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ِ   ﴿قاااااااى    اااااااى      ااااااا  ُُاااااااُ   َ ااااااا     َ م     ُ َُّ ُ َو َُّ  ُِ ُُااااااا َّللُا َ َومُ َمُ  َُّ  ﴾ َوا َّقُاااااااوا 

 من سورة ا بقرة  282اآلمة                                                                 

  »رأس ا  مِ مخىفة هللا « ن  بد هللا  ن مس ود رض  هللا  نه قى      

 هداءإ                             

 

إ اا  روأ أماا  وأ اا  ا نااىلر  ن ا ماابا  يااى  سااببى فاا  و ااود   

فاااا  ا   اااااىة ا ااااادح ىل إ ااااا  م اااااى    ا ب ااااا  ر اااااىلِ هللا وأم اااااِ 

وخىصاااة ا ااابمن  ا َّللاخم اااة إ ااا  ا ااابمن مقدساااو  ا  ماااِ وا َّللا رفاااةل

ل   ذا ااا  اااام ا  ماااِ وا ااات مِو غرساااوا فااا تمَّللاااابل  مااا  أمااادم ِ ل

لااابا ا  َّللاااا  ا َّللاتواضاااا إ ااا  رفقاااى  ا ااادر   َّللا سساااة لاااد  أيَّللااااى 

  تو  ى د  أوالد م  ش من  َّللاى  وأسى بة.

 اَُّللاة   

 وأسُم  م  األرض دوا  ا ج و     ا ا سِ من  ىق ـــأ ر  حق و   

 

 

 



 يمَّللاة  ُر

  مبارك رضي هللا عنه قال:ال بن عبد هللا عن

  »   ـ   مِ فقدفإذا ظن أحه قد ا  مِ.. مم ال مزا  ا َّللار   ى َّللاىً مى ط «

حشاااُر هللا  ساااب ىحه و  اااى   ا اااب  وفقناااى إ ااا  إحجاااى  لااابا ا  َّللاااا  

ا َّللاتواضاااا  ا اااب  حأمااا   اااأ  ح، اااد  اااه غ رحاااىل يَّللااااى حتقاااد   جزمااا  

  ا شاااااُر وا  رفاااااى  إ ااااا  أساااااى ب نى األفىضااااا  خىصاااااة مااااا طر

ل يَّللااااى حتقاااد   ى شاااُر  مَّللاشااارف ن  ساااى  ا  ااا   األساااتىذ ا ،ىضااا  

 مااا  منىقشاااة هَّللاااارة   ااادحى وإ ااا  يااا  األساااى بة ا ااابمن  اااِ مبخماااوا 

  .هللا  مَّللا َِّللاى   م نى 

                                                                          :مقو  ا شى ر   

 من ِو أخو ا ج ى ة ف  ا شقىوة      قمهمشق  ف  ا ن  ِ  ا  ق  ذو  

 عبد القادر   دة ـــبخ                                                                  

                                                                                        



، بل هو وسيمة مبتكرة لوضع حد لمحرب الدامية و السيطرة عمى الثروات ليس ثمرة حض الفرنسي الجزائري التعاون: الملخص
نصوص  ذاتوحدة متكاممة  إتفاقيان إيفيان شكل من هذا المفهوم لمتعاون؛  االقتصادية، و بذلك ظل التعاون يكرس مفهوم النيوكمونيال

اإلختالف في مفهوم التعاون هو سبب الخالف   ، و أخذت اإلتفاقيات مظهر البرنامج الجاهز لمتنفيذ.مترابطة تنتمي إلى نفس العائمة
عمى جبهات مختمفة، بسبب التكتالت  الفرنسي الجزائري بعد االستقالل، و بناء االتفاقيات جعل من النزاع بداية نوع جديد من التعاون

وض في حصراع مستمر مع حتمية التعاون إستراتيجيات أدخمت البمدان في  األوروبية و المنظمات الدولية التي فرضت يةاإلقتصاد
، درجة كسب الثقة المتبادلة، لكن لم تبمغ  الصداقة أواصرإلى مستوى الشراكة و تمتين طور و ارتقى البحر األبيض المتوسط، الذي ت

    .حاضراإخماد حرب الذاكرة ، و يبقى الماضي دائما  تستطيعالمستعممة لم  ألن اآلليات

Résumé : La coopération franco-algérienne n'est pas le fruit de hasard , c'est une manière innovante de 

mettre fin à la guerre sanglante et au contrôle de la richesse économique, la coopération continue à 

consacrer le concept de néo-colonialisme .Ce concept de coopération par les accords d'Evian prend une 

forme d’unité intégrée avec des textes interdépendants appartenant à la même famille. ces accords ont 

l'apparence du programme prêt pour la mise en œuvre. La différence franco-algérien sur le concept de 

coopération est la cause du conflit après l’indépendance, La construction de ces accords a fait du 

conflit est le début d'un nouveau type de coopération sur différents fronts à cause des blocs 

économiques européens et des organisations internationales, qui ont imposé des stratégies, qui ont 

introduit les pays en conflit permanent avec l'inévitabilité de la coopération dans le bassin 

méditerranéen.  Qui a développé au niveau du partenariat et renforcé les liens d'amitié, mais n'a pas 

atteint le degré de confiance mutuelle, parce que les mécanismes utilisés ne peuvent pas Se débarrasser 

de la guerre de la mémoire, et le passé est toujours présent .  

Summary : Franco-Algerian coopération is not the result of chance, it is an innovative way to end the 

bloody war and the control of economic wealth, cooperation continues to devote the concept of neo-

colonialism. Cooperation through the Evian Agreements takes a form of integrated unity with 

interdependent texts belonging to the same family. these agreements have the appearance of the 

program ready for implementation. The Franco-Algerian difference on the concept of cooperation is 

the cause of the conflict after independence, and The construction of these agreements has made the 

conflict is the beginning of a new type of cooperation on different fronts ,because   the European 

economic blocs and international organisations, which imposed strategies, which introduced countries 

in permanent conflict with the inevitability of cooperation in the Mediterranean basin, Who developed 

at the level of partnership and strengthened friendships, but did not reach the degree of mutual trust, 

because the mechanisms used can not get rid of the war of memory, and the past is still present . 

 



                                                          Liste des Abréviations  قائمة المختصرات
CEE: Communauté économique européenne  

CNUCED :La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

ONUDI :Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

OPEP :Organisation des pays exportateurs de pétrole  

OCRS : organisation commune des Régions SAHARIENNE 

F.O.B : free on board 

O.C.I : Organisation de coopération industrielle 

A.G.I : Autorisation globale d’importation 

PMG :la Politique méditerranéenne globale.. 

BIRD :La Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

OCDE :Organisation de coopération et de développement économique 

OUA :Organisation de l'unité africaine 

F.A.V.F : fédération agricole du vigne française . 

PMR :Politique Méditerranéenne Rénovée 

CIRDI :Le centre international pour le règlement des différends relatifs  

aux investissements 

CSCM :Conférence sur la sécurité et la coopération enMéditerranée 

CSCE :Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

FEMISE :Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques 

OMC :Organisation mondiale du commerce 

FEMIP :facilite euro- méditerranéenne d’investissement et de partenariat 

ONG :organisation non gouvernementale  

BEI :Banque européenne d'investissement 

PIN : Programme indicatif national 

PME :petite et moyenne entreprise 

IEVP : InstrumentEuropéendeVoisinageetdePartenariat 

PEV :La Politique européenne de voisinage 

DSP :Un Document de stratégie par pays 

FED :fonds européenne de développement 

IEV: InstrumentEuropéendeVoisinage 

DIVECO: diversification économique 

TAIEX :Technical Assistance and Information Exchange 

SIGMA : Support for the Improvement in Governance and Management 

PMI :Petite et moyenne industrie 

ISO :Organisation internationale de normalisation 

MADR :     Ministère de l’Agriculture et de développement rural 

ZLE : Zone de libre échange 

GTMO :groupe des Ministres de transport de la méditerrané Occidentale(5+5) 

IDE : investissement directe étrangère 

GSPc :Groupe salafiste pour la prédication et le combat 

GICL :Groupe islamique combattant en Libye 

GIT : groupe islamique tunisien 

GMPJ : groupemauritanienne pour la prédication et le djihad 

MEE= mission d’expertise électorale 

UPM : union pour la méditerranée  

Caumed : Cercle d’amitié de l’union méditerranéenne 

UMA :Union Maghreb arabe 

UE : union européen  



AFD=agence française de développement 

DCP=document cadre de partenariat 

ZSP= zone de solidarité prioritaire 

LPC=laissez-passer consulaires 

CCF : centre culturel français 

FSP :font de solidarité prioritaire 

Comefa : comité mixte économique franco-algérien 

CNES :Centre national d’études spatiales 

ASAL :Agence spatiale algérienne 

CIHN :comitéintergouvernemental de haut niveau 

OAIC :office agricole pour l’importation des céréales  

FEF : langue française et les expressionsfrancophones 

O.F.A.L.A.C : office algérien d’action commerciale 

O.N.R.A : office national de laréforme agraire 

SNTA :société nationale des tabacs et allumettes  

ICD : instrument de financement de la coopération au développement 

Comefa :Comité Mixte Economique Franco-Algérien 

O A S :Organisation de l'armée secrète 

GNL : Gaz naturel liquéfié 

Femise :Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques 
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 :ةـــــــدمــــــــــــمق

اع ب  رررررة رررر ةسررررمطردمةاتررررعةاع سررررد  راتةاع رررر م  ةةاالسررررد   ربرررررزتة ارررررةةاعد رررر  نةب رررردة  ررررلة
السرررردثرلةتر ادلرررر ةاعطبم مرررر الة ربطررررتةإسرررردىرعل ةبد تمرررر ةلد رررر ةاتررررعةإد  تمرررر تةإطرررر رةعتد رررر  نالة

؛ة ةهرذاةلر لة  رطةاعد ر  نةالةبلةه ةإسرد   رةددمردة ة ىر ن   نةه ةبدملةعإلسد   رةاعدىتمدي  عد
الا ترررتة ر سررر ةاترررعةددسرررمدة اررررةةاعدزائررررة1830  رررذةالدرعلررر ةعتدزائررررةسررر  ةاعدزائرررريةاع ر سررر  ة

 ررنةة132أرضة ر سررم ةبد رررمدةسررا  ل ة ةد ررهةإتدإرر ده ة ةإعل تررمةب ستدإرر دةاع ر سرر ةالة ةب رردة
ل ترتةة  مبر ة ر ة  ر   ل الاعةإم مر نة ر س ةد    لر ة ر ةاعدزائررةبد تمر ةإد  تمر تةربطتةاسلدرل
ة:تراءةة زد د ةذات إ إل ةة   ئل ة  ة لد ىبذ رة

ةةةةةةلدرعةةةالالةد تتةاسد   م تةب ت ب ةبر ر  هة ةعرمسةإد  تمر ةبرمنةد عدرمنة سردىتدمنبالنسةة لفرنسا    -
ةدل  ة إ علل ةاستدإ دم  ةة

ب ع سرررب ةعتدزائررررةدرمررردةأنةد ررر ةاسد  تمررر ةلرررداةعتلرررربة ةاعلإررر لةاترررعةاسسررردىرلةالةا طررر ةةة–
طرر ةاع ر سر ة ىرطالةبم  ر ة   رردةةعتةادةاعدر ةد بررةارنةإرةةب ر دةاالد  تمر أ ععالةتمةإا دةةاع ظرة ر ة

ة اعطر ةاعدزائرية    ضةسم س ة دردة نةالةاعلى قةاستدإ دم 

الةل لةام م ةاعد   نةم م نالةأدىةلد  ةإععةادمةدط بقةاعرؤىتةإإنةا در ةاألهدا ة نةاد  تم ة
  ةةر ضراع    نةرب عد ةاالسدىرررلطةررره ةربةدأسمسل ةاتررعة رطة  سخالةدمةتدة تراالد  تمدتكةةألن

ةاد  تمر تةأيةأنة  ةدلىمقةد ازنةبمنةاسا   تةاع ىد  ة ةاع إ عحةاستدإ دم ةاع لىى الةة ر س ال
أ ة ر ةاإرطتحةاتمرمةةاسرد   رة ر ةت برمةاعددمردبدام ةعمسةطرقة ل ئ ةبمنةاعبتدمنةبلةه ةةم م نإ

ةبررر تةاعلارررمة ؛ةrelooking:برررر ةعىررربة ررر ةأدبمررر تةاعسم سررر ةةالnéocolonialismeمنةبررررعررردىةاع رررؤر 
ألنةاعد ررر  نةبرررمنةد عدرررمنةئمررررة داررر  ئدمنة ررر ةةاترررعةاعد ررر  نةاع ر سررر ةاعدزائرررريةب ع  رررلالة سررربى 

اعد  مرر الةالةم اررنةدلتمتلرر ةبرر  سةاع  رر هممةاع سررد  ت ة رر ةاع رترر تةاعد عمرر ةاعدىتمدمرر الة ةبررذعكةمبىررعة
ةاعد   نة  ات ةت ئ  ةبذادل ةبمنةاعبتدمن 

ترردةأ رئررتة ررنة لد اهرر ةاعرسرر  الةةاعد رر  نةرئررمةأنةإد  تمرر تةالتبررتةاع اررسةلاالسرردىرةعاررنة رر رة
علرررمةب عبىررر ءةةاعدررر ةسررر لتةعرد  تمررر ةائررررالة ة ررررتلم رررنةاعدزةةبسرررببةاع ثررر درةةاعد  امررر ةعت ر سرررممن

عررمةددسرررعة رر ةإعثرر ءةاسد  تمرر تالةبررلةا  ررتة رإرر ةاعددرر سة ةلررقةاعد ترركالة ررئنةاعدزائرررةة ا دمرر ر



 مــــقدمة
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  ةإط رةاعد دلر تةاعدر ةسرطره ة متر قةطررابتسةة ةإا دةةدامم ل ةعد دمتل  رئ  ةع دحة      تة
ترردمنةدىرردممة سرر ادادل ةعتدزائرررالة  رر ةم اررسةأنةاعد رر  نةبررمنةاعبة رر ةلررمنة اإررتتة ر سرر ة؛1962

 ررر ةاعد ررر  نة ررر ةدل رررلةةاالسرررد رارا دررر رةاعطر ررر نةةاتمرررمة ةأ رررلعة رررر رةةلد مررر ةالةبررردة  رررم؛
ةاع   طرة ةدد  زةاع ر  تالة ةابرةانةذعكةد رجةب  بمد ةبى عم:ة

« Mais si je vais au font, il probable que les relations entre la France et l’Algérie avait 

besoin d’une mise en  au point, et que cette mise au point ne pouvait se faire sans une 

petite crise». 1 

بسرببةد ر ةةالردر عةاعد   نةاع ر سر ةاعدزائررة ر ة   ررجة طمررالةعا رمةعرمةمبترلةدردر ةاعررة ةد لة
اعد ةإ  ل ةاعد رمخةاع  دركةبمنةاعبتدمنة ة ر ل ةةالاع رت تةاع  ط م ة ةاع إتل ةاع تم ةعتبتدمن

ةاع  ت ةاعدثرا   

الة راتتةار ئقةأ ر مةدطر رةارتر تةاعبتدمنة نةددمرداعظر  ةاعد ةدمة مل ةب ثةاعد   نةبمنةإنةة
نةإ دمر رة رنةدلر الةألةاع د  ت ر ةاالتدإر دم بمنةاعطر منالةبسببةاعد دل تةاعسم سرم ة ةةاعد   ن

ملررد ةإعررعةاعدسررممرةةعب رر ءةدزائرررةاعثرردالة لررهةسم سرر ة ةاتدإرر ديعدزائرررةعإلمدم ع دمرر ةاال رردراام ةا
د دلر تةدلرد ةإعرعةة لر ة؛اعسم دةةاتعةاعتر اتةاع ط م ة ةب  ءةاعل م ةاعدزائرمر ةاع رازية ةبسط

ةعد اددهةالةلدعةدإ  ةاعدزائرة ا  دل  ةر   ةةاع ر س ةاالسد   راعى  ءةاتعةالة  ةم مرةإععة
الة رنةدلر ةت  مر ة رئنةاعد ر  تة ر ةاع  ر ةبرمنةاعبتردمنةتردةأاطرعةأب ر دةأ ررىةعتد ر  نة بمنةاأل م؛ة
دا  ررلةإتدإرر ديةبم ل رر ةلدررعةدد ررالةر ابررطة  امرر ةددمرردةةعتد رر  نةالةبررلةهرر ة برر دالتة رررةم درردة

ملىررقةارردمةسررمطرتةأيةةاالتدإرر ديدتبرر ةطتبرر تةسم سررم ة ةاتدإرر دم ةظر مرر ة ىررطالةألنةاعدا  ررلة
  رررةةاع رر ادةةظتررتة ةاتمررمطررر ةاتررعةا  رررالة ةئمرر بةاعدارر  ؤةمررؤديةإعررعةإاراهرر تة رر ةاعد رر  ن؛ة

الةد رضةاعدب م ةاتعةاعد لةاع دىد  الةبلةا  دامةاعب عةاعدلدم ةةعد لةاع د ت  األ عم ةاعد ةد تال ةا
هرر ةاعى ارردةةاعدرر ةاعإرر  ام ةعتررد لةاع د ت رر ةهرر ةاعدرر ةد رررضةاتملرر ةدسرر مقة  ادهرر ةاأل عمرر ؛ة ة
الة ةدبىرعةاعرئبر ة ر ةةرس تةإط رةاعد   نةبمنةاعد لةاعرأس  عم ة ةاعرد لةاعسر ئرةة ر ةطرمرقةاع  ر 

الةةمدلىمررقةاألهرردا ةاعسم سررم ة ىررطة؛ةبم  رر ةمإرر بةاعد رر  نة رر ة مرر دمنةأ رررىةالةأل ررنةهرر ةاعد رر  ة
 ر سررر ةدد رررذة رررنةاعدزائررررة سرررمت ةة ة رررنةدلررر ةت عتررر قةبرررمنةد عررر ة دىد ررر ة ةأ ررررىة د ت ررر الةمدلىررر

إسدرادمدم ة  ةسم سدل ةاع  ردم ة ةدإ  ة  ل ة   ذةةاتعةاع  عمةاعت عثالةبم   ةدرئربةاعدزائررة ر ة
                                                           
1
 - Nicole Grimaud, La Politique extérieure de l’Algérie, Paris, Khartala, 1984, p. 39. 
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 رر ةسم سرردل ةةعت دررر ةبرر ل سرر ةعدطرر مرةإرر  ادل الة ةعاررنةدررر ضةاع إرر م ةاألب مرر ةاعد رر  نة رر ة رة
ةةاع  ردم  

إسررررردرادمدم ةعد  مرررررذة طدلررررر ة رررررراتةاعدزائررررررة ررررر ةدل رررررمرة سررررر ئلةة ررررر ة  رررررمةهرررررذهةاع   رتررررر ت
 عد دمدة ةاعدرتبةا  ةدإطدمةبمةب ر س ةة تاادةاع  بتى ة نة مت قةطرابتسالة  ةلمنةاسمدم ع دم 

ةدد رلة رنعةهرذهةاأل مررةة ر ةاسرد  دتةتر ادلر ةاعطبم مر ةاعدزائرة  ةسم سردل ةاعددمردةالةعارنةرئبر ة
د  ل ةإععةاعد   نة  ة ر س ة  ةهذاةاع مدانةةالت ل ضةب عإ  ا ةاعدزائرم عة إ درةاعط ت ة ل را

أل عررعة رر ةاعد رر  نةاعلىمىرر ةبررمنةد عدررمنة رر اةةااعةد دبرررةالةاعدرر ة1965اعبدررر لةسرر  ةةاد  تمرر ب ىرردة
 سررردىتدمنالة ظرررراةعإرررداه ةاعرررد ع ة ة زام هررر ةعتبتررردمن؛ة ةابررررةارررنةذعررركةاعررررئمسةاع ر سررر ةاعد ررررالة

  دمث لةت ئر:

« Nous sommes disposés, à contribuer à cet événement en coopérant avec l'Algérie       

nouvelle, quelles que soient les péripéties,  qui peuvent se produire »
1
. 

الةبسرببةدثمررةة   خةد  مذةإد  تم ةاعبدر لةتدةأل لةد نة در حةاعد ر  نةاعرذية إرتةاتمرمةاسد  تمر 
الة  دس تةدائرةةاعدأ م  تة نة1967رئ س ةاعلامة  ةاعدزائرةالة ةاعلربةاع ربم ةاسسرائمتم ةس  ة

طررر ةاعدزائرررة ررنةاألرا رر ةاع رلمرر ة ةاع ؤسسرر تةاع  عمرر ة ةاع  رر دمة اع إرر   ةإعررعةاع رررا تة
ع لررر درمنة ة مرررمة ر سررر ة تررر ةاةاسرررد  تتالة  ررر ةأدىةإعرررعةدررر درةاع رتررر تةبرررمنةاعطرررر منةاعبدر عمررر 

عبسرطةةاللر تر ت ائرةا ز  ةاتعةدأ ممةارلةاعاد  تم ةاع   رةسرل ة دةاعدزائرالةبم   ةظتتةاعدزة
إععة د  ا ةاعد لةاع  دد ة ةةب ال    ماتعةالةتر ادل الة ةدا تةدل ده ةةاالتدإ دم اعسم دةة

ةا  رتةعلر ةسر داةسر اده ةاترعةال ةإعرعة  ظ ر تةد عمر ةئمررةاتدإر دم ةة(OPEPاع إدرةةعتبدرر ل 
 نةأدلةة1969ب دة  لةاع      تةاعد ةا طتىتةس  ةالة1971 برامرة24دأ ممةاع لر ت تة  ة

 ة ة1965 راد  ةب  دةإد  تم ةاعبدر لة

عىررردةاررر نةساررررنةدرررأ ممةاع لر تررر تةأتررررةا مرررقة ررر ة  ررر سةاع دد ررر ةاع ر سررر الةرئرررمةأنةاعدزائررررة
لررر لة تررر ةاع لررر درمنةاعدزائررررممنةةرزتة ر ررر تةلررر دةأ رررةإسرررد رتة ررر ةد  متلررر ةب ع لر تررر تالة 

دةاعررررؤىةاسسررردرادمدم ة ةدرررمةدد  زهررر ةبب رررةعارررنةال1973سررر  ةاررر دتةدإرررلةإعرررعةاعىطم ررر ةةب ر سررر ال
ة رر ةلرر ضةاعبلرررةعتبترردمنةاتررعةاع إررتل ةاع تمرر ة ل  ظررالةاسررد رارةاعد رر  نةاتررعتةاعت بررةاسإرررار

                                                           
1
 - Jean françois Daguzan Les rapports franco-algériens, 1962-1992, « réconciliation ou conciliation 

permanente? », Politique étrangère, no 3, 1993-1994,p , 887 
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 رتررر تةتلىمىررر ةد ررررضة  سرررل ةا ررردةارررلةدلتمرررلةةعةم ة ررر ةاعد ررر  نرةاع د سرررط؛ةةاسسرررد رةةاألبرررمض
 ررةم ارنةةعرمسةإال؛ةأ ررة رنةاعد ر  نة ةبدامر ةأست بة ل م اع ر سم ةاعدزائرم الةأ  ةاعىطم  ةد   ة

ةأنةدارر نةارتررر ةاعد ررر  نةاع ر سرررم ةاعدزائرمررر ةا دمررر ة ترررلةبررر ت ةارتررر تةاعد ررر  نةاعدررر ةدرررربطةبرررمن
 ظرراةأله مر ةارلةد عر ةب ع سرب ةع  ررىالة ةابررةارنةالةبلةمدبةأنةدا نة د مزةة ة ت عم ةالةاعد ل

 Les relations entre la France et l’Algérie »   ردمنةبى عرم:ذعركةاعررئمسةاعدزائرريةهر اريةب

peuvent être bonnes ou mauvaises, en aucun cas elles ne peuvent être banales »1        ةة
اررنة ط تررمةاعت رر ئ ةإعررعةاعرر  طةاعد رر ا ةبسررببةظلرر رةاعدارردرتةةاعدزائررريةاع ر سرر ة رررجةاعد رر  ن
 ةاعإراعةبمنةاعد لةاعابرىة نةأدلةاعسمطرةةاتعة إ درةاعط ت ة  ةاع  عمةالةب د  ةةاالتدإ دم 

حةإسدرادمد ة  ة دمةاعد لةاع ظ عالة د لل الةب سد   لةاعبدر لةسرة1973أتبدتةلربةأاد برة
ةددمدةا نةعتدزائرةد رةب رزة مم ةاتدإ دي ةاع ط عب ةب ظ مة

د لةاعبتدانة  ةإراعةإسدرادمد ةملد ةإععةإتب تةأه م ةارلةةاتعة  ءةهذهةاع دثمراتةاعد عم ال
 رر ةإطرر رةاعسم سرر ةاأل ر بمرر ةعتد رر  نة رر ةلرر ضةاعبلرررةةد رر ا دادررلةطررر ةب ع سررب ةع  رررة رر ة

ةعد ررر  نةاع ر سررر  رررنة رعلررر ةارررر ةاةال1972اعدررر ةاد رررلتة   ع لررر ةسررر  ةةالاألبرررمضةاع د سرررط
سر  اتةإتدإ دم ة ةتى  م ةةةاد  تم تبئبرامةةتم راتةرئ سم الةاتت ددددة دا   ةبزةةا ب  ثةاعدزائري
 اعت   م  ت

 ةبرر زةاألل دمر ةاعىطبمر ةب ظر مةةاال ردراا عىدةا نةعت سددداتةاع  ع م ةاع د تت ة  ةأ  لةاع ظر مة
اعد تررر ةارررنة م رادلررر ةاعدطررر راتةاعدا تمررر ةعتدزائررررةأدبرهررر ةاترررعةةاترررعةرأسررر  ع ةعمبراعررر ةأتررررةبررر رز

 ة ل  ع ةإمد دةإط رةد ع ةمس حةعل ةب عدأتتمة  ةدل التةددمدةالة ةذعكة نة رلةةالاسسدرادمدم 
ةاتدإرر د ةاعررد  لة رر ةد ا رر ةة رردةلبرر لةاعد رر  نةاعررد ع ةاعررذيةأ رزدررمةاع  طمرر تةاعددمرردةةعت  ع رر ال

عاررنةهررذهةاسدررراءاتةا  ررتةبطمئرر ةدررداةبسررببةاعظررر  ةةالاالتدإرر دم  ةدثممرررة  ظ  دلرر ةةاعسرر ق
ةة  ةاعدزائرة رلةاع  رم ةاعس داء األ  م ةاعسمئ ة

عمةمانةاع  تر ةاع ر سر ة ا رل ةددر هة ر ةمدررية ر ةاعدزائررالةبرلةسر دهةاعث ر ضة ةاعدررددةدر رةة ة
ع ر س الةأتبتتة ر سر ةاترعةاد ىةاألز  ةإععةاعدرابةاةا دى ل ةب دةةاس دظ رة ةاعدرتبةد رةةأ رىال

الة ةأ رررذتةاعى رررم ةاعدزائرمررر ةدابررررة ررر ةاألز ررر ةاعدزائرمررر ة ررر ةإطررر رةاسدلررر دةاأل ر بررر ةالد ررر ن

                                                           
1 -- Nicole Grimaud, op cit, p. 39. 
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة ةارررررررر نةذعرررررررركةئمرررررررررةب مررررررررد؛اعسم سرررررررر ةاع ر سررررررررم ة ررررررررنةأدررررررررلةإرسرررررررر ءةت اارررررررردة دم رررررررر ةعتد رررررررر  ن
الة ة دلدررمةاأل عررعةإعررعة1999سرر  ةةعسرردةةاعلاررمة رر ةاعدزائرررةب د تمىرر ةاارردرءةاعرررئمسةابرردةاع زمررز

م ةد د دةاتعةسم س ةأ ر بم ة د سطة  ةإط رةأاطعةد  ةددمدةعتد   نةاع ر س ةاعدزائرية ر س ال
 ة ررااةاد  تمر د إتتةاعدزائررةإعرعةاىردةة ةاع      تةاال دظ رب دةط لةة ةاع راا ة  ةاعد  م ؛

الةاعد ةاد ذدل ة ر س ةاسطر رةة2005د تتةلمزةاعد  مذةس  ةةالة2002  ةاسدل دةاأل ر ب ةس  ة
ةاد  تمرر اتررعة دررمةاع إرر صة رر ةاعدزائرررالة ةد اررنةاعبترردانة ررنةاىرردةةاالتدإرر ديعتد رر  نةةاأل تررل

  سررر  ةةاد  تمررر أرادهررر ةاعطر ررر نةأنةداررر نةة الة2008سررر  ةةد رررتةاع إررر دت ةاتملررر ة رررراا ةت  ئمررر 
ة ة1986الد  تم ة

 ررلةاع   ر ةرئمة  ةتملةانةدط رةاعد   نةبرمنةاعبتردمنالة ئ رمةعرنةمسردطم ةأنةمرد تصة رنةةة
   ةمد  ةاعدزائرةةالا ئقةأ  مةد  مذةهذهةاسد  تم ةاالسد   رم ةمبىعةتىلةاع ر  تة ةالدائ  ةل  ر

سرر عةاعطر رر نةإعررعةإمدرر دةةاعسررت كةد  دمرر ةعلررذاة ةإعررعةدثممرررةارت دلرر ة ةاعبلررثةاررنة رررا ءةدرردد؛
تد رررر  نة ةاعدزائرررررةعةإارررررنةهرررر ة:ة2012دررررمةدأسمسررررمةسرررر  ةاسرررردت  ئم إطرررر رةأ تررررلةملىررررقة ررررراا ة

ة اعإدات 

ةاع ر سررم ةاعدزائرمرر ةاع ررراا ةاد  تمرر إنةاع سرر ئلة ةاع ما  مز رر تةاعدرر ةدرر ءتةبلرر ةاعرر تمىدمنةاسط ر 
(ةأاطتةد  ةعمةد لدهةارت تةاعد   نة2012س  ةة ةإارنةاعدزائرةعتد   نة ةاعإدات ة2008

 ةاعتىرر   الة ةبرر تةاعد  رربةاعسم سرر ة  تررقةةاالتدإرر ديبررمنةاعبترردمنة ررنةتبررلالة  إرر ة رر ةد  بلرر ة
ااد  دةب ضةاع ب دراتةعتد  م ة نة ردةةاع ر ر تالة ةدرد عةاعطر ر نة رنةةب م طةاع    الةرئم

ة ا  تةت بةت سمنةأ ةأد عةلدعةاع إ عل 

ةمدى عالقات التعاون الجزائرية الفرنسية؟.: ما الدراسة إشكالية

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:اعد عم ةاألسئت ةاعدزئم دد  نةهذهةاس ا عم ةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةطبم  ةاعدذ رةاعد رم م ةع رت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم ة؟ةة-ةةة

ة  ل مةاعد   نةلدعةما نةإط رة رد  ة  لدةمدمةةةةةةةةةةةةةم ددةد رم ة لددةم  حةةهلة-ةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسسد  دةاتمم ةةةةةةةةة
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ةع  ذاة إ تةإد  تم تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم ةب عإتحةاع سد ر؟ة-ةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم ؟  ةه ةاع  ا لةاعد ةل عتةد نةدط رةارت تةة-ةةةة

ةةةةةة ةمدبةةاأل رىالةبمنةاعد لة نةارت تةاعد   نةاع ر سم ةاعدزائرم ة د مزةةانة ظمرادل ة-ةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأنةدا نةةاذعكالةع  ذا؟ةةةةةةةةةةة

ة  ةه ةاعظر  ةاعد ةدط رتة مل ةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم ؟ة-ةةةة

ةعىدةا نةعت دثمراتةاعد عم ةد رةه مة  ةدى ربةاعبتدمنةددرمدم ةلدعةبتلةدرد ةاع راا الةة-ةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ةدتكةاع دثمراتة ةام ةدمةدد  زةاع ر  ت؟ة  ةةةةةةةة

ةام ةس همةاع   لةاعسم س ةاع ر س ة  ةاسبةتى ةاعدزائر؟ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-ةةةة

ةطبم  ةاع س ئلةاعددمدةةاعد ةم د دةاتمل ة  ةد زمزةاعدى ربةاعدزائريةاع ر س الة ةة  ة-ةةةة

ة دىة د ادل ؟ة  ةةةةةةةةةة

ةةةة عتدراس ة ر م تةاع ىدرل اعة

سم سرر ةاعد امرركةاسدد رر ا ة ةاس ررد  جةاستدإرر ديةاعدرر ةطبىدلرر ة ر سرر ةب رردةالدرعلرر ةعتدزائرررالةة-
ةةةةةةةةةةةةةةةة  ةاعررذية رررضةلد مرر ةاعد رر  ن ةا رر ةد دمررمةاستدإرر دةاعدزائررريةع د رر ةاعسرر قةاع ر سررم الةهرر ةاعررد

الةعارنةاع مر بةةه  ةه دسر ةإد  تمر ةاعد ر  نةا  رتةسربب ة ر ةاسرد رارةة ةاعب  ئم ةاع  مزاتةاع اتم ة-
ةةاعد   ن ة س رةه ةاعد ةارتتتة إ صةاسد  تم ةد   دل ةةاعد 

سر ه تة ر ةة ر ةإطر رةاعسم سر ةاأل ر بمر ةاع د سرطم الةظل رةإسردرادمدم ةاعداردرتةاستدإر دم ة-
ةدط رةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم  ة

اعتبمراع ة ةاع دثمراتةاعد عم ة ر تةاتعةاعدزائرةاعد ت ةانةاع ظ مةاس دراا ة ةدب  ةاع ظ مةة-
ةةس ادةاتعةدى ربةاعبتدان سم س ةاس  د حةاتعةاعس قة

ةإلد رر نة ر سرر ةع ز رر ةاعسم سررم ةاعدزائرمرر ةسرر  اتةاعدسرر م  تة رر ةإطرر رةاسدلرر دةاأل ر برر ةزادةة-
اتتررتةب د  تمرر ة ررراا ةدزائرمرر ةأ ر بمرر ةأ الةتررمةإد  تمرر ة ررراا ة ةالة ررنةد طمرردةاع رترر تةبررمنةاعبترردمن

ةةدزائرم ة ر سم ةت  م  
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اعزمررر راتةاعرئ سرررم ة ةاعدبت   سرررم ةاررر نةعلررر ةاألتررررةاعبررر رزة ررر ةاعد إرررلةإعرررعةتىررر ة دب دعررر ةدرد رررمة-
ةةعتإدات ة ةاعد   نةبمنةاعدزائرة ة ر س  ة2012 لد ىةإارنةاعدزائرةس  ة

اع رترر تةاستدإرر دم ةبررمنةاعبترردمنةالة رر ةلررمنةمبىررعةة تلرر ظة رررلةاعسرر  اتةاأل مرررةة رر ةدطرر رة–
ةاع مدانةاعسم س ة ردبطةب م طةاع     

طبم رر ةاع   رر عة ةاع ر ررم تةاع ىدرلرر ةددطترربةاساد رر دةاتررعةةةة:اع  رر ههةاع دب رر ة رر ةاعدراسرر ة
ةة:ا دم اع   ههة

  اعد رم مررر ةع رتررر تةةاألإررر لةإعرررعةةاع   ررر عةدسرررد دبةاعردررر عة إ إرررم :ةاع ررر لهةاعدررر رم
ئرم ةاع ر سم الة ةعمسةاعثرضة نةذعركةهر ةسرردةاأللرداثةاعد رم مر الة ةإ  ر ةاعا ر ةاعد   نةاعدزا

دطرت رر ةإعررعةةأيالاعد رر  نةاد  تمرر ت رر ةلد مرر ةعدرر ءة ر سرر ةإعررعة  رر ةةاالتدإرر دياررنةد رةاع   ررلة
اعدزائرمرر ةاع ر سررم الةا رر ةااد ررد  ةاتررعةذاتةاع رر لهة رر ةةةةاالتدإرر دم ةاعدررذ رةاعد رم مرر ةعت رترر ت

ددبرررررر ة  دترررررر ةاع رالررررررلةاعدرررررر ة رررررررتةبلرررررر ةاعسم سرررررر ةاأل ر بمرررررر ةاع د سررررررطم  ة ررررررنةاعد رررررر  نةإعررررررعة
ةةاع راا (الالسد ب طةام ةا  استةاتعةاعد   نةاعدزائريةاع ر س  

 اع رر لهة  لرر :ة ررر رةةدلتمررلةه رر كةأسررب بة ب  رررةةدرردا ةإعررعةاأل ررذةبلررذاةةة:اع رر لهةاعدلتمترر
ا  ة  ةل ع ةإد  تم تةةالإد  تم تةاعد   نةاع بر  ةبمنةاعبتدمنةعتا  ةانة  اطنةاعتبسة نةاد م

الةا  ةأنةدلتملةاع  طم تةاسلإ ئم ةإم م نالةأ ةدبرمرةادمةاعدا  ؤةا  ة  ةل ع ةإد  تم تةاع راا 
 ر اطنةاعد ر ئمةبرمنةاعبتردمنة ة ىر طةالةإسرد راجةةئم برمدر دةاعد ر  نةبرمنةاعبتردمنة رنةدا  ةارنة ة

ة نة راللةاعسم س ةاأل ر بم ةاع د سطم  ةاع ر ة رلةالة رلت 

:ةاعدط راتةاع رلتم ةاعد ة رتةبل ةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سرم ةد ررضةاع  لهةاع ى رنة
عتلارمةاترعة ردىةدطر رةاعد ر  نةالة ةةال ةاع ى ر ر ةبم لر ةاتعةاع رت تةاعب رزةة ر ةاعد ر  نةاعد ت 

(الةةةةةةةةةةةةةةة1981-1972(ةال 1971-1962مظلررررررررررررررررررةهرررررررررررررررررذاةاع  رررررررررررررررررلةدتمررررررررررررررررر ة ررررررررررررررررررلةاع دررررررررررررررررررات 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةة(2017ة-1999(ال 1998-1992(ال 1982-1990 

  اترعةارتر تةاعد ر  نةةعلر ةدرأتمرة ب  ررةاع  رر  ةأنةاع  اتر ةاعسم سرم :ة نةاع  لهةاع إ
اع  ت  رررر تةةالة هررررذاةمرررردا ةإعررررعةاع إرررر ةاعرررردتمقةعتظرررر اهرةاعسم سررررم ةعثرررررضةدلررررريبررررمنةاعبترررردمن

 ة ةةاعبم   تةاعدتمى ةاعد ةعلر ةارتر ةب عد ر  نةبرمنةاعبتردمنالة ر ةد لرصةاع  ا رلةاع رؤترةةاعإلمل
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نة ةاعا ر ةاررنةاع رتر ةبرمنةاع دثمرراتةتإرردةإمدر دةد سرمرةات رر ة ر ةدطر رةاع رتر تةبررمنةاعبتردم
ة عل 

 اعإ درةةارنةدلر تة  دإر الة رنةدراس ة ةدلتملةاع  طم تةاسلإ ئم ةةة:اع  لهةاسلإ ئ
ةةة ذاتةاع  لهأدلةإتب تة دىةاعد   نةاع ر س ةاعدزائريةمدطتبةإسد دامة

ةة: برراتةإ دم رةاع    ع

ة:ة ةت عت ةات م ة    ام ه  كة برراتةذادم ة ةأ رىة

دد تررلة رر :ةأ الةطبم رر ةاعد إررصة ة إ إررم ةاع   رر عةاع د رر  لةاع د مررزةة رر ةة أ رر ةاعذادمرر ة-
ارت تةاعد ر  نةاعد عمر الةت  مر :ة  ر عم ةاعبلرثةاعرذاد ةعتد إرلةإعرعةلرلة ى ر ةعسرؤالةظرلةم رثلة

بسرببةةارتر تةادائمر هر ة ر سرم ةالةم دت ةألدةإذاةتملةأنةاع رتر تةاعدزائرمر ةاعةاعد امرة   ده:
الة   ةه ةاعسرة  ةاسد رارةاعد   نةبمنةاعبتدمنةب دةاسدىرلةاعدزائرة ةعمةم ىط ةم  ر الةاسسد   ر

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ؟الةبررررر عرئمة رررررنةأنةاعدزائررررررةب درررررتةتبتررررر ةعترؤسررررر ءةاع ر سرررررممن ةع ررررر ذاةعرررررمةمرترررررعةإعرررررعةاأللسرررررن
 رر  عمدمة ررنةدلرر ة ةة ررنةلمررثدد تررلةأس سرر ة رر ة:ةلداترر ةاع   رر عةةأ رر ةاعررد ا  ةاع   رر ام ةة–

ةةلس سمدمة نةدل ةأ رى 

 ر عةلردمثةعرمةمردرسة رنةتبرلة ةد تلة  ة ل  ع ةاع  ضة ر ةب ر ءة  ة ةأ  ةاعد ا  ةاع ت م ةدة-
ة ل  عرر ةعد ظمرر  ةاررذعكةةال  رر ههةات مرر ةد رردمةاع   رر عةاتررعة رر  لةع رردةة سررد م تالةب ساد رر د

ة ةة  ت   د ة نة رلةاعددرجةاع د اإلة  ةهذاةاعد إص 

ةة:أه م ةاعدراس 

اعبلرثةةةةةةةةةةةةةةةةةدا نةأه م ةاع    عة  ةاعبلثةانةلت لة    ام ةعتدس ؤالتةاعد ةم اسل ة    عةة
اعد رر ةاترعة  امر ةاعرر ابطةاعدر ةة ةال » اعد ر  نةاع ر سر ةاعدزائرريةبرمنةاعدىر ربة ةاعد ر  نة« 

اع تر  ة سدتةاع رتر تةاع د مرزةةبرمنةاعبتردمنالة ةل  ظرتةاتملر ةرئرمةاع ر ر تالة ةهرذاةمسر اد  ة
  اع سدىبتم ة لتآ  ةاسد را ةاتعة ات ةاع رت تةاع ر سم ةاعدزائرم الة 

ة
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ةة:أهدا ةاعبلثة

  دتررر ةاعدطررر راتةاعدررر ة ررررتةبلررر ةارتررر ةاعد ررر  نةةارررنةاعا ررر اعثررررضة رررنةهرررذهةاعدراسررر ةهررر ة
ة-اع ر سر (الة ة ر ةإط رهر ةاعد ر ا  ةاعدزائررية-اعدزائرم ةاع ر سم ة ر ةإط رهر ةاعت ر ئ  ةاعدزائرري

األ ر ب (الاترررعةاع سرررد ممنةاستدإررر دية ة ررر رجةاسطررر رةاستدإررر ديالة ررر ة ل  عررر ةتمررر سةاع ررردىة
ة عتبتدمنةاع سدىبتم ةا   قةاع ت  ةاتعالة ةاعذيةبتثدمةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم 

ةةة:لد دةاعدراس ة

ة1962 رر ةد متمرر ةةاعدزائررةإسرردىرلةلررد دةاعبلرثةاع درررةةاع  دردةة ررنةد رر لة رنةاع  لمرر ةاعز   مر ال
 ىرررردةدررررمةاعدرامررررزةاتررررعةاعد  رررربةةأية د علرررر الةالةأ رررر ة ررررنة  لمرررر ةلررررد دةاعدراسرررر 2017إعررررعةسرررر  ة
الةا ر ة ر ة  ر ة ة ررضةإد  تمر تةاعد ر  نة رنةطرر ة ر سر الةأل مةه ةاعدا  ةاعرئمس ةاستدإ دي

اال ر بمر ةة-اع ر سرم ة- دردمنة د مزدمنة  ةد رمخةاع رت تةاستدإر دم ةاعدزائرمر د   تةاعدراس ة
ه ر ةاعد ر  نةأ الة ةاع رراا ةت  مرر الة ةدرمةإ ددر مةاعدراسر ةبرر ع درةةاع دمرزةة ر ةاع رتر تةاستدإرر دم ة ة

ة 2017إععةة2012 سم ةااع  ددةة نةس  ةاعسم سم ةاعدزائرم ةاع رة

ةةة:اعإ  ب تةاعد ة ادلتةاعدراس 

الةعلىمىر ةعتبلرثة ةهر ةاعرذيةالة ىإردهإر  ب تةاعبلرثةهر ةاعط رمةاةاع    ام ال نةاع  لم ةة-
  ل ةاعد ر تضةةالبلةاعإ  ب تةاعد ة   مل ةه ةدتكةاعد ةد مقة س رةد  مذة ط ةاعبلثةاع رس   

طررر ةةبررمنةاعدإرررمل تةاعسم سررم ة ةاع رترر تةاستدإرر دم الةاسارررنةاررنةإلإرر ئم تة دب م رر ة ررن
إ رردر ةاعد تمىرر تةاع ىد رر ةعرر  سةاع ارررةة ررنة ؤعرر ة  رررة ةعاررلةالة ةهمئرر تةلا  مرر ة ؤسسرر ت

ةإرر  ب ة رر ة لررمة ة رربطةارترر ةاعد رر  نةبررمنةاعبترردمنة رررلةاع  رررم ةاأل عررعةة–ة دعمتررمة ة دلدررم
اع د تتر ةأس سر ة ر ةاردمةةهرذهةاع دررةةاعد ة مرزتددا لةاأللداثةةب ع ظرةإععب دةاسدىرلةاعدزائرالة

ةإدسررر عة  دررر ةاعلراررر تةاعدلررمررر الةبسرررببة  رر حة  ررر عمةاعسم سررر ةاأل ر بمررر ةاع د سرررطم ةعتد ررر  نال
بدام ةظلر رةب رضةاعد ظم ر تةاعد عمر ةاترعة رالة  ظ ر تةا ع مر الةرئبر ةاعرد لةاالسرد   رم ة ر ة
اعل ررر ظةاترررعةارت دلررر ة ررر ة سرررد  رادل ةاع دلرررررةالة ة رررنةدلررر ةأ ررررىةرئرررمةستسرررت ةاألز ررر تةبرررمنة

ةد   ن ةاد  تم تاعىطم  ةبلةاتتتةب ىدةةدبتلةدرد اعدزائرة ة ر س ةعمة

ةا  تةدد رةالةبلةةالةم ددة ل  التةس بى ة بمل ةتدةد   عتةاع    عةبالةأب  دهة ةأط ارهةة-
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ة اع زاا تةاعبدر عم ةل لأس س ةةةة

لرر ة  اررر ة ررر ة دررر  رةةعا لررر ةد ررر عهة   ررر عةالةأ ررر ةب عتثررر ةاع ر سرررم ة  رردرةةاع رادررر ةب عتثررر ةاع ربمررر ة-
بلمررثةأنةاترررةةاع   رر راتةةالظررراةعد ىمرردةاع رترر تةبررمنةاعبترردمناعد رر  نةاع ر سرر ةاعدزائررريةدزئمرر ة 

اع ر سررم ة رر ةهررذاةاع درر لةد ررلةد امرررةاعب لررثةإذاةهررمةب رركةر رر زةسم سرر ةاعد رر  نة ةاعىمرر مةبدررردة
ة 2017لإمت ة درةة نةاالسدىرلةإععةس  ة

ةةهة  ا م ةاع راا الة  ةاداةب ضةاألبل ثةاعد   م  عاعادبةاعد ةد  ة درةة-

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةاتملر ةأسرت بةاسسردطرادة ر ةطررحةاأل ار راعدر ةمثترة  ة  إ ةاعادبةاعىدم ر إ  ب ةاعدردة-
ئتبةاتعة    عةاعد   نةاع ر س ةاعدزائريةاعط ب ةاعسم س ةاع  ط  ةأاتررة  رمةإتدإر دية ةة-

إعرررعة ل مررر ة1962الة  إررر ة ررررلة دررررةةاعد ررر  ن ة رررنةاالتدإررر ديم رترررلةاعبلرررثة ررر ةاع دررر لةهرررذاة
ةة( 1989اعت  ئم ةاعىطبم ة

ةةةأدبم تةاعدراس ةاسد راض

ا تمرر ةاعبلررثة ةدلررريةاع إرر درةاعدرر ةدررد رةلرر لة   رر عةاعدراسرر الةد إررتتةإعررعةا  رردامةةب رردةة
دسرردلد ةاعبلررثةبإرر  ة ب  رررةةالةإالةاعدزئمرر تة  لرر ةاعدرر ةد طرر يةةاع رادرر ة ة رردرةةاع إرر درةاعدرر 

اتعة   هممةإمل ئم ة  دد ةمثتبةاتمل ةاعط ب  ةاعسم س الةاعد رم  الةاعتىر   ةالةاستدإر دي(ةاعدر ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةإ لرررررررر ة إ إررررررررم ةارترررررررر تةاعد رررررررر  نةاع ر سررررررررم ةاعدزائرمرررررررر  الةدارررررررر دةد  إررررررررلةاررررررررنةب  ررررررررل 

  ة   ده ةأنةب ضةاع  ا لةاعدر ةرارزةاتملر ةب رضةاعادر بة ةاعبر لتمنة ر ة ة  مرةإععة ىط ةه 
ارتررر تةاعد ررر  نةاع ر سرررم ةاعدزائرمررر ةتررردةدثمررررتةبدثمررررةاعد ظرررممةاعرررد ع ةاعددمررردةب ررردة ل مررر ةة دراسررر

طررررحة ر رررم تةددمررردةة ة   عددلررر ةبرؤمررر ة درررددةةعررر  سةاع   رررلةاعرررذيةةاعلرررربةاعبررر ردةالة  ررر ةأدى
 رنة ر نةهرؤالءةاعادر بةاعرذمنةا  رثت اةبدراسر ةارتر تةة ةمنةاعبتردمنالمدلامة  ةارت ةاعد   نةب

ةةاعد   نةاع ر سم ةاعدزائرم ة ذار:

I- ة ةةو المجالت الكتب

الة«L’Algérie avec ou sans la france » الة رر ة ؤع ررمةب  رر ان:(Jean Offredo اعا دررب-1
الةتردةأردر ةسرببة  رلةارتر تةاعد ر  نةاع ر سرم ةاعدزائرمر ةإعرعةأرب ر ة ت ر تة1973اعإ درةسر  ة
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اعد رر  نةاعتىرر   ة ةاعدى رر ة ة  ررالةاعل مرر ةاع ط مرر الةاع لرر درمنالةةرئمسررم ةهرر :ةاعبدررر لالةاع  رر رال
ة لرا  ةأنةاعا دبةتدةدلإرة ةأعىعةاعت مةاترعةبرردهةاعدر ةعرمةدت ربةد رهر ة ر ةإ در حةاعد ر  نةأل 

اس ررردر ة ررر ةدردررر ةعرررمةد طررر ةاع  لررر مةاعلىمىررر ةعتد ررر  ن؛ة ةأردررر ةذعررركةإعرررعةاألسرررب بةاعد عمررر :ة
 ةبمنةد ع ةاعد  م الةاع رت ةاعد ةدربطةبمنة سد  رة ة سد  رالةاعد   نةبمنةبتدة ىمرة ةبتدةئ  ة

ة إ   ة ةأ رىة د ت  ة ة

ةاد بم:ةة  ة ب ررإ عحة  هةاعداد رة-2

«  la politique de la coopération algéro-française(bilan et pèrspéctives»عت دررةةبرمنةة
ردرررر ةسررررببةالة ةأالةا  ررررتةدراسرررردمة رررر  ت ةعد ا رررربةاع رترررر تةاع ر سررررم ةاعدزائرمرررر 1986ة-1962

اع ر  تة  ةاعد   نةإععةإ در ةاع ظمةاعسم سرم ة ةاع ر رقة ر ةاعد  مر ة ةر اسربةاسسرد   رالة ة
طبم ررر ةإد  تمرررر تةإم مرررر نةاع دل رررر ةاعدرررر ةا  ررررتةدلررررد ةإعررررعةدب مرررر ةاستدإرررر دةاعدزائررررريةعإلتدإرررر دة

اع ل  ظر ةة ةام مر ةالإعرعةاألز ر تةاع  ددر ةبرمنةاعبتردمناع ر س ة ةعمسةاعدا  رلةبم ل ر الةا ر ةأ ر رة
الة ةإتب تةااسة  ةد ت مةب ضةاع  ارمنة ةرد لةاعسم س ة ةاتعةإسد رارةاعد   نةد نةا ىط عة

ةةاستدإ دة  ةاع  عم 

تردةأدرجة   ر عةاعلدررةة ر ةبر بةاع رتر تةة ةإ عحة  هر ب ةJean Offredo:ةالة نمالحظة
اس سرر  م الة رر ةلررمنةدطرر رةهررذاةاع   ررلةاعلرر مةاعررذيةم دبرررةأ  ررلة ظلرررةع  ت رر تةاسسررد   رالة ة
اعررذيةدطرر رةب رردة ل مرر ةاعلررربةاعبرر ردةةإعررعةدلدمرردةئمرررةاسرراريةع  ررنةالة ةدررمةإدرادررمة رر ةبرر بة

 ر ةلرمنةعرمةم ردةةنةإد  تمر تةاعد ر  ن؛اعى  م ةاعسم سم ة ةاأل  م ةاعدر ة مرزتةإد  تمر تةاع رراا ةار
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرررررب ضةاع  ا رررررلةدرررررأتمرةا  رررررالةإتبررررر تةاعل مررررر ةاع ط مررررر ةأ ة زااررررر تة تررررر رةةلررررر لةاع لر تررررر ت 

ة«la politique exterieure de l’Algerie » الة ر ةاد بلر madame  Nicole Grimaudاعا دبر :ة-3
ل ة  ذةد مدةب د دةاعسم س ةاع  ردم ةاعدزائرم ةتبلةاسسدىرلالة ةد ب دةال1978-1962عت درةةبمنة

اسرادةةةتة ر ةدراسردل أظلررةةالة اعدردةئمر رةةاترعةسرم ددل ةاع ط مر ة مردةاعد ع ةاعدزائرمر ةاع سردىت 
ب ىدةإد  تم ةاعبدر لةةال ةأل دةبنةبت (ة  ة  اإت ةاعد   نة ةعدىةاعطر من ةاعد رالةدمث لماعسم س
الةاعرررذيةدرررزا نة ررر ةااررردرءةاعررررئمسةهررر اريةب  ررردمنةعرئ سررر ةاعلارررم؛ة ةااد ررر دهةاترررعة1965سررر  ة

اعسرمطرةةاترعةهرذهةاعترر ةةاعلم مر ةلدرعةة  زادة نةرئبدمةة   ةاعبدر لة لرا ةعإلتدإ دةاعدزائريال
 إرر عحةبررمنةاعبترردمنةبسررببةإ د  ئل رر ةإعررعةلرر ضةاعبلرررة؛ةعاررنةدىرر ط ةاع1971 ةسرر  ةلرردررمةدأ م 
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الة رررر ةظررررلةاس رررررازاتةاعد عمرررر ةاعددمرررردةة رررررلة درررررةةبررررمضةاع د سررررطةم رررررضة  اإررررت ةاعد رررر  ناأل
اعسررب م  تالة ةأ ررذةاعبترردانة رر ةاعبلررثةاررنةل عرر ةإدررزانة ةدارر  ؤةأاترررة رر ةإطرر رةاعلرر ارةاع ربرر ة

الة ة اإررلةة1975د نةإعررعةاعدزائرررةسرر  ةالةاتتررتةبزمرر رةةاعرررئمسةاع ر سرر ةدمسررا رةدمسررةاأل ر برر 
دطبم ةاع رت تة  ةاعدزائرةرئمةاع ر  تةاعل دةةل لةادرزةاع مرزانةاعددر ريةاعدزائررية ة  رالة

ةةإ  دامةاعتى ةبسببةت م ةاعإلراءةاعثربم  

ةة-4 ةب دت  ةJean françois Daguzanاعب لث ة ى ل   (Perséeةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب   ان:ة
les rapports franco-algériens     -    .réconciliation ou conciliation permanente ?ةة

ةألنة ةاعدزائرم ال ةاع رت تةاع ر سم  ة إ إم  ة ةاعبمنة مل  ةاسسد   رةبالةت ة ة  ةإ ل ء رئب 
ة ةال ةاع  لازم   ةة  ةاستدإ ديال ةاس د  ج ةإ د ح ةاعد   نةةتداتع ةع رت  ة  مزة ةطبم   أاطع

 نةأدلةةاع ر سم ةاعدزائرم ةالةظتتة لإ رةة  ة د لة ثتقةبمنةاع إ عل ة ةاعإتحةاع سد ر
ةأرد ةإددم ز ة  ةاع رت تال ةإ ىط ع ةدد ب ة  ةاعد ةةاألز  ت ةإم م ن ةإد  تم ت ةإعع ةاعد   ن   ل

  ة   عةاعد   نةب دةأسستةاتعة إ صة  مب الةعل ةتراءةة زد د ة   ةأدىةإععةاس در ة
اسسدىرل؛ةعانةاسرادةةاعسم سم ةعتطر منةل  ظتةاتعةإسد رارةارت تةاعد   نةاعد ةد دتةب ىدة

ةاعبدر لةس  ة ةاعد  1965إد  تم  ةأإرةاعد رالةدمث لةاتعة  اإت  ة ةا ده   نة  ةاعدزائرةال
ة ةعان ةا  تةاع   طر؛ ة ل   ةددمدال ةاع رت تة ن ةد  ه ةاعدأ م  تةأدتةإعع ةل ت  لدعةإدس ع

ةعتدزائرةال1971  تتةاع لر ت تةس  ة ةاس دم زاتةاعد ة إإدل  ةأعثتة ر س  ة  ةاتعةإتره 
ةاعرئ سم  ةاس د  م ت ة   ةاع ر س  ةاعمس ر ةب  ز ةاعبتدمن ةبمن ةاع رت ت ةد   ة طت ةةا د   

ة  اعت   م  ت ةد   ن ةإد  تم  ةإبرام ةدم ة  ةدمث لال ةال ةأراده  ةا   ةاعدزائر ة   ةاعد   نةذج ةهذا ةةةةةةةةةةةةةةةةعان
ةاعدزائرم ةس  اتةاعدس م  ةاعسم سم  ةب ألز   ةاعدى ربةإإطدم ة ةئ  ضةاع  ت ةاع ر س ة   تال

لدعةاد حةاع مطةاألبمضة نةاألس دالةةالبمنةاعإ تة ةاعدرتبالة ةاس دظ رة ةاعدرددةظل  ل الة
ةالةأ ة  ةأإطتحةاتممةبرةأ رب ةاألز  ةاعدزائرم  ة ة  ة تكةأ ر ب  ر س ةاألز  ةاعدزائرمةالد  ت

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة Economie de L’algérie   ةاد بمةب   ان:ةDENISCLERCاألسد ذةة-5

الةبلمرثةدطررقةعإلتدإر دةاعدزائررية ة ى  ر تة ل  رماتعةدراس ةاع ل  رةاألس سم ةاعابرىةةراز
اعزراا ة ةاعإ  ا ةتبلةاسسدىرلة ةد دملمةع د  ةاستدإ دةاع ر سر ة ردا  ةاعىط عةإععةل ع ة

أ رر ةب رردةاسسرردىرلةبررمنة  ررطةسم سرر ةاعد  مرر ةاعزراامرر ةاعدرر ةااد رردتةاتررعةةالراسرردمةبىررممةإلإرر ئم د
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الة ة ر ةاعىطر عةاعإر  ا ة ىردةااد ردة1971اسإرحةاعزراا ةبطبمرقة ظر مةاعتر رةةاعزراامر ةسر  ة
أس سرر الةبدطبمررقةسم سرر ة لا رر ة رر ةتطرر عةاع لر ترر تالة ررنةاعدب مرر ةإعررعةةاتررعةاعبدررر لةا لرررك

الة بررررزاةأهرررمةاألز ررر تةاع  ددررر ةارررنةد  مرررذةهرررذهةة1971اع رررراا ةإعرررعةاعرت بررر ةترررمةإعرررعةاعدرررأ ممةسررر  ة
ةاسسدرادمدم الة ةد رة را ةس   طراكةاعرائدة  ةدلىمقةدأ ممةاع لر ت ت 

اسسرررد   رةاع ر سررر ة ررر ةاعدزائر سم سررر ةاعد امررركة ررر ةاد برررمةب  ررر ان:ةة اريرررررديةاعلرررراررراعرررداد رةة-6
 مرررمةاسسررردرادمدم ةاع ر سرررم ة ررر ةدثممررررةة ررررحالةدرد ررر ةد زمررر ةابرررداهالةةاسدد ررر ا (ة-استدإررر دي

اع سرررررمهةاسدد ررررر ا ةاعدزائررررررية رررررنةأدرررررلة إررررر درةةأرا رررررممةاع رلمررررر ةأ الةالةترررررمةد دمرررررمةاع  ررررر طة
ة ةت  م ةدياستدإ ديةع د  ةاعس قةاع ر سم ةأيةاس د  جةاستدإ 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعددربررر ةاعدزائرمررر ة ررر ةد ظرررممةاعددررر رةةاع  ردمررر ة ررر ةاد برررمةب  ررر ان:ةادررر ةاعدمرعررر اعرررداد رةة-7
 ة نةالدا رةاعد ع ةإععةالدا رةاع  اص(ةالة ة حة ممة دىةسمطرةة ر س ةاتعةاع   طةاعدد رية

ب لداررر رةاعددررر رةةاع  ردمررر ةةاعدزائرررريةالة ةبررررزتة ا  ررر ة ر سررر ة  مرررزةة ررر ةارررلةاعىررر ا منةاع  إررر 
اعدزائرم ةالةرئمةادزةاع مزانةاعدد ريةاعدزائريالة ةد  مضة ر س ةع سر ادادل ةاع  عمر ةعتدزائررالة ة

ةدامةدراسدمةبس داتةإلإ ئم ةدؤادةدب م ةاعدد رةةاعدزائرم ةع ر س ة  إ ة ةأ ر ب ةا    

 رررر ة ؤع ررررمةب  رررر ان:ة     رررر تةإم مرررر ن   ةأر ررررم ةاعدبت   سررررم ةة رررر رمسة رررر مساعبر  مسرررر رةة-8
اع ر سم (ةالةدرد ر ةدلرتةإ ررا ةإر دقةسررمالةتردة إرصة ملر ة ررعة رنة د  ار ةإر ل ت  نة

(ةعدراسرر ةسم سرر ةاعد رر  نةاع ر سررم ة رر ةاعدزائرررة ررنةإد  تمرر تةإم مرر نةإعررعةا سررل بة774إعررعة756
أسرررد ذة  دررر زة charles Robert Agéronبىترررمة(ة1969أ رمرررلة-1962 ة ررر رسةدمثررر لاعد ررررالة

 رنةاع مبر ةإعرعةةاع ر سرم ةاعدزائرمر الة مل ة ردىةدطر رةسم سر ةاعد ر  نة  حالةة(XIIبد    ةب رمس
اس  راجةالة ةأظلرة دىةعم   ة ر س ة  ةاعد   لة  ةاعسم س ةاع  دلدر ة رنةطرر ةاعدزائررةل  ظر ة

ةةاتعة إ علل ةاستدإ دم الة  ألز  تةا  تةد   ةإ ب  ثةددمدةعتد   نة ةعمسةاعىطم   

ةة  ة ؤع ممةالةاأل لةب   ان:ة مشةات  نربىاعداد رةة-9

La coopération entre l’union européenne et l’algérie( l’accord d’association)د ر نةة
 ررر ةدطررر رةاع رتررر تةاستدإررر دم ةاعدزائرمررر ةالة ةهررر ةاس دىررر لة رررنةاع رتررر تةا إررررةهررر مةةاعدراسررر 

اع ر ءةب ع ررحة ةةسرتطاعت  ئم ةإععةاع رت تةاعد  ام ةالةأيةارت ةاعدزائرةبدادلةإتدإ ديةةالة ة
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 ةاعدزائررالةة(ceeاستدإ دم ةبرمنةاع د  ار ةاستدإر دم ةاأل ر بمر  اعد سمرةاتعةدط رةاع رت تة
اعدررر ةا  رررتةد د ررردةاترررعةةاعد ررر  نةإد  تمررر ت ةبرررمنة ملررر ةاعرررد رةاعرررذيةع بدرررمةاعدزائررررة ررر ةدطررر مرة

الةر  ر  رنةإد  تمر ةة227اع ب دالتةاعدد رم ةالة د سم ل ةإععة در التةأ ررىالةب ردةد سرال ةب ع ر دةة
اتتررتةب ىرردةإد  تمرر ةة     رر تةبررمنةاعطررر من ةدررمةاسارررنةاررنة رردحةرةة ر سررم  ةب ادب رهرر ة سررد  

الةدرررمةاىررردةة1992 ةب رررده ة رررمردةاسدلررر دةاأل ر بررر ةسررر  ةةال1976د ررر  نةدزائرمررر ةأ ر بمررر ةسررر  ة
 ةبررذعكةدررمةاعل رر ظةارترر ةاعد رر  نةةال2005د تررتةلمررزةاعد  مررذةسرر  ةالة2002إد  تمرر ة ررراا ةسرر  ة

ةاع ر سم ةاعدزائرم ة  ة تكةأ ر ب  

  تتةاعدراسر ةةةLe partenariat Euro-Meditérraneen(les enjeux):أ  ة  ة ؤع مةاعت   ةب   ان
اعسم س ةاأل ر بم ةاع د سطم ة نةاعد   نةإععةاع راا الة ذارةب عد إملةاع راللةاعد ة رتةةدط ر

بلررر ةسم سررر ةاعد ررر  نةاأل ر بمررر ةاع د سرررطم ة بررررزاة إ إرررم ةاعدزائررررةا  إررررةهررر مة ررر ة   دعررر ة
ترمةأاطرعةل إرت ةعسرتبم تةسم سر ةاعد ر  نة األ ر بر ةاع د سرط ة ر ةدادترمةاستدإر ديالةد ر  ناع

اعد ةأدتةإععةدب  ةسم س ةددمردةةالةد د ردةاترعةاع سر اداتةبرلةد د ردةاترعةاع رراا ؛ة ة ر ةهرذاة
ةإذاةد ترقةاأل ررةالإر   قةاعسم س ةاأل ر بم ةعت رراا ة  اعسم قة ىدةبمنة دىةدأتمرةاعدزائرةاتعةآ

الة ة  رررر عةاسدلررر دة رررنةأدرررلةةب س رررد  جةاع ثررر رب ة ةدرررأتمرهةاترررعةاع رتررر تةاأل ر بمررر ةاع ث ربمررر 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة5+5 ةارررررررررررذعكةد رةاعدزائررررررررررررة ررررررررررر ة د  اررررررررررر ةالةةالاع د سرررررررررررطة ة  تررررررررررر ةاعدزائررررررررررررة  رررررررررررم

 ةاع إدرةاعرسر  ةة  ة ؤع مةب   ان:ةإد  تم تةإم م نةبنةم س ةبنة دةاعداد رةةاع د هدةالة-10
ةة ع إ صةإد  تم تةإم م نة ة رلىل ة ةإار  دل 

 ةةة:ب   ان(ةةةoutre terre : 2009/03 N°23   ة ى لةب دت ةا رةبثز زاعداد رةة-11

du processus de Barcelone à l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie    ةة
اعدزائررة ةاسدلر دةاأل ر بر ةا  ر ة ة ر سر ة  إر الةبرمنة ملر ةأت رةاعا دبة ىط ةإراعةل دةةبمنة

أسب بةر ضةاعدزائرةع  ر عةاسدل دة نةأدلةاع د سرطةب ادبر رةاع اررةة ر سرم ةب عدردر ةاأل عرعةالة
ة ا  ةبمنةاع ا   ةاعد ةمدبةأنةدلرزه ة  ةهذاةاسدل د

    :الرسائل الجامعيةةII-ةة
ة (ةالة ذارةة  دسدمر5+5األ ر  د سط ة  نةبر ت   ةإععةل ارةإععةرةاعل ارةةالبررررردةردمرررب    -1
د   عرررتة ررر ةبلتلررر ةاأله مررر ةاسسررردرادمدم ةعلررر ضةاعبلررررةاألبرررمضةاع د سرررطةالة  ررر ةد ترررمةتبتررر ةةة

سرربد برةعظلرر رةاعلرر دسةاأل  رر ةاأل رمارر ة رر ة  طىرر ةة11  إرر ةب رردةألررداثةةالعتد رر  سةاعررد ع 
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 ةإعررررعةإسرررردرادمدم تةاع د  ارررر ةاأل ر بمرررر ة رررر ةلرررر ضةاع د سررررط؛ة ة رررر ةاع ى بررررلةدطرتررررتةاعب لترررر
 ىةاستدإ دية  ةإطر رةسم سر ةاعددمدةالة ةمظلرةذعكةاتعةاع سداع د سطةع  ادل ةهذاةاعد   سة

ترررعة سرررد ىةئمررررةإتدإررر دية ررر ةإطررر رةاعد ررر  نةاعدررر ةدطررر رتة م ررر ةب ررردةإعرررعة رررراا ةالة ةارررذعكةا
  ةئرربةاع د سرطةالة ر ةإظلر رة  تر ةاعدزائررة رنة  رر عةاسدلر دة رنةأدرلةة5+5 ا ةالة د 

ة اع د سط
ةاع ررراا ةاعدزائرمرر ةاع ر سررم ةالةأطر لرر ةدادرر راهة ةترر   نةد عرر ةع ا رر ل( ةالةا مررر شة دلرر ةة-2

 ررردةاسسررردىرلةإسرررد رةاعد ررر  نةبرررمنةدراسررر ة رررنةاعد ررر  نةإعرررعةاع رررراا ةالةبدرردرجة ملررر ةاعب لرررثة ررر ةاع
تةاعدراس ةعتد ا بةاستدإ دم ة ةاع  عمر ة ةاعدى مر ة ةاع  مر ةاعر اردةة ر ةاد  تمر تةاعبتدانة ة إإ

أ رر ةاع ررراا ة ىرردةراررزةاتررعةاعد  رربةاعتىرر   ة ةاع ت رر ةب ادبرر رةةإم مرر نالة رر ةذارررةآعمرر تةد  مررذه ؛
هر ةا دردادةعإلد  تمر ةاعتى  مر ةعسر  ةة2008إد  تم ةاع راا ةاعدزائرم ةاع ر سم ةاع إ دقةاتملر ةسر  ة

