د اف /ف راأ ددر ددام  ، 9121ول د د ارل ال دده ل ددرت ع ف ددي ددام  9192وف ددي ددام  ،9191قد د م
الليالله في  99كارين الثداري /أنداأر دام 9119؛ لومزأد لدع الميويلداتم ارادر الميلدي ال درةم
الصاذلي لع ج أ  ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.ar.wikipedia.org

)*) ل مد لييد اوم ولد فددي  93زأدران /أير ددي ددام  9191فددي واأد المسد و  ،للددل ددز الثدديرة
ااشدلراك ددام  ،9129لكنده قددام ل د ال ددز دام  ،9121ليد الدليال الدرئ ل لدع ج أد د ع
رئ سددا لوجزائددر فددي كددارين الثدداري /أندداأر ددام  ،9119لكددع لددر ان لددا تددم ايل الدده فددي  92زأدران/
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أير ددي لددع اليددام رفسدده؛ لومزأ د لددع الميويلددات اراددرم الميلددي ال ددرةم ل م د ليي د او ،ش د ك
الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري. http://www.ar.wikipedia.org ،
)*) وددي كددافيم ول د فددي ددام  9199لياأد لددك ك ة ،د ع لددف راً فددي كد لع(تدديرل ،للددر ،لدديرأا،
ل نددان ،اليددراق ،اأاال ددا) ،وفددي كددارين الثدداري /أندداأر ددام  9119د ع اددياً فددي المجوددل ا و د
لو ولد ثددم د ع رئ سددا لوجزائددر فددي  9تمدديز /أيل ددي لددع اليددام رفسدده؛ لومزأد لددع الميويلددات اراددر،
الميلي ال رةم وي كافي ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.ar.wikipedia.org

)*) ال دال ع زرواىم ول د فددي  3تمدديز /أيل ددي ددام  9129لم أن د لاتن د  ،ت ددرر لددع الم رل د ال رل د
الفررس ام  ، 9122تيو الي أ لع المناصب اليسكرأ والس ال لنها؛ ع لف را في رولار دا
ام  ،9110ثم ع وزأرا لو فاج ام  ،9113ثم ع رئ سا لو ولد للسد ر الصد ون الد و دياى
المر و د اارليال د فددي كددارين الثدداري /أندداأر ددام  ،9112أي د لوى رئ د ل لوجزائددر ارل ددب لارأي د
أميرا د فدي  92تصدرأع الثداري /ردديفم ر دام  ،9111ل وددع فدي  99لأودديى /لد لم ر ددام 9119
ددع اجد دراا ارل ال ددات رئالد د لسد د ي ولرهد د هد د ف ددي ر س ددان /الرأد د ددام  ،9111لومزأد د ل ددع
الميويلددات اراددر ،الميلددي ال ددرةم ال م د ع زرواى ،ش د ك الميويلددات ال ول د (اارلرر ددت) ،و د
الميقع االكلروري. http://www.ar.wikipedia.org ،
( )3ل د ي ا م د ول د ا م د لددالمم ال دداة الس ال د فددي الجزائددر ..قددرااة لول د  ،ش د ك الميويلددات
ال ول د د (اارلرر د ددت) ،و د د ليقد ددع االكلرورد دديhttp://www.aljazeera.net ،؛ للد ددي زكرأ د ددا،
المل ر السالق ،ص ص .22 -23
( )2لروة لم وح لالمم الجزائر والل يى ر ي اليفاق الي ني ،لجو الس ال ال ول  ،اليد (،)939
السددن ( ،)31تص درأع ا وى /لكلدديلر( ،اليدداهرةم  ،)9111ص 990؛ الميلددي ال ددرةم الجزائددر
ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.en.wikipedia.org