ة ة1986
III- الوثائق التشريعية  : 

 - Journal officiel de la république française   N° :67 du mardi 20 mars 1962 

اع د ررر   ةعإلد  تمررر ةاع ر سرررم ةة1965دمسررر برة7اعإررر درةةبدررر رمخةة100اعدرمررردةةاعرسررر م ةرترررمة -2
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعإررررررررر  ام ةاعدزائرمررررررررر  اعدزائرمرررررررر ةاع د تىررررررررر ةبدسرررررررر م ةاع سررررررررر ئلةاع  إرررررررر ةبررررررررر ع ت دة ةاعد  مرررررررر ة

المد ررررر نةاع إررررر دت ةاترررررعةة1976دمسررررر برةة29اعإررررر درةبدررررر رمخةة76/201اع رسررررر مةرترررررمةة– 
اعإر درةةة17اع بر  ةبرمنةاعدزائررة ةاع د  ار ةاستدإر دم ةاأل ربمر ةالةدرمردةةرسر م ةرترمةةم اسد  ت

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة1977در    ةة12رمخة دباعإ درةةة04الاع  دع ةعتدرمدةةاعرس م ةرتمةة1977 برامرةة27بد رمخةة
 اد  تمر  اترع اع إر دت  مد ر نة1986در انةسر  ةة09اع رؤرخة ر ةة87/138رترم اع رسر مةة- 

 رمر ئدزااع اعد ل رمر  لا  ر  برمن بلر  اعرلىر   ةاع إر ص اعدى ر    اع ت ر    اعتىر    اعد ر  ن
   رس 11 م م ب رمس    اعد اع  اع  ت  ةاتع اع ر سم ال اعد ل رم  لا    ة اع  بم  اعدم ىراطم 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة1987سر  ةة24مةرتر ر ج , 1986 سربد بر 07 مر م اعدزائرر  دم ر   ر    1986 سر  
اعدإرررردمقةاتررررعةة الة ةاع د رررر  ة2005أ رمررررلةة30اع ؤر رررر ة رررر ةة31اعدرمرررردةةاعرسرررر م ةرتررررمةة- 

اعدم ىراطمرر ةاع رر بم ة ررنةةاعدزائرمرر ةاع د سررط ةعدأسررمسة ررراا ةبررمنةاعد ل رمرر ة-اسد رر قةاأل ر برر 
ةى دل ةالة ةاع د  ا ةاأل ر بم ة نةلل ةأ ر

اع د رر نةاعدإرردمقةاتررعةإد  تمرر ةة2008 رر رسةة09اع ررؤرخة رر ةة88-08اع رسرر مةاعرئ سرر ةة- 
اع ررررراا ةبررررمنةلا  رررر ةاعد ل رمرررر ةاعدزائرمرررر ةاعدم ىراطمرررر ةاع رررر بم ة ةلا  رررر ةاعد ل رمرررر ةاع ر سررررم ة
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اسدارية ةاع  ع ةاع  تقةب س ئلةاعد   نةاع  ت منةب عدزائرة  ةةاعدم ىراطم ةاع  بم ة ةبر د ا عل 
ةة2008س  ةة15 ةدرمدةةرس م ةرتمةة2007س برةدمة04
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2012سرررررررررر  ةةبررررررررررمنةاعدزائرررررررررررة ة ر سرررررررررر ة ةاعد رررررررررر  نةاعإرررررررررردات ةلرررررررررر لإاررررررررررنةاعدزائرررررررررررةة– 

IV-اعدى رمرةاسار م ةاعإ درةةانة دتسةاعسم  ة:ةةالوثائق الحكوميةة SENAT)اع ر س الة  ةة
ة د رادمةاع  دم ة ةاسسدت  ئم 

ةةةة:دراس ةاعبلثةهمات 

مدبةاتعةاعب لثة  ةهذاةاع    عةةال إ إم ةاع    عة ة  طةإم ئدمةدتمرةدس ؤالتةاعى رئ
ألنةة ة  لدمر ة لا ر ةد ارسةا ر انةاعبلرثالةتبلرث ر  لةعةأنةمد ت ل الة ةذعكةب دة ربطةإطر ر

اعد رر  نة تالةار نةم ة د مرزةةارنة ظمرادلرر ة ر ةاع ر عمةبررب ضةاع إ إرماع رتر تةاعدزائرمر ةاع ر سرر
 ةهذاةمظلرةدتمر ة رنةا  تةسبب ة  ةاسد رارةاع زاا تةد نةا ىط عةاع رت تالةةه ةت رةةإسد   ر

 رلةاعددب ةاع رلت ةعدط راتةاعد   نةتمةاع راا ةبمنةاعبتدمنة  ةإط رهةاعت  ئ ة ةاذعكةاعد  ا ة
 رةاع ررؤطرة ة ةاتررعةهررذاةاألسرر سة ةب رردةإسد رر رةةاعرردادة رر ةإطرر رةاعدادررلةاستدإرر ديةاأل ر برر ؛

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإدسرررر تةا  إرررررةاعبلررررثةإعررررعةبررررر بمن ةةةةدررررمةاسد رررر قةاتررررعةاع طرررر ةاعد عمرررر :ةالاأل ررررذةبد دمل دررررم
اعدررذ رةاعد رم مرر ةعت رترر تةاستدإرر دم ةاع ر سررم ةاعدزائرمرر ة ةدأتمرهرر ةاتررعةارترر ة   :البــاب الول
د رررررررررررر نةهررررررررررررذاةاعبرررررررررررر بة إرررررررررررررن:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالاعد دلرررررررررررر تةاعابرررررررررررررىةعتدزائررررررررررررر رررررررررررر ةظررررررررررررلةاعد رررررررررررر  نة

الةاعرذيةد ررعةةعتلم  ر ةد ر  ناعاس د  جةاستدإ دية ةد اار ةإبررامةإد  تمر تةةسم س :ةالفصل الول
استدإر دية د اار ةعسم سر ةاس رد  جة اال  ا سر دل ةاسمد بمر  :المبحـ  الولة رهةإععة بلترمن:بد

ةةاعد   نةإبرامةإد  تم ت

ةةسم س ةاس د  جةاستدإ دية:ةةاع طتبةاأل ل

ةةةةةةةةةةةةةةةةةة:ةةاس  ا سرررررر تةاسمد بمرررررر ةعإل ررررررد  جةاستدإرررررر ديةاتررررررعةاع رررررردا ملةاع ر سررررررم ةاع طترررررربةاعترررررر   ة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ااررررررررررررررررررر ةإبرررررررررررررررررررامةإد  تمرررررررررررررررررر تةاعد ررررررررررررررررررر  نةاع ر سررررررررررررررررررم ةاعدزائرمررررررررررررررررررر :ةةاعت عررررررررررررررررررثاع طترررررررررررررررررربة

ةةةةةةةةةةةةةةةةدزائرمررر ةهم  ررر ة ةر ابرررطةد  تدمررر ةمدررربة راد دلررر إد  تمررر تةاعد ررر  نةاع ر سرررم ةاع :المبحـــ  الثـــان 
 اس دمررر زاتةاع ر سرررم اع ر سررر ة ةة– دررر التةاعد ررر  نةاعدزائررررية:ةاسطررر رةاعىررر     ةعاع طتررربةاأل ل
ة إررر ئصةاد  تمررر تةاعد ررر  نةاع ر سرررم ةاعدزائرمررر ة ة ظ هرهررر ةاع مدا مررر ةاع دل ررر :ةاع طتررربةاعتررر   
ةةإد  تم تةاعد   نة ةاسدرادمدم ةاعدزائرة  ةاعد   لة  ل  إمرة:ةةاع طتبةاعت عث
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ةاتررررعةاعد رررر  نةاع ر سرررر ة اعد دلرررر تةاعابرررررىةعتدزائرررررةب رررردةاالسرررردىرلة ةدأتمرهرررر:ةالفصــــل الثــــان 
 رر ةظررلةاال رردر ة رر ة  لرر مةاعد رر  نةبررمنةاعطررر منة:المبحــ  الولةةةالة رر لة بلتررمن:اعدزائررري

ةةةاعد دل تةاعابرىةعتدزائرةب دةاسسدىرل

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة بررررررر دئةاعدزائررررررررة ررررررر ةاعد ررررررر  نةاعرررررررد ع اال ررررررردر ة ررررررر ة  لررررررر مةاعد ررررررر  نة:ةاع طتررررررربةاأل ل
      اعدزائررررية-اع ر سررر اعد دلررر تةاعابررررىةعتدزائررررة ةدأتمرهررر ةاترررعةسم سررر ةاعد ررر  نةة:اع طتررربةاعتررر   
  :اعدزائريةاع ر س إ  ا س تةاعد دل تةاعسم سم ة استدإ دم ةاتعةاعد   نةة دىة:المبح  الثان 

                               (سياستتتتتة تل رتتتتتاعو ة متتتتتن تلجيةتتتتتة إلتتتتت  ت نفتتتتترت ) إستتتتت ارتع تل رتتتتتاعو عتتتتتت  تل تتتتتر با 

 ةا ب رر ثة ددررددةأز رررررررررر تةاسررد  ع ةاعدزائرررةأ رر مة     رر تةدزئمرر الةةألررررررررررررررداثة :ةاع طترربةاأل ل
   (1969-1963 رلةاع درةةعتد   نة 

                 رر ضةأ لة رر   برةاستدإرر دية ة رردحةإطرر رةددمرردةعتد رر  نةاع ر سرر ةاعدزائررريةةتلاطلتتا تلنتتان 

ـــــ  ـــــاب الثــــانــ :ةدطرررر رةارترررر تةاعد رررر  نةاع ر سررررم ةاعدزائرمرررر ة رررر ةإطرررر رةاعسم سرررر ةاأل ر بمرررر ةالبـ
ةاع د سطم 

          األ ر بمرررر ةاع د سررررط رررر ةإطرررر رةسم سرررر ةاعد رررر  نةاع ر سرررر ةة-اعد رررر  نةاعدزائرررررية:ةالفصــــل الول
ةةةة د سط ة  ةدائرةةاعدادلةاستدإ ديةاأل ر ب ة- ب دراتةاعد   نة  ةإط رةأ ر :ةالمبح  الول
ة(ة  ةل ضةاعبلررةاألبرمضةاع د سرطfragmentaireاعسم س ةاأل ر بم ةاع دزأة :ةاع طتبةاأل ل
ةة(ةPMG:ةةةةةاعسم س ةاع د سطم ةاع   ت ة ةاع طتبةاعت   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1995ة–ة1988(ة رررررررررنةسررررررررر  ةPMRاعسم سررررررررر ةاأل ر بمررررررررر ةاع درررررررررددةة :ةاع طتررررررررربةاعت عرررررررررثةة
اعدزائرية  ةإط رةأ ر ررة د سط ة  رجةدائرةةاعدادرلةة- ب دراتةاعد   نةاع ر س   المبح  الثان 

  استدإ ديةاأل ر ب 

ة(CSCM :ةةة د ةةاأل نة ةاعد   نةاع د سط اع طتبةاأل ل  

  (Forum Méditerranéen)ةد سط  اع  ددىةاع :اعت   اع طتبة

  5+5:ةةل ارةالةاع طتبةاعت عث

  د سم ةاس د  جة  ةاع  طى ةاع د سطم   نةاعد   نةإععةاع راا (:  الفصل الثان 
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دطرر رةارترر تةاعد ررر  نةاع ر سررم ةاعدزائرمرر ة رر نةدادرررلةد عرر ة د سررط ة د رررددةة:المبحــ  الول
 ررر ةإطررر رةاسدلررر دة رررنةأدرررلةاع د سرررط(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-2 ررر ةإطررر رةاع رررراا ةاأل ر  د سرررطم ةةة-1 األطررررا 

  اع راا ةاأل ر  د سطم الة س رة ةإارنةبر ت   :    اع طتبةاأل ل

ةةةنةاعدزائرة ةاسدل دةاأل ر ب إد  قةاع راا ةةبم:  اع رررطتبةاعت   

(ة ااد ر دةإإررل تةالةد تر ة2015-2005دىمممةلإمت ةا رم ة نةاع رراا  ةة:اع طتبةاعت عث
ة نةاع راتمل

  ة  ت ةاعدزائرة  مةاع د سطة نةأدلة ارةةاسدل د:ةاع طتبةاعراب 

اع رراا ةاأل ر دزائرمر ة دىةدط رةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سرم ة ر ةإطر رة  :المبح  الثان 
ة ة ةاسدل دة نةأدلةاع د سط

 نةاعث  ضةإععة   رم ةاعس داءاعسم س ةاع ر سم ةدد هةاألز  ةاعدزائرم ة رلةاع:  اع طتبةاأل ل
  اس  راج(

  دىمممةة دىةدط رةارت تةاعد   نةاعدزائرم ةاع ر سم ة رلةهذهةاع رلت   :اع طتبةاعت   

د رررر ةددمرررردةةة ال2012إارررررنةاعدزائرررررةلررر لةاعإرررردات ة ةاعد رررر  نةسررر  ةإرررد رةةةةاع طتررربةاعت عررررث 
 ة اعدزائريةعتد   نةاع ر س 
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المزر ػػ إلالاػػنإل  تػػتإلااهػػفطإلس  ػػ إلسرتأػػ إلهتػػذاؾحإلميفرا ػػ إل  ػػ إل ام ػػ إل  يػػ دإلإلاألكضػػ عإلاإلصادػػ د  
مهرجإلل  حإلكإل  فإلال ؿإلهكإلغزكإلاليزائرحإلف  اف ره إلف دإلماكأطنإلصر بإليداإلمػفإلسرتأػ حإلكإل اػكسرإل
  ػػ إلصػػدراتإل صادػػ د  إللػػـإلاأػػابؿإلف ػػدحإلكإلفػػذلؾإلسرػػدإل  تػػتإلاليزائػػرإلصػػ ربإلتيػػدةإلف ما ػػ زإل يػػبإلمفإل

فإلاليزائػػػرإلفر ػػػ دةإلاليتػػػراؿإلف يػػػكإلالبػػػزاةإلالسرتأػػػ كإلإلمياػػػ حإلل ػػػبلؾحإلكإل   ػػػرار فػػػرإلسرتأػػػ إللاتيػػػكإلمػػػفإلا
الكأػ ئؿإلالمدريػ إلسػنإلإلإلح par l’épée et par la charrue »إل« 1ف لأػ ؼإلكإلالم ػراث  ػ م  فإلعػ  ر

حإلكإلهػكإلمػ إلمدػط لإل   ػرإل تػدإلاالأػاببلؿالع  رإلا  سإلتكا  إلسرتأ حإلس نإل  زم إل   إلالا ي رإلكإل
إلااليام  ن.إلكإلإلاالصاد دمف  ثنإلالا ر خإلفػأ  أ إلالاس  ؾإل

تم إلال مؿإل   إلدمي  إل اػ إلإلإل  فإلمطم عإلسرتأ إلل سإلهكإلميردإلمفإلاي ؿإلاليزائرإلمأا مرةإلسرطحإلكا 
ا كفإليزءإلمفإلاألراضنإلالسرتأ  حإلكإلسكرإلاأاررارإلالمأاكطتكفإلسػنإلاليزائػرحإلس ػركاإلسػنإلتعػرإلثر سػ إل

   إل ل إلزرا  تإل أاببلل  إل تإلالزرا   إلاإلأا م ر  إلحإلكإلال مؿإل   إلاعي عإلزرا ا  إلكإلا كإلالمتاي 
إللامك ؿإلالأكؽإلالسرتأ  إلف لمكادإلاألكل  .

ا أػػس  إلأليػػػؿإلمدػػ درةإلمراضػػػنإلهدػػف إلكاأػػػ  إلالمأػػ   حإلثػػػـإلإلعػػر تإلسرتأػػ إلسػػػنإل دػػدارإلصػػػراراتإل
نإلالسبل  ػػػ إلاليزائر ػػػ إلعػػػيعإليػػػكدةإلاألراضػػػإل ػػػ إلاألكركف ػػػ فإلالتػػػ ز  فإلمػػػفإلسرتأػػػ    ػػػ دةإلاكز   ػػػ إل 

المأػػاكطت فإل  ػػ إلاطػػك رإلالزرا ػػ إلكإل دػػرتا  إلفلدهػػ ؿإلكأػػ ئؿإل د ثػػ إل    ػػ حإلسا كلػػتإلمػػفإلزرا ػػ إل
م  ع  إل ل إلزرا  إلاي ر  إلا رؽإلالرفلإلالتردمإلالذمإل مثؿإلال ػ سزإلاألأ أػنإللز ػ دةإلاإلتاػ جحإلكإلل ػذاإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسرتأػػػػػ  إلكإلاألكركف ػػػػػ .البػػػػرضإلاػػػػػـإلاكي ػػػػرإلاإلتاػػػػػ جإلالزرا ػػػػنإلاليزائػػػػػرمإلل ادػػػػد رإلت ػػػػػكإلالأػػػػكؽإلال
أػػػ همتإلالزرا ػػػ إلاليزائر ػػػ إلفرأػػػطإلكاسػػػرإلسػػػنإلا أػػػ فإلالكضػػػعإلاالصادػػػ دمإلالسرتأػػػنإلحإلكإلاطػػػكرتإل

سػنإلإلالم ركصػ تدت   ا  حإلمم إلدس   إل ل إلالهكضإلسنإلاي ربإلت ي ػ إلسػنإلالف ػثإلكإلالاتر ػبإل ػفإل
متػػ طؽإلمها سػػػ إلمػػػفإلاليزائػػرحإلكإلف  اعػػػ ؼإلالبػػػ زإلكإلالفاػػػركؿإلا ام ػػتإلمركمػػػ تإلاإلصادػػػ دإلالسرتأػػػنإل

رغفػ إلال ػ لـإلإلئرإلمرضإلسرتأػ  إلسػنإل رػكؿإلالسرتأػ  ف إلل ػفف ألراضنإلاليزائر  حإلكإلرأهتإلس رةإلاليزا
يزائػرإليزائر ػ  إلسنإلالأػ ـإلف ػدإل ػربإلهمي ػ حإل  تػتإل   ػؼإلاليزائػرإللا ر ػؽإلهػدؼإلمأػم إل تكاتػرإلال

أ إلفس رةإلالاعفثإلفه راتإلاليزائرحإلف دم إلفػ تإلاإلأػاربلؿإلكعػ ؾإلكإلالفػدإلسرتإلهمتإلهذهإلالظركؼإلسن
إلإلا  كفإلا سظإلاإلما  زاتإلالسرتأ  إلسنإلاليزائرإل ت  إل اس ص  تإل  س  ف.إلمفإلكضعإل اس ص  ت

                                                           
1
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أػت إلمػفإلاال ػابلؿإل132ف ػدإلمضػنإلإلالظركؼإلالانإلاـإلس   إلا ض رإلكإل ردإلا ؾإلاإلاس ص  تإلل ا  كف
إلالا ػ كفحإلاالهابلؼحإلسرضتإل   إلالطرس فإلؿكإلاالأاببل  م ػتإلتدػكصإلاإلاس ص ػ تإلإلكإلسنإلمس ػـك

فذكرإلالهبلؼإلالذمإل أاكيبإلاإلدبلحإلكإلاالأامرارإلسنإلالا  كفحإلكإلاس دمإلالرط   إلفعا إلالكأ ئؿإل
إلإلإلإلإلإلإلالمم ت .

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلت ػػػػػػ كؿإلمفإلتاكأػػػػػػعإلكإلتسدػػػػػػؿإلسػػػػػػنإلهػػػػػػذهإلاألس ػػػػػػ رإلكسػػػػػػؽإلالهطػػػػػػ إلالا ل ػػػػػػ .فتػػػػػػ ءإل  ػػػػػػ إلمػػػػػػ إلارػػػػػػدـ
السرتأػػ  إلاليزائر ػػ إلكإلاهث رهػػ إلإلاالصادػػ د  اليػػذكرإلالا ر ه ػػ إلل  بلصػػ تإلالاطػػرؽإلإلسػػنإلهػػذاإلالفػػ بإل لػػ إل

حإلكإللابط  إلمي التإلالدراأػ إلاالأاربلؿف دإلإلالاكي  تإلال فرلإلل يزائرإلسنإلظؿ   إل بلص إلالا  كفإل
إلالرئ أ  إلسنإلهذاإلالف بإلالكاأعإلحإلت  ليرإلسنإلسد  فإلما  م  ف:إل

سػػػػنإلاليزائػػػػرإلكإلالكأػػػػ ئؿإلالاػػػػنإلإلاالصادػػػػ دمأ  أػػػػ إلاإلتػػػػدم جإلإل:إلتا ػػػػرضإلس ػػػػرإل لػػػػ الفصللللل األول
لسدػػؿإل لػػ إلاحإلكإل اسػػرعإلهػػذاإلل   متػػ إلا ػػ كفالدكا ػػنإل فػػراـإل اس ص ػػ تإلاأػػا م ا  إلسرتأػػ إلسػػنإلاطف رػػرحإلكإل

(إل:إل هػػاصإلفدراأػػ إلاإلت   أػػ تإلاإل ي ف ػػ إللئلتػػدم جإلاإلصادػػ دمإلاليزائػػرمإل  ػػ إلاألولمف ثػػ فإل:إل 
إله ؿإلالسرتأ  حإلمم إل د كإل ل إل فراـإل اس ص  تإلا  كفإلف فإلالف د ف.المدا

الاس ص ػػ تإلالا ػػ كفإلاليزائر ػػ إلالسرتأػػ  إلكإلهد ئدػػ  إلإلتفػػ فإلس ػػرإلاإلطػػ رإلالرػػ تكتن: )الثللاني كإلسػػنإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم  ػػ إلكسػػؽإلالرػػ تكفإلالػػدكلن.إلاليزائػػرإلالم  متػػ إل يػػبإلمراي ا ػػ حإلمػػعإل ظ ػػ رإلكإلعػػرحإل  س ػػ إلا  مػػؿ

س ػرإلالاكي ػ تإلال فػرلإلل يزائػرإلف ػدإلاإلأػاربلؿإلحإلكإلاهث رهػ إل  ػ إلالا ػ كفإلإلتػذ ر: الفصل الثلانيممػ إل
إلحإلكإلعمؿإل   إلمف ث ف:إلاليزائرمإلالسرتأن

إلالا ػػػػ كفإلفػػػػ فإلالف ػػػػد فإلسػػػنإلظػػػػؿإلالاكي ػػػػ تإلال فػػػػرلإل: )األول إل تكضػػػلإلس ػػػػرإلاإلهػػػػابلؼإلسػػػػنإلمس ػػػـك
إلل يزائػػرإل ت   أػػ تإلالاكي ػػ تإلالأ  أػػ  إلكإلاإلصادػػ د  إلمػػدلإلس ػػرتفػػ فإل: )الثللاني ل يزائػػر.إلكإلسػػنإل

إل   إلالا  كفإلاليزائرمإلالسرتأن

إل

إل

إل
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حإل ث ػػرإلمعػػ   إل تػػدإلالف ػػثإل ػػفإلمأػػف بإلاليزائر ػػ إللسرتأػػ  فإلالاس  ػػرإلسػػنإلمأػػهل إلالاف  ػػ إلاإلصادػػ د  إل
حإللظػ هرةإلصػدإلات دػرتإلسػنإلم مػ ؿإلكدػس  اسأ رإلهذهإلالظ هرةإل إلسردإلارلإلدراأ تإل ث رةإل كؿإلهػذهإلا

  ػؼحإلفػؿإل   ػرإلإل-الذمإل ؿإلم ؿإلالاسأ رإلكإلهذاإلهكإلالهطهحإلألفإلال  ػـإلالإل م تػرإلمفإل  اسػنإلفأػ اؿ
 1مفإل ب مرإلسنإلطرحإلأ اؿإللم ذا؟.

ليزائػرإلفتعػ ط  إلالزرا ػػنإلمتػذإلالرػد ـإلحإلكل ػ إلمكصػعإل أػػاراا ينإلسػنإلضػس إليتػكبإلالف ػػرإلام ػزتإلالرػدإل
األف ضإلالماكأطإلحإلااكأطإلالعم ؿإلاإلسر رنإلكإلت سذةإل  ػ إلالرػ رةإلاإلسر ر ػ إلحإلممػ إلي   ػ إلممػراإله مػ إل

إلإلل أ عإلالاي ر  إلكإليأراإلكادبلإلف فإلمكركف إلكإل سر ر  إل.

كمػػفإل  ػػثإلالاهدػػصإلالػػدكلنإلحإلسرػػدإل  تػػتإلاليزائػػرإلف ػػدإلمتػػاتإلل رمػػلإلحإلف  ػػثإلف بػػتإلدػػ دراا  إلإلإل
غ رإلإلس كإلحااليام    إلكإل2كهذاإلاهدصإلا ر ئنإلسرضارإلالظركؼإلالدكل  إلحهذاإلالمتاكجإلمفإل    

أػػفف إلسػػنإلي   ػػ إل رضػػ إلل ػػدةإلإلالهدكدػػ  ت  تػػتإلهػػذهإلإلحمكيػػرإلكالإلمهطػػطإللػػرإلمػػفإلطػػرؼإلالدكلػػ 
 ل إلالبزكإل........الف زتط  فحإلثـإلالركم فحالكتداؿحإلهيكم تإل أا م ر  إلمفإلطرؼإل دةإلدكؿإلمت  إل

  تػػتإلمطمػػ عإلإل.3اإلأػػف تنإلكإلالاػػدهؿإلالار ػػنإلكإلمهرهػػ إلالاكاطػػ إلال  ػػكدمإلالسرتأػػنإلال ػػابلؿإلاليزائػػر
ميامػعإلمكركفػنإلمأػ  نإلحإلسرتأ إلي م  إل ل إلدري إلمرادتإلمفإلاذ بإلعهدػ  إلف ػدإل رفػنإلمأػ ـإلسػنإل

 هاػػ رتإلسرتأػػ إلكأػػ   إل أػػاراا ي  إللا ر ػػؽإلإليد ػػدةإلكإلهػػذاإلهػػكإلمفعػػعإلاإلأػػا م رإل إلس ػػنإل فػػ دةإلفدػػكرة
هػػػذاإلالبػػػرضإلكإلهػػػنإلأ  أػػػ إلاإلتػػػدم جإلالاػػػنإلعػػػم تإل ػػػؿإلالم ػػػ د فإلالأ  أػػػ  إلحإلالثر س ػػػ إلحإلالد ت ػػػ إلكإل

 ػاـإلاكي ػرإلاإلصادػ دإلحإلمػفإلهبللػرإلاإليام    إلحإلل ػفإلاإلتػدم جإلاإلصادػ دمإل ػ فإلهػكإلال ػدؼإلاألهػـإل
كإلت  كؿإل درإلمر ددإلهػذهإلإل.إلل أكؽإلالسرتأ  اليزائرمإلكإلي  رإلم  ؽإلف إلصاد دإلالسرتأنإلهدم إل

الأ  أ إلالسرتأ  إللئلتدم جإلاإلصاد دمإلسنإلاليزائرإلكإلالكأ ئؿإلالاػنإل  األول إلاألس  رإلسنإلمف ث فإل:

                                                           

-1830أ  أ إلالاس  ؾإلإلاإلصاد دمإلاإليام  نإلحإلمفإل م رإلالسرتأنإلسنإلاليزائر إلا دمإلال كارمإلحإلاإلأإل- 1
إل.إل131(إلحإلاريم إليكز ؼإل فدإلاهللإلحإلدارإلال داث إلل طف   إلكإلالتعرإلكإلالاكز عحإلف ركتإلحإلصإل.إلإل1960

إلعرإلكإلالاكز عحإل أفإلف  كؿحإلالرط عإلالار  دمإلكإلالات صض تإلال      إلسنإلالزرا  إلاليزائر  حإلالعر  إلالكطت  إلل ت - 2
إل.119.ص.1976اليزائرإلحإلأت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلل تعرإلكإلإلحإلسر كسإلد للإل- 3 إلا ر خإلاليزائر إلمفإلم إلصفؿإلالا ر خإل ل إلغ   إلاإلأاربلؿ(حإلدارإلال  ـك
إل180ح100حإلإلصحص.إل2005الاكز عحأت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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المػػػػداه ؿإلالسرتأػػػػ  .إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلثػػػػـإل ظ ػػػػ رإلاإلت   أػػػػ تإلاإل ي ف ػػػػ إلل ػػػػذاإلاإلتػػػػدم جإل  ػػػػ إلحطفرا ػػػػ إلإلتي   ػػػػ 
إلالركافطإلالا  صد  إلل ا  كفحإلمم إل سرضإلمراي  إلاإلاس ص  ت.إلل  مت إلتهددر، )الثاني مم إلسن

إلإلإلإلإلإلإل                                                                                                المبحث األولإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل:دواعي إتفاقيات التعاوناإلندماج اإلقتصادي و سياسة لإلاإليجابية االنعكاسات

 اأاس ؿ الذم األكركفنح االأا م رم الاكأع  ط ر سن ـإل1830أت  ل يزائر السرتأن البزك  تدرج
 كميػ الت الاي ر ػ ح كاألأػكاؽ األكل ػ إلح المػكاد  لػ  ال  يػ  كازا ػد الدػت     الثػكرة ف ػدإلإلهطػره

حإلكإلال دؼإلال ر رنإلمفإلالبزكإلهكإلاهأ سإل مفراطكر ػ إل أػا م ر  إليد ػدةحإل1ر كسإلاألمكاؿ اأاببلؿ
كإل  يػػػ دإلأػػػكؽإللفضػػػ ئ   حإلكإلاليزائػػػرإلفمكص  ػػػ إلا رػػػؽإلهػػػذهإلإلدػػػ ت   كإلاػػػهم فإلمػػػكاردإل صادػػػ د  إللم

إل.2المآرب

ألهم ػ إلاليزائػرإلسػنإلد ػـإلكإلإل ػ كإل  كدإلذلؾإل ل إل درا إلحسرتأ إل ر د إل   إلا ابلؿإلاليزائرإلظ تإلإل
اطك رإلاإلصاد دإلالسرتأنإلمفإلهبلؿإلال بلص تإلالاي ر  إلالما ت إلالانإل  سظتإل     إلسرتأػ إلإلإلفلافػ عإل
أ  أ إلمرت إلمفإلميؿإلا  كفإلمأامرحإلسظؿإلاي رإلمرأ    إل ع ركفإل   إل  كما ـإلف ذاإلالأ كؾإللمػ إل

ءإلاليكإلسػنإلال بلصػ تإل    إلدسإلحإلكإلهذاإلأ  ددكل إلاليزائرإلمعل ـإلمفإلاف دؿإلاي رمإل ظ ـإلالسكائدإل
إلإل.3الأ  أ  

سػػػنإلمم رأػػػ إلتعػػػ طإل دػػػط  دإلالمريػػػ فإلف لأػػػكا ؿإلالعػػػرص  إلإلتي ػػػتإلسرتأػػػ إلفسضػػػؿإل بلصا ػػػ إلالكد ػػػ 
ـحإلثػـإل1524ـإلسنإل  ػدإلسراتأػكاإلاألكؿحإلثػـإلاطػكرتإل لػ إل ما ػ زاتإلاي ر ػ إلأػت إل1520ل يزائرإلأت إل

 اػػ إلمدػػف تإلمر ػػزاإلإلكإلإل(حLinch ف عػػر  إلالتػػشاهأػػ سإلمكؿإلعػػر  إلسرتأػػ  إلالأػػاثم رإلالمري 
الاي ر ػػػ إلالسرتأػػػ  إل  ػػػ إلإلالم طػػػ تأػػػ  دتإلا ػػػؾإلإل.4م طػػػ إلل مدػػػ للإلالسرتأػػػ  إلف لعػػػرؽإلاليزائػػػرم

                                                           

 
1

   www.onefd.edu.dz::   الد كافإلالكطتنإلل ا   ـإلكإلالا ك فحإلاإل ابلؿإلالسرتأنإلل يزائرحإل   إلالمكصع  -

2
 .179د للإلسر كسحإلمريعإلأ فؽإلحصحإل  - 

3
إلحإل1994(إلحإلمطف  إلد  بحإلاليزائرحإلأت إل1830-1791م مدإلزركاؿحإلال بلص تإلاليزائر  إلالسرتأ  إل  - 

إل.12ح11صحص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
4
(حالعر  إلالكطت  إلل تعرإلكإل1830-1800السارةإلال ثم ت   ت درإلالد فإلأ  دكتنحإلالتظ ـإلالم لنإلل يزائرإلسنإلإل- 

إل.72حص.1979الاكز عحإلاليزائرحإلأت 

http://www.onefd.edu.dz/
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 م ػػ تإل ث ػػرةحإلالاػػنإلاامثػػؿإلفتأػػ إلفهثمػػ فإلفهدػػ إلكإلاأػػاتزاؼإلالمتاكيػػ تإلاليزائر ػػ إلكإلاأػػر ف  إل لػػ إلسرإل
لػػػ إل 20صتطػػػ رإلمػػػفإلالدػػػكؼحإلكإلإل8 لػػػ إل7كإلإلمػػػفإلالعػػػمعإلكإلال أػػػؿحصتطػػػ رإلإل400 لػػػ إل300سػػػن:إل
ملؼإلصط  إلمفإلالي دإلمفإلم ت ءإلاليزائرإلال  دم حإلمم إلمفإلم ت ءإل ت ف إلس  تتإل م  تإلال أؿإلكإل23

صتطػػ رإلإل1200.000صتطػػ رحإلف إلضػػ س إل لػػ إلإل400 لػػ إل300العػػمعإلالمدػػدرةإللسرتأػػ إلاف ػػ إلمػػ إلفػػ فإل
ف بػػتإلإلإلمػػفإلالدػػكؼحإلت ه ػػؾإل مػػ إلا رفػػرإلالعػػر  تإلالسرتأػػ  إلفب ػػرإلصػػ تكف إلكإلممػػ إل  ئػػداتإلالمريػػ ف

ف بػػتإلإل1827سرتػػؾإلسرتأػػنحإلكإلسػػنإلأػػت إلإل2400000حإلمػػ إل  ػػ دؿإلإل1821صػػرشإلأػػت إلإل363000
إل.1سرتؾإل1812450  ئداارإل

م أأػ تإلاي ر ػ إلل ػ إلفػ ليزائرحإلكإلام ػفإلايػ رإلمرأػ    إلمػفإلإل م تإلسرتأ إلصفػؿإلغ رهػ إل  ػ إل تعػ ءإل
إل07حإلكإلسػػنإلCONCESSION Française D’Afrique)2  تعػػ ءإلالم أأػػ إلالسرتأػػ  إلاإلسر ر ػػ  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمفرمػػتإلسرتأػػ إلمػػعإلاليزائػػرإلم  هػػدةإل ما ػػ زإلم تػػتإلسرتأػػ إلمػػفإل  ا ػػ رإلايػػ رةإلالعػػمعإل1640يك   ػػ إل
كإلالي كدإلكإلمتعإلممإل تكافإل  فإلمفإلالما يرةإلسنإلتسسإلهذهإلالأػ عإلسػنإلالمتطرػ إلالكاص ػ إلفػ فإلالرػؿإلكإل

الاػػنإلاأػػامرتإل اػػ إلإلح3 مػػ إلأػػم تإلل سرتأػػ  فإلفلص مػػ إلمتعػػآتإل أػػ ر  إلسػػنإلهػػذهإلالمتػػ طؽإلالر لػػ ح
 إل ػػؿإلهػػذهإلاألأػػف بإلي  ػػتإلسرتأػػ إلاهطػػطإلال ػػابلؿإل4تإلص  ػػدةإل أػػ ر  إلم ثػػرإلمت ػػ إلاي ر ػػ مدػػف 

اليزائػػرإلمػػفإلميػػؿإلاإلأػػاط فإلس  ػػ حإلكإل ل ػػ ؽإل صادػػ ده إلف إلصادػػ دإلالسرتأػػنإلكإلاألكركفػػنحإلكإل ػػ فإل
إلإلإلاس ص  تإلالا  كف.لاكص عإل   إلاف إلالداسعإلالمف عرإللرفطإلال دكؿإل   إلاإلأاربلؿ

  :اإلندماج اإلقتصادي سياسة :المطمب األول

اكي ػػػرإل ػػػؿإلإلحإلرمتإلسرتأػػػ إلمفإلا مػػػؿإل  ػػػ إل1830يك   ػػػ إلإل05ل يزائػػػرإلسػػػنإلإلف ػػػدإلالبػػػزكإلالسرتأػػػن  
اإلصادػػ دإلاليزائػػرمإلت ػػكإلالأػػكؽإلالسرتأػػ  إل اػػ إلا رػػؽإلس ػػرةإلاليزائػػرإلسرتأػػ  حإلسر ػػزتإلف لهدػػكصإل

التعػػػ طإلا ك ػػػؿإلالزرا ػػػ إلسػػػنإلاليزائػػػرإلمػػػفإلزرا ػػػ إلكطت ػػػ إلم  عػػػ  إل لػػػ إلزرا ػػػ إلمكي ػػػ إلاهػػػدـإلإل  ػػػ 

                                                           
1
المريعإلتسأرحصحص.إلإل(ح1830-1800التظ ـإلالم لنإلل يزائرإلسنإلالسارةإلال ثم ت   إلت درإلالد فإلأ  دكتنح - 

 .81ح80

2
 179د للإلسر كسحإلمريعإلأ فؽإلحصحإلإل- 

3
إلحإل1987(إلالم أأ إلالكطت  إلل  ا بحإلاليزائرحأت إل1830-1619يم ؿإلصت فحإلم  هداتإلاليزائرإلمعإلسرتأ   - 

إل69ص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
4

 179د للإلسر كسحإلمريعإلأ فؽإلحصحإل  -
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ا ا ػػػرتإلا ػػػرؾإلالمدػػػ تعإلالسرتأػػػ  إلحإلكإلاإلصادػػػ دمإلالسرتأػػػنحإلثػػػـإلالدػػػت   تإلاإلأػػػاهراي  إلالاػػػنإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلكذلػػؾإل ػػفإلطر ػػؽإلأػػفإلأ  أػػ إلمامث ػػ إلسػػنإلالهطػػطإلالا ل ػػ إل:إلالأػػكؽإلاليزائر ػػ إلف لتعػػ طإلالايػػ رم

إلإلأ  أ إلاإلتدم جإلالزرا نإلإل:إلالفرع األول

I-    إل:إلاكز    إل   إلاألكركف  فإلالر دم فإلمفإلسرتأ إلكإلإلمد درةإلاألراضنإلالسبل

مكؿإلهطػػكةإلا ػػػدؼإل لػػػ إلالام  ػػدإللئلأػػػاط فإلسػػػنإلاليزائػػرإلحإلثػػػـإلالرضػػػ ءإل  ػػ إلتك  ػػػ إل رػػػكدإلم   ػػػ إلإلإل
حإلف  ثإلمددرتإلاإلدارةإلالسرتأ  إل دةإلصػراراتإل تتإلمطفر إلهبلؿإلاإلأا م رإلالار ناألراضنإلالانإل 

حإلكإلهػػذاإلمأػػلإللؤلثػػرإلالار ػػنإلكإلاثف ػػتإلل رػػكات فإلالسرتأػػ  فلمدػػ درةإلا ػػؾإلاألراضػػنإلكإلام    ػػ إلل بػػزاةإل
كإلإلاػـإلا   ػؼإلهػذاإلالرػرارإل أػبإلدػ ب إلم   ػ إلا ػؾإلاألراضػنإلإلرتأ  إلسنإلتعػهةإلال رػ رإلاليزائػرمإل الس

 إلالانإلتكيزه إلس م إل  نإل:

الػػػذمإلم طػػػ إلال  ػػػؽإلل أػػػ ط تإلال أػػػ ر  إلالسرتأػػػ  إل ػػػؽإلمدػػػ درةإلممػػػبلؾإلإل1830صػػػرارإل ػػػ ـإلإل-إلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.1المأػػػ م فإلالػػػذ فإل ت ػػػدركفإلمػػػفإلمدػػػؿإلار ػػػنإلكاألراضػػػنإلالمكصكسػػػ إلل مأػػػ يدإلكاأل مػػػ ؿإلاله ر ػػػ 

الذمإلم ط إلال ؽإلل أ ط تإلالسرتأ  إلمد درةإليم عإلاألرضنإلالانإللػ سإللػدلإلإل1833صرارإل  ـإلإل-
إلإلإل.مكإلمكراؽإلاثفتإلم   ا  مد  ف  إل ركدإل

رػػعإلإلحكإلهػػنإلمرضػػنإلص   ػػ إلالهدػػكف إل1832ت إلصػػرارإلمدػػ درةإلمراضػػنإلال ػػرشإلمكإلالرف  ػػ إلسػػنإلأػػإل 
إلالرف  ػػ إلف أػػاببلل  إل  ػػ إلت ػػكإلمعػػ عإلفػػ فإلمسرادهػػ ا ػػنإلمرإلم ضػػم  إلسػػنإلاليفػػ ؿإلحإلس إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل 2ضػػنإلفػػكرإلارػػـك

حإلكإلهػػػنإلاألراضػػػنإلالا ف ػػػ إل لػػػ إلإل1844أػػػت إلصػػػرارإلمدػػػ درةإلمراضػػػنإلاأل فػػػ سإل إلاألكصػػػ ؼإل(إلإلإل
حإلكهػذاإلسػنإلإل3الم أأ تإلالد ت  إلذاتإلالمتس  إلاليم    إلسنإلاأاهدام  إلحإلكل ت  إلغ رإلمم ك ػ إلسرد ػ 

إل.إلإلإلمفإلالاهم م تإلهنإل  ل  ر ر إلاألمرإل

                                                           
صاد د  إلال  م إلل يزائرإلسنإلظؿإلاإلدارةإلالسرتأ    - 1 (إل1962-1830مأ  دإلمأ م إلد  بإلمت ـإلإلحإلاألكض عإلاإله

حإل03مي  إلمر زإلف فؿإلل دراأ تإلاإلتأ ت  حإلالمي دإلالرافعحإلال ددإلرصـإلإلح فإلالتسطإلصفؿإلاإلأاربلؿكإلم  كالتإلالف ثإل
إل                                             .223ي م  إلف فؿحأت إل؟حإلص.

2 -DENIS CLERC , ECONOMIE de l’Algerie ,imprimerie centrale annaba ,1975 , p .p ,22 –      

ا ك فإلالاه ؼإلسنإلاليزائرإلحإلالعر  إلالكطت  إلل تعرإلكالاكز عإلحإلاليزائرإلحإلأت إلإلدإلال ط ؼإلففإلمعت كإلح فإل-إل 3
إل.إل27حإلص.إلإلإل1976
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اله دػػ إلفمدػػ درةإلاألراضػػنإلإل1846 لػػ إلإل1844أػػ ـإلالدػػ درةإلفػػ فإلأػػتانإلاميمك ػػ إلمػػفإلالمرإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل1السرتأػػػػػػػ  إلمراضػػػػػػػنإلغ ػػػػػػػرإلزرا  ػػػػػػػ إل إلمدػػػػػػػ درةإلمراضػػػػػػػنإلالف   ػػػػػػػؾإل(إلالاػػػػػػػنإلا افرهػػػػػػػ إلالأػػػػػػػ ط ت

الذمإلهكؿإلالأ ط تإلالسرتأ  إلال ؽإلسنإلامابلؾإليم عإلاألراضنإلإل1846األمرإلالد درإلسنإل  ـإلإل-
الانإلل سإل     إلمفت  حإلك ذلؾإلاألراضنإلالانإلار ـإل     إلالرف ئؿإلالر ػؿحإلكصػدإلمدلإلهػذاإلالرػ تكفإل لػ إل

 .تدؼإله ا ر(إلإل سدافإل375.000مد درةإلم إل ز دإل   إل

    ػ إلالأػػ ط حإلسضػػبلنإلالػذمإل عػػمؿإلاألراضػػنإلالاػنإلاأػػا كذتإلإل1851الرػ تكفإلالدػػ درإلسػنإل ػػ ـإلإل-
 م  كفإله ا ر.إل2 فإلمراضنإلالب ف تإلفم إل ر ربإل

ملػؼإله اػ رإللػف ضإلالعػر  تإلإل25مػ إل رػ ربإل ػفإلإل1852سنإل  دإلت ف  كفإلالث لػثإلكزعإلسػنإل ػ ـإلإل-
 ال  كم  إلالسرتأ  إلسنإلكهراف.

 ملؼإله ا رإلل عر  تإلالسرتأ  إلاله د .إل20م إل ر ربإل فإلإلاـإلاكز عإل1853سنإل  ـإلإل-
ملػػؼإله اػػ رإل  د ػػ إلمػػفإلإلتػػ ف  كفإلالث لػػثإلإل160مػػ إل رػػ ربإلمػػفإلإل1863-1861كزعإلفػػ فإل ػػ منإلإل-

إلل  ع ارإلك ددإلمفإلالتفبلء.
اله د إلفمد درةإلمراضنإلاألعه صإلالذ فإلأ همكاإلسػنإلثػكراتإلالمرراتػنإلحإلإل1871صراراتإلأت إلإل

 مكالدإلأ دإلالع خإلحإلع خإل دادإلكإلغ ره إلمفإلالثكراتإلاليزائر  .

الاأػ  رإلإلتظػراإللدػ كف إل1898كإلإل1880كركف  فإلف فإلأػتانإل م إلمفإلمغ بإلاألراضنإلاـإلف    إللؤلإل
إلكإلالمضػػ  ر تإلالاػػنإلسرضػػ  إلالمأػػا مرإلالسرتأػػنإلحإلكفاطف ػػؽإلالرػػ تكفإلال رػػ رمإلاليد ػػدإلاػػـإل تاػػزاعإلمػػ 

إله ا رإلمفإلاألراضنإلالهدف إلالد ل  إلل زرا  إل.إل1.500.00 فإلإلإل ز د

إلضػم  إل لػ إلملم ت ػ إلم   ػ تإلمتلإلالتػ ز  فإلالسرتأػ  فإلمػفإلاأللػزاسإلكال ػكر فإلف ػدإل1876اـإلسنإل  ـإل
حإل مػػػ إلهػػػكإلمفػػػ فإلسػػػنإليػػػدكؿإلاألراضػػػنإلالاػػػنإلامػػػتإلملػػػؼإله اػػػ رإل100زرا  ػػػ إلسػػػنإلاليزائػػػرإلارػػػدرإلفػػػػ
إل:إل2   إلالمأاكطت فإلمد درا  إلكإل   دةإلاكز    

إلالمأ   تإلالمأاب  إلف ل  ا رإل ددإلالمأاب  فإلاألكركف  فإلسئ تإلالمأ   تإلالمأاب  
إل800إل2393إله ا رإل1مصؿإلمفإل

إل21800إل5039إله ا راتإل10 ل إلإلإل1مفإل
إل135300إل5585إله ا رإل50 ل إلإل10مفإلإل

                                                           
1 

 .224ص.إل حإلمريعإلأ فؽحمأ  دإلمأ م إلد  بإلمت ـ   -
2 - DENIS CLERC ,Op cit , P . 32 . 
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إل186900إل2635إله ا رإل100 ل إلإل50مفإلإل
إل2361900إل6385إله ا رإل100م ثرإلمفإلإل
إل2725900إل22037إلالميمكعإل

إلمأ   تإلاألراضنإلالانإلامتإلمد درا  إلكإل ددإلالمأاب  فإلل  إل(:01يدكؿإلرصـ 

األكركف ػػكفإلمهدػػبإلاألراضػػنإلكإلميكدهػػ إل  ػػثإل ػػ تكاإل ما  ػػكفإلم ظػػـإلاألراضػػنإلالمماػػدةإلإلاما ػػؾلرػػدإل
إل اػػػ إل  ػػػ إلالأػػػ كؿإلكإلال ضػػػ بإلحإل مػػػ إل مػػػؿإلالسرتأػػػ كفإل  ػػػ إلاطػػػك رإلالسبل ػػػ إلفػػػ ليزائرإلفأػػػر  

إلزرا  إل د ث إلكإلماطكرةإلف أا م ؿإلاآلالتإلكإلاألأمدةإلكإلالمف داتإل.إلد رت

IIإلإلإل:إلإلاكي رإلاإلتا جإلالزرا نإلإل-إل

فأػػػػفبإلمػػػػرضإلالس  ك أػػػػ راإلإل1880لؤلزمػػػػ إلالسبل  ػػػػ إلاله ترػػػػ إلالاػػػػنإل  ػػػػتإلفسرتأػػػػ إلأػػػػت إلإلتظػػػػراإلإلإلإل
 phylloxera)إلالمهددػػػػ إللدػػػػت   إلالػػػػذمإلصضػػػػ إل  ػػػػ إلمالؼإلال  اػػػػ راتإلمػػػػفإلمعػػػػي رإلإل ال ػػػػرـك

رػػدإلعػػي تإلسرتأػػ إلهػػػ الءإلالسبل ػػ فإلالسرتأػػ  فإل  ػػ إلال يػػػرةإل لػػ إلاليزائػػرإلمػػعإلاػػػد  م ـإلالهمػػكرإلحإلل
إلسػنإلاألراضػنإلاليزائر ػ إلالاػنإلفمأ  داتإلم ل  إلمفإلميؿإلغرسإل مأ   تإلم افرةإلمفإلمعػي رإلال ػرـك

 ػػكالنإلم ثػػرإلمػػفإلإل1900أػػت إل 1حإلف  ػػثإلف ػػ إل ػػددإلالمأػػاب  فإلاألكركف ػػ فغدػػف إلإلامػػتإلمدػػ درا  
ه اػػػػ رإلحإلممػػػػ إلالمأػػػػ   تإلإل50مػػػػكز  فإل  ػػػػ إلمػػػػزارعإل فػػػػرلإلحإل ػػػػؿإلمزر ػػػػ إلاارفػػػػعإل  ػػػػ إلإل30.000

إلحإلدػػكإلهػػنإلمهدإل%  م  ػػكفإله اػػ رإلحإلكإلصػػدرتإلتأػػفا  إلإل1.5المزرك ػ إلف بػػتإل  إللزرا ػػ إلال ػػرـك
.إلإل ؿإلالزرا  تإلاـإلا ك   ػ إلكإلاأػافدال  إلفزرا ػ تإلدػت    إلمكي ػ إلإل2ال مض  تإلحإلالاف إلكإلالرطف

ل تعػػ طإلالدػػت  نإلكإلالايػػ رمإلالسرتأػػنإلحإلكإلا افػػرإلالهمػػكرإلكإلال ػػكامضإلكإلالفػػكا رإلمػػفإلالمتاكيػػ تإل
اإلصادػػػ دمإلاألكركفػػػنإلسػػػنإلالدػػػ دراتإلحإلتظػػػراإلإلالرطػػػ عإلسرتأػػػ إلف ػػػ إلاتػػػ سسالزرا  ػػػ إلالرئ أػػػ  إلالاػػػنإل

                               ل ط بإلالمازا دإل     إلسنإلاألأكاؽإلاله ري  إلكإلمأ  ره إلالمراس  إل.
 II-1-إلالهمكرإلإلإل: 

مػػفإلإل    إلف بػػتإل  ئػػداتإلالهمػػكرإلالمرف ػػ إلحإلدس ػػتإلسرتأػػ إل لػػ إلاكأػػ عإلزرا ا ػػ إلفػػ ليزائرإل اػػإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلل ػػػذاإلسػػػ لهمكرإلمػػػفإلم فػػػرإلالػػػركافطإلالاػػػنإلعػػػدتإلاألكأػػػ طإلالاي ر ػػػ إلإلحإل1939اإلتاػػػ جإلالزرا ػػػنإلأػػػت إل

                                                           
1- Ibid , p. 25 . 

2 -  Ibid, p .32 . 
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اإلتاػػ جإلكإلاكأػػ رإلسػػنإلاليزائػػرإلمدلإل لػػ إل ت  ػػ رإلأػػكؽإلإلازدهػػ ر.إل فإل 1كإلالم ل ػػ إلالسرتأػػ  إلاليزائر ػػ إل
الهمكرإلفسرتأ إلكإلهذاإلدالل إل  ػ إلمهم اػرإلاإلصادػ د  إلكإلمداه ػرإللسرتأػ إلحإلكإل ػ فإلم ػؿإل هامػ ـإل ػؿإل

إلم ل  إلحإلس كإلصط عإل صاد دمإل  كم.إلإلاألكركف  فإلاي ر  إلك

مػفإل تاػ جإلالهمػكرإلاإليمػػ لنإلحإلف  ػثإل ػ فإلهػذاإلاإلتاػػ جإلإل   أػ طرإلالم مػر فإلسػنإلاليزائػرإل  ػػ إل
كؿإلحإلف تمػػ إلادػػؿإلدريػػ إلار  ػػزإلال  ػػذكإلالار  ػػزإلال  ػػكلنإلالضػػ  ؼإلمكيػػرإللا م ػػؿإلاإلتاػػ جإلالسرتأػػن

ل همػػكرإلمدلإل لػػ إل تعػػ ءإلمدػػ تعإلسرتأػػ  إلإلاإلتاػػ جإلالماتػػ مندريػػ حإلهػػذاإلإل15سػػنإلالهمػػكرإلاليزائر ػػ إل
ارػػ رفإلفه أػػفإلالدػػت   تإلاألكركف ػػ إلسػػنإلهػػذاإلماهددػػ إلسػػنإل تاػػ جإلمتػػكاعإلمػػفإلالهمػػكرإلاتػػ سسإلكإل

حإلف  ػػثإلت لػػتإلركايػػ إل  لم ػػ إل كت ػػ إلاأػػا مؿإلسػػنإلالمػػزجإلمػػعإلالهمػػكرإلذاتإلدريػػ تإل  كل ػػ إلإلالرطػػ ع
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلايػػػػ رةإل.مرفكلػػػػ إلمػػػػفإلطػػػػرؼإل ػػػػؿإلاألأػػػػكاؽإلال  لم ػػػػ إلألت ػػػػ إلاأػػػػاي بإللماط فػػػػ تإلالإلضػػػػ  س إلحإلس ػػػػن

األهم  إلالاي ر  إلل همكرإلاليزائر ػ إلمدلإل لػ إلتعػكبإلهبلسػ تإلفػ فإلالم مػر فإلكإلالسبل ػ فإلالسرتأػ  فإل
حإلألفإلالمأػػػ سإلف ػػػذاإلفأػػػفبإليكدا ػػػ إلالمترط ػػػ إلالتظ ػػػرإلحإلكإلدامػػػتإلهػػػذهإلالتزا ػػػ تإل اػػػ إلاإلأػػػاربلؿ

اإلصادػ دمإلاألكركفػنإل  ػؿإلحإلكإل ر ػ إلالمبل ػ إلالف ر ػ إلكجإلسنإلاليزائػرإلهػكإلالمأػ سإلف لرطػ عإلالمتا
ل مكلػػ إلإلفػػ هرةإل20 لػػ إلإل15لاػػنإلأػػ طرتإل    ػػ إلسرتأػػ إلاعػػ دإل  ػػ إلذلػػؾإلحإلف  ػػثإلهددػػتإلمػػفإلا

كإلهذاإل درإلف  ئداتإلم ل  إلضػهم إل 2طفإللترؿإلالهمكرإلمفإلاليزائرإل ل إلمكركف إلمركراإلفسرتأ إل1750
إل   إلسرتأ إل.

 :إلمض  تال إلإل-II-2إل

سنإلإلاراف طإلاإلأا م رهام ـإلف  إل دؿإل   إلمدلإلكإلاإلإلاإلأا م رإلت كإل تا جإلال مض  تإل فإل اي هإلإل
اليزائػػرإلف ألأػػكاؽإلاله ري ػػ إلحإلألت ػػ إلم ثػػرإلسكائػػدإلمػػفإلالمتاكيػػ تإلاألهػػرلإلحإلف  ػػثإلاطػػكرتإلمأػػ   إل

إل.3المكالنهكإلمف فإلسنإلاليدكؿإلإل م إلحسنإل  دإلاإل ابلؿإلالسرتأنإلمض  تال 

إل

                                                           
حإلإل1976 فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلالاي رةإلاليزائرإلاله ري  إلحإلالعر  إلالكطت  إلل تعرإلكإلالاكز عإلحاليزائرإلأت إلإل-إل 1

إل.إل69صإل.إل
2
إل.إل75حإلصإل.إلإلتسأرمريعإلال فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلإل-  

إل.إل77صإل.إلإلال  مشإل فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلتسسإلالمريعإلحإل-إل 3
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اطػػػػػػػػػػػكرإلإلإل:(02يػػػػػػػػػػدكؿإل إلرصػػػػػػػػػػػـإل
هػػػػبلؿإلساػػػػرةإلإلمضػػػػ  تمأػػػػ   إلال 

إلاإل ابلؿإلالسرتأن

 تاػػػ جإلهػػػذاإلالم دػػػكؿإلالزرا ػػػنإلاطػػػكراإلكاأػػػ  إلهػػػبلؿإلالساػػػرةإلمػػػ إلفػػػ فإلال ػػػرف فإل مػػػ إلاكضػػػ رإلإلعػػػ د
إل.1الا ل  اإل د ئ  تإل

إل مضػػػػػػػػ  ت(إلاطػػػػػػػػكرإلزرا ػػػػػػػػ إلالإل3يػػػػػػػػدكؿإل إلرصػػػػػػػػـإل
إل.ف ليزائرإلهبلؿإلالسارةإلف فإلال رف فإلال  لم  ف

إل
ادػػد رإل م ػػ تإلمت ػػ إلحإلل ت ػػ إلا  ػػدإلإلمضػػ  تمػػفإلدػػ دراتإلال إل      تػػتإلسرتأػػ إلاأػػارفؿإل ػػكالنإل

كإلمػفإلالف ر ػ إلالسرتأػ  إلالمهددػ إلل ترػؿحإلإلحإل م إل سزإلهذاإلالمتاػكجإل ر ػ إلالمبل ػ ل دكؿإلاله ري  
حإل ت فػػ إلحإلأػػ   دةإلألت ػػ إلارػػعإلصػػربإلمهػػـإلإلإلمأػػاب تـحإلمهػػـإلمػػكاتتإلالادػػد رإلهػػنإل:إلاليزائػػرإلال  دػػم إل

إلمت طؽإلاإلتا جإل.

II-3-إل:إلالفكا  رزرا  إلإلإل

هنإلالهضرإلالانإلاتاتإلسنإلاليزائػرإلكإلاظ ػرإلإلسػنإلاألأػكاؽإلاألكركف ػ إلصفػؿإلمث بلا ػ إلسػنإلمكركفػ إلحإلإلإل
إلكاص   كؿإلالانإلات دـإلسنإلمأػاألكركف  إلهبلؿإلالسدإلل ذاإلالأفبإلسردإل  تتإلاددرإل ل إلمها ؼإلالدكؿ

اػػكفإلحإلت ه ػػؾإلس إل لػػ إلا ػػؾإلالم  دػػ ؿإلحإلسرػػدإلاهػػاـإلالم مػػر فإلفزرا ػػ إلال فػػكبإلكإلمعػػي رإلالز ف إلضػػ 
هذهإلالد ت م    إلالماكاد  إلسنإلالرط عإلالزرا نإل  فإلأفف إلرئ أ  إلسنإلظ ػكرإلإلارف  إلال  كات تإل.إلف 

الرط عإلاإلصاد دمإلاألكركفنإلكإلاطكرهإلسنإلاليزائرإلحإلف دإلأ  أ إلإلاإلأاط فإلكإل غاد بإلاألراضنإل
السرتأػنإلإلاإلأػاط فحإلكإلاليدكؿإلالا لنإل ف فإلمػدلإلاطػكرإلإل2الد ل  إلل زرا  إلمفإلالمبلؾإلاليزائر  ف

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلإلإل3سنإلاليزائر

                                                           
1
 .79ه مشإلص.المريعإلتسأرإلحإل - 

2 -Charles Robert AGéron ,Histoire de l’Algérie contemporaine ,P U F , 5 ème  édition , Paris , 1974 ,  

                                                                        p .                   

 .25. فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل.  -3

إل1941إل1928إل1913إل1830إلالأتكات
إلق20000إلقإل10000إلقإل4000إلقإل170إل ددإلال  ا رات

إل م  إلاإلتا جإلالسارةإلالزمت  
إلصتط رإل678000إل1930إل-إل1926
إلصتط رإل592400إل1935إل-إل1931
إلصتط رإل1069300إل1940إل-إل1936
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مأ   إلاألراضنإلالزرا   إلإلصرلإلفت تإلمكإلاـإلاكأ    إلالأتكات
إلالمهدد إللؤلكركف  ف

أ  فإلمفإل
إليتأ  إلسرتأ  

إل65437إل115000إل126إلإل1850إل-1841
إل103322إل250000إل85إل1851-1860
إل129898إل116000إل21إل1861-1870
إل195418إل401000إل264إل1871-1880
إل267672إل176099إل107إل1881-1890
إل364257إل120097إل103إل1891-1900
إل633149إل2000.00إل199إل1901-1920
إل737242إل70481إل73إل1921-1930
إل1033540إل27384إل69إل1931-1936

إل(:إلاكأعإلاإلأاط فإلالسرتأنإلسنإلاليزائر4يدكؿإلرصـإل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل792000حإلزادإلالايمػػعإلالأػػ  تنإلاألكركفػػنإلسػػنإلالمػػدفإلال فػػرلإلكإلف ػػ إل ػػكالنإلإل1954كإلسػػنإلأػػت إل
ر ػػػزإلسػػػنإلاليزائػػػرإلال  دػػػم إلكإلمد تػػػ إليزائر ػػػ إلحإلف  ػػػثإلمفإلتدػػػؼإلهػػػذاإلال ػػػددإلامإل46مكز ػػػ إل  ػػػ إل

إل.إل1كهراف

إلحاتهسػضإلالتمػكإلالأػ  تنإلس  ػ إل سنإلتسسإلالكصتإل م تإلسرتأ إل   إلاعي عإلال يرةإل ل إلسرتأ حإلف ػدم
كإلمدف تإلال دإلال  م  إل  ي إلم أ إلك  ك  إلسنإلف دإل اطكرإلدت    إلفعػ ؿإلغ ػرإلمات أػبإلكإلم ػدؿإل
الازا دإلالأ  تنإلمط ر حإلمم إلدسعإلسرتأ إل ل إلا ام دإلأ  أ إلاأارط بإلال دإلال  م ػ إلمػفإلمأػا مراا  إلحإل
س  تػػتإلال دػػ إلاألكلػػ إلل مب رفػػ إلكإلهدكدػػ إلمػػفإلاليزائػػر  فإلالػػذ فإلل ػػـإلمػػعإلسرتأػػ إلاػػ ر خإلطك ػػؿحإل

حإلكإلصػػدإلمأػػ متإلإل1920-1900 إلمدػػف تإلسرتأػػ إلثػػ تنإلف ػػدإلمأػػارفؿإلل م ػػ ير فإلفػػ فإل ػػ منإل اػػ
تػ ءإلالػفبلدإلاصادػ د  حإلكإلاػـإلار  زهػ إلسػنإلايا  تإلسرتأ إلكإلاأاررتإلس   إلسػنإلفإلمكي إلالم  ير فإلالان

إلإل.2حإلالدت   تإلالثر   حإلم كاضإلفت ءإلالأسفالطرص ت  لفت ءحإلعؽإلإلالع ص حاأل م ؿإل

إل

إلإل
                                                           
1
 - Charles –Robert AGeron  ,op cit, p . 80 . 

إلمدطس إل فدإلال ز زإلمرأنحإلصض   إلالم  ير فإلال ربإلسنإلمكركف حإلمر زإلاإلم راتإلل دراأ تإلكإلالف كثإلإل- 2
 .126ح125حإلصحص.إل2010اإلأاراا ي  حإلأت إلإلإلإلإلإل
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إلأ  أ إلاإلتدم جإلالدت  نإلإلإل:إلالفرع الثانيإل

إلممػػػ إلالعػػػؾإلس ػػػرإلسلتتػػػ إلتفػػػ ل إل تػػػدم إلتا ػػػدثإل ػػػفإلالأ  أػػػ إلالدػػػت    إلل مأػػػا مرإلالسرتأػػػنإلسػػػنإلإلإل
كإلامتػعإل ػؿإلحإلألفإلمفإلأم تإلممإلمأا مرإلهكإلاإلفرػ ءإل  ػ إلاف  ػ إلالػدكؿإلالمضػط دةإلل ػ إلإلاليزائرح
الرطػػ عإلالزرا ػػنإل إلسرتأػػ إلر ػػزتإلسػػنإلاليزائػػرإل  ػػإلرئ أػػنإل  ادػػت عإل الإلمػػ إل ػػ فإلمت ػػ إلغ ػػرإلأ  أػػ إلل

ف لدري إلاألكلػ إلحإلف ػدؼإلاإلأػاببلؿإلكإلاكأػ عإلاإلأػاط فإل لأػاراا ي  إلل فرػ ءإلسػنإلاليزائػرإلكإلا ر ػؽإل
معػركعإلاليزائػرإلمرضإلسرتأػ  إلحإلل ػػذاإلالبػرضإلسرػدإلاػػـإل تيػ زإلف ػضإلالدػػت   تإلالاػنإلاػرافطإلفلتاػػ جإل

 جإلمػػػػػكادإلالاي  ػػػػػزاتإلكإلالفتػػػػػ إلالا ا ػػػػػ إلإلص مػػػػػ إلالمأػػػػػاكطت فإلكإلف ػػػػػضإلالدػػػػػت   تإلالبذائ ػػػػػ إلإلتاػػػػػ
  تإلاإلأػػاهراي  إلف لدػػت إلاهامػػتإل أػػا بل   إله دػػ إلل يػػ شإلكإلالأػػ  فإلالسرتأػػ  فإلفػػ ليزائرإلحإل مػػ 

لرػػػػدإل  تػػػػتإلالعػػػػر  تإلإللزتػػػػؾإلحالردػػػػ صإلحإلالزئفػػػػؽإلكإلالت ػػػػ سإل تإلحإلال د ػػػػدإلحإلال م ػػػػ دفإل  لسكأػػػػس 
السرتأػ  إلهػنإلالاػػنإلاأػ طرإل  ػ إلهػػذهإلالتعػ ط تإلالدػػت    إلحإلاطف رػ إللؤلمػرإلالدػػ درإل ػفإلالمد ر ػػ إل

الدػػػػػت   تإل  تػػػػػتإلمهددػػػػػ إلإلحإلل ػػػػػذاإلسػػػػػلفإل ػػػػػؿإل1946يك   ػػػػػ إلإل09م ل ػػػػػ إلل  ػػػػػ  ـإلال ػػػػػ ـإلسػػػػػنإلال
كإلهنإلمكي  إلل ادد رإل ل إلسرتأ إلا م بلإلالصاد ده إلسػنإلالم أأػ تإلالدػت    إلاألـحإلحإللؤلكركف  ف

غ ػرإلالمتػ سسإلل م أأػ إلالا  مػؿإلاإلصادػ دمإلل ػفإلإل«لر ئػؿإلكإلهذاإلاطف ر إللمفدمإلالم ث ؽإلال كلكت  لنإلا
 إل.1 »األد   إل

مفػػدتإلسرتأػػ إلاهام م ػػ إلف لتعػػ طإلالدػػت  نإلسػػنإلاليزائػػرإلماػػههرةإلكإل ػػ فإلف ػػدإل تػػدالعإلالثػػكرةإلالا ر ر ػػ إل
الػذمإلإلMaspetiol)2  كؿإل ف ا(إلكإلارر رإلم أde lavignetteحإلكإل ثرإلارر رإلدكالس ت  تإل 1954أت إلإل

إل1957إل–إل1956دسػػػعإلف ل  كمػػػ إلالسرتأػػػ  إل لػػػ إل رأػػػ ءإلف ػػػضإلالركا ػػػدإلالدػػػت    إلفػػػ ليزائرإلأػػػت إل
صأػػتط ت إلحإلكهػػكإلسػػنإلال ر رػػ إلدػػت   تإلمهددػػ إللامك ػػؿإلالي ػػكشإلالسرتأػػ  إلسػػنإلإللمعػػركعإلإلام  ػػدا

فرػػػ ءإلالمأػػػا مرإلإلاليزائػػػرإلحإلسرػػػدإلاػػػـإل تيػػػ زإلالتعػػػ ط تإلالدػػػت    إلسػػػنإلظػػػركؼإل رف ػػػ إلا ػػػدؼإل لػػػ 
الاػػنإلح1958 ػػ إلمػػفإلمعػػركعإلصأػػتط ت إلأػػت إلظ ػػرتإلت ػػ إلسرتأػػ إلسػػنإلالمر  ػػ إلالث تإل رالسرتأػػنإلفػػ ليزائ

أػتكاتإل اػ إلادػؿإلإل10ل ؿإلأت إللمػدةإلإل    هططإلمفإلهبلل  إلالمأا مرإلفهفإلا كفإلتأف إلالتمكإل
ا ػػػػػدؼإل لػػػػػ إلاكأػػػػػ عإل تاػػػػػ جإلإلاالأػػػػػاثم رات  تػػػػػتإلهػػػػػذهإلإللرػػػػػدإل 1964أػػػػػت إلإل    لػػػػػ إلإل   مػػػػفإل

حإلكإلا  ئ إلالظػركؼإلالم  عػ  إللؤلي تػبإلفػ ليزائرإلحإل مػ إلمفإلهػذهإلالمعػ ر عإلإلالدت   تإلاإلأاهراي  

                                                           
1
 -  DENIS CLERC ,op cit , pp . 14 ,15. 