( )1رأ د د دداا اللد د د د اويم اارل ال د د ددات وال أميرا د د د د واليند د د د ف د د ددي الجزائ د د ددر ،ل د د ددع كلا (ا زلد د د د
الجزائرأد د )،ال وف ات الس الد د وااقلل ددا أ والثياف د د  ،لجمي د د ل ددع ال ددا ث ع ،لرك ددز رال ددات
الي د د ة اليرل د د  ،ف 9لزأد د ة ولني د د ( ،ل ددروتم  ،)9111ص 122-121؛ رأ دداا اللد د اويم
اارل ا لددات وال أميرا د والين د فددي الجزائددر ،لجو د المسددلي اليرلددي ،الي د ( ،)921السددن
( ،)99تميز /أيل ي( ،ل روتم  ،)9111ص ص 29-20؛ خمد ل دزام والديم اشدكال الصدر
في ا رام الس ال اليرل  ،لع اشارة ال تجرلد الجزائدر ،لركدز رالدات الي د ة اليرل د  ،ف،1
(ل د ددروتم  ،)9003ص 910؛ الميرفد د د م الجما د د د ا ل د ددول المس د ددو  ،شد د د ك الميويل د ددات
ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp : //www.aljazeera.net ،
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)*) اليزأز ليتفو ي م ول في  9آذار /لارس ام  9132في(وج ة المغر ) .لي الدليوى الجزائدر
دام  9129د ع وزأددرا لوصد ا والرأايد  .ثددم د ع وزأددرا لوصد ون ال ارج د لد ع ددالي (–9123
 ،) 9122ورا يددا رئ س د ا ل و د ان د م اار دداز .ثددم تدديل لهم د رئ د ل الجمي د اليال د اللالددي
واليصرون لأللدم المل د ة لد ع دالي ( .)9121-9122ليد ها لصد م لسلصدارا لودرئ ل الصداذلي
لع ج أ ام  ،9121لق لع لنلد ه دام  9190ورفد الد ال دارر لكنده دا الد الجزائدر فدي
ام  9192ولص م ايا فدي الوجند المركزأد لج هد الل رأدر الدي ني فدي دام  .9191وفداز فدي
ارل الددات الرئالد اللددي جددرت فددي  92ر سددان /للرأد ددام 9111؛ لومزأد لددع الميويلددات اراددر،
ا م د لهال د م الجزائددر واارل الددات الرئال د  ،لجو د الس ال د ال ول د  ،الي د ( ،)932ر سددان/
الرأد ( ،اليدداهرةم  ،)9111ص 921؛ د الر معم رئال د الجزائددر فددي و د الم دداوو لددع ددي ة
اليس د د د د د ددكر ،شد د د د د د د ك الميويل د د د د د ددات ال ول د د د د د د د (اارلرر ت) ،ود د د د د د د الميق د د د د د ددع االكلرورد د د د د د ددي،
.http://www.alarabiya.net؛ الميلددي ال ددرةم د د اليزأ ددز ليتفو يدد  ،شدد ك الميويل ددات
ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري.http://www.en.wikipedia.org ،؛ المغارل د م
د د اليزأز ليتفو ي د د  ،ش د د ك الميويلد ددات ال ول د د (اارلرر د ددت) ،و د د الميقد ددع االكلرورد ددي،
http://www.magharebia.com.