2
 - Ibid, p . 17  . 
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يزائر ػ إلمػفإلطػػرؼإل بإلتسرػ تإلاليػ شإلالسرتأػنإلفت ػػ إلمتػرإل تػدم إلاهمػدإلالثػػكرةإلال  تػتإلارػدـإل  ػ إل أػػ
إلال  كمػ إلالسرتأػ  إلفا ك ػؿإلتسرػ تإلإلالرػكاتإلالسرتأػ   إلاالأػاثم رافرػ إلاليزائػرإلا ف ػ إللسرتأػ إلحإلكإلارػـك

إل.إلإل1مفإلد كفإل أ ر  إل ل إلد كفإلمدت  

« L’investissement réalisé par la puissance publique française, ne pouvait être finance 

que si aux dépenses militaires, se substituaient des dépenses civiles, (…… )  

L’Algérie resterait dépendante de la France et le gouvernement français convertirait 

les crédits militaires en crédits civils. » 

كإلالمبل ػػظإلمفإلالمأػػا مرإلصػػدإل مػػدإل  ػػ إلفتػػ ءإلفتػػ إلا ا ػػ إلاز ػػدإلمػػفإلاإلأػػاط فإل  ػػ إل أػػ بإلاطػػكرإل
إل.إلإل2اما فإلالاف   إلل مأا مرإلالسرتأندت  نإلفطنءإليداحإلل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلأ  أ إلاإلتدم جإلالاي رمإلإلإل:إلالفرع الثالث

حإلأػػكص إللمتاكي ا ػػ إلالمدػػت  إلكإلمدػدراإلل اػػزكدإلفػػ لمكادإلاألكل ػػ إلكإلالبذائ ػ إلي  ػتإلسرتأػػ إلاليزائػػرإلإلإلإل
 إلالمت سأػ إلاأليتف ػ إلل أػ عإلالسرتأػ  إلمتإلف اه ذإل ػدةإل يػراءاتإل  لرضػ ءإل  ػكلا ر ؽإلهذاإلال دؼإلص 

كإلسػػػرضإلرأػػػكـإليمر  ػػػ إل  ػػػ إلالػػػكارداتإلاأليتف ػػػ إلحإلمػػػعإل  سػػػ ءإلالػػػكارداتإلإلأػػػكؽإلاليزائر ػػػ إلحسػػػنإلال
كإلاأه رإلالأسفإللتر   إلحإلثػـإلامك ػؿإلإلالسرتأ  إلمت  إلحإلاكي رإلالد دراتإلاليزائر  إل ؿإلالأكؽإلالسرتأ  

إل.إل3م ض إلحإل ا إل  كفإلم مبلإللئلتا جإلالسرتأنإلكإلف م  إلسرتأ  إله لد إل مع ر عإلاإلتا جإلكإلاكي   
إلإللردإل ززتإلسرتأ إلهذهإلاإلأاراا ي  تإلالما  م  إلف لم   ت زم تإلالا ل  إل:

I- إلإل:إلالتظ ـإلاليمر نإل

المتظكم إلاليمر   إلكأ   إللاكي رإلالاي رةإلاله ري  إلكإلرفط  إلف لتعػ طإلاإلصادػ دمإلالسرتأػنإل اػ إلإلإل
 اتظػػػ ـإلرأػػػمنإلإل1835تػػػكسمفرإلإل11  ػػػكفإلم مػػػبلإللػػػرإلحإلف  ػػػثإلمدػػػدرتإلسرتأػػػ إلاألمػػػرإلالمػػػ رخإلسػػػن

داتإلالسرتأػ  إلسػنإلالأػكؽإلحإلسر مػتإلفللبػ ءإلالرأػكـإل  ػ إلالػكارإلبلص تإلاليزائر  إلمعإلالػدكؿإلاله ري ػ ل  
كإلسنإلالمر فؿإل لب ئ  إل   إلالد دراتإلاليزائر  إلسنإلالأػكؽإلالسرتأػ  إلحإلكإلف ػدإلذلػؾإلاػبلهإلإلحإلاليزائر  

كإلضػػركرةإلإلالػػذمإليػػ ءإلفس ػػرةإلاليزائػػرإليػػزءإلمػػفإلسرتأػػ إل1851يػػ تسنإلإل11الرػػ تكفإلالدػػ درإلفاػػ ر خإل

                                                           
1
 - Ibid  , p.18 . 

2
 -    Samir  Amin, L’économie du Maghreb, édition de Minuit, Paris, 1965, p   1   

  
3
 .11. فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلص - 
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سرػػػدإلطفػػػؽإلس ػػػرةإلاإلا ػػػ دإلالايػػػ رمإلفػػػ فإلإل1867يػػػكافإلإل17حإلممػػػ إلالرػػػ تكفإلالدػػػ درإلسػػػنإل 1اإلتػػػدم ج
ي ػؿإلالمبل ػ إلالاي ر ػ إلفػ فإلإل1835تػكسمفرإل11حإل م إلمفإلاألمرإلالدػ درإلفاػ ر خإلإل2اليزائرإلكإلسرتأ 

ئػرإلكإلالف د فإلمفإلتد بإلالف ر  إلالاي ر  إلالسرتأ  إلحإلالاػنإلاأػ  دإل  ػ إلتعػ طإلاإلأػا م رإلسػنإلاليزا
تا يػػػ إلتػػػداءإلالم مػػػر فإلفػػػ لار  زإل  ػػػ إلأ  أػػػ إلإل1870اطػػػكرإلالتظػػػ ـإلاليمر ػػػنإلف ػػػدإلأػػػت إلإلر اردمػػػ

اليزائػػرإلحإلإلاإلتػػدم جإلحإلكإلم ػػدهـإلسػػنإلذلػػؾإلالسرتأػػ كفإلالػػذ فإل  تػػتإلل ػػـإلمدػػ للإلم ل ػػ إلكإلاي ر ػػ إلسػػنإل
د أػمفرإلإل29كلرنإلذلؾإلاس م إلمفإلطرؼإلال  كم إلالسرتأ  إلحإلكإل   رإلاـإل ددارإلالر تكفإلالم لنإلسنإل

حإلالػػػػذمإل مػػػػـإلاإلا ػػػػ دإلاليمر ػػػػنإلفػػػػ فإلاليزائػػػػرإلكإلسرتأػػػػ إلحإلكإلملبػػػػ إلاإلما ػػػػ زاتإلالممتك ػػػػ إلإل1884
دػػ دراتإلاليزائػػرإل لػػ إل ػػؿإلمػػفإلالمبػػربإلكإلاػػكتسإلكإلممػػ إلإليػػ تإلاأليتف ػػ إلالمأػػاكردةإلل يزائػػرإل ل متاكإل

المأا مراتإلالمتدمي إلسنإلالتظػ ـإلاليمر ػنإلالسرتأػنإلا  مػؿإل  ػ إلمأػ سإلمت ػ إلدػ دراتإلسرتأػ  حإلكإل
سػػػػرضإلاإل ا ػػػػ رإلالمبل ػػػػنإللدػػػػ للإلالف ر ػػػػ إلالاي ر ػػػػ إلإلإل1889يػػػػكافإلإل02لرػػػػ تكفإلالدػػػػ درإلسػػػػنإلا

إلإلحإلكإلف ذاإلي ؿإلاإلا  دإلاليمر نإلاليزائرإلأكص إله لد إللمتاكي تإلسرتأ إل.إل3السرتأ  

-IIإل:إلكي  إلالد دراتإلكإلمددرإلالكارداتإل

ضػػرفتإل دػػػ رإلكإلإلحطػػ عإلاإلصادػػ دمإلاليزائػػرمإلالار  ػػدم م ػػتإلسرتأػػ إلي هػػدةإل  ػػ إل ضػػ  ؼإلالرإل
 ز ػػػػزاإللس ػػػػرةإلاإلتػػػػدم جإلم  ػػػػـإل  ػػػػ إلالتعػػػػ طإلالايػػػػ رمإلالػػػػذمإلام ػػػػزإلفػػػػرإلصفػػػػؿإلاإل ػػػػابلؿإلحإلكإلهػػػػذاإلا

ص ط ػػتإلاليزائػػرإلتعػػ ط ا  إلالاي ر ػػ إلمػػعإلف ػػدافإلالف ػػرإلاألفػػ ضإلالماكأػػطإلالاػػنإل  تػػتإلإلاإلصادػػ دمإل 
  فإلحإلألفإلاطكرإلال بلص تإلالاي ر  إلسنإل  دإلاإلأػا م رإل ػ فإل هضػعإلل ػ مبلؿااإل ارفط  إلف  إلصفؿإل

إلاليم رؾإلكإلالأكؽإل.إلإلهم إل:إل

أػػػكاءإلالدػػػ دراتإلمكإلالػػػكارداتإلحإلإلالتظػػػ ـإلاليمر ػػػنإلاكي ػػػرإلايػػػ رةإلاليزائػػػرإلت ػػػكإلسرتأػػػ إلاأػػػاط عسرػػػدإل
سػػ ليزائرإلأػػكؽإلل متايػػ تإلالسرتأػػ  إلكإلمدػػدرإلااػػزكدإلمتػػرإلفػػ لمكادإلاألكل ػػ إلحإلف  ػػثإلأػػ طرتإلسرتأػػ إل

                                                           
1 - Charles Robert AGeron, ,op cit, p .25 

2
 .14. فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل- 

3
 .17حإلإل16المريعإلتسأرإلحإلصحص.إلإل- 
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مػػػفإلكارداتإلاليزائػػػرإلمػػػفإلالهػػػ رجإلكإلالمامث ػػػ إلمأ أػػػ إلسػػػنإلالهمػػػكرإلالمر ػػػزةإلل مػػػزجإلمػػػعإلإل     ػػػ إل
إل.إلإل1الم  دفالسرتأ  إلالض  س إلالار  زإلحإلال فكبإلحإلالسكا رإلحإلالمتاكي تإلال  كات  إلكإلإلالهمكر

-III إل:إلتعهةإلالم أأ تإلالم ل  إل إلالتردإلحإلالرركضإلحإلر كسإلاألمكاؿإل( إل

 اكصػػػؼإل تػػػدإلمدػػػ درةإلاألراضػػػنإلاليزائر ػػػ إلكإلاكأػػػ عإلاإلأػػػاط فإلمػػػعإلإلسرتأػػػ إلاألراضػػػنإلاليزائر ػػػ إلال
الأ طرةإل   إلالاي رةإلاله ري  إلحإلفؿإل م تإلسرتأ إلمتذإلا ابلل  إلل يزائرإل   إلتعرإلال م ػ إلالسرتأػ  إل

 إلالسرتأػػ  إلكإلاػػداكل  إلسػػنإلاألأػػكاؽإلاليزائر ػػ إلحإلكسػػنإلهػػذاإلالعػػهفإلمدػػدرإلالر ئػػدإلال ػػ ـإلل رػػكاتإلالمأػػ  
فػػهفإلالترػػكدإلالسرتأػػ  إل م ػػ إلرأػػم  إلسػػنإلاليزائػػرإلكإلالإلإل رضػػنإل1831مفرد أػػإل7سػػنإلإلصػػرارإلفػػ ليزائر

 م فإلرسضػ  إلسػنإلاألأػكاؽإلمػفإلميػؿإلالأػ طرةإل  ػ إلاألأػكاؽإلكإلالثػركاتإلاليزائر ػ إلحإلكإلأػ  دإل  ػ إل
حإلإلالػذمإل دػػدرإلصطػعإلالترػػدإلالضػركر  إلل ا  مػػؿإل18512إلسػػنإليػ تسنإل تاعػ رهإلاهأػ سإلالفتػػؾإلاليزائػرم

 مػػػ إلمفإلتعػػػ طإلالفتػػػػؾإل  امػػػدإل  ػػػ إلمػػػتلإلصػػػػركضإلإلف ػػػػذهإلاأل ػػػداثح خإلالترػػػكدإلفػػػ ليزائرإلكاراػػػفطإلاػػػ رإل
 ػػدؼإلاعػػي عإلالتعػػ طإلالايػػ رمإلدكفإلاإل امػػ دإل  ػػ إلمعػػ ر عإلاإلأػػاثم رحإلألفإلسرتأػػ إلفإلإلل مأػػاكطت ف

كاؿإلكإلالعػػر  تإلاأليتف ػػ إلػػػػعإلر كسإلاألمػػػػ  إلحإلكإلل ػػذاإللػػـإلاعيػػػػػار ػػدإلمفإلاي ػػؿإلاليزائػػرإلمرضإلسرتأ
إل.    إلذلؾ

م  كظػػػ إلحإلمت ػػػ إلالدػػػت د ؽإلإلكإلاتػػػكعإل تإلالم ل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلاطػػػكراعػػػ دتإلالم أأػػػإل1870ف ػػػدإلأػػػت إل
كإلالعػػػر  إلالا  كت ػػػ إلإل1901يك   ػػػ إلإل08ك  إلل رػػػرضإلالزرا ػػػنإلالاػػػنإلاهأأػػػتإل أػػػبإلصػػػ تكفإلػػػػػالي 

كإلالعػػر  إلالمرأػػ    إلحإلإل(Thibaut(إلكإلفتػػؾإلا فػػكإل Lyonnaisكإلم أأػػ إلالرػػرضإلال  ػػكتنإل إلإلالزرا  ػػ 
إل.إل19103م   رإلسرتؾإلسرتأنإلأت إلإل38ف  ثإلف بتإلص م إلاألمكاؿإلالمأاثمرةإل

  اإلنعكاسات اإليجابية لإلندماج اإلقتصادي عمى المداخيل الفرنسيةإل:إلإلالمطمب الثاني

تي حإلأ  أ إلاإلتدم جإلاإلصاد دمإلمفإلهبلؿإل ر   إلالمف دالتإلالاي ر  إلف فإلالف د فإلكإلإلمدلإل ظ ر
تإل  تػػػػتإلاهػػػػدـإلحإلس لمفػػػػ دالإل1870تمػػػػكإلكإلاطػػػػكرإلالم ػػػػزافإلالايػػػػ رمإلالسرتأػػػػنإله دػػػػ إلف ػػػػدإلأػػػػت إل

                                                           
1
حإلإل1972الزف رمإلحإلالاي رةإلاله ري  إلل عرؽإلاليزائرمإلحإلالعر  إلالكطت  إلل تعرإلكإلالاكز عإلحأت إلإلال رفنم مدإل -  

 .إل83ص.إل

2 - Charles Robert AGeron  ,op cit, p .28 . 

إل.إل22 فدإلالر م فإلرزاصنإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل.إل -3  
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ا ا ػػتإلاليزائػػرإلالمرافػػ إلاألكلػػ إلسػػنإلمفػػ دالتإلسرتأػػ إلمػػعإلإل1889هػػبلؿإلأػػت إلالمأػػا مرإلالسرتأػػنإلحإل
حإلكإلالمرافػػ إلالا أػػ  إلسػػنإلكارداتإلالمرافػػ إلالأػػ ف  إلسػػنإلدػػ دراتإلسرتأػػ ا اػػؿإلفػػ صنإلمأػػا مراا  إلحإلكإل

ثػػػـإلمهػػػذتإلالمفػػػ دالتإلااطػػػكرإلفأػػػر  إلس ئرػػػ إلتا يػػػ إلالػػػا  ـإلسػػػنإلم   ت زمػػػػ تإلإلالهػػػ رج سرتأػػػ إلمػػػفإل
إلاإلتدم جإلكإلالأ طرةإل   إلالرتكاتإلالاي ر  إلمفإلطرؼإلسرتأ إلالانإلا افرإلال مػكدإلالسرػرمإللئلصادػ دإلح

سرتػػػػؾإلسرتأػػػػنإلكإلالػػػػكارداتإلإل343.565000الدػػػػ دراتإل ف بػػػػتإلص مػػػػ إل1913ف  ػػػػثإلمفإلسػػػػنإلأػػػػت إل
إل   حإلكإل ذاإل كلتػػ إلهػػذهإلاألرصػػ ـإل لػػ إلتأػػبإلحإلتيػػدإلسرتأػػ إلاأػػ طرإل  ػػ إلإل1سرتػػؾإل550.359.000

مفإلميمكعإلد دراتإلاليزائرإلإل      مفإلميمكعإلكارداتإلاليزائرإلمفإلاله رجإلحإلكإلاأ طرإل   إل
إلإلت كإلاله رجإل.

ال  لم  فإلفأفبإلاطكرإلالدت   تإلإلأ  إلهبلؿإلسارةإلف فإلال رف ف م إلازدادتإلال بلص تإلالاي ر  إلاكإلإلإل
اإلأػػػػاهراي  إلل م ػػػػ دفإلكإلازدهػػػػ رإلايػػػػ رةإلالهمػػػػكرإلحإلكإلسػػػػنإلهػػػػذهإلالساػػػػرةإل  تػػػػتإلاليزائػػػػرإلامثػػػػؿإلسػػػػنإل

أػػػكاءإلمػػػفإلالت   ػػػ إلاإلصادػػػ د  إلمكإلالأ  أػػػ  إلكإلإلسرتأػػػ إلال  مػػػ إلترطػػػ إل تطػػػبلؽإلكإلاكأػػػع أػػػاراا ي  إل
الثر س ػػػ إلحإلسسرتأػػػ إل  تػػػتإلدائمػػػ إلمكؿإلمدػػػدرإلكإلمأػػػاكردإلمػػػفإلاليزائػػػرإلحإلكإلمغ ػػػبإلالدػػػ دراتإلاكيػػػرإل

اإلصادػػػ د  إلحإلف إلضػػػ س إل لػػػ إلمفإلسرتأػػػ إل  تػػػتإلإلمثتػػػ ءإلال ػػػربإلكإلاألزمػػػ تإل ل أػػػكؽإلالسرتأػػػ  إله دػػػ
السرتأ  إل ل إل فلإلاطكرإلالدت   إلس  ػ إلحإلا دؼإلمفإلكراءإل راف طإلاليزائرإلاي ر  إلف لأكؽإلالدت    إل

إلاليزائػرإلألفإلالبرضإلمفإلذلؾإلهكإلالرضػ ءإل  ػ إلممإل ايػ هإلمكإلتعػ طإلدػت  نإلسػنإلاليزائػرإلحإلكافرػ 
دػػت    إلالسرتأػػ  إلحإلكإل  ػػ إلهػػذاإلاألأػػ سإلسرػػدإللمكادإلاألكل ػػ إلكإلأػػكؽإلل متاكيػػ تإلالمهػػزفإلل اػػزكدإلفػػ 

راإلل  ي إلاإلصادػ دإلاألكركفػنإلل ػ إلكإلل م  دفإل زده راإلم  كظ إلحإلتظع دتإلالدت   تإلاإلأاهراي  إل
دػػ دراتإلاإلتاػػ جإلالزرا ػػنإلكإلاإلتاػػ جإلمػػفإلهػػبلؿإلكإلتفػػ فإلذلػػؾإلإلضػػ إلاتاسػػعإلف ػػ إلسرتأػػ حفهثمػػ فإلمتهس

إلإل:الم دتن

إل:د دراتإلاإلتا جإلالزرا نإل:الفرع األول

إلمفإلص م إلميمكعإلد دراتإل%85ف بتإلد دراتإلالمتاي تإلالزرا   إللميمكعإلالزرا  تإلم إل   دؿإلإل

                                                           

إل.إل32المريعإلتسأرإلحصإل.إلإل -إل 1
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حإل  تتإل د إل ؿإلمفإلهذهإلالمتاي تإلمفإلميمكعإلالد دراتإل1928كإلإل1919أتانإلاليزائرإلف فإل
إل:1نػػػػااآلسنإلاليدكؿإلإلمذ كرة م إلهنإلإلالزرا   

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل1928حإل1919(:إلإلإلتأف إلد دراتإلالمتاي تإلالزرا   إلاليزائر  إلف فإلأتانإلإل05يدكؿإلرصـإل 

الأػػػػكؽإلإلسػػػػناتطبلصػػػػ إلمػػػػفإلفت ػػػػ إلدػػػػ دراتإلالمتايػػػػ تإلالزرا  ػػػػ حإل افػػػػ فإل تهػػػػراطإلالزرا ػػػػ إلاليزائر ػػػػ إل
السرتأ  حإلكإلاليدكؿإلالا لنإل فررإلذلؾإلمفإلهػبلؿإلالمرػ د رإلالاسدػ    إلل متاكيػ تإلالزرا  ػ إلاليزائر ػ إل

إل2سنإلالكارداتإلالسرتأػ  
إل.

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

(:إل06يدكؿإلرصـ 
المتاكي تإلاليزائر  إل
إلإلسنإلالكارداتإلالسرتأ  

إل

                                                           
إل.158مإلال كارمإلحإلمريعإلأ فؽحص.د ػػإل- 1
إل.159 دمإلال كارمحإلالمريعإلتسأرحإلص.إلإل- 2

إلمفإلميمكعإلالد دراتإل(%)إلالمتاي تإلالزرا   
    إلالهمكرإل

إل   إل فكب
إل   إلمتاي تإلالم ع  

إل  إلاف حصطفحركحإلال طر
إل  إلهض رإلط زي إلكإلس    

إل  إلالب ف ت ال  س ءإلكإلالس  ف(متاي تإل
إل  إلز تإلالز اكف

إل  إلهض رإلميسس إلكإلفط ط إل
 %100إلالميمكع

إلالر م إلالكارداتإلمفإلاليزائرإل1928ميمكعإلكارداتإلسرتأ إلأت إلإلمتاي ت
إل15.9إل467705إل256364إل فكب
إل62.9إل1404186إل2258089إلتف ذ
إل31إل59840إل192854إلاف 

إل19.8إل59840إل220257إلفط ط 
إل12.34إل122257إل929678إلس    
إل39.5إل54546إل139137إلهض ر
إل9.5إل35077إل368858إلهمكر
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الػركاجإلالػذمإلإلا د تإل    ػ إلسرتأػ إلسػنإلأػتكاتإلالهمأػ ت تإلصػدإلف بػتإلمكي ػ  إلالمداه ؿإلالانكإلمم إل
كركف ػػػ إلكإللدػػػ للإل  ػػػ إلالأػػػكؽإلاألإلف باػػػرإلالهمػػػكرإلاليزائر ػػػ إلسػػػنإلمكركفػػػ إل  مػػػ حإلسرضػػػتإلأػػػ طرا  

ارإله اػكلإل19300.000م ثرإلمػفإلإل1954ت إل تا جإلالهمكرإلال  د  إلأإلف  إلف  ثإلحالهز ت إلالسرتأ  
كإلال ػكامضإلسرػدإلف ػ إل تا ي ػ إلهػبلؿإلتسػسإلإلالفكا  رم   رإلسرتؾإلسرتأنإلحإلمم إلإل55فر م إلم ل  إلاسكؽإل

 ػؿإلهػذهإل 1م   رإلسرتؾإلسرتأنإل6طفإلص ما  إلالم ل  إلمز دإلمفإل100.000(إلإلم ثرإلمفإل1954الأت إل 
 طإل  كات  إلالت اتإل فإلالتعػالمداه ؿإلمض ؼإل ل   إل  ئداتإلال فكبإلكإلز تإلالز اكفإلكإلالمتاكي تإلال

م  ػ رإلسرتػؾإلسرتأػنإلحإلممػ إلرمأػم ؿإلالمأػا مر فإلاإليمػ لنإلإل93ه ؿإلاف ػ إلدػ سنإلالمػدإلف  ثإلحالر سن
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.م   رإلسرتؾإلسرتأنإل6سردإلف  إل كالنإلإل1954هبلؿإلأت إل

إلإل:اإلتا جإلالم دتنإل:الفرع الثاني

المػػكادإلالمتيم ػػ إلالاػػنإل يػػرمإلإل ػػدإل كلكت ػػ لنإلا امػػدإلمأ أػػ إل  ػػ إل أػػاهراجالدػػت   تإلاليت ت ػػ إلسػػنإلف
اػػـإلكضػػ   إلإلاػػنإلاػػرافطإلفػػدكره إلفأػػ ؾإل د د ػػ تر  ػػ إلت ػػكإلالمراسػػتإلالرر فػػ إلمػػفإلمرا ػػزإل أػػاببلل  حإلال

هد د إلل نإلا اـإلفادد رإلالمكادإلالم دت  إلالهػ ـإلت ػكإلمكركفػ حإلممػ إلالث ت ػ إلاػرافطإلمف عػرةإلف إلتاػ جإل
مػ دا فإلمأ أػ ا فإلهمػ :إلإل ػ إلاأػاهراج ركـإلاإلتا جإلالم دتنإل إلإلالزرا ن مط  فحز كتحإلاف ح....(.

كإلاإل دػػػ ئ  تإلالػػػكاردةإلسػػػنإلاليػػػدكل فإلحإلف إلضػػػ س إل لػػػ إلالزتػػػؾإلكإلالردػػػ صإلح2ال د ػػػدإلكإلالسكأػػػس ت
إلراي  إلتظراإلألهم ا  إلسنإلالدت   تل  فإلاكضلإلإلار  زإلسرتأ إل   إلالدت   تإلاإلأاهاالمكإل

إلإلإلالسرتأ  .

ص مػػػ إلمف  ػػػ تإلإل:(إل07يػػػدكؿإلرصػػػـإل 
إلالم ػػػػػػػػػػ دفإلاليزائر ػػػػػػػػػػ إلسػػػػػػػػػػنإلأػػػػػػػػػػت 

المدػػػػدر:إل.إل الك ػػػػدة:الطف(1940
 فدإلالر م فإلرزاصنحإلمريعإلأ فؽحإل

صإلإل-مأػػػاهرجإلمػػػفإلاليػػػداكؿإلص
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.66ح65.

                                                           
1 - Charles Robert AGeron ,op cit, p,p   79, 8    

إل.160.إل دمإلال كارمحإلالمريعإلتسأرحإلصإل- 2

ملؼإلسرتؾإلالر م  إلال يـإلالم  دف
إلسرتأن(

إل199118إل1422600إلال د د

إل42613إل287910إلالسكأس ت

إل5156إل7600إلالزتؾ

إل4870إل4000إلالرد ص
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ر    إلػػػػػزائر  إلإلام ـإلمعػػػػػدت  إلاليػػػحإلمصف تإلسرتأ إل   إلت بإلالثركاتإلالم إلبلؿػػػاالأارإلف صاراب
ال ض رةإلالبرف  إلزإلكإلرمإلمفإلالذمإلُ  د إلإلح1فرجإل  سؿإلال  لمنإلالاتمك  إلحإلكه رإلدل ؿإل   إلذلؾإلهك

 إلكإلاإل د ئ  تإلالمف ت إلسنإلاليدكؿإلاألكركف  حإلدتعإل  ُّرإلمفإل د دإلاليزائرإلكم  دت  إلالطف    
إل.2المكالنإلا  دإلمدلإل سراطإلسرتأ إلسنإلاأاببلؿإلالثركةإلالم دت  

إلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلار  زإلالعر  تإلالسرتأ  إل   إل(:08يدكؿإلرصـ 
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالدت   إلاالأاهراي  إلصفؿإلاالأاربلؿإلمر رت 

إل إلالك دةإلف لم  كفإلطف(.إلف  ـإلاأاربلؿ

إل

إلإل.ات منإل تا جإلكادد رإلالفاركؿ:إلإلالفرع الثالث

الدػػ درةإل ػػفإلم  ػػدإلاألف ػػ ثإلإلمالاػػرابإلاليزائػػرإلإلسػػنإلالم عػػراتإلاإل ي ف ػػ إل ػػفإلكيػػكدإلالم ركصػػ تإلإل
زادإلمػػفإلتعػػ طإلالف ػػثإلكإلالاتر ػػبإل ػػفإلهػػذهإلإلإلح3فػػ ليزائرإل1940الدػػ راك  إلالػػذمإلاػػـإلاهأ أػػرإلأػػت إل

سف ػدإل دػكؿإلالعػر  تإلالسرتأػ  إلإل 1945م ابإلالف كثإلالفاركل  إلأت إلإلاـإل تع ءإلثـإلالثركةإلال  م ح
حإلإل1953كإلإل1952رهصإلالاتر بإلسػنإلأػتكاتإلإل    (S.N REPAL,CFP,CREPS,CPA األرف  

إل   ػػػػكمارإلمرفػػػػع137إلحإلف بػػػػتإلمأػػػػ   إلالاتر ػػػػب1956د أػػػػمفرإل31كإل لػػػػ إلإلحتكاتكإلف ػػػػدإلثػػػػبلثإلأػػػػ
مػػفإلالبػػ زإلإل ر ػػ فم  ػػكفإلسرتػؾإلسرتأػػنحإلكإلا اعػػ ؼإلإل450 م  ػػ إلاتر ػػبحإلكإلاأػػاثم رإلإل102فميمػؿإل

                                                           
1
 : م رةإلم أرإلحإلسرتأ إلكإلمطم    إلالا ر ه  إلسنإلاليزائر.إل   إلالمكصعإل- 

http://www.algeriachannel.net/2017/10/    إل  03/03/2018:ا ر خإلالس صإل ـك

2
 .228.ص حإلمريعإلأ فؽحمأ  دإلمأ م إلد  بإلمت ـ   - - 

3
ت درإلالد فإلأ  دكتنإلحإلكرص تإليزائر   دراأ تإلكإلمف  ثإلسنإلا ر خإلاليزائرإلسنإلال  دإلال ثم تن(حإلطف  إلث ت  إل - 

 .17حإلص.2009متر  حإلدارإلالفد ئرحاليزائرحإلأت إل

إل1962إل1961إلالم  دف
إل662إل2867إلال د د
إل69.5إل71إلالزتؾ

إل12.9إل13إلالرد ص
إل2.9إل2.2إلالت  س

إل389.8إل426إلالسكأس ت
إل35إل77إلالس ـ
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حإلكإلفذلؾإلدتعإلا اعػ ؼإلالفاػركؿإلال ػدثإلسػنإلاػ ر خإلسرتأػ إلفػ ليزائرإل.1الطف  نإلكإلثبلث إلمف رإلفاركؿ
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إل2فركلرإل(ERIK LAGON) فرإل فإلذلؾإل  ر ؾإلال كف

« Rien dessus, tout doit être dessous,des trous Messieurs des tous, là est l’avenir »  

ال  ك ػػ إل يػػ إلله ػػ رإلاإلفرػػ ءإل  ػػ إلاليزائػػرإلسرتأػػ  حإلمكإلسدػػؿإلالدػػ راءإل ػػفإلكإل  تػػتإلهػػذهإلالثػػركةإل
ت إللط صػ إلهػذهإلاأػاببللإلالدػ راءإلضػم فإل« حإلكإل افتإلير دةإلالفرلم فإلالسرتأنإلارػكؿاليزائرمإلالاراب

ااضػلإلفهت ػ إلغت ػ إلف لبػ زإلالطف  ػنإلكإلالفاػركؿحإل مػ إلمت ػ إلاضػمفإلاإلأػاربلؿإلإلاألرضإلحإللم إلا اعست
إل.إلإلإل »إل3لؤلمـإلالبرف  إلسنإلص رات إلمفإل  ثإلالط ص 

إل  فإلمهم ػػ إل أػػاببلؿإلالفاػػركؿإلزمػػفإلاألزمػػ إلاإلصادػػ د  إلالاػػنإلمػػرتإلف ػػ إلسرتأػػ حإلي  ػػتإلد بػػكؿإل رػػـك
السرتأػ  فحإل  ػثإلصػ ؿإلل ػـإلإلحإللمر ف  إل مػ ؿإلالػتسط1957فز  رةإله د إلل يتكبإلاليزائرمإلسنإلم رسإل

هػػذاإل ػػظإل ف ػػرإلما ػػاـإلفػػرإللفبلدتػػ إل  ػػ إلمأػػاكلإلال ػػ لـإلكإلهػػذاإل م ػػفإلمفإل ب ػػرإل« سػػنإل سػػؿإل أػػارف ؿ:
:إلإلإلإل ػػكؿإل أػػاببلؿإلالػػتسطإلصكلػػرإل1959أػػفامفرإل16 مػػ إليػػ ءإلسػػنإلمعػػركعإلد بػكؿإلإلحإل »4 مأػارف ت ....إل

مفإلاهاد صإلسرتأ حإلكإلمفإلل بربإلمدػ للإلإلنالفاركؿإلكإلأ فرإلف صإلاأاببلؿ يبإلمفإلمصكؿإلمفإلإل« 
 .»إل5س رحإلأت  سظإل   رإلكإللفإلتد رإلل ب رإلكلكإلمدلإلذلؾإل ل إلما  بإل ث رة

إلاإلأػاربلؿإلإل كإلإلاأػاهراجاتػ منإلمضػطردإلسػنإلإل1962ع دتإلالساػرةإلمػ إلفػ فإل  اعػ ؼإلالفاػركؿإلكإل ػـك
إلإل.6اإل د ئ  تإلالا ل  إلاظ رهادد رإلالفاركؿحإل

                                                           
1

 -Gérard Destanne De  Bernis,les Problèmes Pétroliers Algériens ,Etudes internationales, volume 02  

            N° :04, 1971, p.576. 
2
 - Ibid,p.577. 

(حإلالم أأ إل1962-1956مزغ دمإلم مدإلل أفحإلم امرإلالدكم ـإلكإلاطكرإلثكرةإلالا ر رإلالكطتنإلاليزائر   إل- 3
إل227حإلص.1989اليزائرحأت إلالكطت  إلل  ا بح

4
 .228المريعإلتسأرحإلص.إل - 

إل.228المريعإلتسأرحإلص.إل- 5
6
 -Gérard Destanne De  Bernis,  op.cit. , p.577 

tonnes année tonnes année 
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  tableau n°   :la croissance de l’extraction et l’expoitation du pétrole(    -    )إلإلإل

مت  ػػ إلإلكإلحفػػرإلي راا ػػ إلاألكركف ػػ إلت سأػػتإلحسرتأػػ هػػذاإلالمأػػاكلإلالػػذمإلف بػػرإلالاطػػكرإلاإلصادػػ دمإلسػػنإل
م  تػػ إلسػػنإلمدػػ ؼإلالػػدكؿإلال ظمػػ إلحإلكإلالسضػػؿإل  ػػكدإل لػػ إلثػػركاتإلالمأػػا مراتإلالاػػنإلظ ػػتإلا ػػ شإل

إلازدهػرالسرتأػنإلكإلإلاالصادػ دالظ ـإلكإله د إلاليزائرإلحإلفسضؿإلا ػؾإلالمأػا مراتإلاطػكرإلإلكطهةا تإل
كإلفدكت  إلسػلفإلسرتأػ إلالإلاأػ كمإلعػنءإلحإلكإلهػذاإلمػ إلمدر ػرإلم  ػ إلاليتػراؿإلد بػكؿإلكإلس ػرإلسػنإلرفػطإلا ػؾإل

إل.المأا مراتإلف اس ص  تإلا  كفإلمفإلميؿإلاهم فإلاإلصاد دإلالسرتأنإلمفإلال بلؾ

 المطمب الثالث : دواعي إبرام إتفاقيات التعاون الفرنسية الجزائرية 

دس تإل ؿإلطرؼإل ل إلأ كؾإل أػاراا ي  إلإلظركؼإلاليزائر  إلسنإلاـإل فراـإل اس ص  تإلالا  كفإلالسرتأ  إلإلإل
إلتكضلإلذلؾإلس م إل  نإل:فرإللا ر ؽإلاألهداؼإلالانإلأطره إلكإلإله د 

إلإل:ف لتأف إلل يزائرػإل:إلالفرع األولإلإل

      -I إلأ  أ  إل: 

الظػػػركؼإلالاػػػنإلم ػػػزتإلساػػػرةإل ت رػػػ دإل اس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلحإلكإلالم  أػػػبإلالاػػػنإل رر ػػػ إلصػػػ دةإليف ػػػ إلإلإلإلإل
سػػنإل  س ػػ فإل لػػ إلافتػػنإلأ  أػػ إل ها ػػ رإلإلالػػكطتنإلرالا ر ػػإليف ػػ الا ر ػػرإلالػػكطتنإلحإلدس ػػتإلفمس كضػػنإل

  إلمػػعإلسرتأػػ إلكإلمػػػ إلمل راػػرإلمػػػفإلكإلهػػكإلالار  ػػػزإلمكالإل  ػػ إلم أػػبإلكصػػػؼإلال ػػربإلالمأػػػ إلحاألكلك ػػ ت
الا أس  إلالانإلكض ا  إلسرتأػ إلإلمعإلالمكاسر إل   إلف صنإلالعركطإلححإلثـإلال دكؿإل   إلاإلأاربلؿدم ر

صإل  ػػ إلاأػػامرارإلالمأػػا مرإلالسرتأػػنإلسػػنإلالأػػ طرةإلالاػػنإل  تػػتإلاػػتإلتدػػكصإلاإلاس ص ػػ تؿإلمػػفإلهػػبل
 فإلار  زإلاليزائرإل   إلت ػؿإلاإلأػاربلؿإلإلإل إلا ي  ا   إلثركاتإلاليزائرإلكإلفر ئرإلسنإلالرط   تإلاإلأارإل

ك ػػدةإلالاػػرابإلالػػكطتنإلكإلك ػػدةإلعػػ فرإلحإلسمػػفإلفػػ فإلاإلها ػػ راتإلالاػػنإلإل  سػػظإلال  مػػؿإلالب ػػرإلالمترػػكص
إلئرإلحإلرسضتإل ؿإلمفإلس رةإلاإلتدم جإلالانإلا دؼإل ل إلم كإلالعهد  إلالكطت ػ إلح رضتإل   إلاليزا

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلكإلس ػػػرةإلالارأػػػ ـإلالاػػػنإلا ػػػدؼإل لػػػ إلسدػػػؿإلالدػػػ راءإل ػػػفإلالعػػػم ؿإلاليزائػػػرمإلمػػػعإل رأػػػ ءإلتظػػػ ـإل  ػػػـإل
رضإلاإلأػػاربلؿإلكإلالا ػػ كفإلمػػعإلحإلكإلصف ػػتإلاليزائػػرإلف ػػإلسػػنإلاليزائػػرإلاارمأػػرإلاألص  ػػ إلالسرتأػػ  إلس ػػدرالن
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل1اإلاس ص ػػػػػ تإل أػػػػػبإلالمفػػػػػ داإلالما ػػػػػ رؼإل    ػػػػػ إلدكل ػػػػػ   ػػػػػاـإلا ػػػػػد ؿإلتدػػػػػكصإلحإلكف ػػػػػده سرتأػػػػػ 

إلاتاعػػػ رالمامث ػػػ إلمأ أػػػ إلسػػػنإلضػػػبطإلإلسردػػػ إلالظػػػركؼإلالاػػػنإلا  عػػػ  إلسرتأػػػ حإللرػػػدإلاغاتمػػػتإلاليزائػػػر
                                                           
1 - Jean Offredo ,l’ Algérie avec ou sans la France, les éditions de CERF ,Paris 197  , P 19 
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلال ر ػػػ تإلالا رر ػػػػ إلالاػػػػنإلاػػػػد م  إلالػػػػدكؿإلالمامدتػػػ إلحإلكإلهػػػػذاإلاطف رػػػػ إللمفػػػػ داإلم ثػػػػ ؽإلاألـإلالما ػػػػدةإل
د بكؿإل ا إلإلاليتراؿحإلكإلمفإلي  إلمهرلإلضبطإلاألصداـإلالأكداءإل   إل1كإلمأ كاةإلالدكؿإلسنإلالأ  دةإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل. ءاالأػػػػػاسااتظػػػػػ ـإلإلاتاظػػػػػ رالػػػػػذمإلا دػػػػػ تإل   ػػػػػرإلاليزائػػػػػرإلحإلسػػػػػنإلإل ارايػػػػػعإل ػػػػػفإلارر ػػػػػرإلالمدػػػػػ ر
اليزائػػػرإل  تػػػتإلاػػػرلإلمفإلاإلأػػػاربلؿإل   ػػػرإلاإل اػػػراؼإلالػػػدكلنإلالػػػذمإل متػػػعإلارايػػػعإلسرتأػػػ إل ػػػفإلإلكإلممػػػ 

تدكصإلاإلاس ص  تإلف دإلالمد دص إل     إلسنإلاألمـإلالما دةإلحإلكإلف ده إل م فإلل يزائرإلمط لف إلسرتأ إل
إل.إلمت أف إلغ رإلفا د ؿإلمكإل لب ءإلف ضإلتدكصإلاإلاس ص  تإل ذاإل  تت

-II  إل صاد د

ه د إلحإلإلرإلالرط عإلالدت  ن  إلاطكإلفإلفرت مي إل صاد د  إلماتكعإل  دؼإل لاضمتتإل اس ص  تإل  س  إلإلإل
إلإل الذمإلظؿإلم مع إلألز دإلمفإلصرفإل إل1958م اػكفرإلإل03ف  ثإلم  فإلاليتراؿإلد بكؿإلسنإلهط فرإل ػـك

 إلسنإلصأتط ت إل فإلك دإلاليزائر  فإلفمأارفؿإل صاد دمإلكإلأ  أنإلزاهرإلأم هإلمعركعإلصأتط ت إلحإل مػ
 لػ إلإل1958م  فإل فإلاطك رإلمع ر عإلالفاركؿإلكإل ددإلمدةإلهذاإلالمعركعإلالاػنإلاماػدإلمػفإلت   ػ إلأػت إل

ه اػ رإلمراضػنإلزرا  ػ إلل يزائػر  فإلحإلمػعإل أػ  فإلإلإل250.000حإلكإلهكإلمعركعإل اضمفإلمتلإلإل1964
ث ثػػ فإلمػػفإلاألطسػػ ؿإلاليزائػػر  فإلإلمتدػػبإلعػػبؿإلحإلمػػعإل دهػػ ؿإل400.000م  ػػكفإليزائػػرمإلحإلكإلاػػكس رإل

اهأػ سإلميمك ػ تإل فػرلإللدػت   إلالم ػ دفإلكإلالمػكادإلال  م  ئ ػ إلحإلكإلمػتلإلصػركضإلإلحإل2 ل إلالمدارس
م أأ إلالانإلاأاس دتإلمفإلر كسإلممكاؿإلكإل ذلؾإلإل300ل مر كالتإلال مكم  إلالم امدةإلف إلض س إل ل إل

لدػػػػت   إلاليػػػػكاربإلسػػػػنإلاليزائػػػػرإلإل(BATA الرتػػػػكاتإلحإلم أأػػػػ إلف اػػػػ  إلدػػػػت   إلمت ػػػػ إلم أأػػػػإلحالمػػػػتل
د بإلإلفكهرافإلحإلمر بإلركتػكإلكإلفػ رلنإلفػ ليزائرإلال  دػم إلحإلاتعػ طإلال  دم إلحإلمدتعإلال د دإلكإلال

(إلكإلالدت   إلال د د  إلف ت ف إل إلفكفإلأػ فر (إلكإلOnckفيفؿإلالكتؾ إلالدت   إلاإلأاهراي  إلل سكأس ت
الاػنإلاهأأػتإلف ػدإلاكدػ ؿإلإلم مؿإلا ر رإلالفاػركؿإلفػ ليزائرإلال  دػم إلكإلالدػت   إلال  م  ئ ػ إلفػهرز ك

طػػفإلإل400.000حإلدػػت   إل أػػاهراجإلال د ػػدإلمػػفإلمػػتيـإلالػػكتزةإل إلإل3الفاػػركؿإلكإلالبػػ زإلمػػفإلالدػػ راء
معإلاكأ عإلالدت   تإلفمتطر إلمرز كإل إلدت   إلاالأمدةإلإلح(إلحإلمدس ةإلا ر رإلالفاركؿإلف ل راشأتك  

(إللترػؿإلالفاػركؿإلكإلpipelineحاأللكم ت كـإلحإلالأف ئؾإلحإلالم ا فإل(حإل تي زإلمت ف بإلف  بإلال فإل إلاألزكا  
                                                           
1 - Aissa  khodri , L’égalité souveraine des états et la solidarité internationale pour le développement ,                

            O p u , Alger ,1990,p    8   

2 - Charles Robert AGéron,,op cit,p . 107 . 

3 -  René Gallissot , L’économie de L’Afrique du nord, presses Universitaires de France, 1962, 

                                          pp.100. 
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل1حكإلمػػػػػػفإل  أػػػػػػنإلالرمػػػػػػؿإل لػػػػػػ إلمرز ػػػػػػكإل1961 تػػػػػػتإلأػػػػػػت إلالبػػػػػػ زإلمػػػػػػفإل  أػػػػػػنإلمأػػػػػػ كدإلكإلمكه
هػػذهإلالمعػػ ر عإلكسػػرتإلمت دػػبإلعػػبؿإل  س ػػ إللاعػػب ؿإلاليزائػػر  فإلكإل اػػ إلاألي تػػبإلحإلف إلضػػ س إل لػػ إل
ذلؾإلاأاس دإلاليزائرإلمفإلامك ؿإلم لنإلإلتي زإلهػذهإلالمعػ ر عإلحإلمػعإلا رػنإلمأػ  داتإلارت ػ إلكإلالا ػ كفإل

إلإلسنإلمي لنإلالا   ـإلكإلالد  إل.

إلإلإل:إلف لتأف إللسرتأ :إلالفرع الثاني

ربإلسرتأػػ إلسػػنإلهػػذهإلاإلاس ص ػػ تإل ث ػػرةإلكإلماتك ػػ إلكإلطك  ػػ إلاألمػػدإلح ماػػدتإلمث رهػػ إل لػػ إلكصاتػػ إل فإلمػػآإلإلإل
ال  لنإلأكاءإل   إلالمأاكلإلالػدكلنإلمكإل  ػ إلالمأػاكلإلالثتػ ئنإلالمف عػرإلف ت مػ إلحإلسسػنإل  اػ إلال ػ لا فإل

إلسرتأ إلهنإلالمتاسع:إل

-Iإل:إل   إلالمأاكلإلالدكلنإل

 تاعػػػػ رإلإلمػػػػفإلالأ  أػػػػ إلالسرتأػػػػ  إل ايػػػػ هإلمأػػػػا مراا  حإلمهم ػػػػ إلايام ػػػػتإلظػػػػركؼإلماتك ػػػػ إلغ ػػػػرت  إل
حإلالػذمإل1945ال ر  تإلالا رر  إلل ع كبإلالمضط دةإلف دإلددكرإلم ث ؽإله ئ إلاألمػـإلالما ػدةإلأػت إل

حإلكإلمفإلي  إلمهرلإلسلفإلإل1955تاتإل ترإلا ابلتإلل ع كبإلالمأا مرةإلكإلالسر رةإلسنإلم امرإلف تدكت إل
 ءإلميأػػداإللمفػػ داإلالثػػكرةإلالسرتأػػ  إلكإلهػػنإلال ر ػػ إلكإلاإلهػػ ءإلكإلالمأػػ كاةإلحإلكإلمػػفإلمعػػركعإلد بػػكؿإليػػ

ي ػػػ إلث لثػػػ إلسػػػلفإلاب ػػػرإلالظػػػركؼإلالدكل ػػػ إلمثػػػ رإلمهػػػ كؼإلسرتأػػػ إلفػػػهفإلاتضػػػـإلاليزائػػػرإل لػػػ إلالم أػػػ رإل
االت  ػػ زإلكإلالاه ػػنإل ػػفإلالدػػؼإلال  فرالػػنإل لػػ إلمتظمػػ إل ػػدـإلإلاالتضػػم ـاإلعػػارا نإلالعػػ ك نإلحإلمػػعإل

 ل إلس رةإلرفػطإلا ر ػرإلاليزائػرإلفكأػ   إل أػاراا ي  إلاظػؿإلاػرفطإلإل تإلسرتأ هذهإلالظركؼإلدسإل إلالسرتأن
إلحإلف إلضػػػػ س إلمفإلميمك ػػػػ إلال أػػػػ ر  فإلاليزائػػػػرإلدائمػػػػ إلفػػػػ لم اركفكؿإلكإلهػػػػكإلرفػػػػ طإلالا ػػػػ كفإلالمي ػػػػؼ

السرتأ  فإل  تكاإل اهكسكفإلمفإلالاكأعإلاألمر  نإلحإلف  ثإل  تتإلاليزائرإلصفؿإل أاربلل  إلمتطر إلدراعإل
ةإلاألمر   ػػ إل  ػػ إلالمأػػاكلإلفػػ فإلثػػبلثإليف ػػ تإلهػػنإلسرتأػػ إلكإلاإلا ػػ دإلالأػػكس انإلكإلالكال ػػ تإلالما ػػد

إل ػػ إلمػػفإل  امػػدإلاليزائر ػػكفإلس مػػ هػػذاإلالكضػػعإلي ػػؿإلالسرتأػػ كفإلالػػد مرراط كفإل اأػػ ءلكفإل إلالػػدكلنإلح
:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2ممػػػػكرهـإلفرػػػػكل ـإل اكلػػػػكابإلاليزائػػػػر  فإلالمأػػػػ  دةإلمػػػػفإلسرتأػػػػ إل اػػػػ إلحإلكإل طم ػػػػكفإلمفإل ط ػػػػف ػػػػد

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل        "  Aidez- nous a vous aider ,dites nous un peu  ou vous comptez aller après  إلإل"إلإلإلإل 

                                                           
1
 -Ibid,p.101 

2 - Frantz Fanan, pour la révolution Africaine, librairie François Maspero ,1969 , p . 82 
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اهكستإلسرتأ إلمفإلهطرإلاكأعإلالكال  تإلالما دةإلاألمر    إلسػنإل سر ر ػ إللمكاي ػ إلال ػ لـإلالعػ ك نإللردإل
كإلضػػمتإل ل  ػػ إلدكؿإلمكركفػػ إلالبرف ػػ إلمػػعإلال مػػؿإل  ػػ إلمأػػ  دةإلالػػدكؿإلإلفز  مػػ إلاإلا ػػ دإلالأػػكس انإلح

طفرػػػ إللتدػػػكصإلم ثػػػ ؽإلاألمػػػـإلالما ػػػدةإلحإلكا ز ػػػزإلدػػػؼإلإلالمأػػػا مرةإل اػػػ إلا دػػػؿإل  ػػػ إل أػػػاربلل  
مػػػعإلكضػػػعإل أػػػاراا ي  تإلم  مػػػ إلل أػػػبإلإلا ػػػدةإلاألمر   ػػػ إلسػػػنإل طػػػ رإلال ػػػربإلالفػػػ ردةإلحالكال ػػػ تإلالم

إلإل.إل1المأا مراتإلالمأار  

ده ػػتإلاألمػػـإلاألكركف ػػ إلسػػنإلمت سأػػ إل صادػػ د  إلكإله دػػ إلملم ت ػػ إلالبرف ػػ إلكإل تي اػػراإلكإل  ط ل ػػ إل مػػ إل
إلتضػػػػػمتإل  اي يػػػػػ تإلمت هضػػػػػ إللئلأػػػػػا م رإلكإللضػػػػػم فإلمعػػػػػ ر    إلكالمػػػػػكادإلاألكل ػػػػػ إلسػػػػػنإل سر ر ػػػػػ إلح

السرتأػػػػنحإلسسػػػػنإل  ط ل ػػػػ إلصػػػػ ـإلالعػػػػ بإلفمظػػػػ هراتإلمطػػػػ لف فإل  ػػػػكما ـإلف ػػػػدـإلاإلتضػػػػم ـإلكإلالإلاه  ػػػػدإل
لئلأػػا م رإلالسرتأػػػنإلحإلممػػػ إلملم ت ػػ إلمت ػػػتإلالدػػػ ؼإلمػػفإلالا ػػػدثإل ػػػفإلالأ  أػػ إلالسرتأػػػ  إلحإلكإلهػػػذهإل

إلمػػػ مػػػفإلال دػػكؿإل  ػػػ إلاإلأػػػاربلؿإلحإلس إلالمكاصػػؼإلزادتإلمػػػفإلد ػػػـإلكإلمأػػ  دةإلالمأػػػا مراتإلالسرتأػػػ  
أػػاببلؿإله ػػراتإلا ػػؾإل ػػ إلتظػػ ـإلاألسضػػ   إلالػػذمإلا اأػػفارإلفػػ لركةإل اػػ إلاأػػامرإلسػػنإلا  سظػػتإلسرتأػػ إل 

ده ػتإلسرتأػ إلسػنإلدػراعإل صادػػ دمإلمػعإلفػ صنإلالػدكؿإلاألكركف ػ إلكإلاطػكرإلالس ػػرإلإلالػدكؿإلالضػ  س إلحإلك
إل.إل"2 سر ر  إلذه رةإلا اسظإلف  إلسرتأ إل ل إل سر ر  إلذه رةإلا سظإلف  إلمكركف إل"اإلصاد دمإلمف

إل:إل   إلالمأاكلإلالسرتأنإلII-إل

رفػػطإلاليتػػراؿإلد بػػكؿإلس ػػرةإلال دػػكؿإل  ػػ إلاإلأػػاربلؿإلف لمكاسرػػ إل  ػػ إل اس ص ػػ إلالا ػػ كفإلمػػعإلسرتأػػ إلحإلإل
اليد ػػدةإلحإلألفإلمػػفإلهػػبلؿإلهػػذهإلاإلاس ص ػػ تإل  سظػػتإلإلاالأػػا م ر  كسػػنإلال ر رػػ إلهػػنإلركافػػطإلال  متػػ إل

كإلفأػػطتإلتسكذهػػ إلفطر رػػ إلإلسرتأػػ إل  ػػ إل ػػؿإلم  أػػف  إلالاػػنإل  تػػتإلااماػػعإلف ػػ إلهػػبلؿإلساػػرةإلاإل ػػابلؿإلح
إل رت ػػػ إلحإلالم ل ػػػ إل(إلحإل مػػػاعػػػر   إلسػػػنإلص لػػػبإل اسػػػ صنإلكإلسػػػنإل ػػػؿإلالم ػػػ د ف إلاإلصادػػػ د  حإلالثر س ػػػ إلحإلال

كإلسػػنإلالمر فػػؿإلمت ػػتإلل يزائػػرإلاإلأػػاربلؿإلمػػعإلإلحكإلضػػم ت  إلسرضػػتإل  ػػ إلاليزائػػرإل م  ػػ إلمدػػ ل   
  مػػؿإلالأػػ  دةإلكإلل ػػ إلمفإلاهاػػ رإلالتظػػ ـإلالأ  أػػنإلكإلاإلصادػػ دمإلالػػذمإل ت أػػف  إلحإلكل ػػفإلممإل أػػاربلؿإل

مفإلهبلؿإلهذهإلاإلاس ص  تإلمزالػتإلسرتأػ إلالعػؾإلالػذمإلإلال  مت إلاإلصاد د  إلالسرتأ  إل  أنإلسنإلظؿإلأ 
صػػدإل ػػ دمإل لػػ إلاإلهػػبلؿإلإل كبإلالاػػنإلت لػػتإل أػػاربلل  إللف ػػدات ـ راكدهػػ إلكإلالاهػػكؼإلمػػفإلمفإلاأػػ  رإلالعػػ

الاػػػػنإلاػػػػت  سإلأػػػػ ف إل  ػػػػ إلثػػػػركاا ـإللػػػػا  م ـإلسػػػػنإلإلفاػػػػكازفإلاإلصادػػػػ دإلسػػػػنإلالػػػػدكؿإلالمدػػػػت  إلحإلتظػػػػرا
                                                           
1 Ibid , p,p . 112 ,127 . 
2 - - Ibid , p. 110 . 
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الدكؿإلال ظم إله د إلالدت   تإلالا ك    إلل مػكادإلاألكل ػ إلحإلكإلالدػت   تإلاإلأػاهراي  إلدت   تإل
  ػػ إلهػػذاإلاألأػػ سإلسػػلفإلرغفػػ إلاإلأػػا م رإلالسرتأػػنإلإلؿإلالمدػػ تعإلال فػػرلإلسػػنإلالم اركفػػكؿإلحالاػػنإلامػػكإل

  تتإلا دؼإل ل إلاع  ؿإل ا  دإليزائرمإلسرتأنإلغ رإلص فؿإللئلتسد ؿإلمكإلم إل أػم إلاإلا ػ دإلالس ػدرالنإل
رتأػػ إلكإلسػنإلتسػسإلالكصػتإلسإلا افػرإلسرتأػ إل ماػدادإلألكركفػ إلسػنإلاليزائػرإلرمإلحإلمػفإلهبللػريزائػالسرتأػنإلال

مم إلسنإل ط رإلتظ ـإلدس عإلالم أ رإلالبرفنإلحإلسلفإلاليزائرإلا اؿإلم  تػ إلإل مادادإلألكركف إلسنإل سر ر  إلإلك
 يػػبإلمفإلإل «1لػػرم عػػ ؿإلدكفػػرمإلرئػػ سإلال  كمػ إلالسرتأػػ  إلأػػ فر إلفركإلإل ت ػ إله مػ إلسػػنإلالمتطرػػ إلحإل فػػر

إلالضػػس فػػهفإلال ر ػػ إلكإلالت ضػػ إلكإلاألمػػفإلكإلالأػػبلـإلمػػرافط فإلف ػػذهإلالرط ػػ إلمػػفإلال ػػ لـإلحكإلسػػنإلتس ػػـإل
المر ف  إلمفإلالف رإلاألف ضإلالماكأػطإلاكيػدإلسرتأػ إلفكافػ إلمكركفػ إلحإل فإل ػؿإلم  كلػ إل  ػ إلهػذهإلالك ػدةإل

ممفإلحإلكإلارك  إلهذهإلاألرضإلهكإلالأبلـإلحإلكإلل ذاإلكإلمم إلالإلعؾإلس رإلس   إلسرتأ إلمفإلإلالاراف  إلهكإلالبل
إلإلإلإلإل .»اي ؿإلهذهإلالمتطر إلمب ر إلكإلاأ طرإل     إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

                                                           
1 - Ibid , p. 162 . 
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 انيللللللحث الثلللالمب

 :هيمنة و روابط تعاقدية يجب مراجعتها الفرنسية الجزائرية إتفاقيات التعاون

ف لرغـإلمفإلمفإل اس ص  تإل  س  فإلصدإلاـإل فرام  إلهبلؿإلسارةإلز متإلس   إلسرتأ إلفهت  إلدكل إلمامدتػ ح م تإل
 ػ إلكص ػتإل إل الإلمتال ض رةإلكإل ركؽإلاإلتأ فإلحإلكإلمأ  دةإلالعػ كبإلالسر ػرةإل  ػ إلالا ػررع  رإلتعرإل

  ثإليم تإلف فإلالتظرةإلالار  د  إلل أ  دةإلحإل اس ص  تإل  س  فإل فرتإل ترإلتدكصإلسنإلات صضإلد رخ
التظػرةإلاإلأػا بلئ  حإلكإلإلكإلافر إلال بلص إلالر ئم إلمفت ػ إل  ػ إلكإلالتظر  إلالم  درةإللئلأا م رإلاليد دح

تإلات متإل فإلالمه د  إلكإلالمأا مرإللتسأرإلالأ  دةحإلثـإلالركام إلحإلثـإلالكد   حإلكإلهنإلمرادس اد  ءإل
ف  ػػثإلالإلإلح فإلالمأػػ كاةإلالر تكت ػػ إلفػػ فإلالػػدكؿإلا تػػنإلالا ػػ س إلسػػنإلال رػػكؽإلكإلاإللازامػػ تإلاإلأػػاببلؿ 

إل.1ءإلدكفإلأ ئرإلالدكؿا دؿإلدكل إل   إلال ركؽإلم ثرإلمفإلغ ره إلمكإلااماعإلفل س 

إل أب اس ص  تإل  س  فإلالد درةإل فإلاإلدارةإلالسرتأ  إلم هنإل الإلضم ت تإللم ل فإلالماافعإللتدكصإل
إلك إلسنإلاألراضنإلاليزائر  ح إللئلأامرارإلسنإلال  مت إلسرضإلسرتأ   مر فؿإلال دكؿإلإلعركطإلا أس  

 .إل2   إلاإلأاربلؿ

« IL s’agissait, en fait, de la garantie des garanties, la condition des conditions à   

l’octroi de l’indépendance, c’est-à-dire l’assurance contractée pour une succession 

respectée »                                                                                                                      

المأػػػا مرإلالسرتأػػػنإلكإلاليزائػػػرحإلممػػػ إلم طػػػ إلإلتدػػػكصإل اس ص ػػػ تإل  س ػػػ فإلمثفاػػػتإل ػػػدـإلالا ػػػ س إلفػػػ فإل
كإلهػػذاإلمػػػ إلإلؿإلمػػػفإلا ػػؾإلاإلاس ص ػػ تإلغ ػػرإلال  دلػػ حل اتدػػإلأػػ ت  سردػػ إلإلل طػػرؼإلالماضػػرر اليزائر(

                            . دثإلسنإلالمرا ؿإلالانإلا تإلاإلأاربلؿ إلربإلض رةإلت س  (

 اإلمتيازات الفرنسيةالفرنسي و  –مجاالت التعاون الجزائري اإلطار القانوني ل المطمب األول:  

طػتإلالف ػد فإلسػنإل ػدةإلميػ التإلصفؿإلالعركعإلسنإلاكض لإلاإلط رإلالاعر  نإلل بلص تإلالا  كفإلالانإلرف
ألت ػ إلإلإلحفؿإل أػاثت ئ  إلفهفإل بلص تإلالا  كفإلف فإلاليزائرإلكإلسرتأ إلثت ئ  إلمم زةتتكهإلإل يبإلمفإلح  ك  إل

كر ػػزتإلمػػفإلإلحأػػاربلؿإلفلمضػػ ءإلااس ص ػػ تإلالا ػػ كفإلال دػػكؿإل  ػػ إلاالإلرفػػطإلماكصسػػ إل  ػػ إلعػػرطإلهػػك

                                                           
إل.213حإلص.1973مس دإلع  بإلحإلالمتظم تإلالدكل  حإلدارإلالت ض إلال رف  حإلالر هرةحإلإل- 1
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تدػكصإلسػنإلإلالررارإلفأفإل ددارأ   إلكإل إلهبلؿإلهذهإلاالاس ص  تإل   إلا ك ضإلاالأاربلؿإلالأ  أنإل
إلمكضػػلإلهػػكإلرفػػطإلالأػػ  دةإلإلحفتػػكدإلااس ص ػػ تإلالا ػػ كفإلم تػػتإلسرتأػػ إلمػػفإلالأػػ طرةإلاالصادػػ د   كإلفمس ػػـك

هػػػكإلالأػػػفبإلال ر رػػػنإلسػػػنإل ػػػدـإلاطػػػكرإلإلكإلح ػػػفإلالػػػا  ـإلسػػػنإلالتعػػػ طإلاالصادػػػ دمإلإلالكطت ػػػ إلفػػػ لاه ن
إلإلإلالا  كفإلف فإلالف د فإل.إل

ع رؿإلد بكؿإلهذاإلالررارإلهكإلممرإل سرضرإلالمفػدمإلالػذمإلماهػذهإلعهدػ  إل تػدإلا د  ػرإلإلاليتراؿ فإلااه ذإل
 ضػكإلسػػنإلالميمك ػ إلمفإلادػػفلإلكإل ػػفإلإل م ػػفإلل ػؿإلدكلػػ إل« :إلفركلػرإل1960/  /  ل دأػاكرإلسػػنإل

  ػ إلهػػذاإلاألأػ سإلسرػػدإلحإلكإل»1مػفإلغ ػػرإلمفإلارطػعإلدػػ ا  إلف لميمك ػ طر ػؽإلاالاس ص ػ تإلدكلػػ إلمأػار  إل
الػػػكزراءإلرئػػػ سإلإلم ػػػدكإلإلالا ػػػ كفإلحإلااس ص ػػػ ترفطػػػتإلسرتأػػػ إلعػػػرطإلال دػػػكؿإل  ػػػ إلاالأػػػاربلؿإلفاكص ػػػعإل

 تتػ إلهتػ إلممػ ـإلاػداهؿإل م اػ فإلإل« :سػنإلادػر  ر  ػ إلذلػؾإلإل(Michel Debréدكفػرم إلمعػ ؿالسرتأػنإل
إل.» 2االأاربلؿإلكإلااس ص  تإلالا  كفإلكإلالإل م فإلأل دهم إلمفإلااـإلمفإلدكفإلاألهرلإلحسنإلكصتإلكا د

« On donne l’indépendance à condition que l’état, une fois indépendant, s’engage à 

respecter les accords de coopérations signés antérieurement.il ya deux systèmes qui 

entrent en vigueur simultanément : l’indépendance et les accords de coopération  L’un 

ne va pas sans l’autre » 

 غ ػػػرإلإلمفاػػػكركإلالمبل ػػػظإلسػػػنإلهػػػذهإلاالاس ص ػػػ تإلهػػػكإلار  ػػػدإلالأػػػ  دةإلالكطت ػػػ إلفمػػػتلإلاليزائػػػرإلاالأػػػاربلؿإل
  رإلإلاليزائرإلل تظ ـإلاالصاد دمإلكإلالأ  أنإلالػذمإلارغػبإلس ػرإلالإل مت  ػ إل ر ػ إلألفإل ر  إلاهاإلح  مؿ(
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإله متػػ إلالطػػرؼإلالسرتأػػنإلحإلإللص ػػ تإلالا ػػ كفإلسػػنإلميمػػؿإلتدكدػػ  إلاػػريااس إلط لمػػ إلحإلالرػػراراتإل دػػدار

إل.كإل ظ رإلذلؾإلمفإلهبلؿإلفتكدإل اس ص  تإل  س  ف

 

 

 

 
                                                           

-الا  كفإلالسرتأنإلاإلسر رن إلف فإل  ث  تإلالاتتظ رإلكإل  راه تإلالاطف ؽ فدإلال م دإلدت  ينإلح - 1
 57حإلصإل.إل2007الم  رؼإلاليد دةإلحإلإل(حإلمتعكراتإلم  دإلالدراأ تإلاإلسر ر  حإلمطف  1990ح1960

2 - Aissa khodri, op cit ,p.94.  
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 .كمهـإلمي الارإلالم ثرةإلالسرتأ  إلاليزائر  إلاإلط رإلالر تكتنإللمي التإلالا  كف:إلالفرع األول

I- ٌاإلطبس اٌمبٔىٍٔ ٌٍتعبوْ اٌفشٔسٍ اٌدزائش : 

 كؿإلمرف  إلمهداؼإلإله فتكدإلام كرتإل اس ص  تإل  س  فإلهنإلاإلط رإلالر تكتنإلل ا  كفإلالسرتأنإلاليزائرمح
 :إل1هن مأ أ  

.كإلصؼإلاطبلؽإلالت ر 

.  اتظ ـإل  ـإلالسارةإلاالتار ل 

األص   إلاألكركف  إلكإله د إلالسرتأ  إلمت  . م   إلمد للإل 

.إلالا  كف 

هػػػكإلادػػػكرإلعػػػ مؿإللمدػػػ للإلسرتأػػػ  إلسػػػنإلاليزائػػػرإل يػػػبإلإلسػػػنإل اس ص ػػػ تإل  س ػػػ فإلاألهػػػداؼإلالمأػػػطرة
 أػامرارإلالاكايػدإلإلاألأػ سإلس  ػ إلهػكإلضػم فحإلسػنإلصط  ػ تإلمها سػ إلاإل اس ظإلف  إلكإلالم  سظ إل    ػ 

السرتأنإلسنإلاليزائرإلف دإلاإلأاربلؿحإلكإلل ذاإلالأفبإل  تتإلاإلاس ص  تإلالمكص ػ إلمتسدػ  إلل ت ػ إلا رػؽإل
اعػػ ؿإل  ئ ػػ إلإلكا ػػدةإلإلاػػرفطإلإلمط فرػػ إللف ضػػ  إلالػػف ضإلارر فػػ حإلاس ص ػػ تإلإلميمػػعإلن ػػسإلحهػػدؼإلكا ػػد

إلإل.إل2إلالانإل  سظتإلس   إل   إل بلص تإلمم زةسرتأ إلف لدكؿإل

 une coopération « en faisceau » constituée par une « famille » de conventionsإل

presque identiques liant la France à des États avec lesquels elle entretenait des 

relations « privilégiées » 

ؿإلال  كمػ إلالسرتأػ  إلالما  رػ إلفػ ليزائرإلإلمرافطػ إلف ل دػكإلإللردإلكردتإلااس ص  تإلالا ػ كفإلسػنإل  بلتػ ت
إلاػػػـإلاهدػػػ صإلمػػػفإلهبلل ػػػ إل(حاالأػػػاربلؿإلكإلالا ػػػ كف إلالثػػػ تنإلالسدػػػؿسػػػنإلإلم تكتػػػ إل  ػػػ إلاالأػػػاربلؿ

 كإلمتأػػيم إلمػػعإلف ضػػ  إللا ر ػػؽإلال  متػػ إلالسرتأػػ  إلسػػنإلإلفه  ػػ ـكإلمتأػػر إلتدػػكصإلص تكت ػػ إلمرافػػ إل

(إلا ػتإل تػكافإلالا ػ كفإلب إلالسػرعالذمإل  منإلالمد للإلالسرتأػ  إلالاػنإلكردتإلسػنإلت  لنإلال كلكإلثكف  إل

                                                           

1- SALAH MOUHOUBI : La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective, o. p .u  

        .Ben- aknoun –Alger- p.       
2
 - Jean Touscoz "La « normalisation » de la coopération bilatérale de la France avec les pays africains  

   « francophones » (aspects juridiques)." Études internationales, volume 5,n°  , Institut québécois des  
    hautes études internationales, 197  ,   p.21  
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كإلمػػػ ثر فإلسػػػنإلال بلصػػػ تإلالسرتأػػػ  إلإلالػػػذمإلت هدػػػرإلسػػػنإلميػػػ ل فإلمأ أػػػ فإلحإل1كإلاليزائػػػرإلفػػػ فإلسرتأػػػ 
إلإل.الا  كفإلالثر سنإلكإلالارتنإل-الا  كفإلاالصاد دمإلكإلالم لنإلإلهم :إلاليزائر  

II:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالم ثرةإلسنإلالا  كفإلالسرتأنإلاليزائرمإلمي التالإل

 فإلالبرضإلمفإلا د دإلاإلط رإلالر تكتنإلل ذ فإلالمي ل فإلل سإلهكإلا   ػؿإلتدػكصإلالمػكادإلالاػنإلإلإلإلإلإل
ف ػػػضإلالمػػػكادإلالاػػػنإلافػػػرزإله متػػػ إلسرتأػػػ إلكإلمهػػػداس  إلإل لػػػ إلاإلعػػػ رةفػػػؿإلإلحإليػػػ ءتإلف ػػػ إلهػػػذهإلاالاس ص ػػػ ت

إل.إلكإلهكإلالاف   إلمعإل فرازإلمدلإلاالتأي ـإلالمكيكدإلف ت  إللا رؽإلهدؼإلكا دإلسرطإلحالمأارف   

II الا  كفإلاالصاد دمإلالم لن 1لل :   

هذاإلالمي ؿإلفهفإلالا  كفإلسػنإلالميػ ؿإلاالصادػ دمإلكإلالمػ لنإل  أػسإل  ػ إلصكا ػدإلإلد ف ي ي ءإلسنإلإلإل 
إلإلإل:إل2ل مف داإلالا ل  إلمكاسر ا  صد  إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاضػػػػمفإلاليزائػػػػرإلمدػػػػ للإلسرتأػػػػ إلكإلال رػػػػكؽإلالم اأػػػػف إللؤلعػػػػه صإلالطف   ػػػػ فإلكإلالم تػػػػك  ف.إل-1
تػػ تإلم ل ػػ إللاتم ا ػػ إلل يزائػػرحإلكإل   سػػنإلالمر فػػؿإلاا  ػػدإلسرتأػػ إلفارػػد ـإلمأػػ  داتإلارت ػػ إلكإلثر س ػػ إلإل-2

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمهم ػػػ إلالمدػػػ للإلالسرتأػػػ  إلالمكيػػػكدةإلسػػػنإلاليزائػػػر.إلافػػػرزإلمام ػػػزةاصادػػػ د  إلكإلايام   ػػػ إلكإلمعػػػ ر  إل
  ػػ إل بلصػػ تإلمام ػػزةإلإل فا  سظػػإلسرتأػػ إلكإلاليزائػػرإلالم  م ػػ إلف لمثػػؿإلسػػنإلااللازامػػ تإلحإلسػػنإل طػػ رإل-3

إل   إلمأاكلإلالمف دالتإلكإلالترد.