)*) لددي د اب جددا ابم ول د فددي لأددار /لدداأي ددام  ،9112فددي واأ د لددك ك ة لالصددرق الجزائددري
ت رر لدع كو د ال يديق دام .9129و خد جدا اب السدجع لدرارا للهمدا لدالل رأ لدع خدوى
خا دده ال أن د ال مال د  ،فسددجع فددي ا دديام اللال د  .)9199،9192،9191،9192( :وليد د
ل اث تصرأع ا وى /لكليلر ام  9199ال ال لرصأ جمي النها ال رأد اللدي لصد ت فدي
آذار /ل ددارس ددام  9191زلد داً ل الد د اً ددرو لد دد(ل رك النهاد د ) .ق ددا ع ارل ال ددات ددام 9111
الرئال  .ول ي فديز دز ركد النهاد فدي اارل الدات اللصدرأي اللدي جدرت فدي زأدران /أير دي
ددام  ،9112اللنددع لددع الد خيى فددي ال كيلد اائلوف د  .وليد اارل الددات الرئالد ددام 9111
د ثت لزل د ل د ع جددا اب ول ادداا ال رك د ال رلمددار ع ال د لن وصددوت ال د د اليا ي د ن د لا
اخلددارت لجمي د ال رلمددار ع لسددار ة د اليزأددز ليتفو يد لثندداا ترشد ه ارل الددات الرئالد ددام
.9111واخلار جا ب لن ألرشم لصك لسليوً ثم للل رك ا صوح الي ني ولص م رئ ساً
له ددا؛ لومزأد د ل ددع الميويل ددات لرا ددرم الميل ددي ال ددرةم د د اب ج ددا اب ،شد د ك الميويل ددات
ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.en.wikipedia.org ،
( )2لالم ،الجزائر والل يى ر ي اليفاق ،ص .990
( )2د ال اقي صددويم شيصددي اللددروأي ل يد ثالث د لي د اليزأددز ليتفو ي د  ،ش د ك الميويلددات ال ول د
(اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.nashiri.net. ،
( )9لالم ،الجزائر والل يى ر ي اليفاق ،ص . 990
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)*) ل م لوأ م ول في  9تمديز /أيل دي دام  ،9119لم أند لي د ران فدي لنايد الي ائد لدالجزائر،
وهي رئ ل اليزراا في ال كيل الجزائرأ  ،تيو لنلب رئ ل ال كيل ثوث لدراتم المدرة ا ولد
ل ددا لد د ع ددالي ( ،)9119-9111والم ددرة الثار د د ل ددا لد د ع ددالي ( ،)9002-9003وتس ددوم رئالد د
ال كيل لومرة الثالث فدي  92زأدران /أير دي دام 9009؛ لومزأد لدع الميويلدات ارادرم الميرفد م
ل م د د د د لوأ د د د د  ،ش د د د د ك الميويلد د د ددات ال ول د د د د (اارلرر د د د ددت) ،و د د د د الميقد د د ددع االكلرورد د د ددي،
http://www.marefa.org.

( )1د ال اقي صددويم شيصددي اللددروأي ل ي د ثالث د لي د اليزأز ليتفو ي د  ،ش د ك الميويلددات ال ول د
(اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.nashiri.net. ،
( )90الي عم الجزائر آخر  900ام ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و ليقع االكلروري،
http://www.arab.aljayyash.net