الما  رػػػػ إلف لمأػػػػ  داتإلالارت ػػػػ إلكإلالثر س ػػػػ إلكإلالم ل ػػػػ إلل اتم ػػػػ إلإلف يػػػػ  الدإلمػػػػفإلكإلسػػػػنإلالترطػػػػ إلالث ت ػػػػ 
كإلااليام    إلل يزائرإلا كفإلس   إلمع ر  إلمام زةإللسرتأ إلافرزإلمهم  إلالمد للإلالسرتأ  إلإلاالصاد دم

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.الماكايدةإلسنإلاليزائر

                                                                                                          :3إلمأ أػػػػ  إلمفػػػػكابرف ػػػػ إلمم ػػػػزإلفإلسػػػػنإلالميػػػػ ؿإلاإلصادػػػػ دمإلكإلالمػػػػ لنإلت اس ص ػػػػ إلالا ػػػػ كإلإلسػػػػنإل مػػػػ إلمف
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلليزائػػػػرإلاإلسػػػػنإلاالصادػػػػ د  إلكإلااليام   ػػػ إللاتم ػػػ فإلمعػػػػ ر  إلسرتأػػػ إلسػػػػنإلااا ػػػػتإل تػػػكإل :األكؿإلالفػػػ ب

                                                           
إل.إل92حإلصإل.إلإل2002ففإل كأؼإلففإلهدةإلح اس ص  تإل  س  فإلحإلد كافإلالمطفك  تإلالي م   إلحإلطف  إلإل- 1

2- Maurice Allais , les accords D’Evian ( le référendum et la résistance algérienne), L’autorité – la  

   majorité – le droit,  Édition L’esprit  nouveau, 196   France,( Annexe II D1 , déclaration de principe  

   relative à la coopération économique et financière) , p.   .  
إل.إل105ففإل كأؼإلففإلهدةإلح اس ص  تإل  س  فحإلمريعإلأ فؽحإلصإل.إل- 3
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رتأ إلمعػػػ ر ا  إلسػػنإلالاتم ػػػ إلػػػػػػػػػػػػػ إلمتػػرإلرفػػػطإلسػػػػػػػػػػػػػالمػػ دةإلاألكلإلاػػػتصإلح(04المػػ دةإلإل لػػػ إل1 مػػفإلالمػػ دة
م ل ػػػ إلمام ػػػزةإلإلدةإلالارت ػػػ إلكإلفل  تػػػ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمأ  إلف أػػػامرارزائرإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالصادػػػ د  إلكإلااليام   ػػػ إلل ي

إلمردم إلل يزائر.

إل(.07الم دةإلإل ال05ا تإل تكافإلالمف دالتإل مفإلالم دةإلإل:لث تناإلالف ب  

إل10كإلسػنإلالمػ دةإلإلحإل(11الػ إلالمػ دةإل08 مفإلالمػ دةإلترد ػ ا ػتإل تػكافإلال بلصػ تإلالإل:الث لػثإلالف ب  
إلم س ػ فصفكؿإلكإل مض ءإلااس ص ػ تإلالا ػ كفإلالاػنإلا افػرإلاليػزءإلاألأ أػنإلسػنإلااس ص ػ تإلإلاتصإل   إلمتر

ا ا ػػ طإلإلحإلف  ػػثإل أػػ ركإلمتػػذإلذلػػؾإلال ػػ فإلادػػفلإلاليزائػػرإلا ف ػػ إللمتطرػػ إلالسرتػػؾإلحف لتأػػف إلل طػػرس ف
فل اف ره إلالمعػرؼإل  ػ إلالفتػؾإلالمر ػزمإلالمعػارؾإلليم ػعإلدكؿإلإلحالدرؼإلاله رينإلمفإلطرؼإلسرتأ 

إلمر ط  إلالسرتؾ.

                 (.20الػػػ إلالمػػػ دةإل12الأػػػ فر إل مػػػفإلالمػػػ دةإلإلكإلالا  ػػػداتإلال رػػػكؽإلالم اأػػػف إلضػػػم فإل:الرافػػػعإللفػػػ با
المػ لنإلفػ فإلالف ػد فإل  بلتػ تإل ػفإلمفػ داإلالا ػ كفإلسػنإلإلفإلاالصادػ دمإلككإلسنإلمي ؿإلالا  إل م إلكردت

مافك ػ إلف عػر فإلإلف يػ  دالاػنإلاضػمتتإلإلركاتإلسنإلف طفإلالد راءإلاليزائر  إلحالف ثإلكإلاأاببلؿإلالث
ك ػ إلكإلم دةإلذاتإلتدكصإلم  م إلالاتأ ؽإلاأػ  دإلالعػر  تإلالسرتأػ  إل  ػ إلاأػاببلؿإلالثػركاتإلالط ص

سػنإل(إلالاػنإلامػتلإلاما ػ زاتإلل عػر  تإلالسرتأػ  إلبالسرػرة إل08  لمػ دةإلإلالم  دفإلمفإلغ رإلمت سسإلل ػ إلح
نإل اػػػ إل  مػػػإل1958أػػػت إلإلالػػػذمإلكضػػػ رإلالمأػػػا مرإلالسرتأػػػنإل طػػػ رإلصػػػ تكفإلالفاػػػركؿإلالدػػػ راكمإلح

 مػػ إلمفإلالفاػػركؿإلاليزائػػرمإل ػػاـإلإلحاأليتف ػػ إلل ػػ إلسػػنإلم ػػدافإلالم ركصػػ تإلالعػػر  تإلعػػر  ارإلمػػفإلمت سأػػ 
إل 1كإل فػ عإلف م ػ إلالسرتػؾإلالسرتأػنإلكالمأا مراتإلالا ف  إللمتطر إلالسرتؾإلاأك ررإلسنإلاألأكاؽإلالسرتأ  
ف تمػػ إلاليزائػػرإلسػػبلإلاأػػاس دإلمػػفإلإلكإلاأػػاثمرإلسػػنإل م ا ػػ إلسػػنإلهفإلكا ػػدإلحإلكإلفػػذلؾإلسػػلفإلسرتأػػ إلارادػػد

لعػراءإل  مػ إلاضػطرإلحفػثمفإلفػ هضكإلإلإلمف   ا  إلألت  إلاأاكردإلمكادإلمدػت  إلمػفإلسرتأػ إلفػتسسإلال م ػ 
 .2الدكل  إلال م  إلأكؽاب راتإل م  إلمهرلإل  لدكالرإلاألمر  نإلف لسرتؾإلالسرتأنإلكإلاا مؿإلمه طرإل

IIالثر سنإلكإلالارتنإلالا  كف 2للل :  

                                                           
1 - Gérard destanne De  Bernis, op.cit, p.     
2
 -SALAH MOUHOUBI, La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective op.cit.  

                                            p .  . 
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مفإل  ػػػرإلفػػػ صنإلاإلاس ص ػػػ تإلكإلهػػػكإلالػػػذمإل ضػػػالارتػػػنإلالأػػػتدإلالػػػذمإلارا ػػػزإل إل  افػػػرإلالا ػػػ كفإلالثرػػػ سنإلك
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحال بلصػػ تإلاالصادػػ د  إلكإلالاي ر ػػ إلطإل اتعػػإلالف ػػد فإلكإلكبالايػػ ذبإلفػػ فإلعػػ إلالارػػ ربإلكإلاأػػامرار  

فضركرةإلالاكايدإلالثر سنإلكإلإل  تإلالا  كفإلاالصاد دمإلكإلالم لنكإلل ذاإلالبرضإلسردإلد متإلسرتأ إل اس ص
الا ػػ كفإلكإلالا ػػ كفإلالثرػػ سنإلإل:1ام ػػكرتإلسػػنإلترطاػػ فإلمأ أػػ ا فإلهمػػ إلالاػػنالسرتأػػنإلفػػ ليزائرإلإلالارتػػن
  الارتن.

II-2-1- الا  كفإلالثر سن:                                                                           

 ثـإلالمفػ دالتإلالثر س ػ إل 08الم دةإلإل ل إل01مفإلالم دةإلإل)الا  كفإلإل ل ارأ م  إلإلاـإلم دةإل12اضمتتإل
   ػػ إل  تػتإلاػدكرإل ػػكؿإلالترػ طإلاألأ أػػ  إلإلتدػكصإلهػػذهإلالمػكادإلحإل 12المػ دةإلإل لػػ إل09مػفإلالمػ دةإلإل)

 الا ل  إل:

الاػػدر بإلالم تػػنإلكإلالف ػػثإلال  مػػنإلإلافإلالا  ػػ ـإلكدم ػػإلنسرتأػػ إلفارػػد ـإلمأػػ  داتإلل يزائػػرإلسػػإلاا  ػػد
 .2 أبإلالاهدد تإلسنإلاليزائر

كإل م ػفإلل يزائػرإلمفإلاسػالإلهػنإلاألهػرلإلحإلاليزائػرا اسظإلسرتأ إلفف ضإلالم أأػ تإلالا   م ػ إلسػنإل
إل.3م أأ تإلا   م  إلفسرتأ إلسنإل ط رإلالم  م  إلف لمثؿ

  4اك  ػػػػػػػػػػػدإلالفػػػػػػػػػػػرامتإلكإلاالما  تػػػػػػػػػػػ تإلفػػػػػػػػػػػ فإلالي م ػػػػػػػػػػػ تإلاليزائر ػػػػػػػػػػػ إلكإلتظ را ػػػػػػػػػػػ إلالسرتأػػػػػػػػػػػ.                     
الانإلهدصإلل  إلف بإلفمسرده إلكإلدكفإل تكافإلف دؼإلاهم فإلالأ طرةإلالسرتأػ  إلإل12 أبإلالم دةإل

إلكالاػػنإلكالمػػ لنإلاالصادػػ دمإلالا ػػ كفإل طػػ رإلسػػنإلالمردمػػ إلالمأػػ  دات« كإل ػػ فإلتدػػ  إل  ػػ إلاليزائػػر
 . »إل5الف  فإلهذاإل بط   إلالانإلالمت طؽإل   إلاتطفؽ

                                                           

إلصإلححإلصإل2009كالتعرإلكإلالاكز عإلحأت إلم مدإلال رفنإلكلدإله  س إلحإلالم ت إلال فرلإلحإلدارإلاألمؿإلل طف   إلإلإل- 1
إل.إل284ح282

2
مريعإلأ فؽحإلصإلإلحإلففإل كأؼإلففإلهدةإلححإل اس ص  إل  س  فف لا  كفإلالثر سنإل  بلفإلالمف داإلاله د حإل01الم دةإل  - 
إل.إل116.إل
 
3
 .حإلالمريعإلتسأرإل02الم دةإل -- 

4
 حإلالمريعإلتسأر.04الم دةإل - 

إل.إل118صإل.إلالمريعإلتسأرإلحإلمفإلحإلحإل اس ص  إل  س  ف  بلفإلالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالثر سنحإلإل12الم دةإلإل- 5
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مػػدلإلالاػػهث راتإلالأػػ ف  إلل ػػذاإلالػػتمطإلمػػفإلإلذ ػػرإل م ػفإلحالاػػنإلذ رت هػػ إلأػػ فر إلإلكإلمػفإلهػػبلؿإلهػػذهإلالمػػكاد
 ه ػػؽإلإلصػػدإلألفإلالمأػػ  داتإلالسرتأػػ  إلسػػنإلم ػػدافإلالا  ػػ ـإلال ػػ لنإلحالا ػػ كفإل  ػػ إلالاتم ػػ إلسػػنإلاليزائػػرإل

    ل يزائرإلالمع  ؿإلالا ل  :

 التهف إلاليزائر  إلالانإلاا كفإلسنإلالي م  إلا كفإل   إلالم   رإلالسرتأنإل.إل-

اإل د كلكي  إلالأ  أ  إلكإلاالصادػ د  إلكإلإلدكل إل   سإلألمرؿإلثمكإلمر زإلارمكمارإلا افرإلالي م  إلالػػػػإل
 االيام    إلكإلالثر س  .

فإلالا ػك فإل ػاـإلألإلحا ر ػؽإل  ي ػ تإلالػفبلدإلل اتم ػ إل دـإلالاتأ ؽإلفػ فإلفرتػ متإلالا ػك فإلاليػ م نإلكــ 
هر يػنإلإلمػفإلم ػكؿفػؿإل ز ػدإلإلحاليزائػرإلإلل ػ إلالاتم ػ إلالػذمإلاطمػل سكؽإلمأػاكلإلإلل فرالنإلسنإلظؿإلتظ ـ
                                                                                                                 كإلمب درةإلالكطف. ل إلالبربإلالي م  تإل

II-2-2-  إلإل: الا  كفإلالارتن

 الكأػػػ    س ػػػنإلكإلل ػػػ إلاألهم ػػػ إلالف لبػػػ إلحإلالا ػػػ كفحااس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلالارتػػػنإلامػػػسإليم ػػػعإلميػػػ التإل

لا ر ػػػؽإلمهػػػداس  إلالمأػػ طرةإلأػػػكاءإلسػػنإلالميػػػ ؿإلاالصادػػػ دمإلمكإلكراءهػػػ إلسرتأػػ إلإلااأػػارالاػػػنإلإلالمبلئمػػ 
 إل.المي ؿإلالثر سن

إل لػػ طرتإلالم ػػ ـإلالمأػػتدةإلتدػػكصإلاعػػر    إلأػػإلعػػم تمػػكادإلإل07لا ػػ كفإلالارتػػنإلاضػػمتتإلااس ص ػػ إلا
 ددتإلال م   إلالاػنإل يػبإلمفإلإلك , فدص إلكملازمتإلفرإلسرتأ إلاألعه صإلالسرتأ  فإلالذ فإل تسذكفإلم إل

(إل01ممػ إلالمػ دة إلحإل1(إلمػفإلاالاس ص ػ 06سػنإلالمػ دة  اكسره إلاليزائرإلل  الءإلالمكظس فإل م إلهكإلمكضػل
م ػػعإلميػػ التإلالارت ػػ إلإلسػػنإليإلمعػػ ر    مػػفإلاالاس ص ػػ إلسرػػدإلر ػػزتإل  ػػ إلمكادػػ  إلسرتأػػ إل  ػػ إل امػػ ـإل

إلالم ػ ـإلالمأػتدةإل لػ  ـ   م ػ اػ إل أػامرإل ػؿإلمػفإلم تدأػ   إلكإلمكظس  ػ إلسػنإلاإلالا  كفإلف فإلالف د فإلح
إل01المػ دةإلف  ػثإلاسر ػتإل كإلاز ػدإلمػفإلاف  ػ إلاليزائػرإلكإلاه س ػ إلإلالانإلاهدـإلف دهـإلف لدري إلاألكل إلح

مهػػػـإلالتعػػػ ط تإلالثر س ػػػ إلكإلالا   م ػػػ إلالاػػػنإل عػػػرؼإل    ػػػ إلاألي تػػػبإلإلف تػػػتمرف ػػػ إلسرػػػراتإله مػػػ إلإل لػػػ 
السرتأ  فإلسنإلم أأػ تإلاليزائػرإلمػعإلا د ػدإلمتػكاعإلالا ػك فإلالػذمإل م ػفإلمفإل ا ف كتػرإلاليزائػر  فإلسػنإل

إلسرتأ .
                                                           

إل.إل119ح اس ص  تإل  س  فحإلالمريعإلإلتسأرحإلص.  بلفإلالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالستنحإل01حالم دةإلإل06الم دةإلإل- 1
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دمػػتإلالميامػػعإلإلاػػ ه  ـإل  ػ السرتأػ  فإل اما ػػكفإلفمزا ػ إلإلفا ػػ كت مال ظ ػرإلمػػفإلهػبلؿإلهػػذهإلالمػكادإلمفإل
 إلإلإلإلإلإلإلمعإلالسرتأنإل.اليزائرمإلسنإلالميا

 . سنإلااس ص  تإلالا  كفإل السرتأ إلما  زاتاإل :الفرع الثاني
الإلإلح  ػ إلااس ص ػ تإلالا ػ كفإلمػعإلسرتأػ إلإلفػ لاكص عإلرفطإلاإلأاربلؿإلكإلفطرؽإلا أس  إلإل درارإلسرتأ إل ف

السرتأػػنإلدػػت   إلاالأػػا م رإلالم  سظػػ إل  ػػ إلاالما ػػ زاتإلالاػػنإلإل الإلفترطاػػ فإلمأ أػػ ا فإلهمػػ إل: سأػػرإل
مفإلمفرزإلاالما  زاتإلإلكإلحاليزائرإلكإلالترط إلالث ت  إلهكإلال دإلمفإلاأاربلؿإلحهبلؿإلمدةإلاال ابلؿلتسأرإل

إلم س  فإلتذ رإلم إل  نإل:ااس ص  تإلإلمفإلهبلؿالانإلا دؿإل     إلالمأا مرإلالسرتأنإل
I-   االما  زاتإلاالصاد د :  

إلحف ما ػ زتأػنإلالسرإلد دإلاليزائرمإلا فعإللئلصاد دإلأت إل  تتإل  س  إللسرتأ إلألفإلاي ؿإلاالصاإل132مدةإل
كإلل ػػذاإلسرػػدإل م ػػتإل  ػػ إلكضػػعإلف ػػضإلإلإلحظتػػ إلمت ػػ إلفػػهفإلاليزائػػرإلس ػػبلإلهػػنإل ماػػدادإلل رطػػرإلالسرتأػػن
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمت ػػػػػ أػػػػػاببلؿإله ػػػػػراتإلاليزائػػػػػرإلالإلإلف ػػػػػ إلالضػػػػػم ت تإلا مػػػػػنإلا ػػػػػؾإلالمتػػػػػ سعإلالاػػػػػنإلظ ػػػػػتإلااماػػػػػع

إلأػػاببلؿإلإلل عػػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػػ  إلال  م ػػ إلسػػنإلاليزائػػرإلاما ػػ زاتصػػ تكفإلالفاػػركؿإلالػػذمإلمػػتلإلإل-
فرمسإلم ؿإلسرتأنحإلمكإلا كفإلف لعرا  إلف  ئ إلميم ػ تإلمػعإلعػر  تإلميتف ػ حإلكإلفػذلؾإلاػام فإلإلالفاركؿ

إل.1مفإلالأ طرةإل   إل أاببلؿإلالتسطإلسنإلاليزائر
رػ إل مم إل  طنإللسرتأػ إلفطرإلإل2أم تإلهذهإلاالاس ص  تإلفكضعإلاليزائرإلسنإلمتطر إلالسرتؾإلالسرتأنإلإل-إل

ليزائػػػػرإلفكاأػػػػط إلالهز تػػػػ إلغ ػػػػرإلمف عػػػػرةإلالكأػػػػ   إلالر تكت ػػػػ إللمراصفػػػػ إل دارةإلاال ا  طػػػػ تإلالترد ػػػػ إلسػػػػنإلا
إلالسرتأ  .

س ص ػػ تإلاا فػػ ال اراـإلال  مػػؿإلل ا  ػػداتإلالػػكاردةإلسػػنإلاالاس ص ػػ تإلالمأػػ  داتإلالسرتأػػ  إلإلرفطػػتإلهػػذهإل-إل
هػػكإل ل ػػ ؽإلإل ػػ فإلمػػفإلتاػػ ئتإلهػػذاإلالػػرفطإلفػػ فإلاالأػػاربلؿإلكإلالا ػػ كفإلإلكإلحإلمػػفإلطػػرؼإلاليزائػػرإلم س ػػ ف

حإلممإلاإلفرػػػػػ ءإل  ػػػػػ إلس ػػػػػرةإلاالتػػػػػدم جإلماه ػػػػػؼإلف الصادػػػػػ دإلالسرتأػػػػػنإلالمارػػػػػدـاالصادػػػػػ دإلاليزائػػػػػرمإلال
إلاالصاد دم.

II-   االما  زاتإلال أ ر :   

                                                           
1
 - Gérard destanne De  Bernis, op.cit, p.577. 

2
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل106 اس ص  تإل  س  تحإلمريعإلتسأرإلحص.إلح  بلفإلمفدمإلالا  كفإلاإلصاد دمإلكإلالم لنحإل08الم دةإلإل- 

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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حإل الإلمفإلإلالا ػػ كفإلفػػ فإلالف ػػد فإلسػػنإلالم ػػدافإلال أػػ رمإل لػػ لػػـإلاعػػمؿإلمكإلاعػػ رإلإلم س ػػ ف فإلااس ص ػػ تإل  
اإل ػػبلفإل ػػفإلاليزائػػرإل  ػػ إلكصػػؼإل طػػبلؽإلالتػػ رإلكإلابؿإلار  ػػزإلالمسػػ كضإلالمسػػ كضإلال أػػ رمإلصػػدإلاأػػ

 أػ ر  إلالسرتأػ  إلف لمرأػ إلال ف ػرإلسػنإلاإلأاربلؿإل كرصػ إلضػبطإل  ػ إلصفػكؿإلاليزائػرإلففرػ ءإلالركا ػدإلال
مػػػعإلمكادػػػ  إلاي رف ػػػ إلالتكك ػػػ إلكإلالسضػػػ ئ  إلسػػػنإلالدػػػ راءإلاليزائر ػػػ إلسػػػنإلمر فػػػؿإلالا ي ػػػؿإلإلحإل1كهػػػراف

إلفليراءإلارر رإلالمد رإلكإلكصؼإل طبلؽإلالت رإل.
الطػػرؼإلالسرتأػػنإل  ػػ إلفرػػ ءإلاالما ػػ زاتإلال أػػ ر  إل تػػدرجإلمػػفإلي ػػ إلسػػنإل طػػ رإلالأ  أػػ إلإل فإل دػػرار

ال  ك  إلسنإلالف رإلالماكأػطإل زاءإلإلالمت طؽإلصكةإل ظم إلكإلل م   إلف  اف ره اله ري  إلالع م  إللسرتأ إل
كصػػكعإلهػػذهإلالركا ػػدإلسػػنإلم ضػػ فإلصػػكلإلإلا امػػ ؿكإلال ػػدإلمػػفإلإلحإلمت سأػػ   إلمػػفإلالرػػكلإلالبرف ػػ إلاألهػػرل

 أػ ر  إلهػنإلهػرؽإلإلكإلمفإلي ػ إلمهػرلإلسػلفإلاكايػدإلهػذهإلالركا ػدإلالإلحإلالأكس اندكل  إلم  د  إل  إلا  دإل
الأػ ط تإلاليزائر ػ إله دػ إلالايػ ربإلالتكك ػ إل  تػتإلفإلتعػ ط ا  إلالإلاههػذإلفػرممإلل أ  دةإلالكطت  إلحإلأل

إلاتيزإلدكفإل  ـإلكإلرممإلالر  دةإلاليزائر  إل.
III-   اإلما  زاتإلالثر س  :  

إلف  اف ره إلح   إلال ب إلالسرتأ  إلسنإلاليزائرإلسنإلالمي ؿإلالثر سنإلسردإل  فإلال دؼإلالرئ أنإلهكإلاإلفر ء
 إل ػػػػكمػػػػفإلثػػػػـإلميام ػػػػ إلغرفإلحكت ػػػػ سرات سكإلي ػػػػؿإلاليزائػػػػرإلف ػػػػداإلإلحإل تدػػػػراإلرئ أػػػػ إلإلعػػػػ     إلالثرػػػػ سن

occidentalisé l’Algérie))إلإل.اإلأبلم    إلال ض ر  إلال رفإللر مرمات راإلإل
 إلالفرامتإلكإلتمطإل م إلر زتإل   إلمفإلا كفإلالي م  تإلاليزائر  إلامادادإلل ي م  تإلالسرتأ  إلسنإلتك  

  .2معإلاط فؽإلع  داتإلالاهرجإلإلالا ك فإلل ط ف إلح

 .اتفاقيات التعاون الفرنسية الجزائرية و مظاهرها الميدانية المجحفةخصائص : المطمب الثاني

 :السرتأ  إلاليزائر  إلهد ئصإلااس ص  تإلالا  كف :الفرع األول

I - فركافطإلا  صد  إلل   مت ااس ص  تإلالا  كفإل: 

                                                           
إل.121حإلص.المريعإلتسأرإل اس ص  تإل  س  تحإلح  بلفإلاإلاس ؽإلاله صإلف لمأ ئؿإلال أ ر  إلحإل01الم دةإلإل- 1
حإلالمريعإلتسأرإلصحصإل.إلإل اس ص  تإل  س  تإل  بلفإلالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالثر سنإلح05حإل04حإلإل01المكادإلإل- 2

إل إلإلإلإلإلإلإلإلإل117ح116
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كإللػػـإلحإلإلكإلالاػػ ر خإلمػػعإلالم ضػػنإل  تػػنإلالرط  ػػ  فإلاالأػػاربلؿإل تػػدإلالمس كضػػ فإلاليزائػػر  فإللػػـإل  ػػفإل
إلإلإلإلإلإلإلإلارف ػػػ إلفتػػػ ءإلمأػػػارفؿإليد ػػػدإلمػػػعإلاليزائػػػرإلسػػػنإلميػػػ ؿإلال بلصػػػ تإلاله ري ػػػ إلكإلالإلف  فػػػرإلالسرتأػػػ ردػػػدإل

افطإلالانإليم تإلسرتأػ إلفػ ليزائرحإلغ بإلط فعإلاإلأامرار  إل   إلالركإلإلفؿإلحكإلال دؿإلكإلالتردإلكإلالدس عإل
إلإلإلإلإلد  إلرإلكراءإلذلػػػؾإلصتػػػ عإلااس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلالاػػػنإلم ػػػ دتإلاكز ػػػعإلاألدكارإلالأ  أػػػ  إلكإلاالصادػػػ اا أػػػكإل

كإل اضػلإلذلػؾإلي  ػ إلمػفإلهػبلؿإلال  متػ إلالسرتأػ  إل تػدإلاطف ػؽإل ل  إلكإلالثر س ػ إلف ػدإلاالأػاربلؿإلحإلكإلالم
إلإلا ؾإلاالاس ص  تإلم دات  .

هنإلسنإلال ر ر إل إلاألمكاؿإلالمردم إلمفإلطرؼإلالهز ت إلالسرتأ  إلسنإلالا  كفإلاالصاد دمإلكإلالم لنإلحػػػػإل
إلإلس لمػػددإلالسرتأػػنإلإلحرتأػػ المرات ػػ تإلالاػػنإلاأػػاكرده إلمػػفإلسكإلمفإلاليزائػػرإلاأػػددإلف ػػ إلتسرػػ تإلالاي  ػػزاتإل

إلإلإلؤلأػ  دلإلف لسكائػدإلأػم ت إلم مػبلز تػ إلالسرتأػ  إلغثػ إلكإل  ػكدإل ل  ػ إلس ػكإل تط ػؽإلمػفإلالهإلدسر إلراف ػ إلح

 .إل1اف عكإلمد كت  إللؤل

  ػػ إلمأػػ هم إلإلفتػػكدهإلممػػ إلسػػنإلالا ػػ كفإلالارتػػنإلمكإلمػػ إلمدػػ لإل   ػػرإلف لمأػػ تدةإلالارت ػػ إلالاػػنإلاػػتصػػػػػػإلإلإل
 إلفػػ لم طر فإلكإلالهفػػراءإلسرتأػ إلسػػنإلالأػػ رإلال أػػفإلل مدػػ للإلكإلالم أأػ تإلال مكم ػػ إلكإلذلػػؾإلفازك ػػده

 فإلهػػػػذاإلالا ػػػػ كفإلمػػػػفإلكي ػػػػ إلتظػػػػرإلسرتأػػػػ إل ضػػػػمفإلل ػػػػ إلالاكايػػػػدإلالػػػػدائـإلكإلال ػػػػكمنإلسػػػػنإلإلالمػػػػ ه  فإلح
 طػ رإلال مػؿإلالثرػ سنإلالػذمإل رػررهإلالم اػركإلفػكؿإلسػنإلإلك أ هـإلسنإلا د دإلأ  أ إلالا ك فإلإلكإلح2راليزائ

إلالمتطر .إل

ميػػػ ؿإلال ػػػررإلمػػػفإلاف  ػػػ إلسرتأػػػ إلسػػػنإلاكإل  ػػػ إلهػػػذاإلاألأػػػ سإل ذاإل  تػػػتإلاليزائػػػرإلصػػػدإلاأػػػاط  تإلمفإلا
سػػػنإلالميػػػ ؿإلالثرػػػ سنإلكإله دػػػ إلسػػػنإلالميػػػػ ؿإلأػػػاط عإلس ػػػؿإلذلػػػؾإلال أػػػ رمإلحإلس ػػػنإللػػػـإلاالأ  أػػػنإلكإل

 فرإلثػبلثإلصتػكاتإلهػنإل:إلالمفػ دالتإلالاي ر ػ إلإلم ؿإلسرتأ د دمإلكإلالم لنإلالذمإل ظؿإل بذمإلرمأاالصا
 إل. هذإلف ل أرل إل ل  إلالانإلامتلإلف ل دإلال مت إلكإلاكإلالتردإلكإلالم كت تإلالم

II- الثت ئ  إلسنإل فراـإل اس ص  تإلالا  كف  

                                                           
إل53حإلصإل.إلإلمر عإلأ فؽإلدت  ينإلح فدإلال م دإلإل- 1
إلح53.المريعإلتسأرحإلصح-إل 2
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افػرإلالرتػ ةإلالاػنإلا إليزائػرمإلهػنإلالثت ئ ػ إلسػنإلال بلصػ تإلحإلالإل– زةإلسنإل اس ص  تإلالا  كفإلالسرتأػنمهـإلم
 ػؿإلالارػ ر رإلالاػنإلهددػتإللدراأػ إلإلميم تإلكإلحاليزائرإل ل ه إلالم كت إلالسرتأ  إل فرإلإلامرإلاله د 

كإلار  ـإلأ  أ إلالا  كفإلالسرتأنإلمعإلمأا مراا  إل   إلمكلك  إلالا  كفإلالثتػ ئنإلسػنإلالاكي ػ تإلال  مػ إل
كإل   إلهذاإلاألأػ سإلسػلفإلالا ػ كفإل ػ فإلغ ػرإلإلحمفإلال  كم تل  كم إلاليتراؿإلد بكؿإلكإللمفإله س  إل

سرتأػ إلر ػزتإلسػنإلتسرػ تإلالا ػ كفإلإلمف مػ إلإلحإلالف ػد فإلالفت  تإلاالصاد د  إلف فما  ستإلتظراإلالهابلؼإل
الارتنإلالذمإل مسإليم عإلإلثـإلالا  كفإل   إلالاف دؿإلالثر سنإلمكالإلثـإلالاتم  إلااليام    إلكإلاالصاد د  إل

إل لػػ ألفإلالمػػكاردإلالهػػ ـإل  تػػتإلاترػػؿإلمف عػػرةإلإلحمت دمػػ  ر   إلس ػػنإلعػػفممػػ إلالاتم ػػ إلالدػػت إلالم ػػ د فإلح
إلح إلصػدإلمثػرتإل    ػ إلس مػ إلف ػد الإلمفإلهػذهإلالهطػإل دت  إلفسرتأػ إلالمد تعإلالمر ز  إلالمتاي إلل مكادإلالم

إلاألكركف ػ إلاالصادػ د  إلرتأ إلمفإلطرؼإلالميمك   راه تإلاالصاد د  إلالانإلسرضتإل   إلسف ضإلاإل
 CEE)كإللػػذلؾإلسػػلفإلمدػػ  ا  إلاسػػرضإل    ػػ إلال مػػؿإلسػػنإل طػػ رإلاتظ مػػ تإلي ك ػػ إلل ػػدكؿإلالم ت ػػ إلإلحإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ر ػػػػػػػػػػ إل سرإلكإلهػػػػػػػػػنإلمأػػػػػػػػػا مراا  إلسػػػػػػػػػػنإلعػػػػػػػػػم ؿإلإلاإلمػػػػػػػػػػداداتكإلالػػػػػػػػػدكؿإلالما ر ػػػػػػػػػػ إلل ػػػػػػػػػذهإلإلCEEمػػػػػػػػػف
حإلالانإلايدإلمأ سإل راف ط  إلفسرتأ إلسنإلالكثػ ئؽإلالم أأػ إلل ميمك ػ إلالمبرب(إل–اكتسإلإل– إلاليزائرإل
ف  ػثإلاه ػدتإلرغفػ إلحإلإلالانإلا افرإلاإلط رإلالر تكتنإلالرافطإلف فإلالميمك  إلكإلالف دافإلالثبلثػ األكرف  إل

الم  ػؽإلف اس ص ػ تإلركمػ حإلكإلإلم ض ءإلاليم   إلسنإلالاكدؿإل ل إل اس ص  تإل تاأ بإلسػنإل  ػبلفإلالت ػ ت
مكلا  إلاليم   إلاألكركف  إلاإلهامػ ـإلسػ ؽإلفػ صنإلدكؿإليتػكبإلإل1962  تتإلثبلثإلمت طؽإلسرتأ  إلأت إل

إل.1كأطالما

مكصؼإلاليزائرإلضػ  ؼإلإلفدال ذاإلكإلإلالمس كض تحتأ  إلمفدمإلالثت ئ  إل هط إلسنإللردإلافتتإلال  كم إلالسرإل
ما ػػ ستإلكإلتدػػكصإلاالاس ص ػ تإلا  ػػسإلذلػػؾإلسػػنإليم ػػعإلإلغ ػػرإلالرػػكلإلسػػنإلالم  دثػػ تإل ػ فإلفألفإلم ػزا

كإلمأأتإل   إل بلص تإلأ  أ  إلكإلاصادػ د  إلإلف إلض س إلمفإلا ؾإلاالاس ص  تإل  تتإلع م  إلالمي التح
الأ  أػػػنإلكإلالعػػػر فإلكإليم ػػػتإلفػػػ فإلإلح2االأػػػا م ر  مكركثػػػ إل ػػػفإلالتز ػػػ إلإلغ ػػػرإلماأػػػ ك  إلكإلثر س ػػػ 

إلإلإلإل.االصاد دم

III - إلإلم زإلل ترإلغ رإلما  ست:اا  كفإلم

                                                           
1
إل فدإلالمت ـإلأ  دحإلاليم   إلاألكركف   إلايرف إلالا  مؿإلكإلالك دة(حإلمر زإلدراأ تإلالك دةإلال رف   أ أ  إلالثر س إلإل- 

إل.25حإلص.1982الركم  (إلف ركتحإلالطف  إلاألكل حإلأت إلإلإلإلإلإل
2 - Jean Touscoz,  op cit ,p.209.   
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س ػذهإلإلالمتس  حكإلأ  دةإل  م  إلكإلا  س إلسنإلفإل سارضإلكيكدإلالا  مؿإلسنإلالمد للإلاالصاد د  إلالا  كإل
إل فإلحظؿإلالظػركؼإلالاػنإلامػتإلس  ػ إلمراأػ ـإلاكص ػعإلااس ص ػ تإلالا ػ كفإلفػ فإلالف ػدإلسنإلالعركطإلالإلااكسر

س الأػاربلؿإلمعػركطإلإلحإلالانإلاضمتا  إلاإلاس ص ػ تإلالر تكت  إلكمثرتإلفع ؿإل ف رإل   إلم اكلإلالارأ ت 
إلمػتلإلحإلمر فػؿاليزائػرإلف ػدإلاالأػاربلؿإلآرف  إلسػنإللا ر ؽإلمف لهضكعإلكإلالرضكخإللئلمبلءاتإلالسرتأ  إل

إلإلالإلابتنإلمفإليكع.م كت إلالإلاأمفإلكإلإلد ـإلك

الإل رامػػػ إلفػػػدكفإل «اكرمإلصػػػ ئبل:إل ػػػفإلذلػػػؾإلالػػػرئ سإلالب تػػػنإلم مػػػدإلأػػػ  كإلإلكإل فػػػر فإلالأػػػ  دةإلم ػػػدكدةإل
إلس لدكل إلالانإل  كفإلاأػاربلل   ح  »تسضؿإلالسررإلسنإلظؿإلال ر  إل   إلالبت إلسنإلظؿإلال فكد  إلإلح ر  
إلكرإلالاػػػنإل رغػػػبإلمدػػػ  ف  إلسػػػنإلمفإلاط ػػػراعػػػفرإلالط ػػػحإلس ػػػنإلبلػػػػػػػ  مإلطإلف اس ص ػػػ تإلا ػػػ كفإلغ ػػػرافمػػػرإل
  . » 1مري   إلمر دة ك

اكأػػػػعإلإل لػػػػ العػػػػركطإلالاػػػػنإلسرضػػػػا  إلسرتأػػػػ إل  ػػػػ إلاليزائػػػػرإلسػػػػنإلااس ص ػػػػ تإلالا ػػػػ كفإلا أػػػػس  إلا ػػػػدؼإل
 رػػػكمإلمػػػفإل ظما ػػػ إل ت ػػػ إلإلحاأػػػا م رمإلم ثػػػرإلسػػػنإلاليزائػػػرإلكإلسػػػنإل طػػػ رإلصػػػ تكتنإل  ػػػ إلمرػػػ سإلسرتأػػػ 

إل الت ك كلكت  ل  .

تإل    مػػ إلاليزائػػرإلذاتإل لأػػ  دةإلكإلاالأػػاربلؿإلال ػػذافإلا دػػ سإلال بلصػػ تإلغ ػػرإلما  سئػػ إلحلرػػدإل  تػػتإل
سػػنإلالفتػػ ءإلالا ػػ كتنإلاريماػػرإلتدػػكصإلاالاس ص ػػ تإلالاػػنإلهددػػتإللسرتأػػ إلإلالبلا ػػ س إلطػػ فعإلتأػػفنإلح

ا  إلس  ػؿإلمأ أػػنإلف لتأػف إلل طػرؼإلاآلهػر إلاليزائػػر(إلالػذمإل كيػدإلسػنإلإلمكضػػعإلحإلفدػسإله دػ م  تػ إل
كإلالإل م ػػػؾإلالرػػػدرةإل  ػػػ إلمت صعػػػ إل ػػػؿإل  ث ػػػ تإلإلحإلكإلارتػػػنإلكإلثرػػػ سنضػػػ ؼإلكإلهدػػػ صإلاصادػػػ دمإل

إلإلااس ص  تإلالا  كفإل.

كإلإلحإلا ػ كفمس  ػ إلدكرإلالعػر ؾإلالؿإلم إل ظ رإلرتأ  إلف رزةإلسنإلتدكصإلاالاس ص  تإلحإلكإلص  ال  مت إلالس
تػػذ رإلمت ػػ إلإلحنل مأػػا مرإلالسرتأػػإلاف  اػػرفهضػػك رإلكإلإلل فتػػدإلاػػك نإل فإلفػػداإلس  ػػ إلسػػلفإلالار  فػػ إلال بك ػػ 

 أػػػػابتنإل ػػػػفإلالمػػػػكظس فإلالسرتأػػػػ   فإلالػػػػذ فإل ػػػػ تكاإلإلمفإلال"إللػػػػ سإلال دػػػػر(إلكإلأػػػػف ؿإلالمثػػػػ ؿ   ػػػػ إل
 م رأػػكفإلم مػػ ل ـإل اػػ إلارر ػػرإلالمدػػ رإل الإلف ػػدإلمفإلاط ػػعإل  ػػ  ـإلال  كمػػ إلالسرتأ  ......فعػػركطإل

كإل ػذلؾإلسػنإلفػ بإلال بلصػ تإلالترد ػ حإل ػؿإلتدكدػ  إلا ػرسإل أػامرارإلإل".2  دده إل اس ؽإله صإلأػ فؽ
                                                           

إل.39صإلحمريعإلأ فؽإل–ال م دإلالدت  ينإل فدإلإل-1
إلإلؽحفففإل كأؼإلففإلهدةإلحإلمريعإلأ إل اس ص  تإل  س  تحإلح  بلفإلالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالستنإلحإل02الم دةإلإلإل- 2
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إلسنإلالف بإلالث تنإلاله صإلف لمكادإلالم دت ػ إلاألهػرلإلحإلسرػدإلميفػرتإلسرتأػ إلاليزائػرحإلكإل1الاف   إللسرتأ 
  ػػػ إل س لػػػ إلال رػػػكؽإلاله دػػػ إلف ما ػػػ زاتإلالا ػػػد فحإلكإل فرػػػ إلتظػػػ ـإلهػػػذهإلاإلما ػػػ زاتإلمط فرػػػ إلل ػػػتظـإل

إلإل.إل2المطفر إل تدإلكصؼإل طبلؼإلالت ر

إلحالمأػػ كاةإلكإلالاضػػ مفإلكإلالأػػ نإلالػػ إلار ػػ صإلالسػػكارؽإل لػػ  فإلمعػػ رتإلإلإل اػػ إلكاالاس ص ػػ تإلإلا ػػؾإلف 
إلحر  إلػػػػزائػػػػكؼإل  ػ إل ر رػ إلهس ػ إلمه لسػ إلل مدػ للإلاليػػػػالكصإل لػ راءةإلالماهت  إللفتكده إلاركدتػ إلػػػسلفإلالر

ا ػػ كفإلدكفإلمر فػػؿإلكإللػػ سإلإل(الا ػػ كفممإلمر فػػؿإل نإلالسرتأػػنإلسػػنإلال دػػكؿإل  ػػ إلالمر فػػؿكإلهػػكإلالأػػ 
 فإلالا ػػ كفإل ساػػرضإلإل":دػػ  لإل أػػبإلمػػ إلدػػرحإلفػػرإلهالفإلفبلتاػػنإلصػػ ئبلإلكإلهػػذاإلمػػفإلالطػػرؼإلاآلهػػرح

ممػػ ـإلإلالػػرئ سإلالسرتأػػنإليػػكرجإلفكمف ػػدكادػػر   تإلإل.إلك ػػذلؾإل3"ارػػد ـإلالمر فػػؿإلمػػفإلالطػػرؼإلالمأػػاس د
مػػػعإلالػػدكؿإلالأػػ ئرةإلسػػنإلطر ػػػؽإلإلأ  أػػ إلالا ػػ كفإل"صػػػ ئبلإلفػػهفإل1964مػػ مإل10السرتأػػنإلسػػنإلالفرلمػػ فإل
مفإل ركمػػكاإلفمفػػ دالتإل  مػػؿإل ػػؿإلإل  ػػ إلمكلئػػؾإلالػػذ فإل رػػدمكفإلال ػػكفإلكإلمكلئػػؾإلالػػذ فإل ا ركتػػرإلالتمػػكح

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.4"مت م إلعنءإللآلهر

IV - إلعركط(ا  كفإلم)  تاظ رإلمر فؿإل ا  كفإلسنإل

المر فػػػػؿإل  افػػػرإلمفػػػػدمإلسػػػنإلال بلصػػػػ تإلالدكل ػػػ إلألتػػػػرإلال يػػػرإلاألأ أػػػػنإلسػػػنإلفتػػػػ ءإلإل  ػػػ إلال دػػػكؿ فإل
اتاظػػػػ رإلإلكإلاالئامػػػػ فإلفػػػػ فإلالػػػػدكؿإلالما  م ػػػػ إلحالم ػػػػ مبلتإلالدػػػػ    إلكإلالأػػػػ  م إلالاػػػػنإلارػػػػكمإلالثرػػػػ إل

ل ػػفإلاطف رػػػرإلإلؼإلالتظػػ ـإلاالصادػػػ دمإلكإلااليامػػ  نإلح ايػػػ كزإلس ػػرةإلاهػػابلإلإلال دػػكؿإل  ػػ إلالمر فػػؿ
س ػنإلااس ص ػ تإلغ ػرإلإلحأػ تكإلسرإل ػدثإلفػ فإلاليزائػرإلكهذاإلم إلإلؽإلالدكؿإلالماه س إلح  كفإلمي ؼإلسنإل 

أػ إلكإلتسمػ إلهػكإلالمر فػؿإلالػذمإلا دػ تإل   ػرإلسرإلإلحإلما  سئ إلتظراإلل س رؽإلسنإلالتمكإلاالصاد دمإله د 
المأػ  داتإلالم ل ػ إلإلالردإلالمكضػك نإل ػفإلهػذاإلالاأػ  ؿإلهػكإلمفإلإل.إلهذاإلالمر فؿإل  إلارل؟  ؼإل  كفإل

حإلكإلمرافطػػ إلفلتيػػ زإل5إللمأػػا مراا  إلسػنإل طػػ رإل اس ص ػػ تإلالا ػػ كفإل  تػتإلمعػػركط إلالاػنإلارػػدم  إلسرتأػػ 

                                                                                                                                                                      

إل.119ص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإل107إلح106صحص.إلإلالمريعإلتسأر.إل اس ص  تإل  س  تحإلحف بإلال بلص تإلالترد  إلحإل(11حإل10حإل9حإل8المكادإل إلإل- 1
إل.113حإلمفإلف بإلالمكادإلالم دت  إلاألهرلإلحإلالمريعإلتسأرإلحإلص.إل11الم دةإلإل- 2
3
 60حص.إلأ فؽمريعإلإل– فدإلال م دإلالدت  ينإلإل- 

إل.60حص.إلالمريعإلتسأرإلإل- 4
5
 - Paul balta et claudine Rulleau , la politique Arabe de la France ) de De gaulle à Pompidou),  éditons  

     Sindbad, Paris ,1973,p 212 . 
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كل إلالمأاس دةإلمػفإلاإل  تػ تإلالسرتأػ  إلحإلمكإلعػراءإل اػ دإلكإلاي  ػزاتإلمػفإلسرتأػ إلحإلمػعإلدمع ر عإلسنإلال
إلإلإلإلحإلإلاهدػػ صإلادػػد رإلف ػػضإلالمتاكيػػ تإلالدػػت    إلألأػػكاؽإلالمأػػا مراتإلالسرتأػػ  إلمػػ إلكراءإلالف ػػ ر

مكإلالمػ ؿإلإلالا  كفإلالسرتأنإلمعإلالدكؿإلالض  س إلكسؽإلص  دةإلالمػ ؿإلمػفإلميػؿإلالمػ ؿكإلهذهإلمفإلأم تإل
ل ػذاإلالبػرضإلسرػػدإل م ػتإلاليزائػػرإلي هػدةإل  ػػ إلإلحl’argent va à l’argent)1  إل ػذهبإل لػ إلالمػػ ؿ

أ طرا  إل   إلاليزائرإلفدػس إلإلفأط  إلسرتأ إلفإلالفتكدإلالانإلار دإلا ؾإل   دةإلالمس كض تإلل اه صإلمف
كإلالاػػنإلا افرا ػػ إلاليزائػػرإلكإلمدػػ  بإلال رػػكؿإلالراي ػػ إلهػػنإلااس ص ػػ تإلإلف ػػدإلاالأػػاربلؿإلحإل دائمػػ إل اػػ

ممػػػ إلالطػػػرؼإلاليزائػػػرمإلس ػػػ فإلهمػػػرإلال دػػػكؿإل  ػػػ إلاالأػػػاربلؿإلإل إلم  د ػػػ إلالي تػػػبإلممإلسرتأػػػ  إلسرػػػط
إل. أاراا ي   هطكةإل

أػبإلدريػػ إلالرطػػ عإلكإلس ػرةإلال دػػكؿإل  ػ إلالمر فػػؿإلصػػدإلعػم تإل ػػؿإلاالاس ص ػ تإلكإلفػػدري تإلماس كاػػ إل 
مثبلإلسنإلالمي ؿإلالثر سنإلس الاس ص  تإلامتلإلسرتأ إلاألكلك  إل تدإل ؿإلط بإلااردـإلفػرإلإلص مػ إلسإلمهم ارإلح
سرػػدإلل فػػتإلسرتأػػ إلدكرإلالمػػزكدإلإلح مػػ إلمفإلمػػعإلغ ػػ بإلمدرأػػ إلكطت ػػ إلغػػداةإلاالأػػاربلؿإلا ا ػػ إلحفت ػػ تإل

كإله دػػ إلس ػػرةإلرفػػػطإلإلحإلالثرػػ سنإلالسرتأػػنإل عػػػف عإلاإلعػػ  عالك  ػػدإلل ػػذاإلالرطػػ عإلال أػػ سإلمػػفإلميػػؿإل
إلإلالفرامتإلالكطت  إلف لمت هتإلالارفك  إلكإلالف داغكي  إلالسرتأ  .

 دػػكؿإل كتػػ تإلالمردمػػ إلسػػنإلميػػ ؿإلالثر سػػ إلفعػػرطسرتأػػ إلسػػنإلهػػذاإلالميػػ ؿإلهػػكإلرفػػطإلالم إل ػػ فإلهػػدؼإل
كالثر سػػ إلإلسرػػدإل مػػتإلال بػػ إلكإلفػػذلؾإلم ػػدافإلالارف ػػ إلالكطت ػػ إلاليزائر ػػ حسرتأػػ إلمكلك ػػ إلمكإلمسضػػ   إلسػػنإل

لبػػ إلال مػػؿإلإلسإلكإلالث تك ػػ تإلكإلالي م ػػ تإلحس ػػنإللبػػ إلالاػػدر سإلسػػنإلالمػػدارإلإلالسرتأػػ  إل ػػؿإلالميػػ التإلح
إللب إلالا دثإل تدإل  م إلالت سإلكإلالزالتإل ا إلكإلصات إلال  ضر.إلسنإلالم أأ تإلال مكم  إلح

إلتإلالاي ر ػػ إلكإلالم ل ػػ إلمػػعإلاليزائػػرحممػػ إلمػػفإلالت   ػػ إلاالصادػػ د  إلسرػػدإل م ػػتإل  ػػ إلاتأػػ ؽإلالأ  أػػ 
إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسرػػػػػػطإلاليزائػػػػػػرإلأػػػػػػكؽإلل فضػػػػػػ ئعإلالسرتأػػػػػػ  إلكإلافرػػػػػػ حإل إلالمردمػػػػػػ إلمػػػػػػفإلكإل لػػػػػػ إلسرتأػػػػػػإلس إل  تػػػػػػ ت

 لػ إلاتأػ ؽإل بلص تإلمم زةإلمػعإلاليزائػرإلا ػدؼإلإل ص م سردإل م تإلسرتأ إل   إلإلحإلمفإلالت    إلالأ  أ  
مفإلمػ إليتاػػرإل  كماػرإلمػػفإلكراءإلإل1964اليتػػراؿإلد بػكؿإلسػنإلأػػت إلإلمد ػ رغػـإل ػػؿإلهػذاإلسرػػدإلحإلالمكاصػؼ

 تإللس ػػرةإلهػػذاإل ثفػػإلإل 2 » فإلمػػ إلتبتمػػرإلمصػػؿإلف ث ػػرإلممػػ إلتردمػػر« :إلهػػذاإلالمر فػػؿإلمصػػؿإلممػػ إلصدماػػرإلصػػ ئبل

                                                           
1
 -Ibid, p.215.  

إل.61.حصإلأ فؽمريعإلإل– فدإلال م دإلالدت  ينإلإل-2
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إلاػػرافطإلف ألرصػػ ـإلكإلألفإلاألهم ػػ إلالاػػنإل  اأػػف  إلالا ػػ كفإلالإلحإلا ػػ كفإل أػػم إلالػػبلالم  م ػػ إلف لمر فػػؿإلكإل
إلح مت  إلالمأػارفؿإللتػ إلكإللعػر  ئت  إلارافطإلف لمزا  إلذاتإلالط فعإلال  ـإلالانإل مإلال أ ف تإلاآلت  إلحإلفردر

الإلإلافػ فإلمفإلالم كتػ تإلالسرتأػ  إل1963 ػ ـإلإلؤلراءإل ػفإلالمر فػؿالسرتأنإلكإلسنإلاأػارراءإللػمم إلالم  دإل
إل.1  ؼإلم إل  تتإلد بارإل  إلمر فؿ  م فإلمفإلاردـإلمفإلغ رإلال دكؿإل

إلالاس ص  تإلالا  كفإلالمظ هرإلالم دات  إلالمي س إل :الفرع الثاني

I- مظ هرإل دـإلالا  س إلف فإلالف د ف  
ف فإلطرس فإلل أ إل   إلصدـإلإل فإلمهـإلمبل ظ إلسنإلع    إلااس ص  تإلالا  كفإلالسرتأ  إلاليزائر  إلهنإل فرام  

 رػػكؽإلالسسرتأػػ إلدكلػػ إلذاتإلعهدػػ  إلدكل ػػ إلم اػػرؼإلف ػػ إلااماػػعإلف ػػؿإلإلحإلالمأػػ كاةإلسػػنإلال ضػػك  إلالدكل ػػ 
الػػدكلنإلمتػػػذإلإلعػػ ر تإلسػػنإلكضػػعإلصكا ػػدإلالرػػ تكفإلحسػػنإلمي ػػسإلاألمػػفإلالػػدكلنإلإلدائػػـإل ضػػكإلحإلكالدكل ػػ إل

 ػ إلسػنإلطػكرإلال مػ ؿإلكلالزالػتإل ر ػ إلا رر ػ إلعهدػ ا  إلالدإل  تػتإلف تم إلاليزائرإلحظ كرإلالدكل إلال د ث 
إلحكإل  ػػػ إلهػػػذاإلاألأػػػ سإلسلاس ص ػػ تإلالا ػػػ كفإلفػػػ فإلالف ػػػد فإلذاتإل ما ػػػ زإلغ ػػػرإلماأػػػ كمإلكإللػػـإلا امػػػؿإلف ػػػدح

الطػرؼإل إلاطفؽإلصكات ت  إلالعهد  إل   إلر    ه إلكإلدكل إلضػ  س إله ضػ  إلإلرادةإلإلمت ردةإلف فإلدكل إلصك 
إلإل رادةتظراإللب  بإلإلس نإل اس ص  تإلم  ف إلإلرادةإلم دإلاألطراؼإلالما  صدةإلالركمإلالما  صدإل إلسرتأ (إلح

االصادػػػ دمإلكإلالأ  أػػػنإلكإلال أػػػ رمإلكإلالثرػػػ سنإلم ػػػ إل  ػػػ إلإلحإلمػػػعإلمم رأػػػ إلالضػػػبطاليزائػػػرإلسػػػنإلذلػػػؾ
االاس ص ػػ تإلالب ػػرإلما  سئػػ إلهػػنإلالاػػنإلإل"كإلصػػدإل رس ػػ إلالػػد اكرإل دػػ ـإلدػػ دؽإلرمضػػ فإلصػػ ئبل:إلحإل2اليزائػػر

 كيػػػدإلف ػػػ إل ػػػدـإلالا ػػػ دؿإلكاضػػػلإلكإلس  ػػػنإلكصػػػتإل فرام ػػػ إلفػػػ فإل لازامػػػ تإلاألطػػػراؼإلالما  صػػػدةإلكإلالما  رػػػ إل
كإلمػػفإلهػػبلؿإلهػػذاإلالا ر ػػؼإل افػػ فإللتػػ إلمفإلمػػ إليػػ ءإلسػػنإلااس ص ػػ تإلالا ػػ كفإلالسرتأػػ  إل إل 3إل"ف رػػكؽإلأػػ  دا ـ

مػػفإلذلػػؾإلإل اضػػلفإلالت   ػػ إلالس   ػػ إلكإلالكاص  ػػ إلكإلاليزائر ػػ إلمػػفإلا ػػ دؿإلظػػ هرإلكإلعػػ  نإلهػػكإلمهػػ لؼإلمػػ
إلإلهبلؿإلم إل  ن:

                                                           
1
إل.62المريعإلتسأرحإلص.إل - 

إلمرزصنإلال رفنإلمفرف شإلحإلالم  هداتإلغ رإلالما  سئ إل إلسنإلضكءإلالر تكفإلالدكلنإلالم  درإلكإلالعر   إلإل- 2
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاألمؿإلل طف   إلكإلالتعرإلكإلالاكز عحإلإلدارإلحإل1962اإلأبلم  (ح  ل إل اس ص  تإل  س  فإلف فإلاليزائرإلكإلسرتأ إلإلإلإلإلإلإل

إل.59ص.إلإل2013زكإلحإلا زمإلكإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلحإلحإلدارإلالت ض إلال رف  إلحإلالر هرةإل د ـإلد دؽإلرمض فإلحإلالم  هداتإلغ رإلالما  سئ إلسنإلالر تكفإلالدكلنإلال  ـإل-3

إل.616حإلص.إلإل1978مدرحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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الانإلاضمفإلإلؿإلتر طإلالركةأيت  فإلاله صإلف الأاربلؿإلكإلالا  كفإلسنإلالسدؿإلالث تنإلمفإلااس ص  تإلا سإل-
إلإل  إلسرتأ إلمد ل   إلكإلاكايده إلف ليزائرإلرغـإلمتلإلاالأاربلؿإلل يزائرإلهنإل:ف
إل.كإلالإله  رإلس رإلل يزائرإل يف ر  رفطإلاالأاربلؿإلف لا  كفإلإلإل

إل:إل1سرضإلالضم ت تإلاله د إل   إلالدكل إلاليزائر  إلالمأار  إلمثؿإلإلإل
 L’état Algérien Appliquera, notamment les garanties reconnues aux citoyens de statutإل

civil Français. 
 تكفإل مػكاطت فإلاله ضػ  فإلل رػلإلالم اػرؼإلف ػ إلاله دػ إلممإلأاركـإلالدكلػ إلاليزائر ػ إلفاطف ػؽإلالضػم ت تإل

كإلصدإلكردتإلهػذهإلالسرػرةإلالمدميػ إلسػنإلالػتصإلالػكاردإلسػنإلمكاسرػ إلالدكلػ إلاليزائر ػ إل  ػ إلإلحالمدتنإلالسرتأنإل
كإلهػذهإلالدػ ب إلإلح2سنإلالادر لإلال  ـإلاله صإلف الأاربلؿإلكإلالا ػ كفإلاإلتأ فال  لمنإلل ركؽإلإلاإل بلف

إل:إل3 ل إلع رالكاردةإلسنإلالسررةإلالمذ كرةإلأ لس إلا
حإلكإلههػر فإلكإلاالما ػ زاتإلكإلاألكلك ػ إلمدػ  بإلاألسضػ   إل لػ إلف ػدإلاالأػاربلؿإلإلارأ ـإلأ  فإلاليزائػرإل

إلإل طفؽإل    ـإلم إل  فإلأ فر إلسنإل  دإلاال ابلؿإل ر تكفإلاأله لنإل.دكت ـإل
م ت هإلمفإلاألكركف  فإلهـإلإلحسنإلسررةإلكا دةإلاإلتأ فرفطإلاطف ؽإلالضم ت تإلف إل بلفإلال  لمنإلل ركؽإلإل

إلالم ضكم إل ركص ـإلسنإلاليزائرإل م إل س ـإلمفإلالتص.
إل     :4ضم فإلمد للإلالدكل إلالسرتأ  إلكإل ركؽإلمكاطت   إلالم اأف إلسنإلاإل بلفإلالا لنإل

L’Algérie garanti les intérêts de la France et les droits   aquis des personnes                 

   physiques et morales dans les conditions fixées par la présente déclaration .En 

contrepartie la France accordera à l’Algérie son assistance technique et culturelle et 

apportera à son développement économique et social une aide financière                      

                                        privilégiée.                                                                         

ممإلمفإلاضمفإلاليزائرإلمد للإلسرتأ إلكإلال ركؽإلالم اأف إللؤلسرادإلالطف    فإلكإلالم تػك  فإلف لعػركطإل
كإلسنإلمر فؿإلذلؾإلأػامتلإلسرتأػ إلل يزائػرإلمأػ  دا  إلالست ػ إلكإلالثر س ػ إلإلحإلهذهإلاالاس ص  تإل الانإلا دده

إلكإلممإلاػكازفإلحد ـإلالمأػ  دةإلالم ل ػ إلالاسضػ    كإلاأ هـإلسػنإلاطك رهػ إلاإلصادػ دمإلكإلااليامػ  نإلفارػ
لم  سظ إل   إلال ركؽإلالم اأف إلل دكل إلالسرتأ  إلكإلل م ا  فإلمعه دػ إلاسنإلإلإل إلاضمترإلاليزائرم ف ت

                                                           
1 - Maurice Allais, op cit ,P. 301. 
2 - Maurice Allais , op cit ,Annexe II A, p . 299.  

3
إلإلمفر  شمرزصنإلال رفنإل -   .إل229حإلمريعإلأ فؽإلحإلن

4 - Déclarations gouvernementales du  mars     ,relatives à l’Algérie ,  JOF N°: 67 , mardi 20mars  
               1962,p. 3021. 
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كهػنإل ػرةإلسػنإلإلحإلسنإلالمأارفؿإلالمأػ  دةإلالم ل ػ إلسرتأ إلأامتلسنإلالمر فؿإلإلكإلكإلم تك  فإلحإلطف    ف
إلإل.1صا  إلكإل  س  إلارد م  إلكإلص ما  اها  رإلكإل

كإلإلحال أػ ر  إلكإلالاف  ػ إلاالصادػ د  إلإل  لركا ػدإل إلسػنإلالكصػتإلال  ضػر(ت  همد للإلسرتأ إلار  د  إلإل-
كإلهػنإلالاف  ػ إلالأ  أػ  إلكإلالر تكت ػ إلإلزمفإلحم  درةإلمأارف   إلألفإلاالأا م رإل اطكرإلمعإلالػمد للإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل. هػػػػدؼإلهسػػػػنإل(إلالا ػػػػ كفكإلهػػػػذاإلمػػػػ إللػػػػـإلاظ ػػػػرهإلكإلار ػػػػزإل   ػػػػرإلااس ص ػػػػ تإلإلحكإلالم ل ػػػػ إلكإلالثر س ػػػػ إل
كإل ظ رإلذلػؾإلسػنإلالسدػؿإلالث لػثإلمػفإلالادػر لإلال ػ ـإلإلص م إلالركا دإلال أ ر  إلف ليزائرإلح إلاعاراطإل-

 عػػرةإلإل ال ف ػػرإللمػػدةإلهمأػػ اأػػملإلاليزائػػرإللسرتأػػ إلفػػ ل راءإلاأػػاهداـإلص  ػػدةإلالمرأػػ إل إلاالاس ص ػػ تمػػفإل
ف ػػػػضإلإلاأػػػػاهداـلسرتأػػػػ إلإلم ضػػػػ إل مػػػػ إلاأػػػػملإلاليزائػػػػر  .2(مػػػػفإلالف ػػػػد فإلف اسػػػػ ؽص ف ػػػػ إلل ايد ػػػػدإل أػػػػت 

مفػ ل إلال ػراءإلالاػنإلاػدس   إلسرتأػ إلإلمم إل متعآتإلال أ ر  إلالانإلاراه إلالزم المط راتإلكإلاألراضنإلكإلال
 سنإلهذاإلالادر لإلكإلالإلسنإلتدكصإلاالاس ص  ت.إلمكإلم ددةإلس نإلغ رإلكاض  

مػػػفإلإل04 أػػػبإلتػػػصإلالمػػػ دةإلرصػػػـإلإلبإلالتكك ػػػ إلسػػػنإلالدػػػ راءإلاليزائر ػػػ إلمكادػػػ  إل يػػػراءإلالايػػػ رإلإل-
لمػدةإلهمػسإلأػتكاتإلالمكاصػعإلالاػنإلاكيػدإلسرتأػ إلإلـفػهفإلاأػاهدإلحاالاس ؽإلالهػ صإلف لمأػ ئؿإلال أػ ر  

اػنإلافػػ فإلالإلحمػػ إلي ػرإل حإلفعػ رإلم  ػػرإلكإلرصػ فإلكإلميمك ػ إلالمتعػآتإلسػػنإل ػؿإلمػفف ػ إلمتعػآتإل ػ فإل
كلػػـإل فػػ فإلتػػصإلالمػػ دةإلحإلت ػػ إلالا ف ػػ إلل ػػ إلكإلاأػػاهدـإل ػػذلؾإلالم طػػ تإلالسإلالهر طػػ إلالمرسرػػ إل ػػدكده 

كإلهػذاإلالبمػكضإل ث ػرإلالتزا ػ تإلسػنإلالمأػارفؿإلسكا ػدةإلإلحتكعإلاالأاببلؿإلالمردكدإلسنإلهذهإلاألم  ف
إلإلإل. اط لبإلف ل ركؽإلكإلاألهرلإلاط لبإلفاتس ذإلااللازام ت

مػػكادإلمػػفإل  ػػبلفإل ظ ػػرإلمػػفإلهػػبلؿإلتدػػكصإلإلحكإلالثر سػػ إلالسرتأػػ  إلسػػنإلاليزائػػرإلارأػػ خإلالا  ػػ ـإل-
إل:3 م إل  نالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالثر سنإل

                                                           
إل.232صإلمريعإلأ فؽحإلحمفر  شمرزصنإلال رفنإل - 1إل

إلإلإلإلإلإلححإلمريعإلأ فؽ اس ص  إل  س  فإلحإلففإل كأؼإلففإلهدةحإلإل  بلفإلاإلاس ؽإلاله صإلف لمأ ئؿإلال أ ر  إلحإل01الم دةإلإل- 2
إل.121ص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

2-المكادإل01إلح04إلح06حإل  بلفإلالمف داإلاله د إلف لا  كفإلالثر سنحإل اس ص  إل  س  فحإلالمريعإلتسأرإل.صحإلص.116إل
.إل117حإلإلإلإل  
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ا ػتإلادػرؼإلاليزائػرإلفكضػعإلالكأػ ئؿإلالبلزمػ إلاا  دإلسرتأ إلسنإل ػدكدإل م  ت  ا ػ إلإل"01سنإلالم دةإل
إل."لمأ  دا  إلسنإلاطك رإلالا   ـ

فػ فإلإلهػ صإلاسػ ؽف اـإل  ػددإلمػفإلالمتعػآتإلالا   م ػ إلكإلأػا ػاسظإلسرتأػ إلسػنإلاليزائػرإلف"02 سنإلالم دة
إل." مالا   ـإلكإلعركطإلاكز    إلف ت إلتنكضعإلص ئم إلفمف إلحإلمعالدكلا ف

اأاط   إلر    إل ؿإلمفإلالف د فإلأكاءإل  تكاإلمعه د إلم تك  فإلمكإلطف    فإلسالإلسنإل"إل06إلسنإلالم دة
إل."متعآتإلا   م  إله د إلسنإلالف دإلاآلهرإلمعإلمرا  ةإلالركات فإلكإلالتظـ

ف دكدإلام  ت  تإلسرتأ إلسبلإلكيكدإل فإل دـإلالا  س إلكاضلإلف  ثإلمفإلالمأ  دةإلالسرتأ  إلمرافط إلإلإل-
 مػ إلمفإلسرتأػ إلإلالسرتأػ  إلحسنإل دإلالدكلػ إلإلةمم إلاليزائرإلسبلإلفدإلمفإلاارؾإلالمتعآتإلال د دإللازام تإلحئلل

ممػػ إلاليزائػػرإلس ػػنإلحل ػػنإلافتػػنإلمتعػػآتإلمهػػرلإلسػػنإلاليزائرل ػػ إل م  ت ػػ تإلم د ػػ إلكإلا   م ػػ إلكإلفعػػر  إل
إلدكل إلسر رةإلكإلماه س إلالإل م ت  إلس ؿإلذلؾإل   إلاألراضنإلالسرتأ  إل.إل

كإلإلاربلل ـإلحلبا ػ إلكإل ضػ را  إلفػ فإلاليزائػر  فإلف ػدإلاأػا  دةإلاأػسرتأػ إلاتاعػ رإلفذلؾإلسرػدإلضػمتتإلإلإل
إلإل.إلف هظ   ؼإلذلؾإلاليزائرإلتسر تإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلمػػػػػ إل  ػػػػػنسػػػػػرضإلامد ػػػػػدإلاطف ػػػػػؽإلالرػػػػػ تكفإلالسرتأػػػػػنإلسػػػػػنإلاليزائػػػػػرإلكإل ظ ػػػػػرإلذلػػػػػؾإلمػػػػػفإلهػػػػػبلؿإلإل-
إلاليتأ  إلإلسظا ـمتلإلاألسض   إللؤلص   إلاألكركف  إلفاما  ـإلف لر تكفإلالمدتنإلاليزائرمإلكإلم  إل   

 أػبإلالػتصإلالاػ لنإل"هػبلؿإلساػرةإلإلالمدػ رالسرتأ  إلهبلؿإلمدةإلثػبلثإلأػتكاتإلالاػنإلا ػنإل ػؽإلارر ػرإل
 اما كفإلفرػكةإلالرػ تكفإلفيم ػعإلال رػكؽإلالمدت ػ إلالثبلثإلأتكاتإل فاػداءإلمػفإل ػؽإلارر ػرإلالمدػ ر......

كإلرغػػػـإلحإل 1كإل  افػػػركفإلفػػػذلؾإلمػػػكاطت فإلسرتأػػػ  فإلمم رأػػػ فإلل  رػػػكؽإلالمدت ػػػ إلاليزائر ػػػ إلاليزائر ػػػ ح
تأ  إلالانإلالذمإل رسضإلاطف ؽإلالركات فإلالسرإلإل31/12/1962ددكرإلالمرأكـإلالرئ أنإلالد درإلسنإل

الاػنإلالإلامػسإلف لأػ  دةإلاليزائر ػ إلحإللاطف ر  إلسػنإلالم ػ د فإلإل ثف تس ذاإل  فإلامسإلف لأ  دةإلالكطت  حإل
  . ف دإلاإلأاربلؿإلل ركات فإلاليزائر  إلالر تكفإلالسرتأنإلمددركفذلؾإلفرنإل

 إلاطف ؽإلالر تكفإلاالصاد دمإلالسرتأنإلسنإلاليزائرإلكإل ظ رإلذلػؾإلمػفإلهػبلؿإلالػتصإلإلاإلفر ء   
 ػػػتإلفكاأػػػط إلا سػػػؿإلاليزائػػػرإلأػػػبلم إلال رػػػكؽإلاله دػػػ إلف رػػػكدإلالا ػػػد فإلكالترػػػؿإلالاػػػنإلمت"الاػػػ لنإل:إل

إل)أ .إلكيػػ ءإلهػػذاإلالػػتصإلسػػنإلالفتػػدإلاألكؿإلالسرػػرة"الدػػ راءإلإلفاػػركؿإل إللرػػ تكفاليم كر ػػ إلالسرتأػػ  إلطفرػػ
مػفإل  ػبلفإلمفػ داإلالا ػ كفإلمػفإلميػؿإل أػاثم رإلإل  اااماػدادا تإل تكافإلضم فإلال ركؽإلالم اأف إلكإل

                                                           

إل.إل96.صإل.إلتسأرمريعإلالحإللسدؿإلالث تنإلمفإل اس ص  إل  س  فحإلاإلمم رأ إلال ركؽإلالمدت  إلاليزائر  إل- 1
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   L’Algérie confirme l’intégralité des droits attachés  .ثػركاتإلفػ طفإلاألرضإلف لدػ راء

aux titres miniers et de transport accordés par la république française en   application 

 du code pétrolier saharien.
1                                                                                   

لم ػ دفإلكإلالترػؿإلسػنإل طػ رإلرمأػم لنحإلكإلهػبلؿإلالد راكمإلكإلصػ تكفإلاإللردإلاـإلا ض رإلص تكفإلالفاركؿ
كإلاػـإلسرضػرإل  ػ إلاليزائػرإلسػنإل فػراـإلال رػكدإلسػنإلميػ ؿإلالػتسطإلكإلالا ػد فإلكإلالترػؿإلف ػدإلإلال ػربحسارةإل

إلإلاالأاربلؿ.
إلمظ هرإلالا  كفإلفمر فؿإل-II إل

ؼإلتدكصإلااس ص  تإلالا  كفإلصدإلظ رإلي   إلسنإلالاطف ػؽإلالم ػداتنإلكإلات  البمكضإلالذمإل  فإل     
رئػ سإلالػكزراءإلالسرتأػنإلممػ ـإلالمي ػسإلالػكطتنإلإلاه  ػد:إلادر   تإلالمأ كل فإلالسرتأ  فإلمت ػ م دارإل
إل  ذاإلمػػ إلإلم ثتػػ إلمأػػا د فإل  ػػ إلمأػػ  دةإلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إلحإلسلتػػ إلإل« :إلصػػ ئبلإل1963م اػػكفرإلإل28 ػػـك

2 ترػػ سإلمأػػ  دات إلفمر ػػ سإلالطر رػػ إلالاػػنإلأاادػػرؼإلف ػػ إلهػػنإلتسأػػ  إل زاءتػػ 
 ػػكارإلإلكإلم ضػػ إل إل »

ـإلالم ركصػػػ تإلسػػػنإلممإلف ػػػدإلاػػهم إل1971مكتإل20الػػرئ سإليػػػكرجإلفكمف ػػدكإلمػػػعإلالا سػػزةإلالسرتأػػػ  إلسػػنإل
ت ػػفإلمأػػا د فإلل معػػ ر  إلسػػنإلاتم ػػ إلاالصادػػ دإلاليزائػػرمإل أػػبإلمرػػ   سإلإل« اليزائػػرإل  ػػثإلصػػ ؿ:

كمضػػ ؼإلصػػ ئبلإلالإلتمػػتلإلل يزائػػرإلإلأػػبإلص مػػ إلالمعػػ ر عإلالماهػػذةإلف تتػػ إلحام  ت  اتػػ إلكإلمدػػ ل ت إلكإل 
ذلػؾإلالػد اكرإلإل فرإل ػفإل إلكإل»م   مكلك  إلسنإلالا  كفإلكإلالإلترد   إلمفإلص ئم إلالدكؿإلالانإلتا  كفإل

 فػرإل ػفإلتػذ رإلمفإل ػؿإلمأػ  دةإللػ سإلمثػ ؿإل مفإلإللػ سإلمػفإل ػدـإلاليػدكلإل« دػ للإلمكهػكفنإلصػ ئبل:
إل .» إل3ه س  إلأ  أ  

 «  il n’est pas inutile de rappeler que toute n’est pas exemple d’arrière pensée 

politique »
 . 

إل:فسإلي   إلسنإلم  د فإلالا  كفإلالا ل   ك ظ رإلهذاإلالإل
II-1-إلإلإل: سنإلالمي ؿإلالم لنإلإلإل

ا امػدتإلسػنإلإلألفإلاليزائرإلحس رإلمع  ؿإلف فإلالف د ف رإلفدكإلمترإلالرط عإلالك  دإلالذمإللـإلاثسنإلالظ هرإل 
ل ػػفإلا ػػ مبلتإلسرتأػػ إلسػػنإلهػػذاإلالميػػ ؿإلهػػكإللػػ سإلارػػد ـإلإلحاتم ػػ إلالػػفبلدإل  ػػ إل  ئػػداتإلثركاا ػػ إلالطف   ػػ 

                                                           
1
- Benyoucef  Benkhadda ,les Accord d’Evian,OPU,    ,p      

ي تسنإلإل15إل-مكر سإلس  سإلحإلت كإلالأ ـإلسنإلاليزائرحإلمس كض تإل  س  فإل إلسنإلمرع ؼإلالدف كم أ  إلالسرتأ  حإلإل  - 2
إل.إل761حإلص.إل2013(حإلاريم إلا تإل عراؼإلد دؽإلأبلـإلحإل  لـإلاألس  رإلحإلأت إل-1962يكافإلإل29 ل إلإل1961

3- SALAH MOUHOUBI, La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective, op cit,   
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نإلسرتأ إلمفإلهبلؿإلتدكصإلاالاس ص  إلحإلفؿإلهػنإلمأػ  داتإلمرافطػ إلمأ  داتإلم ل  إلمي ت  إل م إلاد 
إلإل.1كض   إلفهمث  فعركطإلت

إلم  ػػػكفإلسرتػػػػؾإل600ص مػػػ إلإلالمأػػػ  داتإلالمردمػػػ إلمػػػفإلصفػػػؿإلسرتأػػػ إلصػػػدرتإلفػػػػػإلإلحإل1963سػػػنإلأػػػت إلإل
إلهنإلمأ  داتإلمرافط إلف الصاد دإلالسرتأنإل.م  كفإلسرتؾإلإل400س   إلإلسرتأنح

م  ػػكفإلسرتػػؾإل فػػ رةإل ػػفإلإل200م  ػػكفإلسرتػػؾإلس  ػػ إلإل400صػػدرتإلالمأػػ  داتإلفػػػػإلإلحإل1964سػػنإلأػػت إلإل
إلإلمأ  داتإلمرافط إلفمد للإلسرتأ إلم ض .

مػػ إلمفإلهػػذهإلالمأػػ  داتإلإلحكإلم تػػ إلمأػػ  داتإلمرافطػػ إلممإلمهددػػ إللعػػراءإلمتاكيػػ تإلسرتأػػ  إلإل 
 أػػ ره إلدػػتدكؽإلالاي  ػػزإللاتم ػػ إلاليزائػػرإلالمهدػػصإللامك ػػؿإلالمعػػ ر عإلالماسػػؽإل    ػػ إلسػػنإلااس ص ػػ تإل

 ػؿإلاإل  تػ تإلالمردمػ إلمػفإلالم أأػ تإلالسرتأػ  إلا ػكدإلإل ف فإلالف د فإلممإلسنإلمعركعإلصأػتط ت الا  كفإل
إل(Léopold Senghor  إلكإلصدإل فػرإلرئػ سإلالأػتب ؿم ؿإلالعر  تإلحإلفم إلس   إلرمسرتأ   إلالس ل إلالهز ت

حسنإلالأػت ب ؿإلمكركفػ إل لػ إلمسر ر ػ إلاردمػرإلمػ إلال أف فإلسنإلتههذإلمفإلك تفبنإلح"إل2 كؿإلهذاإلالكضعإلفركلر
صػػركضإلكإلاأػػاثم رات(حإلكإلابػػػ درإلإلم  ػػ رإلسرتػػػؾإل سر رػػنإلفعػػ ؿ إله فػػػ تحإل20ت دػػؿإل ػػؿإلأػػػت إل  ػػ إل

م  ػػ رإلسرتػػؾإل سر رػػنإلفعػػ ؿ إلميػػكرإلحسكائػػدح....( إلاػػرلإلف ػػـإلإل20أػػت إلكإلفدػػكرةإلم مكأػػ إلالأػػتب ؿإل ػػؿإل
 اردرإلال د إلغ رإلالم مكأ إلسنإلهذهإلالا ك بلت؟.

Il faudrait faire le compte de ce que l'Afrique rapporte à l'Europe. Au Sénégal, chaque 

année, nous avons 20 milliards de francs CFA qui rentrent (dons, prêts, 

investissements, etc.), mais 20 milliards de francs CFA sortent de manière 

invisible(salaires, bénéfices, etc.). À combien se montent les invisibles? 

 سػػػلفإلالمعػػػ ر  إلالم ل ػػػ إللسرتأػػػ إللاتم ػػػ إلاليزائػػػرإلإلح1965 مػػػ إلمفإلسػػػنإلااس ص ػػػ إلالم ركصػػػ تإللأػػػت إل
اراسػػعإلهػػذهإلف  ػػثإلإلحا ػكفإلمرافطػػ إلف ألكلك ػػ تإلكإلالمزا ػػ إلالاػػنإلا دػػؿإل    ػ إلسرتأػػ إلمػػفإلالم ركصػػ ت

م  ػكفإلإل160كإلإلحم  كفإلسرتػؾإلالإل ػاـإلا ك ضػ  إل40م  كفإلسرتؾإلس   إلإل200إل ل الم ل  إلالمأ  داتإل
إلإل.إل3المدت  إلالسرتأ  إلمهدصإللعراءإلالمكادحإلأت إلإل20إلسرتؾإلهنإلصرضإللمدةإل

                                                           
1 -Ibid ,P.187 
2
 -  Jean Touscoz, op cit , P. 218. 

إلحإلإلالما  ؽإلف لمد دص إل   إلاإلاس ص  1965تكسمفرإلإل18الم رخإلسنإلإل65/287مفإلاألمرإلرصـإلإل32الم دةإلإل- 3
الد درةإلإل95حإلير دةإلرأم  إلرصـإلإل1965يك    إلإل29المفرم إلف فإلاليم كر  إلاليزائر  إلكإلاليم كر  إلالسرتأ  إلسنإل

إل.1965تكسمفرإلإل19سنإل
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سرػػػػدإل رسػػػػتإلالمأػػػػ  داتإلطف  ػػػػ إلمكإلدػػػػ ب إلمهػػػػرلإلمػػػػفإلطػػػػرؼإلالما ػػػػ كفإلإل1970ف ػػػػدإلأػػػػت إلإلإل
س ػػنإلإلحاػػنإلاأػػ ره إلالعػػر  تإلالسرتأػػ  إلسرػػطف  ػػثإلمفإلالفتػػكؾإلالسرتأػػ  إلامػػكؿإلالمعػػ ر عإلالإلحالسرتأػػن

إل.إلإلصركضإلاردـإلل ف ئعإلكإلل معارمإلالذمإل هدـإلم أأ إلسرتأ  

      Cofaces(crédits  acheteurs et crédits fournisseurs )
 1

            
( les crédit    

  ضم فإلمفإلالفتؾإلم  كفإلسرتؾإلسرتأنإلفإل400ا رتإلاليزائرإلصرض إلفر م إلإل1980كإلم ض إلأت إل
إلاأم إل إلسرتأ   إلالطف  نإلف ليزائرإلمفإلطرؼإلعر   إلالب ز إللام  ع الكطتنإللف ر سإلإلتي زإلمدتع

كإلهذاإل  كدإلف لتسعإل   إلسرتأ إلف  ثإلحإلإلE.N.Iف العاراؾإلمعإلعر  إلا ط ل  إلإلTechnipإلا  ت ب
كإلاضمفإلم  ت إلل  إل مت سأ إلل عر  تإلاألمر    إلإلم ركؿحكإلفثمفإلإلالطف  نإلاضمفإلالازك دإلف لب ز

إلكاأاريعإلتد بإلمكسرإلمفإلالم ؿإلالذمإلمصرضارإلل يزائر.إلالا تكلكينحسنإلهذاإلالم دافإل

  تتإله ض  إلالهاف راتإلأ  أ  إلا ثرإلف  إلسرتأ إل   إل رص  إلالتمػكإل م إلمفإلال بلص تإلالم ل  إل  
إلإل.مدإل   إلايم عإلكإلاأاببلؿإله راا  الذمإل  اإلحاالصاد دمإلل يزائر

II-2-     سنإلمي ؿإلالمف دالتإلالاي ر  

ممػػ إلاأػػفبإلسػػنإل يػػزإلإلحمػػكاز فإلالرػػكةإلكاضػػ  إلي  ػػ إلاهػػابلؿإلرةإلكظ المفػػ دالتإلالاي ر ػػ إلغ ػػرإلماتػػإلإل
ف  ػػػثإلغ ػػػرتإلسرتأػػػ إلكي ػػػ إلامك ػػػؿإلإلالم ػػػزافإلالايػػػ رمإلاليزائػػػرمإله دػػػ إلف ػػػدإلاػػػهم ـإلالم ركصػػػ تإلح

سػػنإل ػػ فإلفر ػػتإلاليزائػػرإلا ف ػػ إللسرتأػػ إلالممػػكؿإلحإلمدػػ ت   إلمػػفإلالفاػػركؿإلاايػػ هإلدكؿإلالعػػرؽإلاألكأػػطإل
  ػكفإلمإل3214كإلصسػزتإلمػفإلإلحرئػدػ دراتإلسرتأػ إلت ػكإلاليزاإلاضػ  ستسإلحالرئ أنإلل أكؽإلاليزائر ػ إل

ئرإل رستإلات صصإلف تم إلد دراتإلاليزاإلح1980أت إلإل2م  كفإلسرتؾإل11098إل ل إل1970سرتؾإلأت إل
إل ػدؿإلالع أعالسرؽإل.إلت كإلسرتأ إلرتؾم  كفإلسإل1719ف بتإلص ما  إلإل ا إلحكإله د إلالم ركص تإل  د
ت إله دػػػػ إلف ػػػػدإلاػػػػهم ـإلالم ركصػػػػ تإلأػػػػ دإلالسرتأػػػػنإل  ػػػػ إلالأػػػػكؽإلاليزائر ػػػ إلحإلأػػػػ طرةإلاالصادػػػػإل  ػػػ 

إلسنإل  فإلاض  ستإلكارداتإلاليزائرإلحاهس ضإلكارداا  إلمفإلفاركؿإلاليزائرسردإلصررتإلسرتأ إلإلح1971
الس رؽإلسنإلالتمكإلاالصاد دمإلألفإلم ثر ػ إلهػذهإلإل ل كإلهذاإلرايعإلإلالمدت  إلالسرتأ  إلحمفإلالمتاكي تإل

مػػػفإلإل      فػػػػػف  ػػػثإلف بػػػتإل  ئػػػداا  إلإلحإلسػػػنإلاليزائػػػرإل بلؾمدػػػت  إلمكي ػػػ إللبلأػػػاالالمتاكيػػػ تإل
                                                           
1
- SALAH MOUHOUBI, La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective, op cit,  

                             P  187.  
2
 - Ibid. p.199 
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مػفإلالمػكادإلإل   سػنإلتسػسإلالأػت إلسرػدإلاأػاكردتإلاليزائػرإلإلحإلك1978الاي رمإلالسرتأنإلأت إلم زافإلال
إلإلإلحرسػػنإلاب  ػػرإلأ  أػػا  إلالاي ر ػػ إلمػػعإلاليزائػػإلسرتأػػ إلعػػر تإل1966سػػنإلأػػت إلإلحالدػػ دالت  إلمػػفإلسرتأػػ 

داا ػ إلمػفإلف  ثإلمهذتإلسنإلسػرضإلص ػكدإل  ػ إلكارإلإلكإلالذمإلازامفإلمعإلا ر خإلاهم ـإلالمت يـإلكإلالفتكؾإلح
إل(إلحCEEرفطتإل أارادهإلفرػكات فإلالميمك ػ إلاالصادػ د  إلاألكركف ػ إل إله د إلالهمكرإلحإلكاليزائرإلكإل
مػػفإلإلسرتأػػ فػػذلؾإلسرػػدإلا ػػررتإلإلحمػػفإلدكؿإلاله ػػ تإلتك ػػتإلمدػػ درإل دػػكل  إل  ػػ إلالط صػػ إلإلسػػنإل ػػ ف

ل أػكؽإلإلممػ إلف لتأػف إلل يزائػرإلسػلفإلم ركص ا ػ إلمدػف تإلا ف ػ إل امػ إلحإل1اف  ا  إلل م ركصػ تإلاليزائر ػ 
 ػػدـإلإل1971مفر ػػؿإل 27كصػػدإلم ػػدإلذلػػؾإلمػػد رإلالم ركصػػ تإلالسرتأػػنإلسػػنإلإلاألكلػػ إلحالسرتأػػ  إلف لدريػػ إل

  .2إل%20مصؿإلمفإلإل ل اف   إلسرتأ إلل يزائرإلس م إل هصإلالامك ؿإلف لم ركص تإلمعإلاهس ضإل أاراده إل

II-3-  الارتنالدت  نإلكإلسنإلمي ؿإلالا  كفإل 

 ػػفإلالا ػػ كفإلالسرتأػػنإلالمي ػػؼإلسػػنإلهػػذاإلالميػػ ؿإلإل(René Gallissot)  فػػرإلاإلصادػػ دمإلالسرتأػػنإلإل
ل ػػفإلسػػنإلالف ػػدإلال كلكت ػػ لنإلحإلاههػػذإل  مػػ إلدػػت   إلم تػػ إلمدػػ بلحإلس ر ػػ إلالرأػػ م ؿإلا ػػكفإلإل« فركلػػر

....إلكإلسػػنإلالت   ػػػ إلحإلادػػػ رإلالدػػػت   إلمضػػ   إلكإلكيػػػكدإلالدػػػت   إلالإل رػػكدإل لػػػ إلاإلتاػػػ جإلالدػػػت  ن
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل . »3إلمكإلصػؿإل ت ػ إلا ف ػ إلل ايػ رةإلال ف ػرةمض رف إلم ثرإلمت  إلا ك بلحإل ت ػ إلعػ ؿإلمػفإلمعػ  ؿإلالايػ رةإل
 لػػ إلالاف  ػػ إل  ػػدؼإلإلحإله مػػ إل أػػاراا ي   فإلالتأػػ تإلالدػػت  نإلالػػذمإلكضػػ ارإلسرتأػػ إلسػػنإلاليزائػػرإللػػرإل

ا ػػك فإلسرتأػػ  إلألتػػرإلاػػـإل تيػػ زهإلفا تكلكي ػػ إلسرتأػػ  إلكإلد ماػػرإلفمػػدارسإلإلحبلصادػػ دإلالسرتأػػنالدائمػػ إلل
كإلهػػػػذاإلمػػػػ إل ػػػػدثإلف ػػػػدإلإلح اػػػػ إلاضػػػػمفإلاأػػػػامرار  إلالاف  ػػػػ إلل ػػػػ إلسػػػػنإلالا ػػػػك فإلالمأػػػػامرإلل مػػػػ طر ف

كإلالادػػ  لإلسػػنإل  لػػ إل ػػدكثإل طػػبإلسػػنإلإلصطػػعإلالب ػػ رإل لػػ    يػػ إلالم أػػ إللإلف إلضػػ س إلحاالأػػاربلؿ
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسركعإلا ف  إلل مد تعإلالمر ز  إلالمكيكدةإلسنإلسرتأ إل.إلهنإلالانإلسنإلال ر ر إلحإلم تإلالمد تعإلزإل م   ت
اامثػؿإلسػنإلا ز ػزإلم  تػ إلسرتأػ إلإلس إلأػاراا ي  إلحإلاصادػ د  إل إلسكائدإلمزدكي إل أاراا ي  إلكإلمهرللسرتأ

   إلسكائػدإلسمم إلمفإلالت    إلاالصاد د  إلإلحسنإلال  لـإلالث لثإلفلص م إلا  كفإلاصاد دمإلمث لنإلمعإلاليزائر
يتػػبإلال يػػزإلسػػنإلم ػػزافإلاإل ػػ إلاػػكس رإلالعػػبؿإلحإلالرضػػ ءإل  ػػ إلالفط لػػ إلحإلم  رفػػ إلالاضػػهـإلح ػػرةإلمهم ث
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ضػػػبطإلمػػػفإلي ػػػ إلمهػػػرلإلسػػػلفإلضػػػه م إلالمعػػػ ر عإلاالأػػػاثم ر  إلكإلاتك  ػػػ إلهػػػنإلكأػػػ   إلإلحالمػػػدسك  تإل
م  ػكفإلإل200 ػكالنإلالاػنإل  سػتإلاليزائػرإلإلحلسرتأ إل   إلاليزائرإلسنإلاأك ؽإلكإلاأاثم رإلا تكلكي ا ػ إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلفػػػػؿإلال دػػػػكؿإل  ػػػػ إلفػػػػراءاتإلاهاػػػػراعإلحمر إلحإلم  ػػػػكفإلد تػػػػ رإليزائػػػػرمإلهتػػػػذاؾإل800  ػػػػ دؿإلدكالرإلمػػػػ إل
مػػػفإل يػػػـإلإل   ف  ػػػثإلمفإلاليزائػػػرإلرغػػػـإلص ػػػ إلأػػػ  ت  إلسلت ػػػ إلاعػػػارتإلإلرهػػػصإلادػػػت عإل...الػػػخإل.إلك

 فإلأ  أػػػػ إلالا ػػػػ كفإل إل ػػػػؿإلدكؿإلال ػػػػ لـإلالث لػػػػثإل لػػػػ الاػػػػنإلادػػػػدره إلالػػػػدكؿإلالمدػػػػت  إلإلالا تكلكي ػػػػ 
ااس ص ػ تإلفػ فإلإل طػ رفػؿإلهػنإلسػنإلإلدكل ػ إلفػ فإلدكلاػ فح ل أتإلم أأ إل  ػ إل رػكدالدت  نإلكإلالارتنإل

كإلالدكلػػ إلالسرتأػػ  إلااػػدهؿإلسػػنإلامك ػػؿإلهػػذهإلالمعػػ ر عإلفمػػتلإلإلحإلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إلكإلالعػػر  تإلالسرتأػػ  
االاس ص ػػ تإلإل طػػ ر مػػ إلارػػكـإلف لمأػػ  دةإلالارت ػػ إلسػػنإلإلحصػػركضإلل يزائػػرإل اػػ إلاضػػمفإلتعػػ طإلعػػر  ا  

  .1الارت  إلكإلالثر س  

II-4-إل اإلتأ ت  سنإلمي ؿإلال بلص تإلإلإل

سػػنإلإلاأل مػػ ؿإلالعػػ ص إلإلالأػػاببلل ـسرتأػػ إلإل لػػ   ػػ إلال يػػرةإلإل  فف ػػدم إل  تػػتإلسرتأػػ إلاعػػيعإلاليزائػػرإلإلإل
 ؿإلإلتعػػ ءإلالأػػ ؾإله دػػ إلسػػنإلمتػػ يـإلالس ػػـإلكعػػؽإلاليفػػإلحإللفتػػ ءإلالفت ػػ إلالا ا ػػ إللبلصادػػ دإلالسرتأػػن

 لػػ إلاليزائػػرإلإلذلػػؾإلفػػؿإلفػػ ل  سإلس ػػنإلاػػد كاارايػػعإل ػػفإلهنإلف ػػدإلاالأػػاربلؿإلال د د ػػ إل... لػػخحإلس ػػ 
إل سػ ءاتالهفػرةإلكإلالكاعػارطإلمفإل  كتػكاإلمػفإلذكمإلإل لػ إلسرتأػ إلحد دإل ددإلالم  ير فإلالذ فإل ده كفإلا 

 اػػ إلامتػػعإلاليزائػػرإلمػػفإلاأػػاببلل ـإلسػػنإلاتم ػػ إلاال ػػابلؿإلالاػػنإلا اأػػفكه إلسػػنإلمدػػ تعإلالم مػػر فإلم ػػ ـإل
كرسضػػػػتإلدهػػػػكؿإل ػػػػؿإلإلحسػػػػنإلاليزائػػػػرإلعإلالاػػػػنإلار ا ػػػػ إله س ػػػػ فػػػػؿإلكإلاػػػػـإلغ ػػػػؽإلالمدػػػػ تإلحإلاصادػػػػ ده 
ل  مػػػؿإلسػػػنإلإلالأػػػفإلمكإلمرضػػػ إلمكإلمت ػػػـإلغ ػػػرإلم سػػػ ءإلإلسػػػنإل لػػػ إلسرتأػػػ إلف يػػػ إلمت ػػػـإل فػػػ راليزائػػػر  فإل

تإل ر ػ إلرسضػإل إلكينإلالػذمإل رساػرإلسرتأػ إلتظراإلل اطكرإلاالصاد دمإلكإلالا تكلكإلحإلالمد تعإلالسرتأ  إل
سدػػػػؿإلالػػػػذمإلالمػػػػفإلإل07 إلالا ػػػػ كفإلكإلالمػػػػ دةإلمهػػػػ لؼإلالاس ص ػػػػإلكإلهػػػػذاإلحسرتأػػػػ إل لػػػػ ليزائػػػػر  فإلااترػػػػؿإل

إل1964مسر ػػؿإل10كإلم ضػػ إلفركاك ػػكؿإلإل ذلػػؾإلإل لػػ  مفػػ دالتإلفػػ فإلاليزائػػرإلكإلسرتأػػ إل ػػد كإلهدػػصإلل
إل2  مػؿإلأػتك  إل12000ااسرتإلسػنإلاليزائػرإل  ػ إلصفػكؿإل د أػمفرإل28حإلثػـإلاػـإلا ػد ؿإلهػذاإلاالاسػ ؽإل ػـك

فإلاتا ػػ إلممػػدإلهػػذاإل  مػػؿإل ػػؿإلأػػت حإلكإلفميػػردإلم35000كإلمػػتلإلال ػػؽإلل يزائػػرإلسػػنإل رأػػ ؿإلإل1968
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2
إل (حإلالعر  إلالكطت  إلل تعرإلكإلالاكز عإلحإلاليزائرإلحإل م رإلفك كشحإلال م ؿإلاليزائر كفإلسنإلسرتأ ح إلدراأ إلا      -  

    . حإلص1976أت إلإلإلإلإلإلإلإل



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

   
 

إل25000حإلكإلم  تػػتإلسرتأػػ إل  ػػ إلمت ػػ إلالإلاأػػاط عإلمفإلارفػػؿإلم ثػػرإلمػػفإل1971اإلاسػػ ؽإلسػػنإلد أػػمفرإل
أ اـإلا د دإلال ددإلفتك  ػ إلإل1973حإلكإلف دإلأت إل1973-1972  مؿإلأتك  إلكإلذلؾإلف لتأف إللأتانإل

ا د ػػػدإل ػػػددإلإلل ػػػفإلال ر رػػػ إلمفإلسرتأػػػ إل  تػػػتإلا ػػػدؼإل لػػػ إل.1الر ئمػػػ إلفػػػ فإلالف ػػػد فال بلصػػػ تإلالأ  أػػػ  إل
سػنإل ت ػ إلل  مػؿإلا ا  ي تإلاالصاد دإلالسرتأنإلل  دإلال  م  إلالمإل  ير فإلالمرفكل فإلسنإلسرتأ إل أبالم

   إلال كدةإلل كطفإلمر فؿإلمأ  دا ـإلفلتع ءإلإلص متإلسرتأ إلفاعي عإلاليزائر  فإلحإلكالم  مؿإلالسرتأ  إل
لعػػػراءإلال اػػػ دإل  2ز تػػػ إلالدكلػػػ إلاليزائر ػػػ مكإلمرػػػ كالتإلمػػػعإلمػػػت  ـإلصػػػركضإلاضػػػمت  إلهمدػػ تعإلدػػػب رةإل

إلإلإلاله صإلفذلؾإلمفإلسرتأ إل.

ممػ إلمػفإلالدػدلإلالػدكلنإلمػفإلالت   ػ إلالتظر ػ حإلأم  إلالا  كفإلالثر سنإلفػ فإلالف ػد فإلكاأػ  إل  ػ إلإل
مأػػ  دا  إلسػػنإلإل لػػ إلاكط ػػدإلاف  ػػ إلاليزائػػرإلكإللػػ سإلسرتأػػ إلا ػػدؼإلإل أػػاراا ي  الت   ػػ إلالاطف ر ػػ إلسػػلفإل

نإلااتػ صصإلأػت إلالمهددػ إلل ا ػ كفإلالثرػ سإلالانإلامتلإلل يزائرإلكإلال دصإلالم ل  إلسمف ل إلحإلالاتم  
فػػؿإلمامث ػػ إلسػػنإلف ػػضإلالمػػتلإلإلح ا ػػك فإلالارتػػنإلكإلاالصادػػ دمف ػػدإلأػػت إلحإلكإلهػػنإلل أػػتإلمهددػػ إلإلل

ه د إلكإلف ضإلم ػ د فإلالف ػثإلال  مػنإلالػذمإللمزاكل إلالدراأ إلالي م   إلسنإلسرتأ إلسنإلم دافإلالطبإل
/إل1975هػبلؿإلالأػت إلالدراأػ  إلسمػثبلإلإلدائػـإلحإلكإلال ددإلسنإلاتػ صصإلمأػامرإلح هدـإلالمد للإلالسرتأ  

كإل ػػػػددإلالمػػػػػتلإلسػػػػػنإلإل104ف ػػػػػ إلإل1980/1981كإلسػػػػنإلأػػػػػت إلإل135 ػػػػددإلالمارفدػػػػػ فإلف ػػػػػ إلإل1976
إلإل. 3 مت  إل320ف  إلإل1981/1982مت  إلكإلسنإلأتكاتإلإل516ف  إلإل1965/1966

فػػػؿإلار ػػػدإلتعػػػرإلالثر سػػػ إلإلحزائػػػراليإل لػػػ ترػػػؿإلالا تكلكي ػػػ إل فإلال بلصػػػ تإلالثر س ػػػ إلالإلاتػػػكمإلف ػػػ إلسرتأػػػ إل
إل.  دؼإلمأم    إلال ب إلالسرتأ  إلسنإلاليزائرإلإلاإلفر ءالسرات كسكت  إلكإل

إلإلاتيجية الجزائر في التعامل معهامصير إتفاقيات التعاون و استر إلإل:المطمب الثالث

 يػبإلإلحإلمعإلسرتأ إلاس ص  تإلالا  كفمعإل  ا إلتف فإلأفبإلاالها  رإلاالأاراا ينإلل يزائرإلسنإلالا  مؿإل
عنءإله ـإلسنإلهػذهإلاإلاس ص ػ تإل م زهػ إل ػفإلغ رهػ إلسػنإلاإلاس ص ػ تإلالدكل ػ حإلكإلهػكإلفتػ ءإلإل ل إلمفإلتع ر
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الا  كفإل  ل  إلف فإلالدكؿإلسنإلمتسد  إلمث م إلهنإلااس ص  تإلإلا كف ـإلسإلحالا  كفإللبرضإلهذهإلاإلاس ص  ت
إلإلمأ أ ا فإلهم :إله د ا فهإلسنإلتفرزإلإلتمطإلفت ئنإله صإل إلل إلفؿإل  فإلمي ؿإلم  فإلسرطإلح

تإلل ؿإلاالاس ص  إل(ces accords comme un fardeau 1كث ر إلع م  كردتإلااس ص  تإلالا  كفإل  – أإلإلإل
مػػفإل  ػػثإلإلنإلكا ػػدةفػػهفإل اس ص ػػ تإل  س ػػ فإلما ػػددةإلفػػؿإلهػػإلسػػبلإل م ػػفإلالرػػكؿإلحم س ػػ فاأػػم إلااس ص ػػ تإل

إلتدكدػػ  إلالم  تػػ حإلكإل اػػ إلمػػفإلالت   ػػ إلالعػػ    إل افػػتإلف بػػ إلمك ػػدةإلهػػنإلال بػػ إلالسرتأػػ  إلإلغ  دػػ 
مف عرةإلمكإلغ ػرإلإلفطر ر إلسنإلاليزائرإلالدكلا فإل  فإلمعركطإلف لاكايدإلالسرتأنإلف فإلالا  كفإلكإل إل2سرط

عػػػرةإلكإلصػػػدإلاضػػػمتتإلهػػػذهإلاالاس ص ػػػ تإلسػػػنإلمضػػػمكت  إلتدػػػكصإل د ػػػدةإلاػػػـإل دػػػره إلسػػػنإل حإلمف عػػػرةإل
 إلكإلهػػذاإل مػػ إلمت ػػ إلاػػ ثرإل  ػػ إلف ضػػ  إلالػػف ضإلسػػنإلم ػػدافإلاتس ػػذهإلحااس ص ػػ تإلكإلاأػػ  إلميػػزاءإللم  ػػؽ

إلإل:3مت  إلتذ رإلكإل ؿإلااس ص  إلل  إلغرضإله صإلف  إلحالسرتأ  لضم فإلالمد للإل

إلإلاله دػػ إلف لمأػػ ئؿإلال أػػ ر  إلكإلإلاالاس ص ػػ إلال أػػ ر  إلالمامث ػػ إلسػػنإلكصػػؼإل طػػبلؽإلالتػػ رإلكإلالمفػػ دا
إلإلإل.األيزاءإلالهمسإلل م  ؽ

.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاالاس ص ػػػػػػػػػػػ تإلالأ  أػػػػػػػػػػػ  إلالمامث ػػػػػػػػػػػ إلسػػػػػػػػػػػنإلالادػػػػػػػػػػػر   تإلال  كم ػػػػػػػػػػػ إلاله دػػػػػػػػػػػ إلفػػػػػػػػػػػ ليزائرإل
ثااابطٓ  االاس ص ػػػ تإلاالصادػػػ د  إلمػػػفإل  ػػػبلفإلمفػػػ داإلالا ػػػ كفإلاالصادػػػ دمإلكإلالمػػػ لنإلكإلاأػػػاثم ر

إلإلالم  ر إلفرإل.إلالا  كفإلالارتنإلكإلاأليزاءإلاألرضإلسنإلالد راءإلك

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلهل إلاليتأ  إلكإلغ رهػ .أؤلص   إلالسرتأ  إلسنإلميام    إلاله د إلفل بلفإلالضم ت تإللاالاس ص  إلاال
.إلإلاالاس ص  إلالثر س  إلالمامث  إلسنإلمف داإلالا  كفإلالثر سن

  االاس ص  تإلالرض ئ  إللاأك  إلالمت ز  تإلف لطرؽإلالأ م. 

ك ظ رإلذلؾإلمػفإلإلاصاد دمح  فإلهذهإلاالاس ص  تإلل ا  كفإلصدإلغ بإل     إلالط فعإلالأ  أنإلم ثرإلمترإل-ب
كإلاألغ ف ػػػ إلإلص تكت ػػػ إلح ؿإلمت ػػػ إلكردإلسػػػنإلعػػػ ؿإلمػػػكادس لر  ػػػإلح ػػػ س إلهػػػبلؿإلالدػػػ ب إلالعػػػ    إلالاػػػنإلكردت

                                                           
1
 - le Doyen David  Ruzié, La coopération franco-algérienne. In: Annuaire français de droit international,  

Persée, volume 9-1, 1963, p. 910. 

إل.إل177مرزصنإلال رفنإلمفرف شإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلص.إلإل- 2
3
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إلاإل بلتػػػ تالارأػػػ ـإلسػػػف ضإلممػػػ إلمػػػفإل  ػػػثإلإل رػػػراتإل  بلت ػػػ إلمطكلػػػ إليػػػ ءتإلسػػػنإله ئػػػ إلتدػػػكصإلكإلس
إل.1 ت ك في ءتإلسنإلسدكؿإلدكفإل

إلفػػػذ  ءإلم  ػػػـإلكإلاليزائػػػرإلا  مػػػؿإل  مػػػفإلسػػػنإلسػػػلفإلمدػػػ رإلااس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلكإل  ػػػ إلهػػػذاإلاألأػػػ سإلحإلإلإل
حإلل اه صإلمفإلغففإلا ؾإلالفتكدإلالانإلا فرإل ػفإل رادةإلالمأػا مرإلسرػطإلاالاس ص  تإلا ؾا ر دإلإلف لتظرإل ل 

إلمػػ إليػػ ءإلفػػرإلكإلذلػػؾإلفاطف ػػؽإلالركا ػػدإلالر تكت ػػ إلالدكل ػػ إلالاػػنإلا  ػػـإلكإلاػػتظـإل ترضػػ ءإلاالاس ص ػػ تإل أػػب
الػػذمإلاػػزامفإل ت رػػ دإلدكراتإلاليم  ػػ إلال  مػػ إللؤلمػػـإلإلحس مػػ إلف ػػدإل1969صػػ تكفإلالم  هػػداتإلالدكل ػػ إللأػػت 

إل فػػرإلمػػعإلدهػػكؿإلاليزائػػرإلسػػنإلمراي ػػ إل اس ص ػػ تإل  س ػػ فإلمػػعإلسرتأػػ حإلمكإل مػػ إل2ميػػؿإل  ػػدادهالما ػػدةإلمػػفإل
السرتأػػػػػػنإلمػػػػػػعإلالػػػػػػدكؿإلاإلسر ر ػػػػػػ إلإلفمدػػػػػػط لإلاأػػػػػػك  إلالا ػػػػػػ كفإلالثتػػػػػػ ئنإل(إلTouscoz  ت ػػػػػػ إلاكأػػػػػػ كز

إل:3ت كسكت  االسرإل

)normalisation de la coopération bilatérale de la France avec les pays africains 

francophones إل).   

سػنإلال تدػرإلتكضػلإلذلػؾإلكإلإلحضػركرةإلمراي ا ػ إلاليزائػرإلاراهتفؿإلإلحكلـإلا ب إلهذهإلاالاس ص  تإلمرةإلكا دة
إلالمكالن.

 . ضركرةإلمراي  إل اس ص  تإلالا  كفإلف فإلالف د ف  :الفرع األول

 فإلإل ف رإلالمبل ظ فإلمفإلري ؿإلالأ أ إلكإلالأ  أ إلصدإل  مكاإل   إلالا ػ كفإلاليزائػرمإلالسرتأػنإلف لسعػؿإل
مأػػػػفر حإلل ػػػػفإلاليزائػػػػرإل هاػػػػ رتإلطر ػػػػؽإلالاأػػػػ ملإلكإلاإل اػػػػراـإلل ب ػػػػرحإلكإل ػػػػدـإلاإلتارػػػػ ـإلكإلايػػػػ كزإل ػػػػؿإل
إلالمعػػػ  ؿإلالاػػػنإله سا ػػػ إل اس ص ػػػ إل  س ػػػ فإلف ػػػؿإل  مػػػ حإلكإلف تػػػتإلل  ػػػ لـإلفػػػهفإلالأػػػبلـإلهػػػكإلدػػػم ـإلاألمػػػ ف

                                                           
إل .183.صإلالمريعإلتسأرحإل-1
  رد الذم داته الم  فص تكإل ففعه الما دة ـاألم م امر مفإلصفؿ تإل امدمإللر تكفإلالم  هدات:إل اس ص  إلس ت إل-2

الم رخإلسنإلإل2287حإلكإلرصـإل1966د أمفرإلإل05الم رخإلسنإلإل2166ال  م إللؤلمـإلالما دةإلرصـإلإلاليم    صرار فمكيب
حإل1968م مإلإل24 ل إلم رسإلإل26ا فإلمفإلالسارإل يهبل س  ت  سن فدكرا  سن الم امر  رد كصدحإل1967د أمفرإلإل06

إلالذمإلمهاامتإلس رإلالدكرةحإلكإل رضتإلل اكص عإلسنإلإل1969م مإل22مسر ؿإل ل إل09كإلهبلؿإلالسارةإلمفإل إل23حإلال ـك
إل.إل1980ي تسنإلإل27حإلكإلده تإل  زإلالتس ذإلسنإل1969م م

3 -  Jean Touscoz, op cit ,p.208 
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م ػدإلسػبلإلإل  ػكبإلكإلالم ػددإلهيػبلإلمكإل يػبلل  بلص تإلف فإلالدكؿحإلف تم إلالهبلس تإلاأكلإلسػنإلكصا ػ إلالمط
1 ي ؿإلمد للإلسرتأ إلسنإلاليزائرإلحإلكإل ذاإلمد للإلاليزائرإلسنإلسرتأ 

  . 

..... م ػػفإلمفإلتاتػػ زؿإل ػػفإل ػػدةإلمعػػ  ءإلالإلامػػسإلف لأػػ  دةإلالكطت ػػ حإلألتتػػ إل«  رػػكؿإللهضػػرإلفػػفإلطكفػػ ؿ:
إل .» 2المأار  إلفلم  ت  إلمفإلا  دإلالتظرإلس م إلات زلت إل ترإلكإلاأاري ر"إلت رؼإلمفإلاليزائر

تظػػػراإلإلحإل تإلمكركثػػػ إل ػػػفإلال  ػػػدإلاالأػػػا م رممػػػ إل  ػػػ إلفت ػػػ فإلأ  أػػػ إلالا ػػػ كفإلالسرتأػػػنإلاليزائػػػرمإلص ئإلإل
رفطتإلاإل  تػ تإلالسرتأػ  إلالمردمػ إلف لمزا ػ إلالاػنإلإلإلل ظركؼإلالانإلاـإلس   إل فراـإل اس ص  تإلالا  كفإلحالان

 أاري تإلس رإلسرتأ إلمػفإلهػبلؿإلفتػكدإلااس ص ػ تإلالا ػ كفإل إلالمي سػ إلسػنإل ػؽإلإلحإلكإلفذلؾا دؿإل     
  ػػػ إلالمأػػػاكلإلالدف كم أػػػنإلكإلال أػػػ رمإلكإلاالصادػػػ دمإلكإلالثرػػػ سنإلمػػػ إلات زلػػػتإل تػػػرإل  ػػػ إلإل(اليزائػػػر

الاػنإلإل ػؽإلتدػكصإلا ػؾإلاالاس ص ػ تإلم ػدات  إلذلػؾإلكاضػ  إلمػفإلهػبلؿإلاطفإلحإلكصػدإلفػداالمأاكلإلالأ  أنإل
افػػدكإلتدكدػػػ  إلكدػػػ   إل اأػػاربلؿإلمرهػػػكفإلممحظ ػػتإلمػػػفإلهبلل ػػ إلاليزائػػػرإلل ػػ إلاأػػػاربلؿإل أػػمنإلسرػػػطإل

  .(غزكإلثر سنإلكإلأ بإلل  ك  إلالكطت  أ  أ  إلكإلاأاببلؿإلاصاد دمإلكإل

غمكضإلالا  كفإلف فإلعر   فإلغ رإلما  سئ فإلالإل م ػفإل لبػ  هإل   ػ إل  ػ إلاإلطػبلؽحإلل ػفإل م ػفإلاهس سػرإل 
إلالػػذمإل  ػػ إلمأػػ سإل  ػػ إلا ػػددإلكمرصػػ ـإلمسػػ ه ـإل  ػػ إلمأػػاتداإلإلحالار ػػ ـإلمتأػػؽإلكإلرأػػمنفإلس ػػرإلكإلسػػنإلال ػػـك

إللمراي  إلمكإلا د ؿإلمكإل لب ءإلإل  سنإلظؿإلاكسرإلظركؼإلأ  دتإلالأ ط تإلاليزائرإلحإلكإل3ثت ئن    إلال ـز
إلا ؾإلالارأ ت إلالر تكت  إلالانإلعدتإلالكث ؽإل   إلاليزائرإلمهم  :إل

كادإلاألكل ػػػ إلسػػػنإلالأػػػكؽإلمػػػكإلاراسػػػ عإلمثمػػػ فإلالإلحصادػػػ د  إلالاػػػنإل رس ػػػ إلالميامػػػعإلالػػػدكلناألزمػػػ تإلاالإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلت   ػػػػ إلالأػػػػف  ت ت(.إل لػػػػ الدكل ػػػػ إلتظػػػػراإلل تمػػػػكإلاالصادػػػػ دمإلالػػػػذمإلم ػػػػزإلهػػػػذهإلالساػػػػرةإل مػػػػفإلالأػػػػا ت تإل

سنإلاتس ػذإلفتػكدإلالاف ط إلم زإلهذهإلالسارةإلتكعإلمفإلالساكرإلكإلإلكإل ذالؾإلحررارإلالأ  أنإلسنإلاليزائراالأاإل

                                                           
1
 - Paul Balta et Claudine Ruleau , la stratégie de Boumediene, Éditions Sindbad, Paris, 1978,p.236. 

إلحإل1962م رسإلإل18فع رإلأ دكتنإلحإل اس ص  تإل  س  فإلإل- 2 إلكإلردكدإلس ؿإلمها س إل كل  حإلمي  إلهس ؽإلل   ـك
إل.إل380ي م  إلالي س إلحإلص.إلحإلإل2016(إلحإلأت إل05ال دد 

 - Ces accords, négociés empiriquement, sous la pression des circonstances, étaient formellement 

respectueux des souverainetés en présence; établissant en principe un équilibre entre «l'aide» apportée 

par la France aux nouveaux États et les « avantages particuliers » qu'ils lui consentaient 

corrélativement dans divers domaines, ils étaient en réalité fondés sur le maintien de relations 

politiques, économiques et culturelles inégalitaires, héritées de la situation coloniale. Jean Touscoz, op 

cit , p.209 
3
 - Ibid , p . 224. 
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كإلهسػػتإلحإلالم كتػػ تإلالمردمػػ إلل يزائػػرإلأػػت إلف ػػدإلمهػػرلإلكإلمأػػامرإلسػػنإل  ػػكظماالاس ص ػػ تإلكإلاتهسػػ ضإل
فر ػػػؽإلتيػػػ حإلالا ػػػ كفإلمػػػفإلهػػػبلؿإلات  ػػػ رإلالمفػػػ دالتإلالاي ر ػػػ إلكإلاراسػػػ عإلم عػػػرإلالمد كت ػػػ إلكإلارايػػػعإل

إلإلاالأاثم رات.

 إلك ػػػدتإلفارػػػد ـإلم كتػػػ تإللمأػػػا مراا  إلكإللػػػ سإلمردػػػكدةحإلس ػػػنإل  ػػػ إلت ػػػ  فإلمس ػػػ ؿإلسرتأػػػ إل  تػػػتإل
الاطػكرإلمعإلإل م كتالحإلف  ثإل  تتإل أاراا ي  إلالر أ ءإلالسرتأ كفإلهكإل دم جإلاطك ره  المأ هم إلسن

إل.1الذمإلغ رإلمفإلطف   إلالا  كفإلسهدفلإلغ   إلسنإل دإلذاارإلالأ ت

إلاإلسر رػػن االا ػػ دإلإلاإلسر ر ػػ مثػػؿإلمتظمػػ إلالك ػػدةإلإلحاإلص  م ػػ إلالا ػػابلتإل لػػ   مػؿإلاتضػػم ـإلاليزائػػرإلإلإلإل
كمتظمػػػ إلاألمػػػـإلإلCnuced  ل ػػػ (إلكإلا ػػػابلتإل  لم ػػػ إلمثػػػؿإلمػػػ امرإلاألمػػػـإلالما ػػػدةإلل ايػػػ رةإلكإلالاتم ػػػ إل

اط لػبإلس ػرإل تعػ ءإلتظػ ـإل صادػ دمإليد ػدإلإل1965إلأت إلONUDIالما دةإلمفإلميؿإلالاتم  إلكإلالدت   إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلرإلاليزائرإلف رزاإلسنإلهذاإلالمي ؿإلمػفإلهػبلؿإل:  فإلدكإل  إلحإلكإلاأاريعإلس رإلأ  دا  إل   إلثركاا  إلالطف  

كإل ػ فإلإل1971أفامفرإلإل9إل–إل5دكرإلاليزائرإلسنإل يام عإلدكؿإل دـإلاالت   زإلسنإلاليزائرإلم إلف فإلإل
 كضػػ ا  إلمػػعإلدكؿإلمسإلعػػ  رإلدكؿإلال ػػ لـإلالث لػػثإلسػػنامهم ػػ إلتظػػراإلل ثرػػؿإلالأ  أػػنإلالػػذمإلم ثػػرإلاأل ػػداثإل

إلاأك ؽإلالثركاتإلالطف    إل.إلكإل تا جه د إلمت صع إلمع ؿإلضركرةإلمراصف إلإلكإلحالعم ؿ

إل أػبلححإلالاػنإلاأػا م تإلالػتسطإلإل1969أػت إلإل(opep تضم ـإلاليزائرإل ل إلميمك  إلاؿإلاألكف ػب إلإل
اتػػدالعإلمزمػػ إلاصادػػ د  إل  لم ػػ إلإل لػػ الػػذمإلمدلإلإلحإل1973أػػاراا ينإلضػػدإلالبػػربإلسػػنإل ػػربإلم اػػكفرإل 

إلفأفبإلاراس عإلمأ  رإلالتسطإل.إلإلإل

مأ  رإلالمكادإلاألكل ػ إلاالأػاراا ي  إلسػنإلإل ل إلز  دةإلسنإل راس عإلا دلإلهذاإلال دإلفؿإل   الاهث رإلإل اكصؼإللـ
مػعإلإلح  لمتاي تإلالزرا   إلكإلالبذائ  إلاالأاراا ي  إلم ضػ حدكؿإل سر ر  إل المأا مراتإلالسرتأ  إله د (إل

إل كإلالإلح تأػػالسرتأػػ  إل  لفك الم ر ػػ إلل دػػت   إلاراسػػ عإلالم ػػ دفإلالضػػركر  إل كهػػذاإلإلححإلالسكأػػس تإلرات ػػـك
 لاػرإلسرتأػ إل س إلالمف دالتإلالاي ر  إلالدكل ػ إل  مػ إلكإلمػعإلسرتأػ إله دػ إلكإلا ر ػؽإلمػ إلصإلا د ؿإل ل مدلإل

إلإل.أ  دةإلكإلا  س إلكإلمد للإلماف  ت إل"إل فإلالا  كفتسأ  إل"

إل

                                                           
1
- Bernard  lugau , Afrique - Bilan de la colonisation, paris, 1991, p.57.    
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إلإلإلإلإلاليزائرإلسنإلالا  مؿإلم   إل أاراا ي  الت اي إل فإلاالاس ص  تإلالب رإلما  سئ إلكإلإلاآلث ر :الفرع الثاني

إلإلإلالدكلنإلكسؽإل ط رإلالر تكفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

حإل يػػبإلمفإلالاػػنإلاتا يا ػػ إلاليزائػػرإلسػػنإلالا  مػػؿإلمػػعإلهػػذهإلاالاس ص ػػ تإلاإلأػػاراا ي  صفػػؿإلالا ػػرؼإل  ػػ إل
ما  سئػػ إل فػػرإلالاػػ ر خإل رػػ إلالضػػكءإل  ػػ إلصكا ػػدإلالرػػ تكفإلالػػدكلنإلسػػنإلالا  مػػؿإلمػػعإلالم  هػػداتإلالب ػػرإلت
  ػ إلا  مػؿإلاليزائػرإلمػعإلإلكإلتأػرطرإلتر رتػرإلثػـإلحإل1969ل م  هػداتإلأػت إلإلااس ص  إلس تػ إل أبإلمري   كإل

إلااس ص  تإلالا  كفإلالب رإلما  سئ إلمعإلسرتأ إل.

 .الب رإلالما  سئ إلكإلطرؽإلالاه صإلمت  إلاالاس ص  تاآلث رإلالماراف إل فإل -Iإلإل

   :ّتىبفئخاٌغُش  االاس ص  تإلاِثبس اٌّتشتجخ عٓإلإل-I-1إلإلإل

ه مػ إلفأػفبإل إلاف ػ تإلكإلما  سئػ إلاتػاتإل ت ػإلرال بلص تإلالدكل ػ إلالمفت ػ إل  ػ إلااس ص ػ تإلمكإلم  هػداتإلغ ػ
 لػػ إلالاس  ػػرإلكإل يفػػرإلالطػػرؼإلالماضػػررإلحإل   1 سػػنإلااللازامػػ تإلفػػ فإلاألطػػراؼإلالما  صػػدةإلإلكازفلاػػ ػػدـإلا

فػؿإلاظػؿإلإلحطمئتػ فس ػكإل ػدـإلاالرا ػ حإلسػنإلالا  مػؿإلكإلالبلإلمز ز ػ ل اه صإلمت  إلحإلكإلافرػ إلال بلصػ تإل
الاػنإلتػاتإل ت ػ إلمثػ رإلأػ ف  إل رص ػتإلمأػ رإلإلليزائػرإلكإلسرتأػ إلال بلص تإلمضطرف إل  ؿإلال بلصػ تإلفػ فإلا

 إلإلإلالا  كفإلف فإلالدكلا فإلمهم  :

I-1-1- األثرإلال دائن 
إلالأػمكإلكإلالأػ طرةإلكإل ظ ػ رإلالز  مػ إلكإلسػرضإلال ضػ رةإل لػ االاس ص  تإلالب رإل  دل إلالانإلا ػدؼإلإلإلإل

إل لػػ إل فػػ فإلاليزائػػرإلكإلسرتأػػ إلا ػػكدإليػػذكرهإلكة مػػ إلتعػػ رإلمفإلال ػػداإلاليػػ هزةإلكإلاالأػػاببلؿإلاالصادػػ دمإلح
إلأػت إلكإلاأػامرإلف ػدإلاالأػاربلؿإل132لمػدةإلإلعػاداكإلإل1830الأ طرةإل   إلمد ت إلاليزائرإل ػ ـإلم  هدةإل

إل.2الثر إلكإلالدداص إلالت داـكإلهكإلأفبإله ـإلسنإل رص  إلالا  كفإلف فإلالدكلا فإلتظراإل ل إل كمت إلهذاإلحإل
I-1-2-األثرإلااليام  نإل    
 فإلتظػ ـإلاالما ػػ زاتإلالػػذمإلمت اػػرإلااس ص ػػ تإلالا ػػ كفإللؤلص  ػ إلالسرتأػػ  إلدػػكرةإلكاضػػ  إلايأػػدإل  لػػ إلإل  

يام  نإلكإلم  ت ةإلإلاليزائػر  فإلإلاالإلالكضعإلكاز دإلمفإلادهكرإلإل س إلف فإلاليزائر  فإلكإلالسرتأ  فإلحالبلا 

                                                           
إل.114.إلصإلأ فؽإلحإلمريعإلحمرزصنإلال رفنإلمفرف شإلإل-1
2
إل.   المرجع نفسه ، ص،  - 
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                      :ال  ػػػػػػ إلاإلتأػػػػػػ ت  ذكمإلالضػػػػػػم ئرإل)اٌفشٔساااااآُُ   اػػػػػػ إلصػػػػػػ ؿإلم ػػػػػػدإلحإلال تدػػػػػػر  إلعػػػػػػنإلمػػػػػػفإلإلاس
  . »إل1سنإلاليزائرإلرأمنإلالم مكؿإلفرالال تدر  إلسنإلسرتأ إلسلت  إلالر تكفإلإلم ت  ذاإل ت إلتي ؿإل « 

I-1-3- األثرإلاالصاد دم 

ط صػػ تإلكإلثػػركاتإلالطػػرؼإللإلنإلالميػػ ؿإلاالصادػػ دمإلهػػكإلاأػػاببلؿإلالما  سئػػ إلسػػإل فإلاالاس ص ػػ تإلالب ػػر   
تظػػراإلل سػػ رؽإلسػػنإلالتمػػكإلاالصادػػ دمإلكإلهػػذاإلهػػكإلم تػػ إلاالأػػا م رإلإلحإلالضػػ  ؼإل  لػػ إلاليزائػػرإلكإلسرتأػػ 

ال  ث ػ تإلالتظر ػ إلالعػ    إلالاػنإلاػردإلسػنإلال بلصػ تإلاالصادػ د  إلفػ فإلإلحإلnéo – colonialismeاليد ػدإل
دػكر  إلهػنإل فػ راتإلإلحإل إلاأل ثرإلر   ػ إلكإلتظػ ـإلاألسضػ   ت  لدكلحالدكؿإلالماردم إلكإلالدكؿإلالماه س إل

 .2اع ءإلكاأملإلل دكؿإلالماردم إلمفإلا مؿإلم إلي  إللام  عإلالكضعإلكإلأارإلال ر ر إلحمكإل

I-1-4- األثرإلالر تكتن 

إلالر تكفإلالدكلنإل  م إلحما  سئ إلدكرةإلل اطكرإلالأ فنإلل  بلص تإلالدكل  إلكإلالغ رإلاالاس ص  تإلالدكل  إل  
إل  تتإلاهاسنإلسنإلالمي إلحإلسف دم  إلسع ئ  سردإلمهذتإلاظ رإلسنإلثكبإليد دإلامعإلالدكلنإلالار  دمإلع ئ 

الض س ءإلالانإلالإلا تإلظ هرةإلاالأا م رإلاليد دإلمكإلا تإلم إلاأم إلال بلص تإلالدكل  إلف فإلاألصك  ءإلكإل
اأاببلؿإلكإلاف   إلكإلاأامرارإلل ركافطإلغ رإلما  سئ إلإلحإلس نإل بلص تإلأ طرةحاطفؽإلس   إلتسسإلالم    ر

 .3سنإلصكا دإلالر تكفإلالدكلنإلال  ـإلاك  إلكإلضف ف  إلرغـإلالاردـإلالظ هرالم ركس إلفطرؽإلم 

I-2-   خٍض ِٓ االتفبلُبد غُش اٌّتىبفئخطشق اٌت: 

كإلالمد   إل   إلال دال إلكإلال ر بإل  ػ إلالاأػ ملإل تػدإل فػراـإلاالاس ص ػ تإلبإلالم رإل   إلالثر إل اب  فإل
حإلإل دـإلتي    إل   إلكاض  إل بلم تإلسنإلالمي التإلال  م  إلكإلاالصاد د  إلكإلالثر س  إلكإلااليام    

السرؽإلكاضلإلف فإلالمف داإلالر تكت  إلال  دل إلإل ررةإلممإلالبلإلااس ؽإلكإلالبلإلا  كفإلمعإلتعكبإلتزا  تإلما 
 ػ إلسػنإلال  ػ ةإلال م  ػ إلفػ فإلسعػا فإلفػ فإلالمفػ داإلكإلاطف ر اإلحإلالػدكلنإلالميامعإلسنإلالم داتنإلكإلاطف ر  

                                                           
إل.380.إلصإلح1982إلحاليزائرإلحد كافإلالمطفك  تإلالي م   إلحإلا ر خإلاليزائرإلإلح فدإلالر م فإلالي بللنإلإل-1
2

 الم أأ إلإلحاريم إليم ؿإلمكأ إلكإلاففإل م رإلدب رإلحمفإلميؿإلتظ ـإلاصاد دمإلدكلنإليد دإلحم مدإلفي كمإل -
إل.78.صإلح1981حاليزائرإلإلحالكطت  إلل تعرإلكإلالاكز عإل   

3
    ص .  إلأ فؽإلحإلمريعإلحمرزصنإلال رفنإلمفرف شإل  - 
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فػ لطرؽإلما  سئػ إلالػبلإلإل  دلػ إلكالغ ػرإلسكيبإلالاه صإلمػفإلهػذهإلاالاس ص ػ تإل   إلهذاإلاألأ سإلإلحالدكؿ
إلالا ل  :

I-2-1- العر   إللبلاس ص  تإلغ رإلما  سئ إلف لمد دص إل  ط ء دـإل 
 م  هػػػداتإلف لمدػػػ دص إل    ػػػ إلمػػػفإلؽإللهػػػداتإلحإلسػػػلفإلالعػػػر   إلالدكل ػػػ إلاا رػػػ أػػػبإلص  ػػػدةإلافػػػراـإلالم  

 ػػ تإلس  تػػ إلل م  هػػداتإلل ػػ ـإلمػػفإلااس صإل12 مػػ إلمفإلالمػػ دةإلإلدػػ  ف إلالا  صػػدإلالمهكلػػ إلدأػػاكر  إلحإلالي ػػ 
 إل:1اتصإل   إلمفإلالاكص عإللرإلمثرإلالادد ؽإلسنإل  لا فإلإل1969

 إلإل رإلمثرإلالادد ؽإل.حإلس ذاإلااسرتإلالدكؿإل   إلالاكص عإل-إل1إلإل
 .ثفاتإلت  إلالدكؿإلسنإل  ط ءإلالاكص عإلمثرإلالادد ؽ ذاإلإل-إل2إلإل

فػػؿإل  ػػكفإلالادػػد ؽإلإلالإل  طػػنإلدػػس إلااللاػػزاـإلفعػػ ؿإلرأػػمنإلحس مػػ إل ػػداإلهػػذافإلالعػػرط فإلسػػلفإلالاكص ػػعإل
 فإلالادػػػد ؽإلح 19692مػػػفإلصػػػ تكفإلالم  هػػػداتإلل ػػػ ـإلإل14 رػػػ إلف ػػػدإلالاكص ػػػعإلكإلهػػػذاإل أػػػبإلالمػػػ دةإلال

   ت إلص تكت  إلف فإلإلمت   ليراءإللرفكؿإلالم  هداتإلغ رإلالما  سئ إل ذاإلا طؿإلفأفبإلمفإلاألأف بإل ي ؿإل
اضػمتا  إلااس ص ػ تإلا س ػ فإلأػت إلااس ص ػ تإلالا ػ كفإلفػ فإلاليزائػرإلكإلسرتأػ إلالاػنإلإل ػ ؿإلح ػ ةإلكإلالمػكتال 

ي كدهػػ إلإلبلؿإلاليزائػػرإلف ػػؿتأػػ  إلا ػػلإلسػػنإلالأػػتكاتإلاألكلػػ إلالأػػارهػػذاإلمػػ إلي ػػؿإلالدكلػػ إلالسرإلإل إل1962
كإل  فإلهذاإلهكإلالأػبلحإلسػنإلمدػ   إلالمسػ كضإلاليزائػرمإلإل ػ دةإلإلحإلف لمد دص إل   إلااس ص  تإلا س  ف

إلإلإل. التظرإلسنإليم عإلتدكصإلاالاس ص  ت
I-2-2- إلإلما  سئ إلف لطرؽإلال  دل الالم  هداتإلمكإلاالاس ص  تإلغ رإلإل ت  ء
إلإلااـإلفاطف ؽإلطرؽإلاترض ءإلالم  هداتإلال  د  إلالما  سئ إلكإلهن:إلإل
 :3اترض ءه إلفػػػإل     إل اـالطرؽإلالماسؽإلإل-م
 كإلهػػػذاإلمػػػفإلالدػػػ كف إل دكثػػػرإلألفإلالطػػػرؼإلالمأػػػاس دإل اعػػػفثإلف الاس ص ػػػ تإلغ ػػػرإلإل:رضػػػ إلاألطػػػراؼ

 ما  سئ إلكإله د إل ذاإل  فإلمفإلالدكؿإلالرك  إل سرتأ إل.
 ما  سئ إلف لتصإل     .الغ رإلاترض ءإلاالاس ص  إل 
   لسارةإلزمت  إلطك   إلاتسذإلكمت  إللـإلح كؿإلميؿإلت   ا  إل ذاإل  تتإلم صا. 

                                                           
1
 حإلمريعإلأ فؽ.1969مفإل اس ص  إلس ت إللر تكفإلالم  هداتإلإل12الم دةإل - 

2
اإللازاـإلف لم  هدةإلف لادد ؽإل     إلمكإلفرفكل  إلكإلإلتسأرإل. إله د إلف لا ف رإل فإلالرض إلمفإلالمريعإلإل14الم دةإلإل- 

 مكإلف لمكاسر إل     (

3
 . 130صإل.إلإلمرزصنإلال رفنإلمفرف شإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلإلإل- - 
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 ا ر ؽإلالعرطإلالس أخإلاال ي فنإلمكإلالأ فن.إل 

  كصؼإلال مؿإلفم  هدةإلمكإلاالاس ص  . دكثإلممرإليد دإلإل  عاراط*إلالعرطإلالس أخإلاال ي فنإلإلإلإلإلإلإلإل

 إل.*إلالعرطإلالس أخإلالأ فنإل عرطإل دـإل دكثإلاألمرإلالماسؽإل   رإلسنإلالم  هدةإلإلإلإلإلإلإل

 ما  سئػػػ إلف اسػػػ ؽإلال ػػػؽإلفػػػ فإلالطػػػرس فإلفاتظػػػ ـإلتسػػػسإلمكضػػػكعإلالالم  هػػػداتإلغ ػػػرإلإل ت ػػػ ءاـإل ػػػكإلصػػػدإل
إلمعػػ ؿإل ػػؿإل ر رػػرإلسػػناإل لػػ اليزائػػرإلإل إلكإلهػػذاإلمػػ إلأػ تاالاس ص ػ إلغ ػػرإلالما  سئػػ إلفم  هػػدةإل  دلػػ إل

تإلمكضك  تإلاالاس ص  تإل   ػ إلسػنإلمس كضػ تإلال رػ إلاكدػؿإلفػ فإلتظمف  ثإلإلإلااس ص  تإلا س  فإلح
 الطرس فإلالسرتأنإلكإلاليزائرمإلمفإليد دإل.

 هت ؾإلطر را فإلهم ::  س   إلسر   إلالمها ؼإلالطرؽإل-ب

:إلالطػػػرؼإلالماضػػػررإل  بػػػنإلاالاس ص ػػػ إلمكإلالم  هػػػدةإلالب ػػػرإلما  سئػػػ إل ذاإل  تػػػتإلاالرادةإلالمتسػػػردةإل -
 . 1ثت ئ  إلكإلاأ بإلمت  إل ذاإل  تتإليم    

إلإل1969مػػػفإلااس ص ػػػ تإلس  تػػػ إلل م  هػػػداتإلأػػػت إلإل62الاب ػػػرإلاليػػػكهرمإلل ظػػػركؼإل:إلطفرػػػ إلل مػػػ دةإل -
 :2المتسردةإلهكإلف إلرادةالم  هدةإل ا إلإل ت  ءأفبإلإلالانإلاريع

 كيكدإلظرؼإليكهرمإله ـ.إلإل 
 افد ؿإليذرمإللبللازام تإلالكاردةإلسنإلالم  هدة.إلإلإل 

 ايا  داتإلم  درةإلل اه صإلمفإلالم  هداتإلكإلاالاس ص  تإلغ رإلما  سئ إلمهم  :إلإل ل ف إلض س إل -
 إل.3م ث ؽإلاألمـإلالما دةتدكصإلاألمـإلالما دةإلثـإلتعره إلكسؽإلاأي    إلسنإلاألم ت إلال  م إلل  ئ إل 

                                                           

إل  ترض ءإلالم  هدةإلمكإلاالتأ  بإلمت  إلفمكيبإلتدكد  إل1969مفإل اس ص  إلس ت إللر تكفإلالم  هداتإلإل54الم دةإلإل- 1
إلمكإلفرض إلمطراس  (إلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل إلالاب  رإلاليكهرمإلسنإلالظركؼ(.مفإلالمريعإلتسأرإل62الم دةإلإل- 2

 ضكإلمفإلم ض ءإل"األمـإل ؿإلم  هدةإلك ؿإلااس ؽإلدكلنإل  ردهإلممإلمفإلم ث ؽإلاالمـإلالما دة"م/إلإل102الم دةإل - 
إلفتعرهإلفهأرعإلم إل م ف إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.الما دة"إلف دإلال مؿإلف ذاإلاالاس ؽإل يبإلمفإل أيؿإلسنإلمم ت إلال  ئ إلكمفإلارـك

إلإلإلمفإل امأؾإلفا ؾإلحإلل سررةإلاألكل إلمفإلهذهإلالم دةإلإل هدةإلمكإلااس ؽإلدكلنإللـإل أيؿإلكسر ل سإلألمإلطرؼإلسنإلم ب/إل
إل."الم  هدةإلمكإلذلؾإلاالاس ؽإلمم ـإلممإلسرعإلمفإلسركعإلاألمـإلالما دة
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 اد  ـإلالد مرراط  إلسػنإلالميامػعإلالػدكلنإلالتػ اتإل ػفإلالاطػكرإلسػنإلصكا ػدإلالرػ تكفإلالػدكلنإلالم  دػرإل
 كز  دةإلالاكاسؽإلكإلالار ربإلالدكلنإللا ر ؽإلالد مرراط  إل فإلطر ؽإلاع  ؿإلالمتظم تإلالدكل  .