( )99لجو المسلي اليرلديم لديجز أيل دات الي د ة اليرل د (لأويى /لد لم ر  ،)9111اليد (،)921
السد د ددن ( ،)99تص د د درأع الثد د دداري /رد د دديفم ر( ،ل د د ددروتم  ،)9111ص 913؛ ش د د د ك الميويلد د ددات
ال ول د (اارلرر ددت)م  ،Algeriaود الميقددع االكلرورددي http://www.eia.doe.gov. ،؛
الميلي ال رةم المسار الس الي ال أث في الجزائر ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت)،
و د الميقددع االكلرور دديhttp://www.ar.wikipedia.org ،؛ والددي ،المل د ر الس ددالق ،ص
910؛ الميرف  ،المل ر السالق؛ الي ع ،المل ر السالق .
( )99الميلي ال رةم كارت ال ر ا هو الجزائرأ  ،شد ك الميويلدات ال ول د (اارلرر دت) ،ود
الميقع االكلروريhttp://www.ar.wikipedia.org ،
( )93لجو د المسددلي اليرلدديم لدديجز أيل ددات الي د ة اليرل د (تص درأع ا وى /لكلدديلر ددام ،)9111
الي د د ( ،)910السد ددن ( ،)39كد ددارين ا وى /أسد ددم ر( ،ل د ددروتم  ،)9111ص 919؛ ش د د ك
الميويلات ال ول (اارلرر ت).Algeria ،
)*) ليأزة نينم ول ت في  2ر سان /الرأ ام  .9112فدي ج ج د  ،رالدت شدها ة ال كاليرأا(الثاريأد
اليالد ) ددام  ،9121وتاليددت رالدداتها الجالي د وهددي ليوفد لماددار نالدده تددم ا ليالهددا فددي كددارين
ا وى /أسدم ر ددام  9193لدع لجمي د لدع النسدداا وتمدت ل داكملهع للددام ل كمد للددع ال ولد
للهم المساس لالملالم اليو ا لو ول واارلماا للنا م لدع المفسد أع .لفدرر نهدا فدي لأدار /لداأي
ددام  9192ون ص د ور لي كددم .وخددوى دديا ث تص درأع ا وى /لكلدديلر  9199لليددت قدديات
و هددا ثددم لفرجددت نهددا لي د ثوث د لأددام .ل ونددت نددين ددام  9110ددع
ا لددع الجزائرأ د الي د
تأل ل ز اليمداى .وفدي دام  9002لصد ت لوى لد ة تد خ المنافسد ود كرلدي الرئالد
فددي الجزائددر واليددالم اليرلددي؛ لومزأ د لددع الميويلددات لراددرم الميلددي ال ددرةم لدديأزة نددين ،ش د ك
الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.en.wikipedia.org ،
( )92الي ع ،المل ر السالق .
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( )91ش ك الميويلات ال ول م ارل الات ل و د فدي الجزائدر ،شد ك الميويلدات ال ول د (اارلرر دت)،
و الميقع االكلروريhttp://www.news.bbc.co.uk. ،
( )92ه ددثم رل دداريم اي ددرا ددام ف ددي الجزائ ددر ،شد د ك الميويل ددات ال ول د د (اارلرر ت) ،ود د الميق ددع
االكلروريhttp://www.swissinfo.ch ،
)*) وي لدع فود لم ل الدي جزائدري ولد فدي  8لأوديى /لد لم ر دام  ،1211فدي لاتند شدرقي الجزائدر.
ت ددرر لددع كو د ال يدديق ددام  .9129شددغ لددع فود ل لناصددب د ة لنهددام وزأدرا لويد ى فددي ددام
 ، 9199ثم ارل ب ايا في الوجن المركزأد والمكلدب الس الدي ل دز ج هد الل رأدر فدي دام
 .9191تيود لنلددب رئد ل ال كيلد الجزائرأد لدع  93كددارين ا وى /أسدم ر ددام  9111الد
 92آ  /ليسددال ددام  .9000ثددم تددم ارل الدده لل نددا الددا لج ه د الل رأددر الددي ني فددي لأودديى/
ل لم ر ام  9003خوفا لد(لي وم لع مي ة) .وق ل ونت الج ه ع زلها ترش م لدع فود ل
في اارل الات الرئال في ر سان /الرأ ام .9002لكع اليااا الجزائري لصد ر قدرار للجم د
رصاف الج ه في  30كارين ا وى /أسم ر ام 9003؛ لومزأ لع الميويلات لرارم الميلي
ال ددرةم و ددي ل ددع فود د ل ،شد د ك الميويل ددات ال ول د د (اارلرر ت) ،ود د الميق ددع االكلرور ددي،
http://www.en.wikipedia.org

( )92ه ثم رلاريم ليتفو ي و ي ة ج ه الل رأر  ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،ود الميقدع
االكلروريhttp://www.swissinfo.ch. ،
( )99ه ددثم رل دداريم لزلد د تهد د ك د دان الجزائ ددر ،شد د ك الميويل ددات ال ول د د (اارلرر ددت) ،ود د الميق ددع
االكلروريhttp://www.swissinfo.ch. ،
( )91رس ي ا خ ارأ م تفاقم ا زل الس ال في الجزائر ،ش ك الميويلات ال ول د (اارلرر دت) ،ود
الميقع االكلروري. http://www.news.neseej.com،
( )90أيل د شددويم لي د ارلهدداا اارل الددات الجزائرأ د وقفددات لددع ل درالي المرش د ع وتسددو الادديا
و ها ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.albayan-magazine.com