  لم ػ  ـإلكإلالرضػ ةإلكإل  إلح إلسنإلسضلإلالم  هػداتإلغ ػرإلما  سئػ مع ر  إلالايم  تإلغ رإلال  كم

 .1المها س إلاإل بلـكأ ئؿإلإلحري ؿإلالر تكف
II -   الر تكتنإلالدكلنإلاإلط راليزائرإلسنإلالا  مؿإلم   إلكسؽإلإل أاراا ي: 

كإلإلح2ذاا ػ إلالاتس ػذإلاالاس ص  تإلالمفرم إلف فإلاليزائرإلكإلسرتأػ إلهػنإلااس ص ػ تإلعػ ر  إلالإل م فإلا اف ر
كإل أػػػبإلإلحرػػػ ءإلكإلاالأػػػاببلؿإلكإلاال اػػػراـسػػػنإلالفاألأ أػػػ  إلل دكلػػػ إلاليزائر ػػػ إلهػػػنإلامػػػسإلال رػػػكؽإل
إلم ػػدكدإلالما  سئػػ إلرسػػلفإلاألثػػرإلالتأػػفنإلل م  هػػداتإلكإلاالاس ص ػػ تإلغ ػػإلم  هػػداتالرػػ تكفإلالػػدكلنإلل 

 تٕفُزا .  كإل صرارا ذاإلفر تإلمرافط إلف  إلف  إلإلملازمتضمفإلتط ؽإلالدكؿإلالانإلمفرما  إلكإل

اأػػرعإلسػػنإل لبػػ ءإلا ػػؾإلمت ػػ إللػػـإلاإل اليزائػػرإلهػػنإلالطػػرؼإلالضػػ  ؼإلكإلالماضػػررحإلفػػ لرغـإلمػػفإلمفإلال
كإل ػؿإلإلحإلفؿإلا امدتإل   إلس رةإلمهرلإلكإلهنإلالتظرإلسػنإلمغ ػبإلمكاضػ عإلاالاس ص ػ تإلاالاس ص  تإلح

اطملإلسنإلا ر ؽإلتمكذجإلل ا  كفإلف فإلإلتتإل  إلاليزائرإلألفإلحمكضكعإل   لتإلف لاس كضإل   إل دل
الأ ئرةإلإلاإلسر ر  إلالانإلاأملإلل  إلف لر  دةإلسنإلامث ؿإلالدكؿإلحطر ؽإلالتمكإلإلدكل إلماردم إلكإلدكل إلسن

سردإلاهاػ رتإلاليزائػرإلاطف ػؽإلالركا ػدإلإلاألأ س   إلهذاإلإل كارإلعم ؿإليتكبسنإل إلسنإلطر ؽإلالتمك
سف ضػػػػ  إلاترضػػػػتإلفمكيػػػػبإلإلحسػػػػنإلميم  ػػػػ إلم س ػػػػ فالدكل ػػػػ إلالترضػػػػ ءإلالم  هػػػػداتإل  ػػػػ إلااس ص ػػػػ تإل

تدػػػكصإلاالاس ص ػػػ تإلكمهػػػرلإلفمكيػػػبإلاترضػػػ ءإلم ػػػؿإلالمكضػػػكعإلكإلث لثػػػ إلاترضػػػتإلفأػػػفبإلاب ػػػرإل
إلالظركؼإل.

II-1- االاس ص  تاترض ءإلف ضإلمكضك  تإل. 

ال رؼإلسنإلال بلص تإلالدكل  إلصدإلمثفتإلفهفإلاترض ءإلفتكدإلالم  هداتإلمكإلاالاس ص  تإل  ددإلمأ أػ إلإلإلإلإلإلإلإل
الػػػذمإلافتاػػػرإلااس ص ػػػ إلالم  هػػػداتإلكإل م ػػػتإلفػػػرإلاليزائػػػرإلهػػػذاإلهػػػكإلاألدػػػلإلكإلإلحسػػػنإلدػػػ بإلتدكدػػػ  

إلف  ث:

                                                           

.139مرزصنإلال رفنإلمفرف شإلحإلمريعإلأ فؽإلصإل- 1
 

إلإلإل48حص.2009 مرإلأ دإلاهللإلحإلص تكفإلالاي رةإلالدكل   إلالتظر  إلالم  درة(حإلدارإلهكم حإلالطف  إلالث ت  حإلأت إلإل- 2
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 ا  ػدإلإلكإلحإلإل1فتدكصإلااس ص  إلكإلفػلرادةإلالطػرس فاـإلاترض ءإل ات  ء(إلال ربإلف فإلسرتأ إلكإلاليزائرإل
اليػػػزءإلاألكؿإلإلالضػػػم ت تإل  ػػػبلف مػػػ إلكردإلسػػػنإلإلحالطرسػػػ فإلفايتػػػبإلال تػػػؼإلكإلال سػػػ ظإل  ػػػ إلاألمػػػف

كإلالادػػر لإلال ػػ ـإلسػػنإلالسرػػرةإلالراف ػػ إلتػػصإل  ػػ إلإلح2 م  ػػ إلاألسػػرادإل  ػػ إلالاتظ مػػ تإلال  مػػ إلتػػص
 إلإلإل.إل3ادس  إلاالأا م رإلالذمإل اـإلف أاربلؿإلاليزائرإلكإلا  كت  إلمعإلسرتأ 

 .االترض ءإلفمكيبإلاتا  ءإلاآلي ؿإلالر تكت  إل 
كإلالػاه صإلمت ػ إلفأػفبإلاتا ػ ءإلالمػدةإلالم ػدكدةإلل ػ إلمث مػ إلمعػ رتإل ل ػرإلإل ت  ئ ػ ف ضإلاالاس ص  تإلاػـإل

إلاله صإلف لمأ ئؿإلال أ ر  :إلاإل بلفمفإلإل04الم دةإل
ِٕشاتد  كإلميمك ػ إلم  ػرإلحإلرصػ فإل ػ فإلأتكاتإلالمكاصعإلالاػنإلاكيػدإلف ػ إلمتعػآتإلإل05اأاهدـإللمدةإل

4 مػ ص ر–عػ رإلفمػبإلكإل كل
 « La France utilisera pour une durée de cinq ans les sites 

comprenants les installations d’in-ikker Reggane et de l’ensemble  Colomb-Bechar-

Hamaguir »  .                                                                                      

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلأػػت إلفػػلفراـإلااسػػ ؽإلال ػػؽإلفػػ فإلالأػػ ط إلاليزائر ػػ إل15سرتأػػ إلصفػػؿإلإلغ دراػػرسرػػدإلالمرأػػ إلال ف ػػرإلحإلإلممػػ 
إل كإلسرتأ إل.

II-2- االترض ءإلفزكاؿإلم ؿإلف ضإلالمكضك  تإلسنإلاالاس ص  ت  
إلسنإل إلال ا فإل رص تإل بلص تإلالا  كفإلف فإلالف د فإلكإلهم :إلمأ أ ا فإلترطا فتكضلإلهذاإلالمس ـك

II-2-1-الضم ت تإلالممتك  إلل سرتأ فإلزكاؿإل  

لردإلاضمتتإلااس ص  تإلا س  فإلتدكد إل ث رةإلاضمفإل ركؽإلكإل ر  تإلاألص   إلالسرتأ  إلسنإلاليزائرإل
فإلمم رأػ إلال رػكؽإلالمدت ػ إل الانإلاأملإلل سرتأ إلحإلمط ؽإل     إل  بلفإلالضم ت تإلإلف دإلاالأاربلؿ

إلكإلالرض ئ  إلكإلاالصاد د  إل.إلاإلدار  كإل م   إل ر  ا ـإلكإلالمع ر  إلسنإلال   ةإل
اإلتظػراإللػزكاؿإلاسض ؿإللؤلص   إلالسرتأػ  إل ػفإلمغ ف ػ إلالمػكاطت فإلسػنإلاليزائػرإللػـإل ا رػؽإلمفػد فإلهذاإلال

سػػزكاؿإلالم ػػؿإلمت ػػ إلإلحألفإلهػػ الءإلالسرتأػػ  فإلهرفػػكاإلكإلهريػػكاإلمػػفإلاليزائػػرإلالم ػػؿإلالماسػػؽإل   ػػرإلح
إلاطف ؽإلالتدكصإلالمكضك  إللد ل  ـإلسنإلاالاس ص  .إل م  ت  

                                                           
إل.85حإل اس ص  إل  س  فإلإلحإلففإل كأؼإلففإلهدةإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلص. اس ص  إلكصؼإل طبلؽإلالت رإلحإل01الم دةإلإل- 1
 . 95حإلالمريعإلتسأرإلحص.إلإل  بلفإلالضم ت تإلحإل02الم دةإلإل- 2

3
 .87حإلإلالمريعإلتسأرإلحإلصإل.إلرإلإل  بلفإلالادر   تإلال  كم  إلاله د إلف ليزائالسررةإلالراف  إلمفإل  - 

4 -Maurice Allais , ,op cit  , article - -    déclaration de principes relative aux questions militaires ,  

         P.323.  
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 - -IIت  ءإلتمطإلاالصاد دإلالرمأم لنإلإلإل-إل   

 فإلالمػػكادإلكإلالسرػػراتإلالاػػنإلاضػػمت  إل  ػػبلفإلمفػػ داإلالا ػػ كفإلاالصادػػ دمإلكإلالمػػ لنإلاثفػػتإلأػػر  فإل
مػفإلاالاس ص ػ إلإل(08 كإلتذ رإلمت  إلالمػ دةإلإلحالتظ ـإلاالصاد دمإلالسرتأنإلسنإلاليزائرإلف دإلاالأاربلؿ

االصادػػ د  إل مػػذ كرةإلأػػ فر (إلاػػتصإل  ػػ إلفرػػ ءإلاليزائػػرإلسػػنإلمتطرػػ إلالسرتػػؾإلكإلا ػػددإل بلص ا ػػ إلمػػعإل
1هذهإلالمتطر إلف لا  صد

. 

إلالتظػػػ ـإلتظػػػ ـكإلأػػػ  ددإلهػػػذاإلإل «االاس ص ػػػ إليػػػ ءتإلال فػػػ رةإلتسػػػسإل(إلمػػػف06كإلسػػػنإلالمػػػ دةإلالأ دأػػػ  
سػ ئضإلالمتايػ تإلاليزائر ػ إلسػنإلكإلأ كل إلادر ؼإلإلمفإلالضر ف .إلاإل س ءاألسض   إلاليمر   إلمكإل

سرضإلص ػكدإل  ػ إل ر ػ إلاػداكؿإلالفضػ ئعإلحإلكإلذلػؾإللمفػرراتإله دػ إلمثػؿإلتمػكإلاإل ا ػ طإلإلحإل»سرتأ 
إل .2 إلال  م إلكإلالرض ءإل   إلالبش كإل م   إلالدإلالركمن

ل ػػفإلإلادػػ دإلاليزائػػرمإللبلصادػػ دإلالسرتأػػنإلحاالصإلالماػػدادهػػذهإلالتدػػكصإلهػػنإلم ػػ لـإلكاضػػ  إليػػداإل
ي ػؿإلاالصادػ دإلاليزائػرمإلإلد  إليم   ـإل ػكـإلاأػاربلؿإلاليزائػرحهركبإلمأ رمإلالم أأ تإلاالصاد 

مهػذإلاليزائر ػكفإلإل الاي ر ػ إلكإلالهدم ا ػ (إلعفرإلم طؿإلسنإل ػؿإلالم ػ د فإل إلالزرا  ػ إلحإلالدػت    إلح
نإلمطفرػػ فإلهطػػ إلالاأػػ  رإلالػػذااإلأػػ   إلحاالعػػارا نإلكإلإلكإلااهػػذكاإلالتظػػ ـ  زمػػ ـإلالمفػػ درةإل  ػػ إل ػػ ار ـ

كإلهػػذاإل  ػػبلفإل ػػفإلزكاؿإلالػػتمطإلاالصادػػ دمإلإلحإلسػػنإلصطػػ عإلالسبل ػػ إلكإلالدػػت   إلكإلصطػػ عإلالفتػػكؾ
لاهر ػػػبإلمػػػفإلطػػػرؼإلالرمأػػػم لنإلسػػػنإلاليزائػػػرإلفػػػزكاؿإلالم أأػػػ تإلالرمأػػػم ل  إلالمػػػدمرةإلفػػػ ل رؽإلكإلا

إلمرضإلاليزائرإل.إلمد  ف  إلصفؿإلمب درا ـ
II-3- إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالظركؼإللف ضإلمكضك  تإلاالاس ص  تإلسنإلالاب  راالترض ءإلفأفبإل

إلمتر:كإلمكصؼإلاليزائرإل                                  
اها ؼإل فإلا ؾإلالاػنإلسنإلظؿإلاال ابلؿإلالسرتأنإلإلم س  ف فإلالظركؼإلالانإلات ردتإلس   إلااس ص  تإل

تظػػراإللػف ضإلالظػػركؼإلإلحاػـإلس  ػ إلالاتس ػػذإلالس  ػنإلل ػ إلف ػػدإلاالأػاربلؿإلف لتأػف إلل يزائػػرإلكإلسرتأػ إلم ػ 
مػػعإلا د ػػدإلإلحالاػػنإلظ ػػرتإل  ػػ إلمرضإلالكاصػػعإلكإللػػـإلا ػػفإلماكص ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلسرتأػػ إلكإلالإلاليزائػػر

إلإلمكصؼإلاليزائرإلمت  .
إل

                                                           
إلإلففإل كأؼإلفهدةحإل إلف بإلالمف دالت(حإل اس ص  تإل  س  فح  بلفإلمفدمإلالا  كفإلاإلصاد دمإلكإلالم لنإلحإل08الم دةإلإل- 1

إل.106مريعإلأ فؽحإلص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
2

 .المريعإلتسأرمفإلإل06الم دةإل -
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II-3-1-الاب  رإلسنإلالظرؼإلكإلعركطإلص  مرإل.  

الاػػنإل ػػددتإلعػػركطإل  لػػ إلإل1969مػػفإلااس ص ػػ إلس  تػػ إللرػػ تكفإلالم  هػػداتإلل ػػ ـإلإل62كإلسرػػ إلل مػػ دةإل  
 سنإلال  التإلالا ل  :إلم س  فالاب  رإلسنإلالظركؼإلكإلالانإلااكاسؽإلمعإلااس ص  تإل

إلالمبػػػ درةإلاليم   ػػػ سػػػلفإلإلؼإلأػػػفبإليػػػكهرمإلإلترضػػػ ءإلاالاس ص ػػػ تإلح ػػػكفإلالاب  ػػػرإلإلسػػػنإلالظػػػركإل -
الػػتمطإلإلاها ػػ ركإلحإلإل1اإلاس ص ػػ تإلمػػفإلم اػػكلإلهػػ ـإلصػػدإلمسػػرغإليػػزءإلفبلدهػػـإل لػػ ص  ػػ إلالسرتأػػ  إللؤل

المتػ صضإلل اكيػرإلالرمأػم لنإلهػكإلااليام  نإلكإلاالصادػ دمإلالهػ صإلكإلهػكإلالاكيػرإلاالعػارا نإل
 اب راإليكهر  إلسنإلالظركؼإل.إل

هذاإلالاب  رإلسنإلالظركؼإلصدإل كؿإلفدس إليذر  إلف ػضإلااللازامػ تإلالف ص ػ إلالكايفػ إلاطف ر ػ إلسػنإلإل فإل-
 صإلغ ػػرإلمكيػػكد فإل  ػػ إلألتػػرإل  ػػؼإلا طػػ إلالضػػم ت تإلألعػػهإلحإلاالأػػا  ل إلالمط رػػ إل لػػ االاس ص ػػ تإل

هػ رجإلالػكطفإلكإلهػذاإلإل  دإلالرمأم لنإلكإلر كسإلممكالػرإلم رفػكإل  ؼإلااـإل م   إلاالصادإلمرضإلاليزائرإلح
 .2م ض إلاب  رإلسنإلالظركؼ

II -3-2-مكصؼإلاليزائرإلمفإلمفدمإلالاب  رإلسنإلالظرؼإل. 

إلالمس كضػ تإلفػؿإلا امػدتإل  ػ إل  ػرإلسػنإلالظػرؼإلإللبػ ءإلاالاس ص ػ تإلحمفدمإلالاباأاف دتإلاليزائرإلإللرد  
إلإلح ص  تػػػعإلاالاسػا  ػ دةإلالتظػرإلسػنإلمغ ػبإلمكاض ػحإلكإلإلكأ   إللم  لي إلا ػؾإلالمعػ  ؿإلال  لرػ إلفػ فإلالف ػد ف 
كسػػنإلظػػرؼإلهػػ ـإلإلحكفإل  ػػزإلالاطف ػػؽإلالس  ػػنإلالم ػػداتناالأػػاربلؿإلمف عػػرةإلده ػػتإلااس ص ػػ تإلالا ػػ إلف ػػدكإل
إل   إلالتدإلل تدإلمعإلدكل إليزائر  إلسا  إلذاتإلأػ  دةإلحكإلهكإلا  مإلف أاهس ؼ  تتإلاتظرإل ل رإلسرتأ إلإلحإليدا

التظرمإلد بتإلتدكدرإلكإلصكات ترإلمػفإلصفػؿإلسرتأػ إل مأػا مرإلكإلميفػرتإلممثػؿإلالعػ بإلإلاإلط رف تم إل
إلمض ءإلكإلالمكاسر إل.إلاإل اليزائرمإلكإلهكإليف  إلالا ر رإلالكطتنإل  

 إلمػفإلطػرؼإلفػ فإلالف ػد فإلصػدإللرػنإلف ػضإلال راص ػؿإلكإلالاػنإل  تػتإلماكص ػ فإلايأ دإلم إلاـإلاالاس ؽإل   ػرإل
رمأػػم لنإلكإلطػػرؼإليزائػػرمإلإلطػػرؼإلسرتأػػنحإلألفإلالمس كضػػ تإلامػػتإلفػػ فإلف ػػضإلاألطػػراؼإلالمس كضػػ ف

إل.1962 امرإلطراف سإلصررإلاتا  جإلالتظ ـإلاالعارا نإلسنإلم

                                                           
1 -Jean françois Daguzan. Les rapports franco-algériens, 1962-1992. Réconciliation ou conciliation  

               permanente ?. In: Politique étrangère, Le Persée,volume 58, n°  -199 , P 887                                          
2
إل276ال رفنإلمفرف شحإلمريعإلأ فؽحإلص.مرزصنإلإل- 
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إلالا ػػ كفإلهػػابلؼإلسػػنإلمس ػػسرػػدإلاها ػػؼإلالطرسػػ فإلسػػنإليػػكهرإلاالاس ص ػػ تإلكإلهػػكإلاالإلاألأػػ س  ػػ إلهػػذاإل ـك
اب  ػػػرإلالأػػػ كؾإلإل لػػػ إلت مػػػ إلمفإلالاكي ػػػ تإلالأ  أػػػ  إلكإلاالصادػػػ د  إلال فػػػرلإلل يزائػػػرإلمد ػػػإلال ر رػػػنإلح

 دـإلاطكرإلالا  كفإلف فإلالف د فإلإل ل إل ؿإلهذهإلال كامؿإلمدتإلأنإلسنإلأ  أ إلالا  كفإلمعإلاليزائرإلحالسرت
إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسنإلالسدؿإلالمكالنإلتكض ر

 خالصة الفصل األول

الا  كفإلالسرتأنإلاليزائرمإلثمرةإل ظإلحإلفؿإلي ءتإلتا ي إل أاس دتإلسرتأ إلمفإلاي رف  إلإللـإلا فإل اس ص  ت
 فرإلالا ر خإلاألكركفنإلفأفبإلاألزمػ إلالاػنإل  ػتإلف ػ حإلألفإل بلصا ػ إلمػعإلاليزائػرإلدس  ػ إل لػ إلالاهطػ طإل

 رص ػػ إلالسرتأػػ  إلسػػنإلالضػػس إلالمر ف ػػ إل إليبراس ػػ حإلالاػػنإلا افرهػػ إلاماػػدادإللالرر فػػ إلل ػػإلال ػػابلؿإلهػػذهإلاألرض
مفإلالف رإلالماكأط.إلسكرإلغزكه إلل يزائرإلعػر تإلسػنإلاتس ػذإلهطا ػ إلاليػ هزةإلف ػدؼإلاالأػاط فإلالػدائـحإل

االصادػػػػ دإلاليزائػػػػرمإلف الصادػػػػ دإلإل ل ػػػػ ؽفاطف ػػػػؽإلأ  أػػػػ إلالاس  ػػػػؾإلااليامػػػػ  نإلكإلاالصادػػػػ دمإلحإلثػػػػـإل
إلإلالسرتأن:

يزائػػػر  فإلت ػػػكإلسرتأػػػ إلكإلالف ػػػدافإلاألكركف ػػػ إلحإلارا ػػػزتإلأ  أػػػ إلالاس  ػػػؾإلاإليامػػػ  نإل  ػػػ إلاعػػػر دإلالإل
الأاببلل  إل دإل  م  إلالتي زإلمع ر عإلاصادػ د  إلذاتإلمهػ طرإل  ل ػ إلكإلفهثمػ فإلزه ػدة إلكإلممػ إلالاس  ػؾإل
اإلصاد دمإلامثؿإلسنإلاتازاعإلمراضنإلالسبل ػ فإلاليزائػر  فإلفػ لركةإلكإلطػردهـإل لػ إلاليفػ ؿإلمكإل أػاب كت ـإل

إلإل م ؿإلس   .

إل:ليزائرمإلف الصاد دإلالسرتأنإلحإلسردإلا امدإل   كإلمم إل ل  ؽإلاالصاد دإلاإل

أػكاؽإلالسرتأػ  إلكإلاكي رإلالزرا  إلكإلا ك   ػ إلمػفإلزرا ػ إلم  عػ  إل لػ إلزرا ػ إلاي ر ػ إلاأػكؽإلسػنإلاأل
إل.إلاألكركف  

تإل مدػػػ تعإلالسرتأػػػ  إلممػػػ إلزادإلمػػػفإلالتػػػ ااطػػػك رإلالدػػػت   تإلاالأػػػاهراي  إلل م ػػػ دفإلكإلادػػػد ره إللإل
إلإلإلالدت  نإلالسرتأن.

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلكإلاعػ  ؿإلالم أأػ تإلالم ل ػ .المف دالتإلالاي ر  إلفرسعإلال كايزإلاليمر   إلفػ فإلالف ػد فاأ  ؿإلإلإل
تعػػػػهةإلعػػػػر  تإلفاركل ػػػػ إلسرتأػػػػ  إلرائػػػػدةإلسػػػػنإلاليزائػػػػرإلسػػػػنإلميػػػػ ؿإلالف ػػػػثإلكإلالاتر ػػػػبإلكإلاأػػػػاهراجإل

إلإله إلت كإلسرتأ حإلزادإلمفإلاتا  شإلالفكرد إلالسرتأ  .الم ركص تإلكإلادد رإل
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لردإل  فإللزام إل   إلسرتأ إل  ي دإلمتػ خإلمبلئػـإللامد ػدإلالدػ  إلفػ ليزائرحإلكإل  ػ دةإلالتظػرإلسػنإلالػركافطإلإلإلإل
الانإليم تإلف ت م حإلكإلذلؾإلف لاكدؿإل ل إلد ب إلا سظإلال بلص تإلالكث ر إلالانإلتأيا  إلمعإلهذاإلالف دحإل

أػػ ر تإلسرتأػػ إلإل   ػػركإلإلالتسدػػ ؿإل ػػفإلدائػػرةإلالتسػػكذإلالسرتأػػن ف  ػػثإلالإلاراػػرفإلس ػػرةإلاالأػػاربلؿإلفس ػػرةإلا
 ل إلرفطإل أاربلؿإلاليزائرإلفلص م إلتظ ـإلل ا  كفإلالس  نإل   إلالد  دإلالرأمنحإلكإل  فإلهػدؼإل اس ص ػ تإل
الا  كفإلالمفرم إلسنإليم عإلالرط   تإلهكإلالاتم  إلاالصاد د  إلكإلااليام    إلمفإلميؿإلمأػ  دةإلالدكلػ إل

تإلال  متػػػػ إلكإلاأػػػػامرارإلاليد ػػػػدة اليزائر(حإلل ػػػػفإلالمم رأػػػػ إلالم دات ػػػػ إل  تػػػػتإلارمػػػػنإل لػػػػ إلدكاـإل بلصػػػػ 
ه د ا  إلاالأا م ر  إلحإلا تإلد  إلص تكت  إليد دةإلااهص ـإلمعإلالكص ئعإلالا ر ه  إلكإلاطكراتإلاأل ػداثحإل
إلكإلاضمفإلاالما  زاتإلالسرتأ  إلكإلا م   حكإلطب إلالمع دإلالأ  أنإل   إلالاتم  إلالمتاظػرةإلمػفإلسرتأػ .

رتأػػػنإلسػػػنإلاليزائػػػرإلممإلكإل  ػػػ إل ثػػػرإلهػػػذهإلاألكضػػػ عإلالاػػػنإل  سظػػػتإل  ػػػ إلمػػػكطتإلصػػػدـإلل مأػػػا مرإلالس
الت ك كلكت  ل ػػ إلحإلده ػػتإلاليزائػػرإلسػػنإلمس كضػػ تإليزئ ػػ إلمػػعإلسرتأػػ إلمػػفإلميػػؿإلا ػػد ؿإلا ػػؾإلاالاس ص ػػ تإل
إلالمي س إلالانإلكض ا  إلسرتأ إلفمسرده حإلمأاف دةإل لب ئ  إلرغف إلمت  إلسنإلاأامرارإلالا  كفإلمعإلسرتأ .

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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إل

إل

 الثانيالفصل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

                   زائر بعد االستقاللالتوجهات الكبرى لمج إلإلإل

 .الجزائري و تأثيره عمى التعاون الفرنسي   
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الذمإلافتاػرإلإلأرإلمفإلم ث ؽإلطراف ستإلمأالدكل إلاليزائر  إلحاأا  مإلكإلاهأ سإلم أأ تإل ث   دةإلفإل ف
ليزائػػرإلإل رأػػـإلالهطػػكطإلال ر ضػػ إلالػػذمإلاضػػمفإلفرت ميػػ إلح19621يف ػػ إلالا ر ػػرإلالػػكطتنإلسػػنإليػػكافإل

إل.إلإلمأار  إلأاأ  إلل ا ررإلكإلالأ  دةإلال  م  إلكإلا ر ؽإلالاتم  

م ػػػ لـإلأ  أػػػ إلاليزائػػػرإلالمأػػػار  إلسػػػنإليم ػػػعإلإلم ثػػػ ؽإلطػػػراف سإلهػػػنإلالكث رػػػ إلالمري  ػػػ إلالاػػػنإلرأػػػمتإلإل
كإلمػفإلثمػ إل م ػفإلالرػكؿإلمت ػ إلاالها ػ راتإلاألأ أػ  إللساػرةإلف ػدإلإلحالدكلػ إل  د كلكي ػ المي التإلكإلاضفطإل

حإلسمػػػ إل ػػػ فإل  ػػػدؼإل ل ػػػرإلفرتػػػ متإلطػػػراف سإلهػػػكإلالػػػاه صإلمػػػفإلالكدػػػ   إلالسرتأػػػ  إلأ  أػػػ  إلكإلاالأػػػاربلؿ
إلمم إلمثرإل   إلالا ػ كفإلفػ فإلالف ػد ف.إلح صاد د  حإلس كإلفرت متإلمض دإللم إلي ءإلسنإلفتكدإل اس ص  تإل  س  ف

ت ػ كؿإلإلكإل  فإللرإل ت   سإلمف عرإل   إلالا  كف اإلاس ص  تإلالمفرم إلإل هابلؼإلالطرس فإلسنإلال دؼإلمف
إلت  لتإلهذهإلاألس  رإلسنإلم  ث ف:إلإلمفإل

 األكؿ(إلتكضلإلس ػرإلاإلهػابلؼإلسػنإلمس ػكـإلالا ػ كفإلفػ فإلالطػرس فإلسػنإلظػؿإلالاكي ػ تإلال فػرلإلل يزائػرإل
 إلكإلحإلمػػػػعإلاػػػػد  ـإلهػػػذاإلال تدػػػػرإلفػػػػف ضإلالمسػػػػ ه ـإلالمرار ػػػ إلمػػػػفإلصفػػػػؿإلريػػػػ ؿإلالأ  أػػػػف ػػػدإلاإلأػػػػاربلؿ

إلالمس ر فإلكإلري ؿإلاإلصاد دإل كؿإلم ت إلالا  كف.إل

إل ت   أ تإلالاكي  تإلال فرلإلل يزائرإل   إلالا  كفإلف فإلالف د ف.إلمدلإلمم إلسن الث تن(إلتاطرؽإلس رإل ل 

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

                                                           
1
 - Gérard Destanne DE  BERNIS, op cit, p. 578. 
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 المبحث األول

                  :في ظل التوجهات الكبرى لمجزائر بعد اإلستقاللاالختالف في مفهوم التعاون بين الطرفين 

رإلسنإلالس رإلاإلتأ تنحإلمفإل كفإللكيدت ه إلذاتإلمدؿإلمهبلصنإلمايدم إلالا م   إلسنإل  إللكإلام ت     
حإلل فإلإلمكإلالاه صإلمفإلس ص إل  تإلفرإلمأ  دةإلالب رإل ا إل أاط عإلاي كزإلد كف تإلا ارضارميؿإل

صت   إلحإلألفإلاليتراؿإلد بكؿإلصدإلاكدؿإل ل إل إللا ر ؽإلمآرفري ؿإلمفإلالا  كفإلكأ  إلالسرتأنإلاالأا م ر
ال بلص تإلف فإلالدكؿإلص ئم إل   إلالركةإلكإلال    حإلكإلمفإلدكل إلإل« إلإلأ  أ  إلراأه إلحإلمس ده إلهكإلمف

يد رةإلف ذاإلاإلأـإلالإلام ؾإلمددص ءحإلكإلمفإلالا  كفإلأ  أ إلاأاي بإلل ذ فإلالعرط ف:إلس نإل    إل
 . 1»   ل أبإلالض س ءحإلل ت  إلصكةإلسنإلكيرإلاألصك  ء

  .و مبادئ الجزائر في التعاون الدولياالختالف في مفهوم التعاون :إلالمطمب األول

إلالا  كف:  الفرع األول    .االهابلؼإلسنإلمس ـك

ذلؾإلسنإلدراأ إلا      إلأ فر إلل ذهإلالترطػ إل ػكفإلاالاس ص ػ تإلامػتإلفػ فإلطػرس فإل ها سػ فإلإل ل  م إلمعرت إل
كإلمػفإلإلحهػذاإلمػفإلي ػ إلل فرال ػ إلسنإلالتظـإلاالصادػ د  إلسػ ليزائرإلدكلػ إلاعػارا   إلكإلسرتأػ إلدكلػ إلرمأػم ل  

ي ػػػ إلمهػػػرلإلسػػػلفإلاإلهػػػابلؼإلسػػػنإلال ػػػدؼإلمػػػفإل اس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلهػػػكإلالأػػػفبإلالرئ أػػػنإلسػػػنإل هػػػابلؼإلإلإل
 ػػ كفإلفػػ فإلالطػػرس فإلحإلإلف لتأػػف إلل يزائػػرإلالا ػػ كفإل  تػػنإل دػػكل  إل  ػػ إلالمأػػ  داتإلالسرتأػػ  إلم تػػ إلالا

مػػ إلف كزا ػػ إلمػػفإلاما ػػ زاتإلسػػنإلالا ػػ كفإل م  ػػ إللإلحأػػ ال اأػػ بإل  مػػؿإل أػػاربلل  حإلكإلممػػؿإلف لتأػػف إللسرت
إلإلإل.2اليزائر

سرػػدإل ػػ فإلهػػذاإلالا ػػ كفإلفمث فػػ إلإلأ  أػػنإلمكإلاعػػر  نإل  ػػرؼإلالا ػػ كفحإلمري ػػنإلإل طػػ رالإل كيػػدإلإلط لمػػ 
الاتم  إلالانإلإل ل كإلالإل  دؼإلحإلأ إلكإل فرنإل   إلاف   إلاليزائرإلل  الاض مفإلالذمإل  مفإلالمد   إللسرت

 رإلف ػػػضإلف ا ػػػإلمراءإلكإلائػػػرإل  ػػػ إلالهػػػركجإلمػػػفإلدائػػػرةإلالاه ػػػؼإل إلكإل ظ ػػػرإلذلػػػؾإلي  ػػػ إلسػػػناأػػػ  دإلاليزإل
اضػػ مفإلكإلالا ػػ كفإلالػػذمإل رس مػػ إلالمس ػػر فإلكإلريػػ ؿإلاالصادػػ دإلفمػػ إلسػػ  ـإله ئػػ إلاألمػػـإلالما ػػدةإل ػػفإلال

إلتعهةإلال بلص تإلالدكل  إل:إلإل ل الميامعإلالدكلنإلكإلمدلإل

                                                           
1
إل170ص.إلإلمريعإلأ فؽح فدإلال م دإلدت  ينحإل - 

2
 - JAEN OFFREDO ,  op cit, p 18  
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أػػبإلم يػػـإلالركسإل  (le Larousse)سػػلفإل  مػػ إلالا ػػ كفإلا تػػنإلطر رػػ إلال مػػؿإلالاػػنإلفكاأػػطا  إلإل
 ايمعإلاألعه صإلالذ فإلل ـإلتسسإلالمد   إلسنإلالأ نإلالمعارؾإلمػفإلميػؿإلا ر ر ػ  إلس لا ػ كفإل يمػعإل

الا ػ كفإلهػكإلمأػ سإل ػؿإلإل امػداإل  ػ إلعػ كرإلاإلتأػ فإلف لاضػ مفحالت سإلم  إلكإل هسؼإل دةإلالاػكاراتإلم
طػػكمإل  ػػ إلتسأػػرإلحالا ػػ كفإلهػػكإلالػػذمإل كلػػدإلركافػػطإلأ  أػػ إله ري ػػ حإلسػػبلإل م ػػفإلألمإلف ػػدإلمفإل  ػػ شإلمت

إلإل.إل1كإلاإل اراـإلالماف دؿإلم ض إلالاف   إلكإلاإل ام دإلالماف دؿ

فإلسعػؿإلإل« :الا ػ كفإلالػدكلنإل  مػ إلصػ ئبل فدإلال ط ؼإلففإلمعػت كإلإل  فػرإل ػفإل ػدـإلتيػ حإلمفإل م إلإل 
الا ػ كفإلالػػدكلنإلسػػنإلا ر ػػؽإلالاتم ػ إللػػ سإلأػػففرإلهػػكإلأػػكءإلاها ػ رإلالكأػػ ئؿإلمكإل ػػدـإلمبلئمػػ إلالمتظمػػ تإل

غ ػػرإلفإلالاف  ػػ إلالماف دلػػ إلفػػ فإلالػػدكؿإل إل .» أػػفبإلهػػكإلرفػػطإلالاتم ػػ إلف لرمأػػم ل  حإلكإلل ػػفإلالإلالم أأػػ ا  
اف دلػػػ إلفػػػ فإلالػػػدكؿإلهػػػكإلممػػػ إلالاف  ػػػ إلاالصادػػػ د  إلالمحإلما  سئػػػ إل صادػػػ د  إلهػػػكإلالبلأػػػاررارإلكإلالبل ػػػدؿإلال

إلإلإل.2هدؼإلل كدكؿإل ل رإلكإلل سإلهكإلترط إلاالتطبلؽ

            « .L’Interdépendance est un but à atteindre  et  non pas un point de départ إل
 «  

الاضػػ مفإلفػػ فإلدكؿإلإل ػػفإللػػدكؿإلم تػػ إلكاسػػنإل الإل ذاإل  تػػتإلت ايػػ االصادػػ د  إلفػػ فإلاإلكإلالإل  ػػكفإلل اف  ػػ 
فػ فإلالػدكؿإلا تػنإلالاف  ػ إلسػنإلإلاالصادػ دممكإلالارافطإلإلمم إل ذاإل  تتإلالاف   إلاالصاد د  إلال  لـإلالث لثإلح
سلفإلدكؿإلال  لـإلالث لػثإلل ػ إل  Interdépendance veut dire dépendance réciproque الم  م  إلف لمثؿ

كإلافرػ إلدكؿإلال ػ لـإلإلحالمػ ؿإلكإلالا تكلكي ػ اف   إلم ثرإلل دكؿإلالماردمػ إلالاػنإلاأػ طرإل  ػ إلمأػكاؽإلرمسإل
  الث لثإلمددرإلل ازك دإلف لمكادإلاألكل  إلكإلال دإلال  م  .إل

ـإل مػػفإلهػػبلؿإلارػػدإل اي ػػ إلالػػذمإل تػػدإلالػػدكؿإلالرمأػػم ل  إلمثػػؿإلسرتأػػ إلحكإلالظػػ هرإلمػػفإلذلػػؾإلمفإلالاضػػ مفإل
 une solidarité م إلهكإل الإلاض مفإلمفإلميؿإلالمد   إلسرطإلحإلمأ  داتإلل يزائرإلسنإليم عإلالم  د ف

d’intérêts ,  فعإلالثػػػػركةإلالػػػػذمإل ههػػػػذإلف ػػػػ فإلاال افػػػػ رإلال بلصػػػػ تإلمػػػػفإلميػػػػؿإلالأػػػػ طرةإلكإلاأػػػػاببلؿإلمتػػػػ
دػرحإلكز ػرإلاإلصادػ دإلاليزائػرمإلالأػ دإلإل1963إلم اػكفرإل31حإلل ذهإلاألأػف بإلسػنإلالمكيكدةإلسنإلاليزائر
:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل3زكاجإل ػػػػػػبإلمتػػػػػػرإلم ثػػػػػػرإلزاكجإلمػػػػػػفإلميػػػػػػؿإلمأػػػػػػف بإلمدػػػػػػ    إلهػػػػػػكإلهفإلالا ػػػػػػ كففعػػػػػػ رإلفػػػػػػكم زةإلفػػػػػػ

la coopération est plus un mariage de raison qu’un mariage d’amour »إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل »إل
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 - Salah Mouhoubi, le choix de l’Algérie ( le passé est toujours présent), édition o p u ,      ,p.92. 

2
 -Abdellatif Benachenhou, le tiers monde en jeu. Éditons E N, imprimerie commerciale, Alger,  

      1981,P.175. 
3
 - David  Ruzié. La coopération franco-algérienne. Op cit , P .909. 
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 coopération»كإلسنإلتسسإلالأ  ؽإلم دإلالرئ سإلهػكارمإلفكمػد فإل  ػ إلإلمفإلالا ػ كفإلالإل  تػنإلالادػدؽإل

ne signifie pas  aumône »  اليزائػرإلسػنإلإل   إل ؽإلا دم إلحإل 1   إلمد للإلماف دل فؿإلهكإلمفتنإل إلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم    إل ؿإلثركاا  .

فػ فإلدكلاػ فإلسػنإل طػ رإلثتػ ئنإلهػكإلسػنإل ػرلإلفػهفإلالا ػ كفإل ح(Jean TOUSCOZ 2مم إلالف  ػثإلاكأػ كزإل
كإل فرػ إل اإلصادػ د  إلكإلال  م ػ حإلالماط فػ تإلغ لبإلاأل  ػ فإلمعػارطإلف  افػ راتإلأ  أػ  إلالإلااكاسػؽإلمػع

كإلاف ػػػ إلل ػػػذاإلس لا ػػػ كفإلالما ػػػددإلاألطػػػراؼإلهػػػكإلاألدػػػ لإلف لتأػػػف إلإلالأ  أػػػ   الا ػػػ كفإل فػػػ سإلاألزمػػػ تإل
لأ  أػ إلالا ػ  شإلإلإلزالػ إلاالأػا م رإل  إلرةحإلكإلفػذلؾإل  ػكفإلالا ػ كفإلثمػإلل دكؿإلالأػ ئرةإلسػنإلطر ػؽإلإلالتمػك

إلكإلهػذاإلاأله ػرإلإلححإلكإلالف ػثإل ػفإلالاػكازفإلمػ إلفػ فإلالمدػ لل سارضإلالاض مفإلم إلف فإلالما ػ كت فالذمإل
كإلفػػػػذلؾإلسػػػػلفإلالا ػػػػ كفإل را ػػػػنإل ػػػػدـإلالمأػػػػ كاةإلإلح ػػػػؿإلطػػػػرؼإل صػػػػدإل اػػػػهثرإلف يػػػػـإلالرػػػػكةإلالػػػػذمإل اماػػػػعإلف ػػػػ

ف  ثإل  كفإلم أسإل   إلإل ل إلا ر ؽإلالاتم  إلحالاض مفإلال ر رنإلهكإلالذمإل  دؼإلإلمم إلإل,االصاد د  
ةإلسػنإلالاسػ كضإلمػعإلالذمإل أ  دإلالدكؿإلالضػ  س إل  ػ إلالرػدرإلإلاالصاد د  إلالماف دل إلف فإلالدكؿإلحالاف   إل

إلالدكؿإلالماردم إلمفإلميؿإلالمد   إلالمعار  إل.

إلإلإلالاض مفإل كأ   إلل ا  كفإلاا حإلل يزائرإل دكل إلسا  إلإل ل اتظرإلإلمف     إلإلسرتأ إلدكل إلماردم إلحإلإل
إلاه ؼإلالأفبإلسنإلإلهكإل  فكإلإلحلذمإلسرضرإلاالأا م رإل فرإلالا ر خل هركجإلمفإلدائرةإلالاه ؼإلاإلإل
إلاليزائر.إلإل
الدكؿإلإل ل اف   إلالدكؿإلالماه س إلإل ل  فإلالاض مفإلالدكلنإلمفإلميؿإلالاتم  إلمفإلالت    إلالتظر  إل رمنإلإلإل

كمفإلالت    إلالاطف ر  إلسلفإلالاض مفإلف فإلدكل إلماردم إلكإلمهرلإلسنإلطر ؽإلالتمكإلالإل م ترإلإلحالماردم إل
تظػػراإلل سػػ رؽإلسػػنإلإلح مػػف ت إلمكإلالاػػرافطإلاإلصادػػ دمإلدريػػ إلالاف  ػػ إلاالصادػػ د  إلالماف دلػػ إل لػػ مفإل دػػؿإل

إلالتمكإلاالصاد دم.
سػػلفإلالا ػػ كفإلهػكإلتػػكعإلمػػفإلال بلصػػ تإلالدكل ػػ إلالاػػنإلااط ػػبإلحإلإلGodinecإل كد تػػ ؾإلممػ إل تػػدإلالفركس أػػكر
مػػػػ تإلدائمػػػػ إلزإل م   تمػػػػعإلاػػػػكس رإلإل اف  ػػػػركإلفا ا ػػػػؾإلمم ػػػػزإل يػػػػبإلإل أػػػػاراا ي  إلحاألهػػػػذإلفأ  أػػػػ إلذاتإل

مػفإلغ ػرإلمفإلا ػكفإلل ػ إلإلك م فإلل ذهإلال بلص تإلالدكل ػ إلمفإلا ػكفإلسػنإلم ػدافإلمكإل ػدةإلم ػ د فإلحلا ر ر  
 فػرإل ػفإلمػدلإلال بلصػ تإلفػ فإلالا  كفإلهكإلالم دافإلالذمإل إلحأاربلؿإلالك داتإلالدكل  إلالم ت  إل بلص إلف 

                                                           
1
 -- Paul Balta et Claudine Ruleau , la stratégie de Boumediene, op cit,p.236. 

2 -Papanicolaou-Paléologue E. Jean Touscoz, La coopération scientifique internationale. In: Tiers- 

     Monde, tome 15, n°59-6 , 1974.  p.897. 
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دكفإلمفإلا ػكفإل بلصػ إلا ػ كفإلإل م إلمترإل م فإلمفإلا كفإلهت ؾإل بلص تإلد ف كم أ  إلفػ فإلالػدكؿإلدكلا فإلح
 فإلالػػدكؿإلممػػ إلال بلصػػ تإلكإلل ػػذاإلالأػػفبإلسػػلفإل بلصػػ تإلالا ػػ كفإلاسرضػػ  إلالمدػػ   إلالماف دلػػ إلفػػإلف ت ػػ إلح

فركس أػػكرإل كت ػػداؾإلارا ػػزإل  ػػ إل بلصػػ تإلالا ػػ كفإلسػػنإلتظػػرإلالإل  بلصػػ تإلث تك ػػ إلميػػردإلهػػنالأ  أػػ  إل
ف فإلكاأك  إلالمع  ؿإلكإلالهبلس تإل فإلطر ؽإلاالاس ؽإلإل أ ا فإلهم :إلا اراـإلأ  دةإلالدكؿإلحا فإلمأد  م

إل.1الطرس فإلكإلل سإلفطر ر إلاتسراد  
كإلل ػذاإلإلحإلهأسإل     إلالميامعإلالدكلنإلصدإلاـإلاأا   م  إلمفإلالر تكفإلالدكلنإلالار  دماالركات فإلالانإلإل-

سػػلذاإل ػػ فإلإلمأػػ رإلالاتم ػػ إلسػػنإلالػػدكؿإلالماه سػػ إلحالأػػفبإلسرػػدإلتيػػدإلس ػػرإلف ػػضإلالات صضػػ تإلالاػػنإل رص ػػتإل
سلت ػػ إلالإلإلكؿإلالمأػػار  إلسػػنإلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إلحفػػ فإلالػػدتػػصإل  ػػ إلالمأػػ كاةإلصػػدإلإلم ثػػ ؽإلاألمػػـإلالما ػػدةإل

الر تكفإلالدكلنإل  ثإل   إلاطك رإلكإلإلف إلض س إلمفإلحاا  إلالطف    ثركإلإلالأاببلؿسنإلالأ  دةإلإلإلإللأ كإلاا
ضإلال ر رػػػنإل مػػػ إل سأػػػرهإلعػػػ رؿإلس ػػػذاإلهػػػكإلالاتػػػ صإلحإل 2 ػػػفإلطر ػػػؽإلالاضػػػ مفإلارص ػػػ إلالاتم ػػػ إلفػػػ فإلاألمػػػـ

رفػطإلاالأػاربلؿإلإل:إلأأتإل    ػ إلال بلصػ تإلالدكل ػ إلمت ػ متكاعإلمفإلالات صض تإلاهإلثبلث  كيدإلإل «عكمكف
رر رإلالمد رإلكإلكيكدإلمت طؽإلإلكإل ؽإلالع كبإلسنإلاإل حنالثكرةإلف لتظ ـإلالر تكتنإلالدكلكإلرفطإلف لا  كفإل

   إلهذاإلاألأػ سإلسرػدإلتاأػ ءؿإلمػ إل ذاإل  تػتإلالأػ  دةإلالكطت ػ إلإلح» دإلاالأاربلؿراإلكإل    إلمأف بإلم ثرة
  .3مـإلا  مؿإلكإلاهابلؼإلكإلالاض مفإلالدكلنإلهكإلات صض

« Souveraineté et solidarité internationale, contradiction ou complémentarité. » 

مفإلم ثػ ؽإلال رػكؽإلكإلالكايفػ تإلاالصادػ د  إلالدكل ػ إلالاػنإلاػتصإل  ػ إلالأػ  دةإلإل02ف لتظرإلال إلالم دةإل
سػػلفإلالأػػ  دةإلامػػ رسإلم ضػػ إلإلل ػػفإلمػػفإلالت   ػػ إلالاطف ر ػػ إلكإلال  م ػػ إل  ػػ إلالثػػركاتإلالطف   ػػ إلحالدائمػػ إل

مدػػ درةإلإلم راتإلكإلالاػػهم ـإلكثاػػتظـإلاالأػػاإل  ػػ إلاإلأػػاثم راتإلاأليتف ػػ إلحإلألفإلالأػػ ط إلل ػػ إلال ػػؽإلسػػنإل
 أػػبإلالػػدكؿإلإلكإلممػػ إلإل أػػبإلمػػ إل م  ػػرإلالرػػ تكفإل مػػعإلارػػد ـإلا ك ضػػ تإلمت أػػف إلحإلالم   ػػ إلكإلا ك   ػػ 

الاػػنإلإلاألمػػكاؿ  ػػدإلمػػفإل ر ػػ إلر كسإلإلهػػذاإلالس ػػؿإل  ػػ إلرمأػػ  إلالكال ػػ تإلالما ػػدةإلاألمر   ػػ الماردمػػ إلكإل
   إلدكؿإلال ػ لـإلالث لػثإلمفإلإلحسلترإلأليؿإلفت ءإلا  كفإلدكلنإل ر رنإلاألأ سك   إلهذاإلإلإل.ا رؾإلالاتم  

الث لػثإلكإلسػنإلإللػـإلارفػؿإلفػرإلدكؿإلال ػ لـإلفؿإلاات زؿإل  ػ إليػزءإلمت ػ إلكإلهػذاإلمػ إلحإلالإلاامأؾإلف ؿإلأ  دا  
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 - SALAH MOUHOUBI , La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective ,op cit,   
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3
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إلالصادػ دمإلالإل م ػفإلم  رضػا  إلمكإلار  ػده أػ ط إل دػدارإلالرػرارإلسػنإلالميػ ؿإلاألفإلإلمردما  إلاليزائػرإل
 ف اس ص  تإلدكل  .

مػ إلالإلكإلالإلعنءإل  كضإلالأ  دةإلط لحإلة أ  دلاكلإل ر رنإل فإلالمط لف إلف لا  كفإل عارطإل  ط ءإلم إل-
إلكإلسػػػنإلغ ػػػ بإلهػػػذاإلاأله ػػػرإلسػػػلفإلالاه ػػػنإل ػػػفإلالأػػػ  دةإلالإل  تػػػنإلأػػػكلإلحاكيػػػدإلأػػػ ط إل   ػػػ إلسػػػنإلال ػػػ لـ

 إلإلإل.1   إلالض س ءإلاألصك  ءأ طرتإلإلمم رأ 

 rien ne peut remplacer la souveraineté tant qu’il n’ya pas de super Etat mondial .Et enإل

l’absence de ce dernier, l’abandon de la souveraineté ne peut signifier que la 

domination des faits sur les faibles .                       

س كإلس ػؿإلمهبلصػنإل  ػثإلإلحل ميامعإلالدكلنإل إلمفإل مؽإلالضم رإلال نس رةإلالاض مفإلت ف كإلفذلؾإلسلفإل
فإلالردػػدإلمػػفإلالاضػػ مفإلحإلألإلمأػػ  دا  فإلمػػعإلالػػدكؿإلالماه سػػ إلكإل إلا  ػػدإلالػػدكؿإلالماردمػػ إلف لاضػػ م  ػػ

                                                        . 2 م ػ إلال ػ شسػنإلإلالرغفػ الػدكلنإلهػكإل

« L’esprit de la solidarité internationale, le vouloir vivre ensemble. »                         

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاأػػػامرارإللا ر ػػػؽدكلػػػ إلماردمػػػ إلكإلدكلػػػ إلماه سػػػ إلمػػػ إلهػػػكإل الإلفممػػػ إلالاضػػػ مفإلالػػػذمإلاػػػـإلاهأ أػػػرإلفػػػ  -
إلحإلت ػكفإلمكضػك   فإلسػنإلطػرحإلاألس ػ رإل  اػإلكإل للإلحإلمم إلتاتإل ترإلتزا  تإلمها سػ إلكإل أبإلالمد 

ألفإلالاضػػ مفإلالػػذمإل رسػػرإلإلحسػلفإلالاضػػ مفإلالػػذمإل  رػؽإلالاتم ػػ إل تػػدإلالػػدكؿإلالسر ػرةإلهػػكإلدػػ بإلالمتػ ؿ
إلإلالميامعإلالدكلنإلهكإلاض مفإلالركةإلكإلالمد   .

إل3201إلسػػػنإلالبلئ ػػػ إلحإلك31الكايفػػػ تإلاالصادػػػ د  إلل ػػػدكؿإلسػػػنإلم داػػػرإلإل مػػػ إلمفإلم ثػػػ ؽإلال رػػػكؽإلكإل-
إلإلتصػاػػإلمػفإلالم ثػ ؽإلتسأػرإلحإل03الما  رػ إلفػ إل بلفإل ػفإل ص مػ إلصػ تكفإل صادػ دمإليد ػػدإلحإلكإلسػنإلالمػ دةإل

 اػ إلااػ حإلل ػؿإلالػدكؿإلإلف ػت ـإل إلاإل امػ دإلالمافػ دؿ طػ رإل   إلمفإل ؿإلالمف دالتإلف فإلالدكؿإلا كفإلسنإل
س ال ام دإلاالصاد دمإلالماف دؿإلالإل سضنإل ل إلالاػكارإل  المع ر  إلسنإلتمكإلاصاد دمإلماكازفإلكإلما  ست

ف لرػدرإلالػذمإلال م  ػ إلمػفإلا ػؾإلإلف ضإلالػدكؿإلفهت ػ إلالإلاأػاس دإلر الإل  تم إلاع إلسنإلال بلص تإلف فإلالدكؿ
  .3اليتكبدكؿإلإلالعم ؿإلكإلدكؿإلمهرلحإل م إلهكإلال  ؿإلسنإلالهبلؼإلف فإلاأاس دهإلدكؿ

                                                           
1- Ibid ,p.160 

2 - Ibid. 188.  
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلتأفإلحإلاإل ام دإلاإلصاد دمإلالماف دؿ إلاريم إلم مدإلففإلا مدإلمسانحإلم مدإلالأ دإلأ  ـ(إلحػػلك دإليإل- 3

إلإل                                                       http://www.alukah.net/culture/0/72128:              إلالمكصع       

http://www.alukah.net/culture/0/72128
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إلف  ػػػثإلإلحل ػػػدؼإلكإلالكايػػػبإلالمعػػػارؾإلل ػػػؿإلالػػػدكؿمثػػػؿإلالا ػػػ كفإلالػػػدكلنإلمػػػفإلمتظػػػكرإلالاتم ػػػ إل  فإلاإل-
   أسإل   إلص  دةإلالمأ كاةإلسنإلالأ  دةإلكإلالرض ءإل   إلالاس كتإلالمكيكدإلف فإلدكؿإلال  لـ.

الا  كفإل   إلمتػرإلارػد ـإلإل ل اتا يتإلالتظ ـإلاالعارا نإلاتظرإلإلحطر ؽإلالتمكإلدكل إلسا  إلسنإلس ليزائرإل-
دإليػػػراحإل كإلاضػػػممػػػعإلال سػػػ ظإل  ػػػ إلالدػػػداص إلكإلاطك رهػػػ إلإلأػػػ  دةإلال اأػػػ بإلاالأػػػاربلؿإلال  مػػػؿإلحالم

يزائػرمإلسنإلهذاإلالأ  ؽإلص ؿإلالػرئ سإلالإلم رإلالسرتأنإلسنإلتسكسإلاليزائر  فإل ال ربإلالانإلار   إلاالأا 
أػتر بإلالكرصػ إل« إل1أ ا فدإلرالرا ؿإلهكارمإلفكمد فإلسنإلم  لم إله اس  إلل رئ سإلالسرتأنإلالأ فؽإليأ   

ممػ إلسرتأػ إلإلدإلالا ػ كفإللايػ كزإلهبلسػ تإلالم ضػنإلحاكط ػإلالرغفػ إلسػنإلكإلهػذاإل  فػرإل ػفإل»ل ػفإلالإلتمزص ػ 
إلل دػػكؿإل  ػػ إلاما ػػ زاتإلاهػػدـإلاصادػػ ده دكلػػ إلرمأػػم ل  إلس لا ػػ كفإل تػػده إلهػػكإل م  ػػ إلمدػػ ل   إلكإلا

إلإل.الماتكع

إلالا ػػ كف JEAN OFFREDO ػػدكمكسرإلكإلصػػدإل فػػرإليػػكفإلإل- إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:دص ػػؽإلفركلػػرإلمتطرػػنإلكإلفا ف ػػرإل ػػفإلمس ػػـك
إلسنإل كـإلم إلا كفإللرإلالردرةإل ا إلحلطرؼإلالض  ؼافؿإلهكإلص  دةإلإلالا  كفإلل سإلهكإلالمأ  دةإلسرطحإل« 

  . »2فتسأرإل اي كزإلذلؾمفإلإل   

« Coopérer ce n’est pas assister, c’est conduire l’autre à pouvoir un jour, se passer de 

soi. »                                                                                                                          

سبلإل م ت ػ إلمفإلا رػؽإلالػذمإلرأػمارإل الإلحإلااس ص  تإلا  كفإل  دل إل ل كإل ض ؼإلص ئبلإلفهفإلاليزائرإلف  ي إل
 ذاإلل فػتإلإل ممإلهبلؿإلمدةإلصد رة(حإلكإلطر ؽإلالاطكرإل طكلماطكرإلمثؿإلسرتأ ف لا  كفإلال ر رنإلمعإلف دإل

إلإل.تأ إلدكره إلسنإلالا  كفإلمعإلاليزائرسرإل
المات صض إللس ـإل اس ص  إلالا  كفإللػدلإلإلإلتس إلإلحإلسلفإلاإلزدكاي  إلسنإلالرراءةكإلفت ءإل   إلالمس ه ـإلالمذ كرةإله

 ؿإلطرؼإلحإلصدإلمسرغتإلالا  كفإلمفإلم اكاهإل إلألفإلسرتأ إلمرادتإلمفإلاكادؿإلطر ر إلا  كت  إلإلالرػ ئـإل  ػ إل
حإلألت ػػ إلمػػفإلي ػػ إلار ػػدإلمفإلاي ػػؿإلمػػفإل اس ص ػػ إلالا ػػ كفإلمػػعإلاليزائػػرإلأػػ تالضػػم رإلالاإللاػػزاـإلاألهبلصػػنإلكإل

ا افػرإل اس ص ػ تإلالا ػ كفإلإلس ػنإلالإل لثإلحإلكإلمفإلي  إلمهرلل ا  كفإلمعإلدكؿإلال  لـإلالثإل رفكت مكإلإلتمكذي 
فمث فػ إلم  هػداتإلفػػ فإلدكلاػ فإلمأػار ا فحإلفػػؿإل  افرا ػ إلفمث فػ إلفرتػػ مت إلألفإلالأػ ط تإلالسرتأػ  إلار ػػدإلمفإل

                                                                                                                                                                      
                                                                             

1
 رافلإللكتػػػػ أنإلحإلر أ ءإلاليزائرإلسنإلم زافإلالا ر خإل إلار  ـإلم  د منإللتدؼإلصرفإلمفإلمأ رةإلاليزائرإلالمأار  (حإل -

 .إل238حإلص.إلإل2011دارإلالم رس إلحإلأت إل     
2
 - JAEN OFFREDO ,  op cit, p.20 . 
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ف تمػػػ إلاليزائػػػرإلار ػػػدإلمػػػفإلإلل   إلالار  د ػػػ إلكإلالم  سظػػػ إل    ػػػ  ل م  ػػػ إلمدػػػ اي ػػػؿإلمػػػفإلال ػػػكائلإلكأػػػ ئؿإل

  فإلأفف إلسنإلالسعؿإلإلاالهابلؼكإلهذاإلإل؛1بإلالمهأك  إلالانإلزهرتإلاألركاحاإلاس ص  إلمفإلاضعإلت    إلل  رإل
إل.1962سكرإلاالأاربلؿإلأت إلإلالأر عإلالاس ص  تإلالا  كفإلف فإلالف د ف

إلمهـإلمف داإلاليزائرإلسنإلالا  كفإلالدكلنإل:الفرع الثاني

ا ر ػػػؽإلالمدػػػ   إلإل لػػػ  الإلمت ػػػ إلا ػػػدؼإلإلحإلرغػػػـإلاهػػػابلؼإلالمسػػػ ه ـإل ػػػكؿإلمكضػػػكعإلالا ػػػ كفإلالػػػدكلنإل-
ال أػ ف تإلالمدػ    إلالإلإلكإلفإلالػدكؿإلالإلا ػددإلممإلدكلػ إلفػذاا  إلحس اس ص  تإلالا  كفإلالثت ئ  إلف اله د إل

كإلت ػامسإلذلػؾإلمػفإلإلإل مهبلصنإل م  رإلالضػم رإلال ػنإلل ميامػعإلالػدكلنإل ط را  سإل ام  إلالا  كفإلسنإل
إلإلفإلهػػػبلؿكمػػػإل ػػػذلؾإلكحإلإل1962الدػػػ درإل ت ػػػ إلأػػػت إلإل1815هػػػبلؿإلصػػػرارإلاألمػػػـإلالما ػػػدةإلرصػػػـإل مس ػػػـك

 ػزإلمأ أػ إل  ػػ إلمفػ داإله ئػ إلاألمػػـإلاالمرإلإل1970  ػبلفإلاألمػػـإلالما ػدةإلالدػ درإلأػػت إلإل أػبالا ػ كفإل
إل.2الما دةإلكإلهم إلالمأ كاةإلسنإلالأ  دةإلكإل دـإلالادهؿ

   إلهذاإلاألأ سإل اضلإلمترإلرغـإلمفإلمي ؿإلالف ثإلكإلالاطف ؽإلهدبإلس م إل هصإلالا  كفإلف فإلدكؿإل
الا ػ كفإلأػكاءإلأ  أػ  إلإلتػرإلالإل كيػدإلا ر ػؼإلم ػددإللمس ػكـمحإل الإله دػ كإلاليزائرإلكسرتأ إلال  لـإل  م إل
إلركادإلالاس  ػػػرإلاالصادػػػ دمإلال ػػػ لمنإل  افػػػركفإلمفإلالرػػػ تكفإلالػػػدكلنإلال ػػػ لمنإلسػػػنإل ػػػ فإلمفإل مكإلاعػػػر    

 أػػبإلإل إلكأػػاف دإلالا ػػ كفإلدكفإلا ر ػػؽإلالمدػػ    الإلمفإلهػػذاإل إلحالم  دػػرإلهػػكإلصػػ تكفإلدكلػػنإلل ا ػػ كف
لؾإلفإلالم  م ػ إلف لمثػؿإلكإلالاف  ػ إلكإل ػذ فإلالا ػ كفإل ضػم«إل (sainte Beuve)إل دمإلأ تتإلفػ ؼػاالصاد

ممإل ؿإلدكلػ إلإلطػرؼإلسػنإلالا ػ كفإلا ػكفإلا ف ػ إللؤلهػرلإلكإلماضػ مت إلإلإل»الم  م  إلف لمثؿإلسنإلالاض مف
     .3م   

 « une dépendance réciproque et une solidarité réciproque »                                                   

إلح بلص إلالا  كفإلمعإلالػدكؿإلفت ءإلكإلفت ءإل   إلم إلأفؽإلسردإلا امدتإلاليزائرإلمف داإلمأ أ  إلاافت ه إلسن

                                                           
1 -Algérie (fondements de la politique algérienne de la France) ,   Par Mélanie Morisse-Schilbach 

étudiante allemande du Professeur Charles Zorgbibe, au département de Science Politique de la 

Sorbonne se demande si une politique européenne à l'égard de l'Algérie, ne serait pas pour la France un 

moyen de surmonter les obstacles du passé.sur le site : www.géopolits. Net/ Algérie   

 2
إل الما دة بلفإلمف داإلالر تكفإلالدكلنإلالماد  إلف ل بلص تإلالكد  إلكالا  كفإلف فإلالدكؿإلكسر إللم ث ؽإلاألمـإل  -

 (1970م اكفرإلإل24الد درإلسنإلإل2625 إل  بلفإلرصـإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

3 -SALAH Mouhoubi, La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective, op cit,                 

                           p. 07. 

http://www.géopolits/
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إلالػػذمإلتػػصإل  ػػ إل1976اعػػر  نإلرأػػمنإلكإلهػػكإلم ثػػ ؽإلاليزائػػرإللأػػت إلإل طػػ رك فػػرتإل ػػفإلذلػػؾإلسػػنإل
 :1الا ل  المف داإل

إل لػػ الا ػػ كفإلالارتػػنإلمػػعإلالػػدكؿإلاأليتف ػػ إل  ػػكفإل طػػ رإلأ  أػػنإل ربلتػػنإلكإللػػرإلارافػػ طإلكث ػػؽإل  ػػدؼإلإل-
كإلسػػػنإلتسػػػسإلالكصػػػتإلاعػػػ  ؿإلإلحإلكإلالرسػػػعإلمػػػفإلمأػػػاكاهـإلكإلا أػػػ فإلال سػػػ ءاتإلحإلالدكلػػػ إل طػػػ راتا ػػػك فإل
  كفإلس   إلا  كفإلمعإلدكل إلميتف  .الاأ  رإله د إلسنإلالمي التإلالانإل إليزائر  إلمأ كل إل فإل ط رات

 عػػارطإلس ػػرإلاال اػػراـإلاألمثػػؿإلال ا  يػػ تإلالػػفبلدإلإلحإلالا ػػ كفإلمػػعإلاألي تػػبإلسػػنإلالرطػػ عإلاالصادػػ دمإل-إل
 كا ر ؽإلطمكحإلالع ب.

إلإلإلإلإلك كلكت  ل ػػ  طػػ رإل ردػػنإلكإل تفػػذإل ػػؿإلمعػػ  ؿإلالت   ػػكفإلسػػنإلإلالا ػػ كفإلاالصادػػ دمإلمػػعإلاألي تػػبإلحإل-إل
  إلاالأا م رإلاليد د(إل.

 الجزائري -الفرنسيالتوجهات الكبرى لمجزائر و تأثيرها عمى سياسة التعاون إلالمطمب الثاني:

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمأأػػػػرإلمػػػػفإلمكاث ػػػػؽإلالثػػػػكرةإلالا ر ر ػػػػ إلكإلم أأػػػػ ا  إلحإل أػػػػا  متإلحةإلف ػػػػثإلالدكلػػػػ إلاليزائر ػػػػ  فإل  ػػػػ د
كإله دػػػ إلم ثػػػ ؽإلطػػػراف سإلالػػػذمإلاضػػػمفإلفرت ميػػػ إل رأػػػـإلالهطػػػكطإلال ر ضػػػ إلليزائػػػرإلمأػػػار  إلاأػػػ  إل

م ػػ إلغ ػػرإلمتركدػػ حإلكإلا ر ػػؽإلالاتم ػػ حإلل ػػفإلالكأػػ ئؿإلكإلاإلأػػاراا ي  تإلكإل أػػبإلالأػػ  دةإلال  إلل ا ػػرر
الانإلاها را  إلاليزائرإللـإلا فإلا دؼإل ل إلالرط   إلالدر   إلمعإلالمأا مرإلحإلكإلل فإل  تتإلارددإلمفإل

ال ك ػ إلئ  إليمعإلالمركم تإلكإلالر  ئزإلالانإلافت إل     إلالدكل إلاليزائر ػ إل اػ إلاػام فإلمػفإل أػا م ؿإلكرا
الكطت  إلف لا ررإلاإلصاد دمإلالذمإلص دهإلالمأػا مرإلالسرتأػنإلفتدػكصإل اس ص ػ تإل  س ػ فحإلكإلاإلأػامرارإل

ف ػدإلعػػرحإلكإلإلسػنإلالا ػػ كفإلالتػدإلل تػػدإلمػعإلسرتأػػ إلف ػدإل مػػابلؾإلأػ ط إلالرػػرار إلكإلته ػصإل لػػ إلهػذهإلاألس ػػ ر
 ػػ كفإلفػػ فإلا   ػػؿإلكإل ظ ػػ رإلس ػػكلإلالاكي ػػ تإلال فػػرلإلل يزائػػرحإلكإل  ػػؼإلمثػػرتإل  ػػ إلاتس ػػذإلأ  أػػ إلالا

 .الف د ف

إلإلف فإلالف د فإلالاكي  تإلالأ  أ  إلكإلاهث ره إل   إلأ  أ إلالا  كفإل:الفرع األول

 :مأ أ ا فإلهم إل فرإل تدعرحإلكإلاسأ رإلمفإلهبلؿإلإلتكضلإلذلؾإلإلإلإل

                                                           
1
- Front de libération national , la charte nationale ,R.A.D. P,1976, Algérie,p.p. 151, 152.  
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إلإل                                       ارإلاليزائػرإللفتػ ءإلالدكلػ .رإلا هالذمإلاإلاإل د كلكينإلاإلط رإلإل
إلإلمعإلالدكؿإلاأليتف  إل الأ  أ إلاله ري  (.إل بلص إلاليزائرإل

الكيػرإلالظػ هرإلالػذمإل  فػرإل ػفإلالأ  أػ إلإل المفإلالأ  أ إلالداه   إلمػ إلهػنإلإل م إلتع رإلسنإلهذاإلالأ  ؽإل
إلإلاله ري  إلل دكل .

I- إلإل:لفت ءإلالدكل إلاإل د كلكينإلاإلط ر إلإل

  ػ إلاالأػاربلؿإلإلل دػكؿحألفإلاالمت أبإلهكإل ام  إلاسرضإلتسأ  إلإلاإل د كلكينإلاإلط ر فإلاها  رإلإلإل
إل طػ ر  زمػرإلإلمت اؽإلمفإلرفرػ إلاالأػا م رحإلهكإلال ر  إلالمط ر إللع بإلت إلمفإلاالأا م رإلحأإل132ف دإل

الإل ا رػػؽإلذلػػؾإل الإلإلاأػػ رهإلكإلاكي ػػرإلت ػػكإلال ػػدؼإلالمتعػػكد اعػػر  نإلمت أػػبإلكإلم أأػػ تإلدكلػػ إلصك ػػ إل
بلؿإل ذاإل  تػػتإلسػػبلإلم تػػ إللبلأػػارحإلفػػ لاهط طإلكإلاها ػػ رإلالأػػفؿإلكإلالكأػػ ئؿإلالت ي ػػ إلل ػػا  ـإلسػػنإلذلػػؾإل

إلم  لـإلالدكل إلغ رإلكاض  إل.

كإل  مػػػؿإلاأػػػاري عإلالم تػػػ إلإلاالصادػػػ د  حل اتم ػػػ إلإلضػػػم ف فإلاعػػػ  دإلالدكلػػػ إلاليزائر ػػػ إلال د ثػػػ إلهػػػكإلإلإل
كإل  ػػ إلهػػذاإل إلرإلالسرتأػػنإلألز ػػدإلمػػفإلصػػرفإلمػػفإلالػػزمفال ر رػػنإللؤلمػػ إلاليزائر ػػ إلالػػذمإلطمأػػرإلاالأػػا م 

إلسلفإلفت ءإلكإلاع  دإلدكل إل در  إل اط بإلا ر ؽإلاألهداؼإلالا ل  :إلاألأ س

الاػنإلارمػزإل ل ػرإلفطر رػ إلمف عػرةإلإلالمتعػآتإلالاػنإله س ػ إلاالأػا م رإلكإل:إلالرض ءإل  ػ إل ػؿالهدف األول
 زال إل ؿإلم إل أ  دإلالمأا مرإلل  دكؿإل   إلالم اأف تإلكإلغ رإلمف عرةإل ا إل  امؿإلاالأاربلؿإلحإلكإلم

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحاهسػػػػػػضإلفػػػػػػؿإلاكصػػػػػػؼإلالمدػػػػػػ للإلالسرتأػػػػػػ  إلفم ػػػػػػ لـإلكطت ػػػػػػ إلاهػػػػػػ لؼإلكاالما ػػػػػػ زاتإلمػػػػػػعإلاأػػػػػػافدال  إل

الرمأػػػػم ل  إلإلاإل د كلكي ػػػػ ت ػػػػتإل  ػػػػد كلكينإل هػػػػ لؼإلإل رأػػػػ ءلا ر ػػػػؽإلذلػػػػؾإلهػػػػكإلم أػػػػفإلكأػػػػ   إلهتػػػػذاؾإل
:إلإلإل1976م ثػػػ ؽإلالػػػكطتنإلالإلدػػػرا  إلسػػػنإلكإل فػػػرتإل ػػػفإلذلػػػؾإلحاالمفر  ل ػػػ إلكإلهػػػكإلالتظػػػ ـإلاالعػػػارا ن

 مػػ إل فػػرإل ػػفإلذلػػؾإلف  مػػؿإلالأػػ  دةإلسػػنإلالم ثػػ ؽإلإلالعػػ بإلالػػذمإلالإلري ػػ إلس ػػرح إلاها ػػ رإلاالعػػارا   «
إلإل.إل » 1ال س ؿإلف أا م ؿإلاالأاربلؿإلالكطتنكإلهنإلالأف ؿإلالك  دإلإلحإلالكطتن

إلاالعارا   إلطفر إللم  هػكإلا م ػؽإللثػكرةإلسػ الإلتػكسمفرإل حإلكردإلسنإلالم ث ؽإلالكطتنإلتد إلكرك  إل فإلمس ـك
راي ل ػ إلاالدػدس إلمكإلالإلكل ػدإلهبإلاالعػارا نإللػ ساليزائرإلل مذس ها  رإل  كإلتا ي إلمتطر  إلل  إلإل1954

                                                           
إل.1976أت إلإلحالكطتنإلاليزائرمالم ث ؽإلحإل10إلالم دةإل-1
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 ػ فإلمػ بلدإلس راػرإلسػنإلف ػ فإلإلم ضػ حنإل  مػؿإلكإلهػ دؼإل ػ فإلاها ػ رإل ػفإلك ػإل تمػ كإلإلالرػراراتحسنإلمهػذإل
إلإل.1976ت ه إلكإليأده إلم ث ؽإلاليزائرإلكافإل1962كإلتأه  إل ترإلم ث ؽإلطراف سإلإل1954تكسمفرإل

ثػـإلإلالم ػ د فإلحإلالاػنإلتدػتإل  ػ إلالا ػ كفإلفػ فإلالف ػد فإلسػنإليم ػعإلم س ػ فمفإلااس ص ػ تإل فدكإلمم إلأفؽإلإل
  ػػسإلالمسػػ كضإلإلحتنلا ر ػػرإلالػػكطاالعػػارا   إلمػػفإلطػػرؼإليف ػػ إلاإلاإل د كلكي ػػ اسػػ كضإل ت ػػ إلفس ػػرإل

ألفإلاالعػػػارا   إلالاػػػنإلإلمفػػػداإل إل ف ػػػرال  فرالػػػنإلالرمأػػػم لنإلس مػػػ إلتر ضػػػ فإلالإل  االسرتأػػػنإلالمعػػػفعإلفػػػ لس رإل
إلإل:1المف داإلالا ل  ا ر ؽإلافتا  إلاليزائرإلار دإل

إل  ػػ إلالاضػػ مفإلال ػػ لن إلالفركل االػػذمإل  مفػػدمإلالدكل ػػ إلاالعػػارا   إل- سػػنإلإل"م  ػػ إلال مػػ ؿ"إل ر ػػ (إلعػػ  رهرػػـك
إلإليم عإلمت  ءإلال  لـ.

إلإل.مفدمإلالدداص إلف فإلالدكؿإلاالعارا   إل-

إلإلإلمفدمإلالا  كفإلف فإليم    إلالدب رةإلمت  إلكإلال ف رة.إل-

إلإلإل. ؽإلالع كبإلسنإلارر رإلمد ره اطف ر إللإلمفدمإلا اراـإلأ  دةإلالدكؿإل-

إلإلمفدمإل دـإلالادهؿإلسنإلالع كفإلالداه   إلل دكؿ.إل-

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل: 2  ػػكؿإلمهم ػػ إلاطف ػػؽإلاالعػػارا   إلف ل فػػ رةإلالا ل ػػ إل1976كإلصػػدإل فػػرإل ػػفإلذلػػؾإلسػػنإلم ثػػ ؽإلاليزائػػرإل
  » «  Le socialisme Apporte une réponse cohérente aux problèmes de notre temps              

ت رػؽإلمػفإلهبلل ػ إلإلحر إللمعػ   ت إلال  ل ػ إلأػتالمإلكإلت أف ممإلمفإلاالعارا   إلهنإلالانإلا مؿإلال  كؿإلالم
إل:إل3كإلهنإل1976     إلم ث ؽإلإلثبلث إلمهداؼإلرئ أ  إلتص

إلا ز زإلكإلارك  إلاالأاربلؿإلالكطتن.إل

إلإل.إلاإلتأ فأله رإلإلاإلتأ فبلؿإلاهأ سإلميامعإل تفذإلاأابإل

إلإلالسردإلكإلاتم ار.إلإل ارص إل
                                                           
1
- Front de libération nationale, Ordonnance n° 76/57 du 05 juillet 1976, Portant publication de la  

   charte nationale, p .22. 
2 - Ibid,p .22. 

3
 1976الم ث ؽإلالكطتنإلاليزائرمإلأت إلمفإلإل12الم دةإلإل- 
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إلت  إلل أتإل ر دةإل يبإلمفإل فإلاالعارا  اراا ينإلتظرمإلاأل فإلسنإلهذاإلالكضعإلا افرإلأبلحإلإلحف  إل اـز
أ  أػػػػ  إلمكإلاصادػػػػ د  إلغ ػػػػرإلإل  د كلكي ػػػ كمػػػػفإلهبلل ػػػػ إلتػػػػرسضإلممإلإلحالػػػذمإل ههػػػػذإلف ر رػػػػ إل ػػػػؿإلعػػػ ب

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:الا ل ػ إلاألأ أػ  مفػ داإلالا ر ػؽإلإل لػ ا ػدؼإلإل  إلهس  إلسنإل ر  إلالا ر رإلالػكطتنهلإلفؿإلهنإلحمبلئم 
زمإلمفإلالاتظػ ـإليزءإلالإل اي «1الم ث ؽإلالكطتنله د إلغ رإلالمأاب  إل م إل رس  إلف لم    إلااال اراؼإل-

الم   ػػ إلاله دػ إلالأػػ م إلسػػنإلالم ػػدافإلاالصادػ دمإل يػػبإلمفإلاأػػ هـإلسػػنإلحكإلممػػ إل» االيامػ  نإلاليد ػػد
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالرػػػػػػػػػ تكف.إل طػػػػػػػػػ رهػػػػػػػػػنإلمضػػػػػػػػػمكت إلسػػػػػػػػػنإلا ػػػػػػػػػكفإلذاتإلمتس ػػػػػػػػػ إلايام   ػػػػػػػػػ إلكإلإلكإلمفإلحاتم ػػػػػػػػػ إلالػػػػػػػػػفبلد

ا ػػكزإلم   ػػ إلالدكلػػ إلم ػػفإلإلهػػ صح صضإلمػػعإلكيػػكدإلصطػػ عإلكإلطتػػنإلالكضػػعإلالاػػ ر هنإلال ػػ لنإلالإل اتػػإل-
إل .2مأ طرةإلكإلم  مت إل   إلف صنإلالرط   تإلم  ت 

سػػنإلا ر ػػؽإلاتم ػػ إل  م ػػ إلكإلمتأػػيم إلا أػػسإل  ػػ إلصكا ػػدإل  م ػػ إلسػػنإلمس كم ػػ إلكإل  ػػ إلالد مرراط ػػ إلإل-
 .كإلاإللزام  إلسنإلاطف ر  إل  داده 

إلكضعإلاكاسؽإلكطتنإل  ددإلالأ  أ إلاالصاد د  إلل فبلد.إل :يناثالهدف ال -
االأػا م رإلكإلاأػا م ؿإلإلالرضػ ءإل  ػ إلمه سػ تإل لػ سنإلظؿإلتظ ـإلأ  أنإل  دؼإل فإلفت ءإلدكل إل د ث إل

اكاسػػػػؽإلكطتػػػنإل  ػػػػددإلس ػػػرإلالهطػػػػكطإلال ر ضػػػػ إلإل تعػػػػ ء اط ػػػبإلإلحإلا ز ػػػػزإلالأػػػ  دةإلالكطت ػػػػ لإلاالأػػػاربلؿ
 تػػ إلل ت ػػػكضإلفاتم ػػػ إلعػػػ م  إلكإل اف   ػػػ إللكضػػػعإلصكا ػػػدإلمااألأ أػػ  إلل أ  أػػػ إلاالصادػػػ د  إلالاػػػنإل يػػبإل

إلمتأر إلسنإليم عإلالم  د فإل.
حألفإلاالأػػاربلؿإلاالصادػػػ دمإلإلمعػػركعإلالأ  أػػ إلالاتمك ػػ إلل ػػفبلدإلهػػػكإلالػػذمإل  رػػؽإلفتػػ ءإلالدكلػػ إلإلضػػفط   

إلف لاأػ  رإلالأ  أ إلالاتمك  إلا امػدإل  ػ إلالاهطػ طإلاالصادػ دمإلالػذمإل أػملإلح  أن  مؿإلاالصاد دإلالأ
ا  ئػػ إلالظػػركؼإلالمبلئمػػ إلكإلالضػػركر  إلإل ػػؿإلهػػذاإل ػػ فإل  ػػدؼإلالػػ إلالاكي ػػرإلكالمراصفػػ إلالم دات ػػ إلحإلإلإلك

س   ػ إلالمدػ للإلإلالذمإلاأا دؼإلفطر ر إلمف عػرةإلكإل إللمعركعإله ـإلهكإلاهم ـإلم أأ تإلكإله راتإلالفبلد
مػػفإلالم ثػػ ؽإلالػػكطتنإلإل(13المػػ دة سرػػدإلمعػػ رتإلسػػنإلإل.إلإلم س ػػ فم م ػػ إلف اس ص ػػ تإلإلالسرتأػػ  إلالاػػنإل  تػػت

تإلاػػػدهؿإلاإلتاػػػ جإلص  ػػػدةإلمأ أػػػ  إللبلعػػػارا   إلحإلكف تػػػكأػػػ ئؿإلإلعػػػارا   امفإل عػػػ ؿإلا ر ػػػؽإلإل لػػػ إل1976
ا ػددإلم   ػ إلالدكلػ إلفهت ػ إلالم   ػ إلإل «3ركل ػ حإلكإل ػددتإلم   ا ػ إلسػنإلالمػ دةإلفالدكل إلسنإلاأػ  رإلالاتم ػ إل
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 :س  ػ إلطرؼإلالميمك  إلالكطت  إلالانإلامث   إلالدكل إلكإلاعمؿإلهذهإلالم    إلف  س  إلالإلري ػ مفإلالم كزةإل
حإلمرػ لعالإلح فػ تإلحإلالم ػ هحإلمػ إلسػنإلفػ طفإلاألرضحإلالمتػ يـالم مم إلحإلالبإلاألراضنإلاألراضنإلالر ك  إلح

اد د  إلكال   إلل يرؼإلالر رمإلكإلل متطر إلاالصإلالطف    إلل ط ص إلحإلالثركاتإلالم دت  إلالطف    إلالمد در
 إل.»إلاله د 

إل ا ػػدإلممػػبلؾإلل دكلػػ إلفعػػ ؿإلالإلري ػػ إلس ػػرإل ػػؿإلالم أأػػ تإلكإلالفتػػكؾإلكإلم أأػػ تإلالاػػهم فإلكإلالمتعػػآت
تتإلكإلكأػػػػػ ئؿإلالم ممػػػػػ إلكإلم أأػػػػػ تإلالترػػػػػؿإلف لأػػػػػ ؾإلال د د ػػػػػ إلكإلالترػػػػػؿإلالف ػػػػػرمإلكإلاليػػػػػكمإلكإلالمػػػػػكا

كإلالكأػػػ ئؿإلالرئ أػػػ  إلل ترػػػؿإلالفػػػرمإلكإلميمػػػػكعإلإلاإلذا ػػػػ كإلالا سػػػزةإلكإلإلكإلال ػػػ اؼالمكادػػػبلتإلكإلالفر ػػػدإل
ص ما ػػػػ إلالدكلػػػػ إلمكإلالمدػػػػ تعإلكإلالم أأػػػػ تإلكإلالمتعػػػػآتإلاالصادػػػػ د  إلكااليام   ػػػػ إلكإلالثر س ػػػػ إلالاػػػػنإلم

 اي رةإل ا  رإلالدكل إلفدس إلالإلري  إلس   إللكإل ع ؿإلاإلار  م  إلمكإلاطكره إلكإلالانإلا اأفا  إلمكإلا اأف  ح
 . 1اله ري  إلكإلاي رةإلاليم  

ؿإلاعػ   « 2الػتصإلالاػ لنءإلاالعػارا   إلسػنإلأ  إللفتػ أ الم  كرإلاألإل1976م ث ؽإلالكطتنإل م إلكضلإلال
االعػارا   إللاأػ  رإلإلاألأ ل بالثكرةإلالثر س  إلكإلالثكرةإلالزرا   إلكإلالثكرةإلالدت    إلكإلالاكازفإلالي كمإلكإل

إل. » لفت ءإلاالعارا   إلاألأ أ  الم  كرإل
  ػػ إلال مػػؿإلمػػعإلاكظ سػػرإل أػػبإلماط فػػ تإلاالصادػػ دإلكإلالميامػػعإلا ػػتإلإلثسرػػدإل ػػإلكإلمػػفإلي ػػ إلمهػػرلإل

إل. »   ؿإل أبإل م رمفإل ؿإل أبإلمردرارإلكإلل « إل3ع  رإلالمفدمإلاالعارا نإلالر ئؿ
إل:إلدكرإلالدكل إلكإلم  ت إلال زبإلس   .الهدف الثالث - 

 فإلتظػػ ـإلالاهطػػ طإلل ت ػػكضإلف لاتم ػػ إلالعػػ م  إلالػػذمإلا امداػػرإلاليزائػػرإلتػػ فعإلمػػفإلس ػػرةإلالدكلػػ إلالماده ػػ إل
 ظ ػػرإلذلػػؾإلمػػفإلهػػبلؿإلإلحا ا  يػػ تإلالعػػ بإلكإلإل ػػابلءـ إلالم ػػ د فإلفمػػسػػنإلاأػػ  رإلعػػ كت  إلسػػنإليم ػػعإل

ضػػمفإلاإلتاػػ جإلكإلاأػػ  رإلاالصادػػ دإلالػػكطتنإلكإلاا مػػؿإلالدكلػػ إل  ػػ إلاب  ػػرإل بلصػػ تإلإل« 4إلالاػػ لنتصإلالػػ
إل. » امنإلالاتس ذإلإلإلد مرراطنإلالادم ـإلإل   إلمأ سإلاهط طإل  منإلالمس كـإلاراتم 

 دإلكإلاتظـإلالدكل إلاإلتا جإلكإلا ددإلاكز عإلالدهؿإلالرػكمنإلكإلهػنإلال تدػرإلاألأ أػنإلسػنإلا ك ػؿإلاالصادػ
  تػػتإلاليزائػػرإلا ػػدؼإلمػػفإلكراءإلهػػذهإلالاػػدهبلتإلالماتك ػػ إلكإلالم ثسػػ إلإل ميمػػكعإلال بلصػػ تإلااليام   ػػ إل
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مفػ داإلإل رأػ ءإل لػ اب  رإليذرمإلسنإلم  لـإلالدكل إلاليزائر  إلمفإلالرمأم ل  إلالانإله س ػ إلاالأػا م رإلإل ل 

هػػػدؼإلالدكلػػػ إلاالعػػػارا   إلاليزائر ػػػ إلهػػػكإلالاب  ػػػرإل «1حإل مػػػ إلهػػػكإلمفػػػ فإلسػػػنإلالػػػتصإلالاػػػ لنإلاإلعػػػارا   
إل. »اليذرمإلل ميامعإل   إلمأ سإلمف داإلالاتظ ـإلاالعارا نإل

االعػارا   إلالاػنإلا ػػلإلإلاإل د كلكي ػػ  فعإلمػفإلمهػداؼإلحإلكهػػكإلتػدهام هػ إلفػ لسرإلاليزائر ػػ إل تإلالدكلػ إل مػ إلف تػ
إلإلإلإلإلإلإلإل فػػػػرتإل ػػػػفإلذلػػػػؾإلكإلالا  ػػػػ ـإلال م  ػػػػ إلالدػػػػ   إلحإلامػػػػ ـإلفػػػػرإلكإلاػػػػكسرإللػػػػرإلاليػػػػكإلالمت أػػػػبإلح  ػػػػ إلااله
س ػػػنإلا سػػػؿإل  ي  اػػػرإلالم د ػػػ إلكإلإل، » ػػػفإلظػػػركؼإل  ػػػ ةإل ػػػؿإلمػػػكاطفإلكل  إلمأػػػالدكلػػػ إل «إل2إل مػػػ إل  ػػػن

 لػػػػػ إلا ر ػػػػػرإلالمػػػػػكاطفإلمػػػػػفإلإلا ػػػػػدؼالما  رػػػػػ إلف ل رامػػػػػ إلكإلاألمػػػػػفإلحإلكإل اػػػػػرإلدػػػػػ إلماط فالم تك ػػػػػ إلكإله 
 إلكإلفػػذلؾإلالهػػ رج م  ػ إلمكاطت  ػػ إلسػنإلحإل مػ إلاا سػػؿإلالدكلػػ إلفإلالمػرضإلكإلالي ػػؿإلحإلالفط لػػ إلحاالأػاببلؿ

إلهػػػكإلمعػػػركعإلممػػػ إل  ػػػدؼإل لػػػ إلا ر ػػػؽإلاتم ػػػ إلعػػػ م  إل1976 م ػػػفإلال  ػػػـإل  ػػػ إلمفإلالم ثػػػ ؽإلالػػػكطتنإل
إل.3غ   حإلكإلاإلعارا   إلكإلاإلأاربلؿإلالكطتنإله س  إلإلس   إلاإلتأ فإلأ  كف

« la politique actuelle de l'Algérie se veut dans son principe une politique de 

développement global, dont l'homme serait la finalité et dont  socialisme et 

indépendance nationale constitueraient la toile de fond ». 

كإلالب   تإلمفإلطرؼإلالدكل إلفر ػ دةإل ػزبإليف ػ إلالا ر ػرإلالػكطتنإلإلاألهداؼكإلصدإلاـإلإلرفطإلا ر ؽإلهذهإل
م أأػػػػ تإلال ػػػػزبإلكإلالدكلػػػػ إلم مػػػػ إلا ر ػػػػؽإلهػػػػذهإلاألهػػػػداؼإلإل لػػػػ كإلا ػػػػكدإل  «4 أػػػػبإلالػػػػتصإلالاػػػػ لنإل
كإلهػػػذاإل  تػػػنإلمفإلالتظػػػ ـإلالم أأػػػ انإل  أػػػسإل  ػػػ إلس ػػػرةإلك ػػػدةإلال ػػػزبإلسػػػنإل،  »الما  م ػػػ إلالمابلزمػػػ 
ألفإلال ت دػػػرإلإلك ػػػتإلالسػػػرصإل  ػػػ إلالمدػػػ للإلالسرتأػػػ  إلحالاب ػػػراتإلكإلاسإل أػػػدإل اػػػ الر ػػػ دةإلكإلالاأػػػ  رإل

(إل1976الكث رػػ إل م ثػػ ؽإل تإلتسػػسكصػػدإلف تػػإلحلثكر ػػ إلالمت هضػػ إللسرتأػػ االر  د ػػ إلسػػنإلال ػػزبإلهػػنإلاألأػػرةإل
إل لػػػ الكظػػػ ئؼإلال  أػػػم إلسػػػنإلالدكلػػػ إلاأػػػتدإلإل «(102بإل أػػػبإلالمػػػ دة ل  ػػػزإلإل5الكظ سػػػ إلاألأ أػػػ  إلفػػػهف

إلحيزائر  إلالإل را زإل   إلعهصإلص  دمألفإلالتظ ـإلالاهأ أنإلل يم كر  إلال»م ض ءإلمفإلص  دةإلال زبإل
كإلفطؿإلسنإلالثكرةإلكإلل فإل  أػسإل  ػ إليم  ػ إلمسػرادإلاادػدرإلط   ػ إلالثػكرةإلالعػ ف  إلكإل فػرإل ػفإلذلػؾإل

يف  إلالا ر رإلالكطتنإلهنإل »الكطتنإلهنإلال زبإلالكا دإلسنإلالفبلديف  إلالا ر رإل «(إل95سنإلالم دةإل 
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طفرػ إلإلثػؿإلال   ػ إلل كطت ػ إلكإلاالعػارا   إلحدكهـإلالمفإلالمكاطت فإلاأل ثرإلك   إلالذ فإلا الط    إلالم لس إلم
لرػػػكات فإلاألأ أػػػ  إلل  ػػػزبإلحإل مػػػ إلفػػػ فإلالم ثػػػ ؽإلالػػػكطتنإلفكضػػػكحإل  ػػػ إلسػػػنإلال عػػػركطإلالمتدػػػكصإل  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل(إل97 إل ػػػػزبإلمػػػػفإلميػػػػؿإلايأػػػػ دإلمهػػػػداؼإلالثػػػػكرةإلاالعػػػػارا   إلسػػػػنإلالمػػػػ دةالإلاكلػػػػ إلل ػػػػذالدػػػػبل   تإلالمه
يف ػػ إلالا ر ػػرإلالػػكطتنإلهػػنإلالرػػكةإلالطبلئ  ػػ إللر ػػ دةإلالعػػ بإلكإلاتظ مػػرإلمػػفإلميػػؿإلايأػػ دإلمهػػداؼإلإل «

إلحاع ؿإليف  إلالا ر رإلالكطتنإلدل ؿإلالثػكرةإلاالعػارا   إلكإلالرػكةإلالمأػ رةإلل ميامػعإلإلحإل»الثكرةإلاالعارا   
إل.إلتإلالر  دةإلكإلالاهط طإلكإلالاأ  رالثكرةإلاالعارا   إلسنإلمي الكإلمداةإل

كإلاأل ضػػػ ءإلكإلالأ  أػػػ إلسػػػنإلم ػػػ ـإلالدكلػػػ إلإل لػػػ كإل اضػػػلإلممػػػ إلأػػػفؽإلمفإلص ػػػ دةإلكإلاأػػػ  رإلالػػػفبلدإل  ػػػكدإل
اايأػػػدإلص ػػػ دةإلالػػػفبلدإلسػػػنإلك ػػػدةإلالر ػػػ دةإل «(98ال ػػػزبإلالكا ػػػدإلكإل فػػػرإل ػػػفإلذلػػػؾإلسػػػنإلتػػػصإلالمػػػ دةإل 

هػػذهإلالك ػػدةإلسػػلفإلص ػػ دةإلال ػػزبإلهػػنإلالاػػنإلاكيػػرإلالأ  أػػ إلإل طػػ ركإلسػػنإل،  »الأ  أػػ  إلل  ػػزبإلكإلالدكلػػ 
إلال  م إلل فبلد.

II-    ُِبدَٕهب و أهُ ِظبهشهب,  الأ  أ إلاله ري  إلل يزائرإلكإلمف دئ    

سػلفإلمر رتػ إلمػعإلدكؿإلماردمػ إلمثػؿإلملم ت ػ إلكإلال  فػ فإلحإللردإلف فإلف ضإلالم ام فإلفع كفإلاليزائرحإلفهترإلإل
حإلف تمػ إلاليزائػرإل  تػتإلل ػ إلإل إلال ػ لمنماصادػ دهإلاطػكرإلسنإلمأاكلإلةماطكرإلإلتأ  أا م إلاله ري  إلل أ

مػػعإلالمتظمػػ تإلإل الأػػ  دةحإلكإل ظ ػػرإلذلػػؾإلمػػفإلهػػبلؿإل بلصا ػػ  مػػؿإلكيكدهػػ إلدكلػػ إلصفػػؿإلإلأ  أػػ إله ري ػػ 
إلزادإلمػػفإلصػػدراتإلاليزائػػرإلكإلمه ا ػػ إلحإلكإلهػػذامػػعإلالػػدكؿإلال رف ػػ إلكإلالمب رف ػػ إل ال  لم ػػ إلكإلا ر ػػدإل بلصا ػػ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.1ل اهث رإل   إلالرممإلال  ـإلالسرتأن

II-1-الأ  أ إلاله ري  إلل يزائرإلإل 

ف ػػدإلاالأػػاربلؿإل  ػػ إلمسػػ ه ـإلمأ أػػ  إلسػػنإلميػػ ؿإلالأ  أػػ إلاله ري ػػ إلل يزائػػرإلإلاإل د كلكي ػػ ار ػػزتإلإلإلإل
كهنإلمػز تإلمػفإلمط ػبإلال ر ػ إلالاػنإلالإل  ػؽإلالاتػ زؿإلإلا  دةإلال ك  إلالكطت  إلكإلا ز زه إلحاأإل ل ا دؼإل

كإلالاط ػعإلإل إلم ز ب ػ اإلأػبلم  إلكإلاألال رف ػ إلكإلإلمف ػ دهإل ت  إلمفداإلكإلاال اػزازإلف التامػ ءإلال ضػ رمإلسػن
الاػػنإلر ػػزتإل    ػػ إلالأ  أػػ إلاليزائر ػػ إلهػػكإلإلالمسػػ ه ـإلمػػفإلمهػػـحإلإل2الػػدائـإلل ارػػدـإلكإلال دالػػ إلااليام   ػػ 

                                                           
1
-Rémy  LEVEAU . GRIMAUD(NICOLE), la politique extèrieure de l’Algérie(196 -1978),In : revue  

    française de science politique, 35ᵉ année, n° :05, 1985,    p. 931.  

إل.195.إلصحإلإلمريعإلأ فؽإلحم مدإلال رفنإلكإللدإله  س إلإل-2
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اهػػابلؼإلمس كمػػرإلفػػ فإلالػػدكلا فإلإل لػػ كإلهػػذاإلرايػػعإلإلحإل  مػػؿإلكإلال ر رػػنمس كمػػرإلالاالأػػاربلؿإلالػػكطتنإلف
إل.(سرتأ إلكإلاليزائر 

س ػكإل  تػنإلاالأػاربلؿإل ػفإلإلبلؿإلاليزائرإلفمس كـإلمبػ  رإلام مػ إلحأار ل إل الي تبإلالسرتأنإل تظرإلإل-
ل تػػرإلالإل  تػػنإلاالفا ػػ دإل ػػفإلالأ  أػػ إلالعػػ م  إلإلحإلف لدريػػ إلاألكلػػ إلالأػػكس ا  الأ  أػػ إلاألمر   ػػ إلكإل

دكؿإلال  لـإلالث لػثإلمػفإلي ػ إلكإل زاءإلإلح زاءإلال ا  إلاالعارا   إلمفإلي  إلإلاألط أنلدكؿإل  ؼإلعم ؿإل
 .1ممإلاليزائرإلهنإلامادادإلل تسكذإلالسرتأنإلف لدري إلاألكل إلث ت  إل 

رإلسػػنإلمدف ػػ تإلهػػكإلالمفػػدمإلالػػذمإلظػػؿإل  ضػػممػػ إلمػػفإلالي تػػبإلاليزائػػرمإلسػػلفإلاالأػػاربلؿإلالػػكطتنإلإل-
ا ززإل ضكرهإلسنإلف  فإلمكؿإلتكسمفرإلكإلإلحإلكال ر  إلالكطت  إلمثت ءإل س    إلضدإلاالأا م رإلالسرتأنإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلصراراا ػػػػ   ػػػػ إلاأػػػػاربلؿإلإلاػػػػتصإلكإلا  ػػػػدإلالاػػػػن ػػػػ فإل  ػػػػ إلرمسإلمط لػػػػبإليف ػػػػ إلالا ر ػػػػرإلالػػػػكطتنإل
ف ػدإلإل س  ػؼإلالإلاامأػؾإلف ػإلحإلكإلامأ تإلف  إلسنإلالػداهؿإلكإلالهػ رجإلرغػـإلدػ كف إلاألكضػ عإلالدكل ػ 

كإل ػددهإلسػنإل  ػدلإلهط ف اػػرإلإلاإلأػاربلؿإلالػرئ سإلالرا ػؿإلهػػكارمإلفكمػد فإلسرػدإل ػرؼإلإلإل.؟االأػاربلؿ
ادػػكرهإلهػػكإلالػػكطتنإل مػػ إلت فإلاالأػػاربلؿإل «إلفركلػػرإل1969م اػػكفرإل20راءإلاألي تػػبإلسػػنإلالأػػسممػػ ـإل

إلإل سنإلأ  أات إل إلكصراراا مفإلالادهؿإلسنإل  إلم م إل  تتإلكإلم م إل  فإلمكصس  إلم ض إلمتعإلممإلصكةإلميتف
م  كلػ إلل اػهث رإلإلف لتأف إللف دت إلسػلفإلاالأػاربلؿإلالػكطتنإل  تػنإلرسػضإل ػؿإلاػدهؿإلسػنإلعػ كتت إلكإل ػؿإل

                            . »2ناله ريإلكمإلنأكاءإل   إلالمأاكلإلالداه إلصراراات حسنإلأ  أات إلكإل

لـإل  رؽإلإل1962أت إلر  فإل   إلاالأاربلؿإلسلفإل دكؿإلاليزائإلفت ءإل   إلالمس كم فإلالأ فر فإلحإل-
م س ػ فإلتظراإلل ر كدإلالاػنإلسرضػا  إلااس ص ػ تإلإلفؿإلاأاربلؿإلغ رإل  مؿإلحمأ كاةإلف فإلاليزائرإلكإلسرتأ ال

األأف بإلسلفإلالأ  أ إلاله ري  إلار زإل   إلالاه ػنإلكالرضػ ءإل  ػ إل ػؿإلإلف لركةإلكإلاإل راه تإلحإلل ذه
كإللػػ سإلفمتظػػكرإلالرػػكةإلإلإلإلحفػ فإلالطػػرس فإلإلمأػػ كاةإلسػػنإلال ػػكارإلمػعإلا ر ػػؽإلحمػ إل ر ػػؿإلمػػفإلعػػهفإلاليزائػػر

إلإلمعإلسرتأػ حإلفهبلس تإلمركرف دإلالإل الإلإلذلؾإلالإل م فإلف كغإلحإلككإلمتطؽإلالكد   إلإلالار  دمإلالمهلكؼ
إلف لتظرإل ل كإلإل 1962سنإليك    إلالدكل إلاليزائر  إلإلسيرإل أاربلؿالانإلهنإلسنإلال ر ر إلف د  إلمتذإل

                                                           
1
 - Salah Mouhoubi, La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective, Op cit, p. 82. 

2 - Ibid,P     



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

    
 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلتسأ  إلممػ ـإلمعػ  ؿإلم رػدةإلإلاليزائرإليدتكإلإلارغبإلاليزائرإلسنإلا ر ررإلكإلم إلهكإلكاصعإلمعإلسرتأ حإلم 
  1مهم  :إلمعإلسرتأ كإلمات صض إل  تتإلهنإلالأفبإلسنإل دـإلاأاررارإل بلص تإلالا  كفإل

 ا دػؿإل    ػػ إلإل   تػ تلاتم ػػ إلالػفبلدإلف ال امػ دإل  ػػ إلإلاعػارا ناليزائػرإلارغػبإلسػنإلاطف ػػؽإلتظػ ـإل
إلإلأت .إل132مدةإلاأا مرتإلاألرضإلاليزائر  إلف لركةإلحإلمفإلصكةإلرمأم ل  

كهػنإلسػػنإلتسػػسإلإلحتم ػػ إلسػػنإليم ػعإلالميػػ التإلمػعإلسرتأػػ ا ر ػػؽإلكإلاطػك رإلالاإل لػ اليزائػرإلا ػػدؼإلإلإل
إلإل.الاف   إلكإلا ر ؽإلالأ  دةإلال  م  الكصتإلضدإلسرتأ إل ا إلااه صإلمفإل

  إلحسرتأػػ  رػػؽإلمػػعإلاتإلدػػداص إلكإلهػػذاإللػػـإل دريػػ إل فػػراـإلااس ص ػػ إل لػػ الكدػػكؿإلإل ػػؿإلمػػفإلالف ػػدافإل ر ػػد
إلكإلالس  ؿإللاطك رإلااس ص  تإلإلألت   إل.الا  كفلـإلا  بإلالدكرإلالبلـز

II-2-  ل يزائرمف داإلالأ  أ إلاله ري  إل.  

الاعػػر    إلالدػػ درةإل ػػػفإلإلكث ئر ػػ إلالم ػػ لـإلسػػنإل ػػػؿ  تػػتإلمفػػ داإلأ  أػػ إلاليزائػػػرإلكاضػػ  إللرػػدإل  
الدػػكم ـإلتإلذلػػؾإلسػػنإلمػػ امرإل رةإلل ػػ إلمتػػذإلاتػػدالعإل ػػربإلالا ر ػػرإلحإلكإلف تػػالر ػػ دةإلال   مػػ إلكإلالمأػػ

كإل ػػػؿإلا ػػػؾإلالمفػػػ داإلاػػػـإلحإل1964كإلف ػػػدهإلم ثػػػ ؽإلاليزائػػػرإلإل1962إلثػػػـإلم ثػػػ ؽإلطػػػراف سإلح1956
إل.1976تأه  إلكإلاسأ ره إلسنإلم ث ؽإلاليزائرإل

إلل أ  أػػػ إلالداه  ػػ إلحإلف  ػػػثاػػزاؿإلالمػػػرهةإلال   أػػ إلإلسػػنإلاليزائػػرإلالأ  أػػػ إلاله ري ػػ إل  تػػػتإلكإلالإلإل
الػػذمإل را ػػزإل  ػػ إلإل إلمػػعإلاالعػػارا ن يزائر ػػ إل  ػػ إلمأػػ سإلفتػػ ءإلالمياا ػػرؼإلالأ  أػػ إلاله ري ػػ إلل

كإلالػػػػد ـإلغ ػػػػرإلحإلإلكإلاإلمفر  ل ػػػػ  Néo-colonialismeاالأػػػػا م رإلاليد ػػػػدإلإلم  س ػػػػ إل:ثكافػػػػتإلهػػػػن
كإل تعػػ ءإلتظػػ ـإلإلحإلالمعػػركطإلل ػػؿإلالعػػ كبإلالم  س ػػ إلضػػدإلاالأػػا م رإلمػػفإلميػػؿإلارر ػػرإلالمدػػ ر

 2معإلاال اراؼإلف ؽإليم عإلالػدكؿإلل معػ ر  إلسػنإل ػؿإلالمعػ  ؿإلحال فػرلإلل  ػ لـإلحإلاصاد دمإليد د

..... فإلأ  أػػػػات إل«:صػػػػ ئبلإل1979إلذلػػػػؾإلالػػػػرئ سإلهػػػػكارمإلفكمػػػػد فإلسػػػػنإلهط فػػػػرإلأػػػػت إلكضػػػػلكإل, 
إلصفػؿإل ػؿإلعػنءإلإلاإلم  تػ تاله ري  إلارا زإل أ  أات إلالداه  ػ إل  ػ إلالكاص  ػ إلكإل ال ر ر ػ إلكإلا اػـز
إلكإلفل طػػ ءإلاأل ػػداثإلمػػ إلاأػػا ررإلمػػفإلارػػد رإلكإلمػػ إلا اػػ  فإلاليزائػػرإلفكدػػس  إلحإلمإل   ػػرإلمػػفإلمس ػػـك

                                                           
1
- Nicole Grimaud ,la politique extérieure de l’Algérie (196  – 1978) , 48 Edition Rahma 1994 p.p.  

                        7, 8.  
2
 - F-L-N, la charte Nationale d’Algérie 1976,op cit ,p. 1 7   
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 ػػ إلالكاأػػ  إلمػػفإلاألمػػـإلالاػػنإلا ػػؾإلالميمكإلإل لػػ رف ػػ إلكإل سر ر ػػ إلاتامػػنإلفطف  ػػ إلال ػػ ؿإل مبإل رف ػػ إلح
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل. »سنإل  دما  .كإلالانإلا  دإلاآلفإلاض مت  إلكإل  ك ا  إلحإل1955يكده إلسنإلف تدكت إلسرضتإلكإل
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلتأػػػػػػػػػاه صإلمفػػػػػػػػػ داإلالأ  أػػػػػػػػػ إلاله ري ػػػػػػػػػ إلل يزائػػػػػػػػػرإلكإلهػػػػػػػػػن:إلساألأػػػػػػػػػإلههػػػػػػػػػذإلضػػػػػػػػػكءإل  ػػػػػػػػػ 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:1976دأػػػػػاكرإلإلتػػػػػصإل    ػػػػػ إلكإلمفػػػػػ داإلالثػػػػػكرةإلاليزائر ػػػػػ إلالاػػػػػنإلمصرا ػػػػػ إلمكاث ر ػػػػػ إلالرأػػػػػم   -
لأ  أػػػػ إلاألمػػػػ إلكإلصػػػػكات فإلالدكلػػػػ إلكإلهػػػػكإلالمدػػػػدرإلإلاألأ أػػػػنالم ثػػػػ ؽإلالػػػػكطتنإلهػػػػكإلالمدػػػػدرإل«

الم ثػػ ؽإلإلالمأػػاك  ت.يم ػػعإل كإلالأ  أػػنإلالم امػػدإللم أأػػ تإلال ػػزبإلكإلالدكلػػ إل  ػػ إلاإل ػػد كلكين
  1.»الكطتنإلمريعإلمأ أنإلم ض إلألمإلاهك ؿإلأل   ـإلالدأاكرإل

كإلهػػذاإلتػػصإل   ػػرإلم ثػػ ؽإلطػػراف سإلمأػػ تدةإلكإلاعػػي عإل ر ػػ تإلالا ػػررإلكإلادػػس  إلاالأػػا م رإل -
س ليزائرإلاأ  إللد ـإلالاض مفإلسػنإلال سػ حإلضػدإلاالمفر  ل ػ إلكإلاالأػا م رإلصد مػرإل«فركلر:إل1962

كإليد ػػػده......س ليزائرإلف  اف رهػػػ إلف ػػػدإلال ػػػ لـإلالث لػػػثإلماضػػػ مت إلمػػػعإل ػػػؿإلالعػػػ كبإلسػػػنإلهأػػػ  إلكإل
تمكهػػػػػػػػ إلإلككإلممر  ػػػػػػػػ إلالبلا ت ػػػػػػػػ إلمػػػػػػػػفإلميػػػػػػػػؿإلا ررهػػػػػػػػ إلالأ  أػػػػػػػػنإلكإلد ػػػػػػػػـإلاأػػػػػػػػاببلل  إلإل سر ر ػػػػػػػػ 

  .2»....... فإلاليزائرإلا مؿإلي دةإلسنإلأف ؿإلالك دةإلال رف  االصاد دم.

  ػػ إلإلم س ػػ فسػػالإلالمس كضػػ تإلمػػعإلالطػػرؼإلالسرتأػػنإلل ػػاه صإلمػػفإلف ػػضإلأػػ ف  تإلااس ص ػػ تإل - 
إل.المأاكلإلالأ  أنإلكإلاالصاد دم

إلمػػػػعإلمأػػػػ تدةإلالرضػػػػ  حإلالمعػػػػ ر  إلسػػػػنإلالمتظمػػػػ تإلال  لم ػػػػ إلأ  أػػػػ إلمت هضػػػػ إللبلأػػػػا م رإلكإل افػػػػ ع -
إلالس أط ت  .

إل.تم  إلكإلالا  كفإلمعإلالدكؿإلالت م  مأ  إلالا ررإلاالصاد دمإلكإلا ر ؽإلالا -

فمدػػػػ للإلإلاإلضػػػػراركإلال مػػػػؿإلهدمػػػػ إلل مدػػػػ للإلالكطت ػػػػ إلدكفإلحإلسػػػػنإلالطػػػػرحإلالأ  أػػػػنإلالمكضػػػػك    -
 ػػدـإلاالت  ػػ زإلسػػنإلالمكاصػػؼإل زاءإلإلكإلحامأػػؾإلفػػ لررارإلالأػػ دإلك ر ػػ إلااهػػ ذهمػػعإلالإلاألي تػػبحالما ػػ م  فإل
ارإلال ػػػؽإلكإلالمأػػػ كاةإلكإلال دالػػػ إلكسػػػؽإلكإل صػػػرإلإلح3اإل يػػػ فنمػػػعإلاطف ػػػؽإلأ  أػػػ إلال  ػػػ دإلإلالدكل ػػػ الرضػػػ   إل

                                                           

إلحإلاليم كر  إلاليزائر  إلالد مرراط  إلالع ف  .إل1976حإلدأاكرإلأت إلإل06الم دةإلإل- 1
إل.اليم كر  إلاليزائر  إلالد مرراط  إلالع ف  حإل1962م ث ؽإلطراف سإلإل-2

3 -Université d’Alger, le développement  économique : théories et politique en Afrique, Colloque des  
        Sciences économiques (Mars 1983), O P U, Avril 1984, p.107 
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ا مػؿإلاليزائػرإلمػفإلميػؿإلد ػـإل « : م إل  نإل1989 فإلذلؾإلسنإلدأاكرإلإلكإلاـإلالا ف رالر تكفإلالدكلن إل
كإلسإلالمأػ كاةإلكإلالمدػ   إلالماف دلػ إلحإل   إلمأػ حتم  إلال بلص تإلالكد  إلفػ فإلالػدكؿالا  كفإلالدكلنإلكإلا

                                              .1»داإلم ث ؽإلاألمـإلالما دةإلكإلمهداسرافت إلمف كإلاإلح دـإلالادهؿإلسنإلالع كفإلالداه   

II-3-   مهـإلمظ هره كإلإلل يزائرإلم  د فإلالأ  أ إلاله ري.   

II-3-1-     إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل      إل  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم  د ت ػػػ 

 إلالكطفإلكإلمد للإلالعػ بإلاليزائػرمإلحإل  تتإلكإلالزالتإلم رأ إللهدمالأ  أ إلاله ري  إلل يزائرإل
المتطرػػػ إلكإلارا ػػػزإلي ػػػكدإلاإلص  مػػػنإلفمػػػ إل  ػػػكدإلفػػػ لتسعإل  ػػػ إلعػػػ كبإلالا ػػػ كفإلإل ر ػػػؽكإلاأػػػ  إللا

  اليزائرإلاله ري  إلاي هإلالا  مؿإلمعإل:

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلال ػػػػػػربإلالفػػػػػػ ردةإلكإلمػػػػػػ إل  ػػػػػػرؼإلف لتظػػػػػػ ـإلال ػػػػػػ لمنإلاليد ػػػػػػدإل  ل ػػػػػػ .الرطف ػػػػػػ إلالثت ئ ػػػػػػ إلزمػػػػػػفإلإل-
 مكإلدكؿإلاليتػػكبإلالماه ػػؼال ػػ لـإلالث لػػثإلحإلكإل ػػذاإلاإلسر ر ػػ ب رف ػػ إلال رف ػػ إلكإلميػػ ؿإلاألهػػكةإلالمإل-

سػنإلإل1989ذلػؾإلسػنإلدأػاكرإلإلف تػتكإلإل » دـإلاالت   زإلكإلمأ  إلا ر رإلس أػط فإل «ضمفإل ط رإل
كإلمرضإل ايػػػزمإلمػػػفإلالمبػػػربإلال رفػػػنإلال ف ػػػرإلحإلإلاإلأػػػبلـإلكإليػػػزءإلالإلمرضإل فإلاليزائػػػرإل«إلإلتدػػػر

كإل عػػرس  إلاال اػػراـإلإلثػػكرةإلمكؿإلتػػكسمفرإلح إلكإل سر ر ػػ إلا اػػزإلفلعػػ  عإلثكرا ػػ  رف ػػ إلكإلفػػبلدإلماكأػػط 
إلإل.2 »ك رستإل  ؼإلا  سظإل   رإلف لازام  إل زاءإل ؿإلالرض   إلال  دل إلسنإلال  لـإلالذمإلم رزارإلحإل

II-3-2-   مظ هره مهـإل  

اليزائر ػ إلالم امػدةإلل كسػ ءإلفمكاث ػؽإلالثػكرةإلحإلكمػفإلإلالكضػعإلالػداه نإلمتط رػ إلل أ  أػ إلاله ري ػ إل ع ؿ  
س نإلأ  أ إلم ادل إلاأ  إللارأ خإلاإلص  منحإلم  طإلاليزائرإلالمب رفنإلكإلال رفنإلكإلغ رإلاالت زاؿإل فإل

 اضػػلإلذلػػؾإلمػػفإلهػػبلؿإلالػػدكرإلالػػذمإلص مػػتإلفػػرإلالدف كم أػػ  إلإل إلإلثر سػػ إلالا ػػ كفإلدكفإل صدػػ ءإلمكإلا مػػ ش
إلح1973 لػػ إلإل1963 لػػ إلي تػػبإلالدف كم أػػ  إلالمدػػر  إله دػػ إلهػػبلؿإلالساػػرةإلالمماػػدةإلمػػفإلإلاليزائر ػػ 

كإلهػػنإلاألمػػـإلالما ػػدةإلكإلإل  ػػ إلمأػػاكلإلالمتظمػػ تإلالدكل ػػ إلالس   ػػ إل  ػػثإل ػػ فإلل ػػدكلا فإلتعػػ طإل ف ػػر
سػػػنإلدػػػتعإلالتظػػػ ـإلإلةالاػػػنإلل ػػػ إلصػػراراتإلمػػػ ثرإلإل إلاألهػػػرلمتظمػػ إلالك ػػػدةإلاإلسر ر ػػػ إلكإلالمتظمػػػ تإلاإلص  م ػػ

                                                           
إلحإلاليم كر  إلاليزائر  إلالد مرراط  إلالع ف  إل.1989حإلدأاكرإلإل27الم دةإلإل-1
إلحإلاليم كر  إلاليزائر  إلالد مرراط  إلالع ف  .1989الم دؿإللدأاكرإلإل1996دأاكرإلإلد ف ي إلمفإل-2
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كإلف ػػدؼإلال دػػكؿإل  ػػ إلاه  ػػدإللؤلصطػػ رإلاإلسر ر ػػ إلسػػنإلم  رضػػ إلإلحلنإلف ػػدإلال ػػربإلال  لم ػػ إلالث ت ػػ الػػدكإل
كمػفإلزادإلمػفإلا ز ػزإلم  تػ إلاليزائػرإلفػ فإلاألمػـإلحإل إل ػؿإلهػذاإل1الأ  أ تإلاإلأرائ    إلسنإلالعرؽإلاألكأط

إلحاإلأػبلم  معإل ؿإلدكؿإلال  لـإلارر ف إله د إلالػدكؿإلال رف ػ إلإل  اص متإلاليزائرإلفلفرازإل بلص إلث ت  إلي  
إل ثفػػ ت ػػ فإلال ػػدؼإلمػػفإلكراءإلذلػػؾإلهػػكإلا ز ػػزإلاالأػػاربلؿإلكإلإل إلككركفػػ إلالعػػرص  كإلدكؿإلاعػػارا   إلمػػفإلم

إلإلمفإلمفرزإلاتي زاتإلاليزائرإلسنإلهذاإلالمي ؿإلم إل  ن:إل ال ك  إلالكطت  إل

II-3-2-1-إلإلدكره إلضمفإلدكؿإل ر  إل دـإلاالت   زإل

دكؿإلزائر ػػػػ إل  ر ػػػػ إلا رر ػػػػ إلمتػػػػذإلمػػػػ امرإلاألأػػػػ ك  إلمكؿإلمػػػػفإلا اضػػػػفإلالثػػػػكرةإلاليإلاإلسر ر ػػػػ الػػػػدكؿإلإلإل
ميمك ػػ إلكصػػدإلمثػػ رتإلإلإلإل ل ر ػػ إل ػػدـإلاالت  ػػ ز(إل المػػ امرإلالام  ػػدمإل1955األأػػ ك  إلفف تػػدكت إلسركإلاأل

 دـإلاالت   زإلسنإلالدكرةإلال  عرةإلل  ئ إلاألمـإلالما دةإلمع ؿإل ؽإلاليزائرإلسػنإلالا ػررإلمػفإلاالأػا م رإل
                  L’Algérieاليزائػػرإلسرتأػػ  إلإلال ػػ دؼإل لػػ إلس ػػرة مػػ إلمفػػدتإلرسضػػ  إلل اعػػر عإلالسرتأػػنإلالظػػ لـإلالسرتأػػنحإل

 Française »
2

ل ػدس عإلإلاألمثؿإلاإلط رت   زإل ر  إل دـإلاإل بإلسردإلكيدتإلاليزائرإلكإلل ذهإلاألأف ,  » 
سنإلس  ل  تإل دـإلاالت   زإل  ثإل ضرتإليم عإلإلاليزائرإلع ر تإلإل ه د  فإلمد للإلدكؿإلاليتكبإل

إل1973  افرإلم امرإلال ر  إلالمت ردإلسنإلاليزائرإلأت إل إلكإل  ضكإلدائـإلكإلتع طإل1962م امراا  إلف د
إل76  ثإليمعإلفػ فإلر أػ ءإلكإلم ػكؾإلكإلممػراءإلإلحإلمت ري إل  أم إلسنإلا ر خإلال ر  إلكإلال  لـإلالرمأم لن

الدكل ػػػػ إلكإلإلاإلص  م ػػػػ مػػػػفإلالمتظمػػػػ تإل ػػػػدداإل ر ػػػػ تإلا رر ػػػػ إل فػػػػرلإلكإل10صػػػػ دةإلإل لػػػػ دكلػػػػ إلف إلضػػػػ س إل
مإلالػذمإل  افػرإلمر ػ سإلر ػزإلالمػ امركفإل  ػ إلالي تػبإلاالصادػ دإلس ػرإلكإلإلإلحمػ ثرةإلكعهد  تإلأ  أػ  

لمنإلكإلطف   إلالتظػ ـإلاالصادػ دمإلال ػ دكل  إلس م إل هصإل ميتإلالكضعإلكإلمث رإلتر ع هذاإللاردـإلالدكؿإلحإل
 لػػ إلصضػػ   إلإل ضػػ س إل إلاليتػػكبإل ػػ لـإلكإلمدػػ رإلالمػػكاردإلالطف   ػػ إللعػػ كب بلصػػ تإلالاف  ػػ إلالماف دلػػ إلحإل
ه دػػػ إلمػػػ إلمل ػػػتإل   ػػػرإلاليزائػػػرإل ث ػػػراإلكإلهػػػكإلضػػػركرةإلاصاػػػرافإلاالأػػػاربلؿإلإلالامث ػػػؿإلكإلااهػػػ ذإلالرػػػرارإلح
حإل أػاراا ي  إلاليزائػرإلسػنإلمكاي ػ إلإل3صدػ دمإل اػ إل  ػكفإلا مػ إلغ ػرإلمترػكإلالأ  أنإلف الأاربلؿإلاالصا

الػػػدكؿإلالماردمػػػ إلم ػػػزتإلهػػػذاإلالمػػػ امرإل ػػػفإلأػػػ فر رحإلسرػػػدإلاأػػػا م تإلالأػػػبلحإلاإلصادػػػ دمإللاك  ػػػدإلدكؿإل

                                                           

إلرف عإل فدإلال  طنإل ف دحإلدكرإلمتظم إلالك دةإلاإلسر ر  إلكإلف ضإلالمتظم تإلاألهرلإلسنإلسضإلالمت ز  تحإلدارإل - 1
إل115حإلإلإلص.2002الركم  إلال رف  إلل ثر س إلكإلالتعرحالر هرةحإلإلإلإلإلإلإل

2
 -  M  Yousfi, L’Algérie en marche tome2, ENAL, Alger, 1985, P . 255. 

 WWW.onefd.edu.dz   إلالمكصع:كزارةإلالارف  إلالكطت  إلاليزائر  حإلدكرإلاليزائرإلسنإلالمتظم تإلالدكل  حإلإل- 3
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مػػفإلي ػػ إلد مػػتإلاأػػاربلل  إلإلح ررػػتإلاليزائػػرإلم ثػػرإلمػػفإلهػػدؼفػػذلؾإلسرػػدإلإلح1اليتػػكبإلضػػدإلدكؿإلالعػػم ؿ
  ضػػكإلدكلػنإلس  ػػؿإلسػػنإلي ػ إلمهػػرلإلداس ػتإل ػػفإلدكؿإلاليتػكبإلكإل ػػززتإلم  تا ػ إلالأ  أػنحإلإلكإلمػػفإل
إلإل كارإلعم ؿإليتكب.

II-3-2-2- دكرإلاليزائرإلسنإلاألمـإلالما دة 

سرػدإل  تػتإلإلح08/10/1962فاػ ر خإلإلإل2 ه ئػ إلاألمػـإلالما ػدةإل ل  دكل إلمأار  إلإل  متذإلاتضم مإل 
كإلالتظػرإل ل  ػ إلإلمثت ءإلال أػـإلسػنإلالمعػ  ؿإلالر ئمػ إلحاأ  إلألفإلا كفإلهذهإلالمتظم إل   د  إلدائم إل

إلالتضػػػ ؿلرػػػدإل  تػػػتإلا مػػػؿإلي هػػػدةإل  ػػػ إلإل م ثػػػ ؽإلالمتظمػػػ إلكإلالرػػػ تكفإلالػػػدكلن  ػػػرإلإلم أػػػبإلمػػػ إل 
إل دػػدارالأ  أػػنإلالأػػا م ؿإلاأػػاربلل  إلكإل فػػرازإلم  تا ػػ إلفػػ فإلالػػدكؿإل دكلػػ إلمأػػار  إلكإلأػػ دةإلسػػنإل

 مػػ إلطر ػػتإلس ػػرةإلإلحمهػػرلإلأػػكاءإلسرتأػػ إلمكإلغ رهػػ إلي ػػ دكفإلممإلضػػبطإلمكإلكدػػ   إلمػػفإلإلصراراا ػػ 
دػػػػػ دمإلكإلالػػػػػاه صإلمػػػػػفإلالا ػػػػػررإلالأ  أػػػػػنإلالإل  امػػػػػؿإل الإلف ل دػػػػػكؿإل  ػػػػػ إلاالأػػػػػاربلؿإلاالصا

إل.الت ك كلكت  ؿإل

اػػـإلا ز ػػزإلهػػذهإلالمط لػػبإلكإلاكضػػ    إلسػػنإل  مػػ إلالػػرئ سإلالرا ػػؿإلم مػػدإلفػػفإلف ػػ إلفمت أػػف إلاتضػػم ـإل
بإلالضػ ؼإلمػفإلا رؼإلف لايرفػ إلتػكا نإلالرػكةإلكإليكاتػ«: 3فركلرإلإلاليزائرإل ل إله ئ إلاألمـإلالما دة

. فإلمسضػػؿإلطر ػػؽإللا أػػ فإلهػػذهإلاألداةإلالضػػركر  إلل ا ػػ كفإلالػػدكلنإل امثػػؿإل..........متظماتػػ إل...
سنإلمفإلت طنإللمتظمات إلط ف   إلال ػ لمنإلال ر رػنإلحإلكإلمفإلتأػ  إللي ػؿإلال ػ لـإلالعػر نإلمتأػيم إل

كإلإلإل   إلهػذاإلاألأػ سإلإل.»معإلال  لـإلالس  نإل......كإلاير دإلم  ت إلالدكؿإلال فرلإلمفإل ؿإلاما  زإل
هػػكارمإلفكمػػػد فإل لػػػ إلإلف ال امػػ دإل  ػػػ إلصػػكةإلاضػػػ مفإلدكؿإل ر ػػ إلاالت  ػػػ زحإلمفػػػرؽإلالػػرئ سإلالرا ػػػؿ

 يػػراءإلدكرةإلط رئػػ إلإل لفػػرإلس  ػػ ط إلحإلإل19744يػػ تسنإلإل30األمػػ فإلال ػػ ـإلل  ئػػ إلاألمػػـإلالما ػػدةإلسػػنإل
إلإل:لا ف  إلالمط لبإلالا ل  

إلإل  دؿ.إلكإلالد كةإلال إلتظ ـإلاصاد دمإل  لمنإليد دإل-إلإلإلإل
                                                           
1
 - SALAH   LEBDIOUI, L’OPAEP et le Tiers Monde (une expérience de coopération SUD-SUD),                           

             O P U, Alger ,1987,P.99. 
إل.224.إلصإلحإلإل2012-2011طف  إلإلالث لث إلث تكمحإلح ا بإلالا ر خإلإلحإلإلاليزائر  إلكزارةإلالارف  إلالكطت  إل- 2
إلإل  www.onefd.edu.dzحإلاليزائرإلسنإلال  لـحإل   إلالمكصع: فإلف دإل الد كافإلالكطتنإلل ا   ـإلكإلالا ك فإل-3

4
 - Abderrahmane Remili, Tièrs monde et émèrgences d’un nouvel ordre économique international,              

        o. p. u ,Alger, 1975,  p.35 
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إلإلإلالمكادإلاله ـإلفهأ  رإلالمكادإلالمدت  .إلرفطإلمأ  رإل-إلإلإلإل

إلرفطإلمأ  رإلالب زإلفهأ  رإلالفاركؿ.إل-إلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلام  داإللاهم م  .إلالث لثحثركاتإلال  لـإلعر  تإلاأليتف  إلالانإلاأ طرإل   إلمراصف إلالإل-إلإلإلإل

II-3-2-3-اإلسر ر  دكرإلاليزائرإلسنإلمتظم إلالك دةإلإل  

كإل ظ ػرإلإلحفتإلمتظم إلالك دةإلاإلسر ر  إلالدكرإلالس  ؿإلسػنإلمأػ  دةإلاليزائػرإل  ػ إلاالأػاربلؿلردإلل 
 كهن:إل1958إلأت إلإل   دم إلغ ت (إلم راذلؾإلسنإلصراراا  إلالد درةإلسنإلم امرإل

 اإلص  م  الم  سظ إل   إلالأ  دةإل. 
  .اف عإلأ  أ إله ري  إلمك دة 
 .اال اراؼإلف ؽإلالع بإلاليزائرمإلسنإلاالأاربلؿ 
 مأػػػ تدةإلال ر ػػػ تإلالا رر ػػػ إلل عػػػ كبإلالمضػػػط دةإلسػػػنإل سر ر ػػػ إلكإلسػػػنإلال ػػػ لـإلكإلاطف ػػػؽإلمكاث ػػػؽإلاألمػػػـإل

 إل.الما دة

متظم إل ص  م  إلا مؿإلسنإل طػ رإلالرػ رةإلاإلسر ر ػ إل  ػ إلتفػذإلالهبلسػ تإلإلاإلسر ر  ه ذاإلي ءتإلمتظم إلالك دةإل
ت  ءإلالا ػابلتإلإلاإلسر ر   ةإلرإلتعػ طإلالمتظمػ تإلالاػنإل  تػتإلص ئمػ إل  ػ إلميػ التإلم ػدد دػكإلالداه  ػ إلحإلكا 

حإلهػػذهإلالمتظمػػ إلرأػػم  إلإل لػػ إلتاتضػػمإل1962أػػت إلإلكمتػػذإلاأػػاربلؿإلاليزائػػرإل اصادػػ د  إلمكإلست ػػ إلمكإلثر س ػػ 
اإلسر ر ػػ إلمػػفإلاالأػػا م رإلالار  ػػدمإلكاالأػػا م رإلس  لػػ إلسػػنإلادػػس  إلاألمػػـإلإل أػػاراا ي  مت ػػ إلكأػػ   إلإلاهػػذلا

كإلالػذمإلإل1976ذلؾإلسنإلمكاث ر  إلالرأم  إلمهم  إلم ث ؽإلاليزائػرإلأػت إللإلمع رتكإلاليد دإلم م إل  فإلتك رإلحإل
 :1تصإل   

                                                           
-  حإلإل1958د أمفرإلإل13 ل إلإل05م امرإلم را إلم امرإلالع كبإلاإلسر ر  (حإل ت ردإلف ل  دم إلالب ت  إلم راإلإلمفإل

 زف إلأ  أ  إلكإلتر ف تإلكإل ر  تإلطبلف  إلمفإلمها ؼإلالع كبإلإل200مرإلم ثرإلمفإلع رؾإلسنإلهذاإلالم ا
إلwww.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri   إلالمكصعإل:إلاإلسر ر  .