( )99أ د للددي زكرأددام لدداذا أجددري فددي الجزائددر ،شد ك الميويلددات ال ول د (اارلرر ددت) ،و د الميقددع
االكلروريhttp://www.nashiri.net ،
اليزأز ليتفو ي .
( )99الميلي ال رة،
( )93ه ثم رلاريم فيرة السال وصمت الج ش  ،شد ك الميويلدات ال ول د (اارلرر دت) ،ود الميقدع
االكلروري http://www.swissinfo.ch. ،؛ الي ع ،المل ر السالق .
( )92الميلي ال رةم ارل الات رئالد جزائرأد  ،شد ك الميويلدات ال ول د (اارلرر ت) ،ود الميقدع
االكلروريhttp://www.en.wikipedia.org ،
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( )91ليل أع ليزأ م قدية الصدارج فدي اللغ در الس الدي(ل اول فدي فهدم تيثدر اللجرلد ال أميرا د فدي
الجزائددر) ،لددع كلا (ال أميرا د والل ركددات الراهن د لوصددارج اليرلددي) ،لجمي د لددع ال ددا ث ع،
لركز رالات الي ة اليرل  ،ف( ،9ل روتم  ،)9111ص 992؛ الميلي ال درة ،د اليزأدز
ليتفو ي .
( )92ه ثم رلاريم جزائر ..الملناقاات ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع
االكلروريhttp://www.swissinfo.ch. ،
( )92ه ثم رلاريم ل نارأيهات ل لوف لمسلي الجزائر ،شد ك الميويلدات ال ول د (اارلرر دت) ،ود
الميقع االكلروري. http://www.swissinfo.ch ،
( )99ش د ك الميويل ددات ال ول د (اارلرر ت)م ليد د ال رلمار ددات ..ه د لددع تغ ددر فددي الجزائ ددر  ،ودد
الميقع االكلروريhttp://www.swissinfo.ch. ،
( )91ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت)م الجزائر ،و الميقع االكلروري،
http://www.wikipedia.org

( )30الجمهيرأ د الجزائرأ د ال أميرا د الصددي م الجزائددر -فراركفير د – قم د  91 ،تص درأع ا وى/
لكل د د د دديلر  ،9009شد د د د د ك الميويل د د د ددات ال ول د د د د د (اارلرر ت) ،ود د د د د الميق د د د ددع االكلرورد د د د ددي،
http://www.elmoudia-dz.

( )39لالم ،ال اة الس ال في الجزائر.
( )39ردداجي د النيرم تيص د ات الموليددي الددي ني الل دديات الس ال د واشددكال اللنم د فددي الجزائددرم
واقع وت أات ،لكلي  ،ش ك الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.maktoobblog.com.

( )33ليقدع الجزائدر الصدال م لياصدو تنف دذ ا صدو ات لليزأدز ولد اليدارين وترشد ال كدم ،شد ك
الميويلات ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.Jazayr.com.،
( )32المل ر رفسه.
( )31المل ر رفسه.
)*) ليل تياتيم ولد فدي  3تصدرأع ا وى /رديفم ر دام  9113لياأد الم أد  ،للدل فدي دام 9191
اللنس ي الي ن لناا الصه اا وترللها ال ياأ ام  ،9119ثم للل الج ه الي ن الجزائرأ
ددام 9119؛ لومزأ د لددع الميويلددات اراددرم الميلددي ال ددرةم ليل د تددياتي ،ش د ك الميويل ددات
ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروري،
http://www.en.wikipedia.org

( )32الميلي ال رة ،اارل الات رئال .
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( )32ليزأان الر ماري هاجر ولك ي فا مد م اللنم د المسدل ال فدي الجزائدر لد ع لم د اللادير وواقدع
اللسد ر ،المركددز الجدداليي ل مد ل لو ارد  ،شد ك الميويلددات ال ول د (اارلرر ددت) ،ود الميقددع
االكلروريhttp://www.uneca-na.org ،
( )39س .أيلفيم ال نك اليالدمي أرافق الد''كناس'' لل اي تيرأر خاص الجزائر للنف يدمع الد وى
الملياي ددي ف ددي لج دداى ال ك ددم الراشد د  ،شد د ك الميويل ددات ال ول د د (اارلرر ددت) ،ود د الميق ددع
االكلروريhttp://www.elkhar.com ،
( )31مرارددي كرليل د م ال كددم الراش د ولسددلي اللنم د المسددل ال فددي الجزائددر ،ش د ك الميويلددات
ال ول (اارلرر ت) ،و الميقع االكلروريhttp://www.univ-chlef.dz ،
( )20المل ر رفسه.
( )29المل ر رفسه.
( )29المل ر رفسه.