1-Front de libération nationale – la charte nationale 1976 ,pp.113.  
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.االت  ػػػ زإلكإلمت هضػػػ إلاالمفر  ل ػػػ إل فإلالاضػػػ مفإلفػػػ فإلدكؿإلال ػػػ لـإلالث لػػػثإلهػػػكإلا ز ػػػزإللأ  أػػػ إل ػػػدـإل
كإلم  رفػػػػ إل ا ر ػػػػؽإلمهػػػػداؼإلمعػػػػار  إلالاضػػػػ مفإلفػػػػ فإلالدكلػػػػ إلاإلسر ر ػػػػ إلكإلالدكلػػػػ إلال رف ػػػػ إلمػػػػفإلميػػػػؿإلإل
إل  د الام  زإلال تدرم(إلكإلا ر رإلالع كبإل.افر  ل  إلكإلمه لسا  إل تظ ـإلاألف رإلاالم

  رضإل    ػػػػ إلاتا ػػػػ جإلمكإلالامأػػػػؾإلف لأ  أػػػػ إلاله ري ػػػػ إلل رػػػػ رةإلاليزائػػػػرإلل رػػػػ رةإلاإلسر ر ػػػػ إل سػػػػإلاتامػػػػ ء فإلإل
إلسنإلا  م   إلمعإلالدكؿإلاالأا م ر  إله د .إلاإلسر ر  

الاػػنإلمدػػػف تإلامثػػؿإلصػػػكةإلحإلي ػػدإلمػػػفإلميػػؿإلا ر ػػػؽإلك ػػدةإل سر ر ػػػ إلا مػػؿإلاليزائػػػرإلف ػػؿإلمػػػ إلام  ػػرإلمػػػفإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل بلصػ تإلاصادػ د  إلس مػ إلف ت ػ .اعػ  ؿإلمعإلمفػ درةإلإلحك دةإلكإلالاض مفال  لـإلمأ أ  إلالأ  أ  إلم افرةإلسنإل

مػعإلحإلإلاالترأػ ـاإلسر ر ػ إلكإل م  ا ػ إلمػفإلسنإل ػؿإلالتزا ػ تإلفػ فإلالػدكؿإل دراارإلفاليزائرإل ضكإلس  ؿإلفمإل
إلإلالاض مفإلف ت  .ارك  إلركحإل

يػبإلمفإل  ػكفإلمفتػنإل  ػ إلا اػراـإلإلحمدت  إلم مػ إل ػ فإلاتام ئ ػ إلدكؿإل فإلاكأ عإلال بلص تإلالكد  إلمعإل 
اأػ عإلمأػامرإلاإلسػنإلمم إلرفطإلال بلص تإلمعإلالدكؿإلاالعارا   إلس ن دةإلالكطت  إلكإلالمد   إلالمعار  إلحالأ 

   . سر ر  سنإلإلك كلكت  ل  ف دؼإلا ط ـإلركاأبإلالت 

  ل ػػفإلهػػػنإل بلصػػ تإلمام ػػػزةإلكإلحإلرفػػػطإل بلصػػ تإلمػػػعإلدكؿإلمكركف ػػ إلماردمػػػ إلإل لػػ  مػػ إلأػػ ر تإلاليزائػػػرإل
  ػ إلهػذاإلإل  طػ رإلضػ ؽإلممإلا ػكفإلثت ئ ػ إلسػنإلحإلل أتإل أ فرا  إلمثؿإلااس ص  إلالا ػ كفإلاليزائر ػ إلالسرتأػ  إل

 إلسنإل كضإلالف رإلاألف ضإلالماكأطإل.إل ص  مناألأ سإل اـإلاتي زإلااس ص  تإلا  كفإل

II-3-2-4-ئرإلسنإلاع  ؿإلاا  دإلالمبربإلال رفناليزادكرإلإل 

فإلا ر ػػػؽإلك ػػػدةإلالمبػػػربإل رفػػػنإلكإلهػػػكإليػػػزءإلمػػػفإلال ػػػ لـإلال رفػػػنإلحإلالمبػػػربإلالإل لػػػ اتامػػػنإلاليزائػػػرإل     كا 
رغػـإلهبلس ػ إلمػعإلإلا ر ػؽإلك ػدةإلالمبػربإلال رفػنإلإل لػ أ تإلاليزائرإللردإلإلك دةإلال  لـإلال رفنحإلال رفنإل ركم

المأػػػارفؿإلكإلإل لػػػ  فإلال بػػػ إلال رف ػػػ إلكإلالػػػد فإلكال ضػػػ رةإلكإلتك  ػػػ إلالاس  ػػػرإلكإلالتظػػػرةإلإل العػػػر ؽإلإلالمبػػػرب
ا ػ إلف تػتإلاليزائػرإلتظرإلإلحاس ص ػ تإل  ل إل ردإلالا ر خإلهنإل كامؿإل  س  إللك دةإلالمبربإلال رفنإلدكفإلال  ي إل

ككدػستإلال ػؿإللمر كما ػ إلكإلهػكإلاطػك رإلاالصادػ دإلحإل كؿإلمأارفؿإلالمبربإلال رفنإلاي هإلالدكؿإلالمأا مرة
صػ تإلالاي ر ػ إلفػ فإلم ضػ ءإلالذمإل طػكرإلال بلإل ف فإلدكؿإلالمبربإلال رفنإلا تإلص  دةإلالا  مؿإلاالصاد دم
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  ػػ إلا ر ػػؽإلذلػػؾإلمػػفإلهػػبلؿإلصػػكؿإلالػػرئ سإلالرا ػػؿإلم مػػدإلفػػفإلف ػػ إلسػػنإلمػػ مإلإل زمػػتإلاليزائػػرإلإل.1االا ػػ د
إلممػػ إلال ػػدكدإلس ػػكحإل ػػكارحإلكإلت ػػفإلمأػػا د فإلل إل إلمػػعإلالف ػػدإلاألخإلهػػكإلهػػبلؼإلاصادػػ دمتػػفػػهفإلهبلسإل1964

أػػتكاتإلأػػ  كفإل ػػؿإلأ  أػػنإل ر رػػنإلكإلهػػكإلإل10مكإلإل5كإلمضػػ ؼإلصػػ ئبلإلفهتػػرإلسػػنإلغضػػكفإلإلحمعػػ ؿإلثػػ تكم
إللدكؿإلالمبربإلال رفنإل.إلإل رالند  كتسممإل رددإلتظ ـإلإلح2رال   تس دكإلال 

« Je dirai que la solution de notre différend avec ce paye frère est 

d’abord économique, nous sommes prêts à la discuter que quelque arpents de terre 

se situent en deçà ou au-delà de notre frontière commune, c’est une affaire 

secondaire …… dans 5 ou 1  ans, nous serons en mesure d’aborder la vraie 

solution politique, la confédération. » 

 إلاالأػػػاربلؿإلمت ػػػتإلالػػػدكؿإلال د ثػػػكضػػػ ا  إلالدكلػػػ إلاالأػػػا م ر  إلحإلل ػػػفإلال بلصػػػ تإلالدكل ػػػ إلالاػػػنإل
لمػ إلاتػ ؿإلإلمأ أػ إلمفإل ػؿإلدكلػ إلكهػذاإلرايػع لػ إلاطف ر ػ إلحإل ػ إلالتظر ػ إل ه م  ليزائرإلمفإلاريم إلمس
كإلهػػذاإلإلالػدكؿإلاألهػرلإله دػػ إلالميػ كرةإلل ػ حإل بلص ا ػػ إلمػعإلسػنإلدػراعإلسػػنإلاأػاربلل  إلايػدإلتسأػ  

حإلرف ػػ إل ه ػػرإلمثػػ ؿإل  لػػ إلالػػدكؿإلالمبإلحالأ  أػػ  إلاله ري ػػ إلل ػػؿإلدكلػػ إلالاكي ػػ تإلابلؼفأػػفبإلاهػػ
أػ فر (إلكإلدكؿإل رف ػ إل  إلمػ راتإلإلURSS إلالأكس انس ليزائرإلاكي تإلسنإل بلص ا  إلت كإلاالا  دإل

ممػ إلاػكتسإلكإلالمبػربإل  تػتإلل مػ إل بلصػ تإله ري ػ إلإلال ػراؽحإل–ل ف ػ إلإل–ال رف  إلالما دةإلكإلأكر  إل
كإلهػػذاإلال  مػػؿإلمثػػرإلحف ػػ إل  ل رف ػػ إلالأػػ كد  إلكإلاألردفمػػعإلالكال ػػ تإلالما ػػدةإلاألمر   ػػ إلكإلدكؿإل رإل

مكإل  ػػػ إلإلحدكؿإلالمبػػػربإلال رفػػػنإلأػػػكاءإل  ػػػ إلالمأػػػاكلإلالػػػداه نإلس مػػػ إلف ت ػػػ   ػػػ إلال بلصػػػ تإلفػػػ فإل
– ػػؿإلدكلػػ إلمػػفإلالمبػػربإلال رفػػنإل اليزائػػرإلإلفر ػػتكإلإلكلإلالهػػ رينإلسػػنإل بلص ا ػػ إلمػػعإلالػػدكؿالمأػػا
 .3السرتأنإلالماركإلفكؿالمبرب(إلسنإلاراف طإلدائـإلمعإلإل-اكتس

سػػػػػرغـإلاالهابلسػػػػػ تإلالأ  أػػػػػ  إلكإلالتز ػػػػػ تإلاالصادػػػػػ د  إلكإلالهبلسػػػػػ تإلال دكد ػػػػػ إلكإلالمت كعػػػػػ تإل
-إل1963االدػػطداـإلالم ػػداتنإله دػػ إلفػػ فإلاليزائػػرإلكإلالمبػػربإل أػػت إل لػػ الأ  أػػ  إلالاػػنإلمدتإل

كإلصدإلام تػتإلمػفإلا ر ػؽإلدةإلسنإلا ر ؽإلك دةإلالمبربإلال رفنإلحإلتإلاليزائرإلي هسردإلظ إلح(1975
تظػػػراإلل هبلسػػػ تإلإل إلك ليزائرفػػػإلفمد تػػػ إلز رالػػػدةإل1988يػػػكافإلإل10 تػػػرإلسػػػنإلاإل ػػػبلفإلكإلاػػػـإل ذلػػػؾ

 م إلكإلمكركف إل ميمداإلسنإلثبلي تإلإل–ه  ؿإلمفإلغ رإلركحإلإلف تإل ا  دإلالمبربإلال رفنإلحإلالأ فر 

                                                           
1
 -Ibid,p.111 

2
 - l’université d’Alger,  problèmes actuels de l’unité Africaine ,colloque d’Alger ( 5mars au 1  avril 

1971),faculté de droit et des sciences économiques et institut d’études politiques ,Sned – Alger, p . 273 
3
- Ibid  , p.174.     
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تعػػ طرإلهطػػرإل  ػػ إلسرتأػػ إلكإل  س ئ ػػ إلسػػنإلمتطرػػ إل ػػكضإلألفإلح-سرتأػػ إله دػػ إلإلفطػػ ؿإلمس كلػػر
  .إلالف رإلاألف ضإلالماكأط

II-3-2-5-دكرإلاليزائرإلسنإلي م  إلالدكؿإلال رف  إل 

 ظ رإلامأؾإلاليزائرإلف لي م  إلال رف  إلمفإلهبلؿإلاطف ؽإلمف دئ ػ إلالمعػار إلمػفإلمفػ داإلم ثػ ؽإلإلإلإل
اةإلالر تكت ػػ إلفمفػػ داإلاألمػػـإلالما ػػدةإلكإلالمأػػ كإله ئػػ إلاألمػػـإلالما ػػدةإلكإلالمامث ػػ إلمأ أػػ إلسػػنإلااللاػػزاـإل

حإلكإلاأل ضػػػ ءإلكإلالمأػػػ  داتإلالماف دلػػػ إل ػػػدـإلالاػػػدهؿإلسػػػنإلعػػػ كفإلالػػػدكؿحإلاأل ضػػػ ءفػػػ فإلالػػػدكؿإل
ا ػػ دإللمكاي ػػ إلالدػػرا  تإلكإلمثفاػػتإلاليزائػػرإلمػػدلإلمهم ػػ إلالي م ػػ إلال رف ػػ إلل ػػدكؿإلال رف ػػ إلسػػنإلاال

مإلسػػػنإل زماػػػرإلكإلضػػػ  ؼإلل ػػػكدإلصػػػكإلالدكل ػػػ إلالاػػػنإلالإلارػػػكلإل    ػػػ إلممإلدكلػػػ إلفمسردهػػػ إل اإل ؿالمعػػػ 
كإلارك ػػ إلالاضػػ مفإل  ػػ إلإلكإلهػػنإلاإلطػػ رإلاألمثػػؿإلل ا ػػ كفإلفػػ فإلالػػدكؿإلاأل ضػػ ء ت أػػرإلفمسػػرده(حإل

إلحإل1 الايػ رمإل(إل–الثرػ سنإلإل–إلمماتك ػ إل االصادػ دمأ سإلا ر ؽإلالمد للإلالمعار  إلسػنإلم ػ د فإل
ك فإلالأ  أػ  إلكإلا ػايػ كزإلالاكي ػ تإل إلفتإلاليزائػرإل  ػ إلا ػك فإلكإل ػدةإل رف ػ إلمام أػ  ثػ م إل 

إلثر س ػػ إلحإلإلا تكلكي ػػ إلكإل لعػػركعإلسػػنإلا ػػكالتإل فػػرلإلاصادػػ د  إلحفإلصػػكةإلاصادػػ د  إل رف ػػ إل ص  م ػػ إلح
كإلهػػذاإلحإلهػػكإلاأػاري عإلكإلا اأػػ بإلكإلمراصفػ إلل ػػؿإلثركاا ػ إلإلاألكلػ إلهطكةفػػ لإلفػدءاإل ا ػك فإلال ػػكادر

إل اط بإل ر  إلمفدمإلاالها  رإلكإلالعي   إلسنإلالمف درةإل.
                                                                        إل:االصاد د  الاكي  تإل  :الفرع الثاني

ؿإلالهػػػكضإلسػػػنإل ػػػرضإلالأ  أػػػ تإلالمطفرػػػ إلمػػػفإلطػػػرؼإلاليزائػػػرإلالأػػػاري عإلاإلأػػػاربلؿإلصفػػػ       
إلإلحإل1962اإلصادػ دمإلحإل يػبإلمفإلتػذ رإلال  لػػ إلالمزر ػ إللئلصادػ دإلاليزائػػرمإلسيػرإلاإلأػاربلؿإلأػػت إل

المأػػػػاكطت فإلالسرتأػػػػ  فإله دػػػػ حإلممػػػػ إلدػػػػ بإلمػػػػفإلم مػػػػ إلم ر ػػػػ إلإله سػػػػرإلكإل يػػػػـإلالػػػػدم رإلالػػػػذم
إلالم اركفكؿ.إلإلإلمعاإلأاربلؿإلاإلصاد دمإل

إلالمركرإلالد بإلال إلاالأاربلؿإلاالصاد دم    أوال:  
هػػذاإلإلك  دةإلسرتأػػ إلكإلال ظمػ إلالاػنإلاػد    حإلاالأػاربلؿإلالأ  أػنإلل يزائػرإلصػدإلمل ػػؽإلضػرراإل ف ػراإلفأػ

الاس  ػػػرإلسػػػنإلهػػػدـإلاالصادػػػ دإلإل لػػػ ممػػػ إلدس  ػػػ إلإلح  بلتػػػ إل ػػػفإلارايػػػعإلاما ػػػ زاتإلسرتأػػػ إلسػػػنإلاليزائػػػرإل
لرػدإله لسػتإلسرتأػ إلإل الم  سظػ إل  ػ إلاف  ػ إلاليزائػرإلل ػ إلكإلإلاإلفرػ ءاليزائرمإل ف فإلاالأاربلؿإلف دؼإل

مزمػ إلإلالأػاراا ي  تإلمكص ػتإلاليزائػرإلسػنم س  فإلفاطف ر ػ إلفم إلا  هدتإلفرإلسنإلااس ص  تإلالا  كفإلسنإل
                                                           
1
- F L N, la charte nationale d’Algérie, 1976, P  11 .  
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إل إل ػؿإلل ػ إلرغػـإلالهطػطإلالماتك ػ إلالمطفرػ إلمػفإلصفػؿإلاليزائػرإل  يػ دلـإلاام فإلمػفإلإلحإلاصاد د  إل  دة
كمفإلمفرزإلا ؾإلاأل م ؿإلالسرتأ  إلال  دسػ إلادهكرإل بلص تإلالا  كفإل ا إلاآلفإلحإلإلهذاإلال مؿإلزادإلمف

إللا ط ـإلاالصاد دإلاليزائرمإلهن:
I-ا ر بإلر كسإلاالمكاؿإل : 

السرتأ  إلاض  ؼإلمأامرإلسػنإلدكؿإلالمبػربإلال رفػنإلكإله دػ إلاليزائػرإللردإل رستإلر كسإلاألمكاؿإل
دس ػػتإلحإلأػػفبإلف ػػضإلال كامػػؿإلالدكل ػػ إلفإلت ػػ إلحإلكإلاب  ػػرإلالأ  أػػ إلالسرتأػػ  ف ػػدإلال ػػربإلال  لم ػػ إلالث 

مػػعإلحإلفمعػػركعإلصأػػتط ت إلإل ػػرؼ إللدػػت   تإلسػػنإلاليزائػػرإلكإلفرميا ػػ إلس مػػم  كلػػ إلاطػػك رإلاإل لػػ ف ػػ إل
 ر ػ إلر كسإلإلمػفإلكإلهػذاإل  ػرإلزاد إلمهططإلالاتم  إلكإلاعي عإلالاي رةإلاله ري  إلفػ فإلالف ػد فإلإل   دة

كضػ تإلل  دػكؿإل المس ل ػفإلاال ػبلفإل ػفتإلالم ل ػ إلالماكايػدةإلسػنإلالف ػد فإلحإلف فإلالم أأ األمكاؿإل
حإلإل 1 كسإلممػكال ـإلسػنإلالفتػكؾإلالسرتأػ  فػرإلإلاإلفرػ ءإل  ػ    إلاالأاربلؿإلصدإلدسعإلفػ ألكركف  فإل  مػ إل

 مػ إلـإلسػنإلالم أأػ تإلالم ل ػ إلالسرتأػ  إلحإل أ ف ا إل ل سنإلالفتكؾإلاليزائر  إلإلك ؿإلم إل م  كتر معإلا
ر كسإلإلسرػدإل رسػتإلذلؾإلفإلح ل إلسرتأ  إلتر تإل ؿإلر كسإلممكال  إلت  مفإلالم أأ تإلاالصاد د  إلالم

رإلاليػدكؿإلالاػ لنإلل ر ػ إلر كسإلف تػ مػ إل األمكاؿإلالسرتأػ  إلسػنإلالفتػكؾإلاليزائر ػ إلارايػعإلأػر عإليػداإل
إل(.1963-1959األمكاؿإلل سارةإلالممادةإلمف 

Tableau n°10 :Etat partiel des disponibilités monétaires ,Algérie,1959-196                     

(en million de franc nouveau)2 

 إلإلإلإلإلإلإلإلإل

فػذلؾإلسمػفإلإلك ل إلالرض ءإل   إلرمسإلالم ؿإلالهػ صحإلهذهإلال ر  إلالره ف إللر كسإلاألمكاؿإلصدإلمدتإل
فأػػفبإلإلر كسإلممػػكاؿإلالهػػكاصإلسػػنإلاالأػػاثم رإل  ػػ إلغ ػػرإلالمم ػػفإلكضػػعإلصكا ػػدإلل اتم ػػ إلف ال امػػ د

                                                           
1- René GALLissot, op cit ,p .74 . 
2
 - Ibid , p. 74 . 

196  196  1961 196  1959 -Monnaie scripturale 
169  185    8   6 5  98   
9       9 5 9 7 - -Recul sur l’année 

précédente (en %)  
1 75 1 95  55   96       -Dépôts bancaires   

 75   5 6 5 61  59  -Avoirs aux C.C.P 

      85 55 6  -Comptes particuliers 

au trésor 
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كإلاليػدكؿإلالمػكالنإلإلحالفتكؾإلاألكركف ػ إلكإلالسرتأػ  إله دػ إل ل ا ك ؿإلممكال ـإلإل ل  أراعإلالهكاصإل
إل.(ف لم  كفإلسرتؾإلسرتأن  ظ رإلالمف ل إلالم كل إل

1964 1963 1962 1961 1960 1959 

886 2030 7128 6162 5283 4304 

ف لم  كفإل إلالم ل  إلالم كل إلمفإلاليزائرإلت كإلالفتكؾإلاله ري  إلالمف ل إل:(11اليدكؿإلرصـإل إلإلإلإلإلإل
مفإلإل75الف  ثإلف إل ام دإل   إليدكؿإلصإلإلحإلمفإل تي ز(1964-1959( سرتؾإلسرتأن

إلحإلمريعإلأ فؽ.René Gallissot ا ب
إل  رص فػػ إلالا ػػك بلتإلكإلالاهم مػػ تإلكإلمفإلالا ر ػػب ظ ػػرإلمػػفإلهػػبلؿإلاليػػدكؿإلالمفػػ ل إلالمادػػ  دةإلسػػنإل

اال ام دإلال امنإلإل ل إلهكإلليكءإلاليزائرمفإلكراءإلذلؾإلإل  دؼإلالمأا مر  فإلكإلإلحإل1ي ءتإلماههرةإل
الرػركضإلإلتيػ زإلمعػ ر عإلل اتم ػ إلالاػنإلإل لػ مكإلا يػهإلإلحأ  داتإلالسرتأ  إل ا إلاا  ـإلس      إلالم

إلإلاضمفإللسرتأ إلم  ت إلمم زةإللبلأا م رإلسنإلاليزائر.
إلإل                                                           ل م مر فالر  ؿإلاليم  نإلإل-IIإلإل

إلحإلأت إلمها س إل فإلف صنإلالمأا مراتإلالسرتأ  132طف   إلالأ  فإلالم مر فإلسنإلاليزائرإلمتذإل
ف  ثإلإلف ليزائرحإل  سإلرغف إلسرتأ إلسنإلالفر ءإلإل إلكسنإلالمتطر إلإلاإلأاراا ي  تظراإلألهم  إلاليزائرإل

إلح(إلميمكعإلالم مر فإلالر طت فإلسنإلاليزائر2/3اليزائرإلفث ثنإل إلسنإلإلكا ردرإلاألكركف  فإلالذ فإلكلد
كهـإلالذ فإلإلإل2 %12إل ل إل10مفإلاليزائرإلاردرإلتأفا ـإل ل ـإله يركاإلثسرتأ إلإلسنإلاإلالذ فإلكلدكإلإل مم
ميمكعإله الءإلالم مر فإل مث كفإل ؿإلسئ تإلالميامعإلسنإلإلح pieds noirsف ألصداـإلالأكدإلالرفكإل

إل.سنإلالدت   تإلاالأاهراي  إل... لخإلمأ ر فإلكإلالسبل  إلكاإلدارةإلتع ط تإلمتاي إلماتك  إلسنإل
س  ػ إلالمأػاكلإلااليامػ  نإلتػاتإل تػرإل إل فإلمب درةإلالم مر فإلل يزائرإلزادإلمفإل دةإلالمعػ  ؿإلكإلاتك  ػ إل

إلممػ حإل3ملػؼإلفطػ ؿإل200ف  إلإلالمدفإلمم إلزادإلمفإلم دؿإلالفط ل إل ل  ر  إلكاأ  إلل أ  فإلمفإلاألر  ؼإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلركفػػػنإلمد تػػػ إلاليزائػػػرإلال  دػػػم كإلمإل300000غػػػ درإل ػػػكالنإلإل1962سػػػنإلإلإلإلح إلسػػػنإلالمػػػدفكلػػػدإلضػػػبط

ممػ إلسػنإلالم ػدافإلاالصادػ دمإلسػلفإلالتعػ طإلالدػت  نإلعػفرإل إليزائرمإلإل400000كإله س ـإلم إل ز دإل فإل
إلال دإلال  م  إلالارت  إل.إلإلات داـإل رإلكإله د الاأ إلالت داـماكصؼإل

                                                           
1
- Ibid,p p.75-76-79  

2
- Ibid , p . 78 

 :                               الد كافإلالكطتنإلل ا   ـإلكإلالا ك فإل فإلف دإلحإلالا كؿإلاإلصاد دمإلكإلاإليام  نإلسنإلاليزائرحإل   إلالمكصعإلإل- 3
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زائرإلػػػػػػػػػػػضػهـإلمػفإلالم زات ػ إلالكظ س ػ إلل ي ال    إلسػنإليم ػعإلالرط  ػ تإلصػدإلاإلط راتغ  بإلال س ءاتإلكإل
كإل كالنإلإلحمفإلميمكعإلال م ؿإل(3/4الانإلف بتإل إلال سئ دمإلال  م  إل هيرةإلف ضإلاأل إل ل إلمدلإلاكإلهذ
إلمفإلاإلدار  ف.إل90%
III-ادهكرإلكإلض ؼإلره بإلسنإلاالصاد دإل 

ه ؼإلاتهس ضإلسنإلاأا بلؾإلالمتاكي تإلاله د إلسنإلالمدفإلسرتأ إلإل ل ال كدةإلاليم    إللؤلكركف  فإل
الزرا  ػػ إل ػػدـإلالرػػدرةإل  ػػ إليمػػعإلالم  دػػ ؿإلمػػعإلإلحالمدػػ تعإلإلتكإلاكصػػؼإلالتعػػ طإلالايػػ رمإلكإلا ط ػػ

 ػػػ إلكإلص ػػػ إلكإلات ػػػداـإلممػػػ  فإلترػػػصإلكأػػػ ئؿإلليمػػػعإلالم  دػػػ ؿإلالزرا حإلفأػػػفبإلإلالاػػػنإلار  ػػػ إلالم مػػػر ف
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاكصػػػؼإلمعػػػركعإلصأػػػتط ت إلإل لػػػ إلف إلضػػػ س إل اضػػػ  ستإلاألزمػػػ إلمر فػػػؿإلثمػػػفإلاالأػػػاربلؿإللرػػػدإلحالاهػػػز ف

إل.إل1اأا م ؿإلت صصإلل ردراتإلالدت    إلك
 اليزائراإلأاراا ي  تإلالماف  إلمفإلطرؼإلثانيا: 

  سإلاالأاربلؿإلالأ  أنإلالذمإلاـإلال دكؿإل   رإلف لركةإلالمأ   إلكإلهبلؿإلمر  ػ إلكا ػدةإلماكادػ  إل
مػفإله متػ إلاالأػا م رإلالسرتأػنإلإل رإلاالصاد دا رإلحإلسلفإلإل ربإلالا ر ر(إلماكاد  إلمفإلأتكاتإل07إل 

الاف  ػ إلإلمإلمرادإلفرإلالرفطإلالمف عرإلكمت ؿإلحإلتظراإلل اهط طإلاالأا م رمإلالذهكإلد بإلالكإلإل اـإلادر ي  
إلالدائم إللسرتأ إلل م  سظ إل   إلاصاد ده .

إل كإل   إلال مكـإلسرطإلاـإلالاه صإلمفإله مت إلاالأا م رإلالسرتأػنإل  ػ إلاالصادػ دإلاليزائػرمإلفطػر را ف
إلحإل ػكؿإلمدػ للإلاها ػؼإلس  ػ إلالطرسػ فإل رادا فاألكل إلف لاراضنإلكإلمهرلإلاد دمتإلس   إلإل:2مها سا ف

 فػ رإلت أػ فإل سنإلهذاإلالأ  ؽإل ركؿإلإل إلالسرتأ  إلسنإلاليزائرتظراإلل ثرةإلكإلاتكعإلال  ي  تإلاالصاد د  إل
Hubert Nyssenفػؿإل كيػدإلاصادػ دإلسرتأػنإلسػنإلإلحالإل كيػدإلاصادػ دإليزائػرم « : عػ  إلاالأػاربلؿإل

إل .»إل3ل فإلا تإلضبطإلث فتإلمفإلطرؼإلف ر سحاليزائرإلاركدهإلاليزائرإل
  ػػ إلهػػذاإلاألأػػ سإلتم ػػزإل ػػدـإلالاكاسػػؽإلفػػ فإلصطػػ   فإلاصادػػ د  فإل ها سػػ فإلسػػنإلالتػػكعإلكإل أػػاي ف فإلإل

إلالسرتأػنإلسػنإلاليزائػرإلهػكإل   إلاالصاد دإلاإلفر ءكفذلؾإلسلفإلاإل د كلكي  إلحإللمرا زإلصرارإلمها س إلسنإل
الػػكطتنإلمػػفإلالثػػركاتإلالطف   ػػ إلاأػػاب   إلإلم ػػكؽإل ر رػػنإللئلصادػػ دإلالػػكطتنإلحألفإلمركمػػ تإلاإلصادػػ د

إلسرتأ .

                                                           
1
 - René GALLissot, op cit ,pp.80,81. 

2
-KHALFA MAMERI, les orientations politique de L’Algérie (Analyse des discoure du président  

   Boumediene(  1965-197 ),   
eme 

édition, sned,Alger, 1978, p. 151. 
3
 -  Ibid,p 15   
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاػػػـإلاتس ػػػذه إل  ػػػ إلمرا ػػػؿإلماا ل ػػػ إلهػػػبلؿإلمكصػػػ تإل أػػػاراا ي  إله دسػػػ إلحإل  ػػػ إلإلاليزائػػػرإلا امػػػدتلرػػػدإل
إلح1962طػراف سإل تأارراإلذلؾإلمفإلهبلؿإلفرتػ متإلم ثػ ؽإل إلكإلظركؼإله م إلاأملإلفا ر ؽإلالتي ح

معإلافتنإلس رةإلالاتم  إلالع م  إلالانإلإلحاالصاد د  إلل يزائرإللبلاي ه تالهطكطإلال ر ض إلإلمت رالذمإل
 أػػػبإلكإلهػػذاإللسػػػتإلاتافػػػ هإلف ػػضإلهفػػػراءإلاالصادػػػ دإلسػػنإلاألمػػػـإلالما ػػػدةإل إلامػػسإليم ػػػعإلالرط  ػػػ تإل

 إل»   1اذهبإلر دإلكم ف  رؼإلم إلل يزائرإلهذاإلالف دإل إل  ل  إل كيدإلأ  أ إلاصاد د  إل«الادر لإلالا لن

 « Il existe à présent une politique économique de L’Algérie, ce pays sait ce qu’ il    
                   veut et où il va » 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالادػػت عإلف لدريػػ إلاألكلػػ إلإلاالصادػػ د   الاتم ػػ  صطفػػنإلاليزائػػرإلسػػنإلاتيػػ زإلذلػػؾإل  ػػ إلا امػػدت
 سرد حاألهرسبلإل ا رؽإلي تف إلدكفإللأ  أ إلاصاد د  إلكا دةإلحإلإلما  مبلفإل إلي تف فالزرا  إلألت مإلثـ

 هػن الدػت    مف مػف اليزائػر كمت ػ  الث لػث ال  لـ دكؿإلسنإل الاتم   أ  أ ت كاض ن  ؿ اصاتع
 ل يزائػر اتػرإلف لتأػف   ال الادػت عح   س ػ  سن اها ست ل ت  إلمتر ا  تن الذم الاه ؼ مف المهرج

إلالثر  ػ  الدػت   ت طر ػؽ هػك الرطػ  ن الا  مػؿ   سػؿ الػذم الادػت ع سػ ف  إلف  ػثإلمفإلمس ػـك
 طػكر الػذم ف ػركراتأػكاإلس االصادػ دم م مػ ؿ  لػ    ػكد كالادػت عالا  مػؿإلالرطػ  نإلالمردػكدإل

 الدػت    مس ػكـ  ػف  ها ػؼ د ت م   ػ  األه ػرةإلمس كمػ  ل ػذه كم ط  كالادت ع الدت    مس كـ
مػفإل تػكع ف ػث عػهت   مػف الاػن الدػت   ت ا ػؾ  ص مػ  هػك اليػكهرم السػرؽ  ف « رػكؿ   ػث

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل »2 . إلإلل ػفبلد االصادػ د   الرط  ػ ت فػ ف س مػ   ن دػتال ثػراأل كذات الا  م  ػ  ال بلصػ ت
 الارت  ت     مأ أ    امد الذم هذاإلإلالتمكذج سر دم ف فت  م ر سح   رؿ م م ؿ مف اتطبلص كإل

معإلال  ػـإلمفإلالأ  أػ إلاالصادػ د  إلكإل ػده إلإلإل  3األكلك   ذات اإلتا ج سركع سن هدكد  ال د ث 
إل ر  دةإلكإلا ر ؽإلالمد رإلالمأطر.الأ  أ إل  زم إل   إلإل رادةالإلا كفإل  س  إلم إللـإلااكسرإل

 فإلالر ػػ ئزإلاألأ أػػ  إلالاػػػنإلاػػا  ـإلسػػنإلاالصادػػػ دإلكإلفدكتػػرإلالإلاػػاـإلالاتم ػػػ إلالعػػ م  إلهػػكإلاأػػػاري عإل
  ػػػ إلهػػػذاإل  تػػػنإلالرضػػػ ءإلالمف عػػػرةإلل دكلػػػ إل      الرص فػػػ إلكإلالثػػػركاتإلالطف   ػػػ إلالكطت ػػػ إلكإلاهم م ػػػ إل

                                                           
1-  Ibid,p.117. 

إل(حإل1983-1967السارة  هبلؿ اليزائر سن لبلأا راد الكطت   الأ  أ ففإلفر   إل فدإلالكه بحإلإل- 2
إلاالصاد د  ح   إلإلإل إل .31حص.إل1986ي م  إلف ات حإلأت إلإلمذ رةإلم يأا رإلسنإلال  ـك
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإل08الف  ثحإلال ددإلرصـإلزكزمإلم مدإلحإل أاراا ي  تإلالدت   تإلالمدت  إلكالدت   تإلاليزائر  حإلمي  إل - 3

 .172.حإلي م  إلكرص  حإلص2010أت إلإلإلإلإل
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د ـإلذلػػؾإلفػػ لثكرةإلالدػػت    إلألفإلالادػػت عإلهػػكإلم ػػكرإلكإلتػػإلحالت ك كلكت  ل ػػ إلالمرت ػػ إلف ػػدةإلمعػػ  ؿإل
إلإلتكضلإلذلؾإلس م إل  نإل:إلإلحإلكإلالأ  أ إلاالصاد د  

I-  ٌإلإلإلإلإلإلإل     إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:تظإُ ا
إلحإلالد ت  إلل ررارإلالأ  أنإلالػذمإل  فػرإل ػفإلالأػ  دةإلالكطت ػ إلال  م ػ إلاألأ أ   دلإلال كامؿإلهكإل 

سػػنإلهػػػذاإلإلحإلالػػاه صإلمػػفإلالاف  ػػ إل لػػ س لدػػت   إلهػػنإلالر  ػػدةإلل أ  أػػ إلاالصادػػ د  إلالاػػنإلا ػػػدؼإل
كإلاه  ػػدإلإلحالدػػت   إلهػػنإلمأػػ سإل ػػؿإلأ  أػػ إلمػػفإلميػػؿإلاالأػػاربلؿ« : 1الدػػددإل رػػكؿإلسرتأػػكاإلف ػػرك

 اػػ إلاثفػػتإللتسأػػ  إلفهت ػػ إلمكيػػكدةإل فػػرإل ػػؿإلمرا ػػؿإلحإلاكايػػده إلفػػ فإلاألمػػـإلف ال امػػ دإل  ػػ إلذاا ػػ إل
إلاليزائػػرإلكيػػدتإلفأػػفبإلسرتأػػ حإلس ػػؿإل م ت ػػ إلمفإلااكايػػد«د ػػضإلس ػػرةإلكإلفػػذلؾإل ػػاـإلإلح » الاػػ ر خ
 إل» 2فدكت  

         ? L’Algérie a existé par la France, pourra-t-elle vraiment exister sans la France  إل

إل    إلالماتك  إلكإلالتس أ إلهنإلالانالثركاتإلالطفإلكإللبلأاربلؿإلكإلالت ض حالدت   إلهنإل  مؿإل
المت أػػف إلالاػػنإلإلاإلأػػاراا ي  مػػعإلاها ػػ رإل لػػ إلالثػػكرةإلالدػػت    إلحإلإلاإلأػػراعاسػػرضإلكإلام ػػنإل   تػػ إل

 (Interdépendance économique)إلالاػػرافطإلاإلصادػػ دممكإلإلماف دلػػ مفإلالاف  ػػ إلاالصادػػ د  إلالاضػػ

الػػدكؿإلإل افػػ ع م ػػفإلإلسػػبلإلالاػػنإلاعػػيعإل  ػػ إلالمفػػ دالتإلالاي ر ػػ إلال  دلػػ إلكإلالما  سئػػ إل.إلحفػػ فإلالػػدكؿ
س ػػذاإلالإل  ػػكفإلت ي ػػ إلسػػنإلغ لػػبإلإل د  إلل اضػػ  ؽإل    ػػ إلمكإلمت سأػػا  إلحالرائػػدةإلفػػتسسإلالػػكا رةإلاالصادػػ

مفإل ضػرإلالػدكؿإلالأػ ئرةإلسػنإلطر ػؽإلي بإلالأ  دةإللف ضإلالدكؿإل م ػفإلإلالذمألفإلال  مؿإلإلحاأل   ف
إل.التمكإلتظراإلل س رؽإلسنإلالهفرةإلالا تكلكي  

إلهػػػكإلالرص فػػػ إلكإلاأػػػاببلؿإلالثػػػركاتإلالطف   ػػػ إلاألكل ػػػ سإلإل ألت ػػػ إلإلحإلمػػػفإلكايػػػبإلالدكلػػػ إلاليزائر ػػػ إلال ػػػـك
كإلم مػػ إلاب ػػرتإلمعػػ  ؿإلالرص فػػ إلكإلاالأػػاببلؿإلسػػلفإلال ػػدؼإلإل إلدػػ ف إلل دػػت   تإلالمها سػػ الر  ػػدةإلال

عركطإلاضػمفإلتيػ حإلا رػؽإلتأػ تإلإلثبلث هت ؾإل.إلاهم فإلال ت درإلالر  د  إلل دت   هكإلإلإل فر إلث فت
إلإلإل:3دت  نإلمتأؽإلهن

إلإلاكسرإلالمكادإلاألكل  إلف ل م  إلكإلالتك   .إل-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلرمسإلالم ؿإل.إل-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

                                                           
1-  KHALFA MAMERI, les orientations politique de L’Algérie (Analyse des discoure du président  

      Boumediene(  1965-197 ),op cit, p.117 
2
 -  JEAN  OffREDO, op cit, p.15  

3
 - KHALFA MAMERI, les orientations politique de L’Algérie (Analyse des discoure du président  

      Boumediene(  1965-197 ),op cit,p.127. 
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 .االط راتإلالم ه  إلكإلف ل ددإلال  سنإل-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

سنإلالاتم ػ إللػـإل ػتيلإل مػ إلف تػرإلالػرئ سإلالرا ػؿإلهػكارمإلفكمػد فإلإلاأليتفن فإلاال ام دإل   إلرمسإلالم ؿإل
سػنإلإلاأليتف ػ إلاألمػكاؿ فإلايرفاتػ إلسػنإلالاتم ػ إلف ال امػ دإل  ػ إل"ال  ـإلسنإلهط فرإلصػ ئبل:إلأدةف دإلاكل رإل

إلإلالانإلع فاركإلال  كبإلاأليتفنإلحإلالما  كفإلالا  كفإللـإل س لإلرغـإلالضم ت تإلالانإلا دؿإل     إلإل ط ر
  .1"بلؿإلهنإلالاهكؼإلكإلاالأاب

إلفػػؿإلهػػكإلاأػػاببلؿإللبػػرضإلإل ا ػػ كفإلمػػعإلالتظػػ ـإلاالعػػارا نإلحإلالإلاأليتفػػنهػػذاإل ػػدؿإل  ػػ إلمفإلرمسإلالمػػ ؿإل
 ػفإلإلالرئ سإلهكارمإلفكمػد فإلردكإلحإلكإلاه ؼإلالدكؿإلالسر رةإلإل سر رالازك دإلف لم دةإلاألكل  إلكإلالز  دةإلمفإل

 م تػرإلمفإل  مػؿإلاالأػاثم راتإلالكطت ػ إلإلاأليتفػن فإلرمسإلالمػ ؿإل" 2فركلػرإل1965سنإلع رإلتػكسمفرإلإلذلؾ
 le capital étranger pourra compléter l’effortإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل."طمك  اتػ إلإل طػ ركإلسػنإل

d’investissement  national dans le cadre de nos options . 

ل ػذاإلسػلفإلاليزائػرإلاإلم  ت  تإلالاػنإلمت ػتإللػرإلمػفإلطػرؼإلاليزائػرإلحإلهذاإلالا  كفإللـإل  فإلسنإلمأاكلإل 
األيتف ػػ إلالمف عػػرةإلحإلس ػػنإلالإلارغػػبإلسػػنإلاالأػػاثم راتإلحإلمػػ ؿإلاأليتفػػنإلالصػدإلغ ػػرتإلمكاصس ػػ إلاايػػ هإلرمسإل

إلفؿإلار دإلال دكؿإل   إلصركضإلكإلاا  ـإلسنإلاأاثم راا  .
كإلااليام   ػػ إلل ميامػػعإلإلاألكضػػ عإلاالصادػػ د  إل ام   ػػةإلضػػركرإلالا ػػررإلالاػػدر ينإللبلصادػػ دإلاليزائػػرمإلإل

إل فػؿإل يػبإلاأػاري عإلحل سإلهػكإلال ػدؼإلالمػرادإلا ر رػرإلاأليتفناال ام دإل   إلرمسإلالم ؿإلإلاليزائرمإلحإلك
    إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل            :3فت ءإلص  دةإلدت    إلد ف إلص درةإل   إلاكس رلكإلاأاببلؿإل ؿإلالثركاتإلالكطت  إل

إلإل.اإلتا جيزءإله ـإلمفإلكأ ئؿإلإلإل-   
  .إلاالأا بل   إللا ف  إل  ي  تإلالميامعميمك  إلماتك  إلمفإلالمكادإلإلإل-إلإل

دت   تإلم    إلالأػاببلؿإلالمدػ درإلال  مػ إلمػفإلالمػكادإلإل تع ء سرضإلإلاألأ أ فال دس فإلإلهذ فإلا ر ؽ
 الر  د  إلكإلاتم ا  إل.إلاألأ أ  دتعإلف ضإلالمكادإلإلحإلكإلاألكل  إلسنإلمردما  إلالم ركص ت

                                                           
1
 -Paul Balta et Claudine Rulleau, La stratégie de Boumediene ,la bibliothèque arabe   

       Op cit, p. 160. 
2
-Ibid ,p. 1 9  

3-Ahmed AKKACHE ,Capitaux étrangers et liberation économique (l’éxpérience  algériènne)”  

     économie et socialisme” documents, etudes et recherches  , librairie François Maspero ,Paris , 1971  

         p, p.76-77  



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

    
 

الصادػػ د  تإلالػػدكؿإلإلنرإلالاػػ ر هألتػػرإلكإلمر رتػػ إلمػػعإلالمأػػ إلحهػػذهإلالهطػػ إلم  سػػ إلكإلدػػ ف إلاالتيػػ زإل
ف ػػده إلإل إلسرػػدإلا امػػدتإل  ػػ إلالزرا ػػ إلمكالإلثػػـإلالادػػد رإلثػػـإلاتعػػ طإلالدػػت   تإلالهس سػػ إلحإلالرمأػػم ل  إل

 .1إلدت   تإلثر   إلممإل دثتإلا كالتإلسنإلالمتعآتإلالدت    إل ل  دثإلل  إلاطك رإل
Agriculture      exportations      industries légères      transformation des structures 

الإلاتاظػرإلالمػركرإلإلحكإلاهادػرإلالكصػتإلل فإلالدكؿإلالماه س إل ا اـإل    ػ إلمفإلاأػاس دإلمػفإلهػذهإلالايرفػ إل  
صاد دإلهكإلمأ سإلالت ض إلمفإلالا كالتإلال      إللبلإلفؿإلاي ؿاد دمإل ا إل تا نإلحإلف ذاإلالمت  جإلاالص

ماتك ػ إلكإلسػنإلمرػدما  إلرسػضإلسرتأػ إلإلمم إللرنإل راص ػؿإل هذاإلهكإلاالها  رإلاألسضؿإلل يزائرإلالدت    إلح
كالإلا دػػؿإلحإلنإلالبرفػػإلصادػػ دالرػػنإلاالصادػػ دإلاليزائػػرمإل هػػدـإلا فإل اػػ إللا ػػ كفإلم  ػػ إلسػػنإلهػػذاإلالميػػ ؿا

  اصاد ده إل.إللاطك ر  ه   اإلاليزائرإل   إلا تكلكي  

إلاإلتاػػ جكأػػ ئؿإلإل تاػػ جاتعػػ طإلالدػػت   تإلاالأػػاهراي  إلكإلالا ك   ػػ إلف ػػدؼإلإل لػػ اليزائػػرإلا ػػدؼإلإل  تػػت
فافت  ػػ إل أػػاراا ي  إلإلالدػػت   تإلالمدػػت  إلالاػػنإلزادتإلمػػفإلإلحإلمساػػ حإلالا ػػررإلاالصادػػ دمإلهػػككإلحإلم   ػػ إل

إلالاف   إللسرتأ إلإلكإلالبربإلالرمأم لنإلإلتظراإللم إل  ن:
دػػ  بإلهػػذهإلحإلل دػػت   تإلالثر  ػػ  األكلك ػػ    طػػ ء هػػك  أػػاراا ي  إلالدػػت   تإلالمدػػت   م ػػكر

 تظر ػ    ػ  ا امػ داإلحإل Gérard Destanne De BERNISإل مإلالسرتأػناإلصادػ دإلإلاإلأػاراا ي  إلإلهػك
 ال س  ػ    اف رهػ ف تمػك  رطػب الدت   تإلإلالمدت       اال ام د ضركرة  رل   ث التمكح مصط ب
إل لػ إل اػ دم كف لاػ لن ال مػؿح  تا ي ػ  فز ػ دة اأػمل الان الضركر   ف لم دات األهرل الرط   ت فازك د
 هػذهإلDe BERNIS إلك  ػدد . الهػؿ كالػ  األمػ ـ  لػ  دسػع هثػ ر مػف ل ػ  لمػ  االصادػ دح ه   ػ    ػ دة

إل:إل2الا ل   السركع سن الدت   ت
إلاألهرل ل سركع رمأم ل   أ    اردـ الان  السركع ميمك  إلإلإلإلإل
إلال  م ك   ل دت   ت ال ف رة السركعإلإلإلإلإل
إل(الفارك م  ك   الدت   ت  الط ص   تا جإلإلإلإلإل
ذجإلدت  نإل تاتإلمتاكي تإل   إلالتمطإل ذلؾإل  فإلال دؼإلمفإلا ؾإلاإلأاراا ي  إلهكإل رأ ءإلتمكإلإل

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:1 الإلمفإلهذهإلاإلأاراا ي  إللـإلا فإلسنإلمأاكلإلطمك  تإلالدكل إلاليزائر  حإلألت  إلح3البرفن

                                                           

1-Ibid, p.83. 
إل.170ص.إلإلمريعإلأ فؽحزكزمإلم مدإلحإلإل- 2

3
 - Abdelkader SID Ahmed, développement dans croissance( l’expérience des économies pétrolières  

    du Tiers- monde, O.P.U, Alger,1983, p.400 
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كا ام ده   ل إلاالأا رادح ال يكء مع الاف    مف الاه ص سن   لرغف  الات صض ت مف ال د د ايمع 
 الم دات مأ  ر كاراس ع الفط ل ح اتاع ر معالكاسرإلإل الم ؿ رمسا ا جإلل  ث س  ا تكلكي      

إل.الضركر   ر كسإلاألمكاؿ  ل  االسار ر مع كالاي  زات
هؿ     المر م  المع ر ع اغ ب ي ؿ مم  اله رجح          ا امد دت     ص  دة كيكد   
 االها  ر مفإل م  ت  ت الرغـ     الم ردةح الا تكلكي   ذات الم دات اصات ءحإلفأفبإل الدكل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.الا تكلكين
إل م دالت  راس عإل ل  هذا كمدل حا  إلم زات     ـ        يزة ي     مم   الدكل  تس ؽ مف زادتإلإل
إل.الاضهـ 

ألت  إللـإلاام ع إلمعإلإلإلحاليزائرإل  تتإلس ع   افتا   المدت  إلالان الدت   ت  أارااي   متط ر ت
 ماكص  إلكالا  مؿ   ف  م  مر     س    الا  ـ  اـ لـ المأاهدم  الا تكلكي   الكاصعإلاليزائرمإلالف

 ف له رج االراف ط مف زاد مم  مأامرا الدت     الم دات اأا راد ظؿ ف ل  س ؽإلح ا ر لـ الرط  ن
  م  اإلأارااي  ح هذه اطف ؽ  ف طك    سارة مركر رغـ م دكدا ظؿ الاف دؿإلالرط  ن مف مم م ثرح

  ف ف  دة ف ا  اصاد د   مأس المفتنإل    الادد ر دري   ل   كم  ارؽ لـ اليزائر   الدت    مف
إل.2الأ  أ 

II- إلسنإلاالصاد دإلالكطتنإل دكرإلالدكل فرازإل
ل ادػ دـإلمكإلالهػبلؼإلسػردإلمكإلمتظمػ إلتظػراإلإلفػرإل فإلدكرإلالدكل إلسنإلالتع طإلاالصاد دمإلالإل م فإلمفإل رػكـ

  ػ إلاتس ػذإلإلاإلعػراؼضػركرةإلاػدهؿإلالدكلػ إلسػنإلإلسػن ظ ػرإلذلػؾإلإلاأليتفػنحالذمإلصػدإل رػعإلمػعإلرمسإلالمػ ؿإل
الثػػركةإلالأػػاري عإلالمثػػ فرةإلسػػنإلايت ػػدإليم ػػعإلالرػػكلإلإل إل اط ػػبممػػإلحالفاػػركؿإلاليزائر ػػ إلالسرتأػػ   ػػ تإلااس ص

مفإلإل  م ػػفإلل دكلػػكإلإل كإلضػػم فإلإلفاـإلسػػنإل ػػؿإلممػػ ػػل ػػنإلإل مػػؿإل  ػػكفإلسػػنإلمرػػ ـإلالدكلػػ الإلهػػذاكإلإلحإلالكطت ػػ 
 :  3ا دمإلهذهإلاألدكارإلفطر را ف

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل مػػػػػػ إلف لاػػػػػػدهؿإلالمف عػػػػػػرإل ػػػػػػفإلطر ػػػػػػؽإلاالأػػػػػػاثم راتإلال مكم ػػػػػػ إلكإلمفػػػػػػ دراتإلاصادػػػػػػ د  إلماتك ػػػػػػ إلإل-مإل 
اكي ػػػرإل صػػػراراتإلمػػػفإلميػػػؿإلالرص فػػػ إلكإل دػػػدارمكإل ػػػفإلطر ػػػؽإلالاػػػدهؿإلالب ػػػرإلمف عػػػرإلكإلذلػػػؾإلفعػػػ ؿإلإل-ب

إل:4 اضلإلادهؿإلالدكل إلال  دؼإل   إل دةإلمأاك  تإلاصاد د  إلهنإلكإلاالصاد د  حالتع ط تإل
II-1- الم أأ تإلال مكم  إل   إلمأاكل : 

                                                                                                                                                                      
1
 .170حإلمريعإلأ فؽحإلص.زكزمإلم مدإل- 

2
 .172حإلالمريعإلتسأرحإلص.إلزكزمإلم مد - 

3- Ahmed AKKACHE, op cit ,p.89. 
4
 - Ibid. 
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 اهػذإلإلحإله مػ إلسػنإلالتعػ طإلالاتمػكمإلل ػفبلدإلكإلادهؿإلالدكل إلالمف عرإل ا رؽإلمفإلهبلؿإلصط  ػ تإل  مػ إلإلإل
ذاا ػ إلام ؾإلرمأم ل  إلكإلاأ ره إلفركات فإلإلحإلالانإلإلـإلاهأ أ  إلمفإلصفؿإلالدكل اإلإلع ؿإلالم أأ تإلال مكم  

 طراؾإل الم ركص ت(أكت ل   م أأ تإلابطنإلسركعإلدت    إلم افرةكهنإلحإلكاأ  إلكإلاا  ـإلسنإلاي را  

meranoos- (reoea )(S.N.S)  sidérurgie , إلل ػػػػ إلطراؾأػػػػكت إلف  ػػػػثإلمفإل  الدػػػػت   تإلالم   ت   ػػػػ إل
,  (sogédias) مدػتعإلا ر ػرإلالأػ ر ,Sempacف إلضػ س إللمدػتعإلحإلال ؽإلسنإلمراصف إل ؿإلمت يـإلالػكطف

 ....إٌخ.(sonitex) كي تمدتعإلالمتأ

إلاأليتف ػػ إلحال مكم ػػ إلال  ك ػػ إلفمػػ إلس  ػػ إلإلالعػػر  تمراصفػػ إل ػػؿإلإلكإلاعػػرؼإل  ػػ إلاأػػ  رفػػذلؾإلسػػلفإلالدكلػػ إل
                إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.األيتف ػػػ إلاألمػػػكاؿلػػػر كسإل متػػػ إل  إلالم  أػػػاراا ي  إلضػػػدإلالكضػػػ  لم أأػػػ تإلال مكم ػػػ إلامثػػػؿإلكأػػػ ئؿإلس

  امػػػدإل  ػػػ إلمهططػػػ تإلإلح مػػػ إلمفإلتعػػػهةإلكإلاكز ػػػعإلكإلاكأػػػ عإلهػػػذهإلالك ػػػداتإلالدػػػت    إل ػػػ فإلمتأػػػؽإل-
إلهػنإلالدكلػ إللػذلؾإلإلحإلاالتػدم جإلالاػدر ينإللبلصادػ دإلاليزائػرمإلحإل ا إل أػ ؿدكؿإلاعارا   إلإلمأاكردةإلمف

إل.إل1سنإلاكأ عإلتع طإلالم أأ تإلال مكم  إل ا إل ت ضإلاالصاد دإلاألأ أنالكأ   إلالك  دةإلكإلال  مؿإل
س نإل مكم  إلألت  إلمأأتإلمفإلممكاؿإلالدكل إلكإله د إلألت  إلإلحالم أأ تإلال مكم  إلمزدكجمس كـإلإلكإلمم 

ل دكلػػػ إلإلم ػػػؾإلهػػػنألأػػػ سإلسػػػلفإلالم أأػػػ تإلال مكم ػػػ إل  ػػػ إلهػػػذاإلاإلحامػػػ رسإلتعػػػ طإلالم أأػػػ تإلاله دػػػ 
 .     (Etatique dans sa propriété ,capitaliste dans son activité).2كرمأم ل  إلسنإلتع ط  

 

II-2-بٔىْ االستثّبســـعًٍ ِستىي ل 

إلإلحاالأاثم راتإلمفإلميؿإلالاتم  إلالمتيزةإلمفإلطرؼإلالم أأ تإلال مكم  إلااط بإلال م   إلمفإلصفؿإلالدكل  
كإلال مػػؿإل  ػػ إلا اػػراـإلاأػػ  ره إلمػػفإلإلاأليتف ػػ  ػػذاإل يػػبإلاتظػػ ـإلالرص فػػ إلالم  مػػ إل  ػػ إلر كسإلاألمػػكاؿإلل

كإلالإل م ػفإلالػا  ـإلسػنإلذلػؾإل الإلمػفإلحإلتظػراإللهطكرا ػ إل  ػ إلالم أأػ تإلالم ل ػ إلالكطت ػ إلإل إلي  إلمهرل
إل26إلاليزائػػرإلالمأػػار  إلفاػػ ر خإلسػػنإلأػػاثم ر دػػدارإلمكؿإلصػػ تكفإل إلممػػ إلاأػػاكيبإلحهػػبلؿإلصػػ تكفإلاالأػػاثم ر

المف درةإلاله د إلفا ر ؽإلمع ر عإلمفإلحإلف  ثإلإل1966د أمفرإل15سنإلإلاـإل أافدالرإلثـإلإلح1963يك    إل
إلإل.3اإلأاثم راتإلسنإلالرط   تإلال  ك  إللئلصاد دإلالكطتنإلا كدإلل دكل إلكإلل   ئ تإلالا ف  إلل  

                                                           
1
-Ibid ,p,p. 99 .                          

2
 -Ibid,p.100. 

إلالاتس ذمإلرصـإلإل02الم دةإلإل- 3 إل80حإلير دةإلرأم  إلرصـإلإل1966أفامفرإلإل10الد درإلسنإلإل66/284مفإلإلالمرأـك
 .1966أفامفرإلإل17فا ر خإل
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ممػكاؿإليزائر ػ إلم إلا كفإلفر كسإلالمف دراتإلالماهذةإلمفإلطرؼإلالدكل إلسنإل تي زإلالمع ر عإلاالأاثم راتإل 
م ؿإل أاراا ي  إلل ار  ؿإلمػفإلرمأػ نإلسإل إلمكإلفمع ر  إلالهكاصإلحاتي زه إلفمأ هم إلعر  تإلمها طإلاـمكإل 

كإلمراصف إلرمسإلالم ؿإلاله صإلسنإلصط  ػ تإلالدكلػ إلإلاإلأاراا ي  إلحاالأاثم راتإلاأليتف  إلسنإلالدت   تإل
  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالأ فؽإلالذ رإلاضمفإلالا ك ضإلسنإل  ل إلالاهم ـإل.إل(66/284 مفإلالر تكفإل08كإلالم دةإل

II-3- إلمأاكلإل ردإلااس ص  تإليد دة   :  
اأػػػاي بإلل   ي ػػػ تإلالداه  ػػػ إلال دػػػكؿإل  ػػػ إلاال امػػػ دإلمػػػرافطإلفاطػػػك رإلالاتم ػػػ إلالدػػػت    إلالاػػػنإل     

ن إلسػػػلفإلال  كمػػػ إلك اػػػ إلاايتػػػبإلالتاػػػ ئتإلالأػػػ ف  إللبلأػػػاثم راتإلاأليتف ػػػ إلسػػػنإلالرطػػػ عإلالدػػػت  إلل ػػػفبلدح
 إلل مدتعإلاألدػ نإل األـ(إلكإلالك داتإلالا ف إلمس ده إلهكإلمفإلكرع تإلالار  بإلإلاليزائر  إلكض تإلعركط

ما  م  إلسنإلاليزائرإلص درةإل  ػ إلإل تا ي  لميم  تإلدت    إل فرلإلسنإلمكركف إلاع ؿإلميمك  إلكإلالا ف  إل
 ا إل ا كفإلتأ تإلدت  نإليزائرمإلمر ػبإلكإلإلحإلمتدمي إلسنإلالمهططإلاالصاد دم  1ا ر ؽإلاتم  إلذاا  

إلالذمإلار دهإلاليزائػر متأؽ إلBerlietإلإلسػلفإل فػ رإلالمدػت  فإلسػنإلسرتأػ إلمثػؿإلمدػتعإلفػ رلنإلحف ذاإلالمس ـك
  ػػرإل أػػبإلمدػػ   إلاالصادػػ دإلالأػػ طرةإل حإلكإلإل  م ػػكفإل  ػػ إل رص ػػ إلهػػذاإلالمعػػركع إلRenaultإلركتػػككإل

 مأػاثمر فإلاألي تػػبإلمػػفإلءإلإللالاػدهؿإلكإلالتػػداإل لػػ أػ ر تإلالدكلػػ إلاليزائر ػ إلإلسػػنإلهػذاإلالكضػػعإل إلالسرتأػن
كأػػ   إلضػػبطإله مػػ إلاأػػا م ا  إلس ػػنإلإلص  إله دػػ إلالػػدكؿإلاالعػػارا   إلمت ػػ إلحمكركفػ إلالبرف ػػ إلكإل ػػذلؾإلالعػػرإل

معػارط إلإلمت سأػ سػنإلتسػسإلالكصػتإلكإلإلحإلاليزائرإلل  دإلمفإلالتسكذإلالسرتأػنإلل ػا  ـإلسػنإلاالصادػ دإلاليزائػرم
إلفا ر ؽإلهدس فإلمأ أ فإلهم :

إلإل.%70ا ر ؽإلاتدم جإلدت  نإلم  نإلتأف إل -إلإل
إلا ك فإلال دإلال  م  .إل-إلإل

 ( donnant - donnant)حا  دؿإلف فإلاألكلك  تإلكإلالمزا  إلكإلهنإلص  داالاس ص  تإلالمفرم إلالمبل ظإلهكإلمفإل

   تدإلالدكؿإلالرمأم ل  .

يتف ػػػ إله دػػػ إلسػػػنإلالم ػػػدافإلالػػػدكؿإلاألإلكاليزائر ػػػ إلإلالدكلػػػ إلفإلعػػ ؿإلكإلمضػػػمكفإلاالاس ص ػػػ تإلالمفرمػػػ إلفػػػ ف 
 لنإل أػػبإل ػػاـإلاأػػد دإلمر ف  ػػ إلالمػػإلالاي  ػػزاتإلمكإلار  ػػبإلمدػػتعإلكإلالا ػػك فإلالارتػػنإل(إلاصاتػػ ءالدػػت  نإل 

كإلهنإل ركضإلمردمػ إلمػفإلطػرؼإل (  clearing) ااس ص  تإلمفإلتكعإل ط ر م إلسنإلالعركطإلالدكل  إلاليد دةإلح

                                                           
1-Ahmed Akkache , op cit, p. 1 6  
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    ػػػػفإلطر ػػػػؽإلصػػػػركضإلالامك ػػػػؿإل ركأػػػػ  إل  ل ػػػػ (حإلمكإلالأػػػػكس انالا ػػػػ دإلاالدكلػػػػ إلاالعػػػػارا   إلسػػػػنإلمرػػػػدما  إل

(crédits Fournisseurs) 1ا  كفإلف فإلالدكؿااس ص  تإلإل ط رـإلاأد دهإل   إلالمدلإلالطك ؿإلسنإل ا.  

II-4- إلإلشتشاوُخاٌذوي اإل اٌتٍ تتٍمبهب ِٓ مأ  داتال    إلمأاكل

ألفإلاليزائرإلإلحإلأكلإلالرط   تإلالث تك  الإلاهدـإلإلال  لـإلدكؿف ضإلإلالانإلا را  إلاليزائرإلمفإلالمأ  دات إل
مػػفإلمهػػـإلمف دئ ػػ إلسػػنإلالاتم ػػ إلهػػكإلاال امػػ دإل  ػػ إلذاا ػػ إلسػػنإلالامك ػػؿإلالمػػ لنإللمعػػ ر    إلاالصادػػ د  إلسػػنإل

 هػػبلؿإلهػػذهإلالساػػرةإلا امػػدتإلاليزائػػر سرػػدإلحإلسػػنإلميػػ ؿإلالدػػت   تإلالثر  ػػ إله دػػ إلحإلالرط  ػػ تإلال  ك ػػ 

سػػنإلا ر ػػؾإل ي ػػ إلإلالأػػكس ان ػػ إلمػػفإلالػػدكؿإلاالعػػارا   إله دػػ إلمػػفإلاالا ػػ دإلاا رالمأػػ  داتإلالاػػنإل  ػػ إل
فمأػ  داتإلارت ػ إلالاػنإل  تػتإلمسضػ  إلإلمرارتػ المأ  داتإلالم ل ػ إل  تػتإلإلالدت   تإلالثر   إلحإلف  ثإلمف

 ػػ فإلهػػذاإلإل كإله دػػ إلسرتأػػ كؿإلالبػػربإلاألكركفػػنإلمػػفإلصفػػؿإلالدػػت   تإلاليزائر ػػ إلل ػػاه صإلمػػفإلاف  ػػ إلد
السرتأػػػ  إلايػػػ هإلاليزائػػػرإلسػػػنإلمي ل ػػػ إلالمػػػ لنإلكإلالارتػػػنإلم ضػػػ إلكإل رسػػػتإلإلالمأػػػ  داتإلارايػػػعأػػػفف إلسػػػنإل

إلمكد.يال بلص تإلتكعإلمفإلال

كإلمفإلي  إلمهرلإلسلفإلهذاإلالتكعإلمفإلاالاس ص  تإلمػعإلالػدكؿإلاالعػارا   إلهػنإل  ػ إلعػ ؿإلمر  ضػ إلل أػ عإلإلإل
تمػػكإلإلأػػ  دإل  ػػ إلاتك ػػعإلالمفػػ دالتإلكممػػ إلإل إلمػػفإلمكركفػػ إلالعػػرص  إلاالعػػارا   إلحفػػ فإلاليزائػػرإلكإل ػػؿإلدكلػػ

ا ر ػػرإلالايػػ رةإلاله ري ػػ إلإلهػػكإل ػػدؼكإلال إلأػػ  داتإل مالم ت ػػ إللالايػ رةإلاله ري ػػ إلفػػ فإلاليزائػػرإلكإلالػػدكؿإل
 مػػ إلمفإل إلت ػػكإلالرػػكلإلالمضػػ دةإلل رمأػػم ل  إلحإلرإلااي ه ػػ ػػكإلاب إلحاليزائر ػػ إلمػػفإلصفضػػ إلالبػػربإلاألكركفػػن

دسػػعإلاالصادػػ دإل ػػ إل إلمأػػ  دةف لإل رطاعػػاليزائػػرإلمػػفإلالػػدكؿإلاالعػػارا   إلإلمإلهػػ  الرػػركضإلالاػػنإل  تػػتإلاا ر
إلإل:إل 2مفإلف ت  اليزائرمإل

(إلاأػػػ  دإل  ػػػ إلف ػػػثإلالتعػػػ طإلسػػػنإلاالصادػػػ دإلاليزائػػػرمإلالػػػذمإل%2.5إل لػػػ إل2تأػػػف إلالسكائػػػدإلضػػػ  س إل إل-إلإل
إلإلإلإلإلإلضػ  س إلإل تا ي ػ مم إلتاتإل تػرإلصػدرةإلحإلاعرؼإل   إلاتس ذهإلالدكل إلعهد  إل   إلالاهط طإلال  دؼإلإلا امد

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاالصاد دم.إلم سزإلل اطكرإلف  اف ره كإلم   أ إللماط ف تإلالأكؽإلالدكل  إلالذمإلا امدإل   إلالد دراتإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلكإلاأػد دإلد كت ػ إلذاا ػ .إلاإلتا جالعر  تإلاالصاد د  إل   إلإل ا إل أ  دأت إل12امتلإلالرركضإللمدةإلإل-

                                                           
1
 - Ibid,P.107. 

2
- Ibid, p,p. 108,1 9  
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كإلهػذاإل عػيعإل  ػ إلإلالمتايػ ح اـإلاأد دإلا ػؾإلالػد كفإلف ل م ػ إلالم   ػ إلممإل ػفإلطر ػؽإلادػد رإلالأػ عإلإل-
إلإلإلالد كف.كإل ي بإلال م  إلالد ف إل كضإلمفإلاأددإلف  إلإلاإلتا ج

سػػنإلإلاأليتف ػػ الك ػػداتإلالدػػت    إلالمتيػػزةإلافرػػ إلم ػػؾإلل دكلػػ إلاليزائر ػػ إلم مػػ إل  تػػتإلاػػدهبلتإلالػػدكؿإلإل-إلإل
ا تكلكي  ا ػػ إلسػػنإلدكؿإلال ػػ لـإلأػػ فر إلإلرأػػ ءإلإلالأػػكس انمفػػدمإلم مػػكؿإلفػػرإلمػػفإلطػػرؼإلاالا ػػ دإلحإلكإلإلاالتيػػ ز

إلإل.إلاألكركفنالث لثإلالانإلاأا مرا  إلدكؿإلالبربإل

أاس دةإلمفإلهذهإلالمأ  داتإللامك ؿإلمع ر    إلال فرلإلاإلأراعإلإللئلإل ل مبر  إلدس تإلف ليزائرإلالعركطإل إلإل
دػت   تإلهس سػ إلمثػؿإلمدػ تعإلإلURSSالم ر  إللبلصاد دإلمثؿإلالدت   إلالا ك   ػ إلالمتيػزةإلمػفإلطػرؼإل

تعػػ ءاع كأػ كس    إلكإلمدػػتعإلمثػػ ثإلالاي  ػػزاتإلالهس سػ إلمػػعإلركم ت ػػ إلإلكإل سػظإلاألغذ ػػ إلمػػعإل كغأػػبلس   إلكا 
إلإلفكمرداسإلسنإلمي ؿإلالم ركص تإل.فإلURSSم  دإلل ا ك فإلالارتنإلمعإل

 رصػػؿإلإلحأػػر عليزائػػرإلكإلالػػدكؿإلاالعػػارا   إلاتػػ منإل رسػػتإلالمفػػ دالتإلالاي ر ػػ إلفػػ فإلاإل1965كإلمتػػذإلأػػت إل
 اي ر ػ إل ث ػرةإلكإللمػدةإلمرفػع ااس ص ػ تإلتف  ػثإل رػدأ  إله د إلكإلمكركف إلالبرف  إل  مػ إلحإلالمد للإلالسرت

اع  كأػػ كس    إلإلم  ػػكفإلدكالرإلح22مػػعإلف ب ر ػػ إلإلي ر ػػ كإلف ػػ إل يػػـإلالمفػػ دالتإلالاحإلإلURSSمػػعإلأػػتكاتإل
ف  ػثإلف ػ إل يػـإلدػ دراتإل  إلكإلملم ت ػ إلالعػرص  إلكإلفكلكت ػ إل إلكمهرلإلمعإلالد فإلك كرإل  كفإلدكالرإلحإلم12

 مػػػ إلمفإلأػػػكؽإلالػػػدكؿإلحإلإل1967ايػػػ رةإلاله ري ػػػ إلل يزائػػػرإلأػػػت مػػػفإلال%22اليزائػػػرإلهػػػ رجإلالم ركصػػػ تإل
إلحائر ػ إلكإلف ػضإلالمتاكيػ تإلالمدػت  زإلل ػكامضإلالياأا   تإلتأف إل  ل  إلمفإلالهمػكرإلكإلاإل  االعارا   

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل1السرتأ  إلكإلدكؿإلمكركف إلالبرف  إلأ  دإلاليزائرإل   إلالا ررإلمفإلالاف   إلل أكؽمم إل

إلإل( المهطط تإلالاتمك  إلالاهط ط -IIIإلإلإل

 لا ر ػؽ الرػكمن االصادػ د  دارة ك الاتم ػ  عٍُّخ ٌتسُُش اٌّدتّعبد تتجعه عٍٍّ ِٕهح أو أسٍىة هى   
 سػن الما  ػ  المػكارد ل سػ ءة األمثػؿإلاالأػاهداـ طر ػؽ  ػف كااليام   ػ ح االصادػ د   الميامع مهداؼ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالاهطػ ط فمدػط ل  ردػد  مػ إلإلحالفعػر   ػ ة يػكدة مك تك  ػ  ا أػ ف  لػ   ػ دم فمػ  ح الميامػع
 مػف  م ػف الاػن ل طر رػ إلإلإلادػم ـ متػر مك كالكأػ ئؿح األهػداؼ فػ ف الػرفط ف ػ   ػاـ الاػن الطر رػ إل« 

إل» .مأفر  م رس إلمرغكف  صكم   مهداؼ   رؽ فم  كاكي    حإلاالصاد د   تارإل الماب سن الا  ـ هبلل  

                                                           
1-Ibid ,p. 110. 
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 الس  ل  تإلإلمها ؼ ابطن مأامرة  م    متر  م  الاهط طح لر  ـ مأ أ   عرط  الدكل  ادهؿ ك  افر 

  .  1ل فبلد االصاد د   األص ل ـ ك كاألتعط 

    ػػ إلالدكلػػ إلاالعػػارا   إلف ػػدإلال ػػربإلإلت امػػداالارت ػػ إلالاػػنإلإلاألدكاتالاهطػػ طإلمػػفإلمهػػـإلالكأػػ ئؿإلكإلإل- 
ا افرإلأ  أ إل ل إلاتي زإلمهداؼإلاتمك  إلمأطرةإل إلفب  إلالكدكؿإللا ر ؾإلاصاد د  ا  إلحإلال  لم  إلالث ت  إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلس   ػػػػػػػػ إلكإلفرتػػػػػػػػ متإلأػػػػػػػػر عإلل اتم ػػػػػػػػ إل.لكضػػػػػػػػعإلمأػػػػػػػػسإلاصادػػػػػػػػ د  إلاإلأػػػػػػػػاراا ي  إلال س  ػػػػػػػػ إلالاهطػػػػػػػػ طإل
ك أبإلايرف إلف صنإلحإلفس رةإلاالصاد دمإلاالتي  زمإل  تزإلاصاداءإل 2 مفدمإلالدكل إلالماده  افتنإلاليزائرإل إل-

ف  ػثإلاراػفطإلس  ػ إلدكرإلسػنإلالت ػكضإلف لاتم ػ إلاالصادػ د  إلحإلإلالدكؿإلاالعارا   إلالانإلاتا يتإلهذاإلالمفػدم
ك تػػػده إلا ػػػكفإلالدكلػػػ إلمتايػػػ إلم امػػػدةإلسػػػنإلذلػػػؾإل  ػػػ إلمأػػػ كبإلالأػػػكؽإلحإلم ػػػؿإلصػػػكلإلإلفػػػ إل بلؿالدكلػػػ إل

كإلاالرار ءإللاتم  إلاالصاد د  إلكإلااليام    إلحإلالذمإل  افرإلالأف ؿإلالك  دإللا ر ؽإلاإلحإلالاهط طإلالمر زم
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاػػػػدهؿإلمف عػػػػػرإلل دكلػػػػػ إل.إلسػػػػبلإل م ػػػػػفإلا ر ػػػػػؽإلاتم ػػػػ إلما  م ػػػػػ إلفػػػػػدكفإل إلفم أأػػػػ تإلالدكلػػػػػ إلكإلمتظما ػػػػػ 

مػ إلف ػدإلإلالمهطط تإلالاتمك  إلارافطتإلفهدف  تإلالاتم  إلسنإلظؿإل ر  تإلاالأاربلؿإلالاػنإلعػ دا  إلساػرةإل-
م ر ػػ إلإل لػػ تارػػ ؿإل ػػركبإلالا ػػررإلمػػفإلاالأػػا م رإلالأ  أػػنإلال ػػربإلال  لم ػػ إلالث ت ػػ إلحإلف فػػ رةإلمدؽإلهػػكإل 

إلرتأنإله د إلكإلالدكؿإلالماردم إل  م .الاه صإلمفإلالاف   إلاالصاد د  إلل مأا مرإلالس

إلإلا امدتإلاليزائرإل  ػ إلاطف ػؽإلمأػ كبإلالاهطػ طإلالمر ػزمإلالػذمإلمػفإلهبللػرإلاأػ طرإلالأػ ط إلال   مػ إل-إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاألكلك ػػػ تإلل ػػػؿإلصطػػػ عإلاصادػػػ دمإلحإلالهطػػػ إلاالصادػػػ د  إلكإلا ػػػددإلاألهػػػداؼإلكإلإل  ػػػدادكإلالمأػػػ رةإل  ػػػ إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل: لػ كإلمدػف تإلا ػدؼإلإلالدكلػ إلسردإلاب رتإلكظ سػ إلإلاألأ سك   إلهذاإلإلكإلااهذإل  س إلالرراراتإلفعهت  إلح
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاألي تػػػػبإلسػػػػنإلذلػػػػؾ.إلراؾا عػػػػمػػػػعإل ػػػػدـإلإلحعػػػػ طإلاالصادػػػػ دمإلالاهطػػػػ طإلل أػػػػ طرةإلال  م ػػػػ إل  ػػػػ إلالتإل
كذلػؾإلألفإلالاهطػ طإلالمر ػزمإلإلاػدر ي  إلسػنإلاليزائػرحؿإلمفإلاكايدهإل  رالاكإلإلال  فرالن دإلمفإلالاكأعإلال
إلةت ي  إلف دإلالدكل إللاأػ  رإلكإلاكي ػرإلاالصادػ دإلف  افػ رهإلهػكإلفػد ؿإلإلصادػ دإلالأػكؽإلال ػرإلإل أاراا ي  هكإل

إل:إل ل كهذاإل  دؼإل

                                                           
1
 ز رمنإلت  م حإلالاي رةإلاله ري  إلاليزائر   إلمفإلاإلصاد دإلالمهططإل ل إل صاد دإلالأكؽ(حإلم يأارإلاهدصإل - 

 .إل75حإلصإل.إلإل2011ا مأ فإلحإلأت إلإل–م ل  حإلي م  إلمفكإلف رإلف ر  دإل    

2
           .39.إلصحإلإل2006حاالأ تدر  إلإلحإلالدارإلالي م   إلحالتظر  إلاالصاد د  إلح فدإلالمط بإل فدإلال م دإل - 
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل درإليم عإلالمكادإلالما   إلالم د ػ إلكإلالفعػر  إلكإلاكي   ػ إل ربلت ػ إللا ر ػؽإلمسضػؿإلاالأػاهدام تإل.إلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل. كإلالاكز ػػػػػػػػػػػعإلاإلتاػػػػػػػػػػػ جسػػػػػػػػػػػنإلميػػػػػػػػػػػ لنإلالاػػػػػػػػػػػدهؿإلالكاأػػػػػػػػػػػعإلل دكلػػػػػػػػػػػ إلسػػػػػػػػػػػنإلال  ػػػػػػػػػػػ ةإلاالصادػػػػػػػػػػػ د  إلإل
ػػد بلتإل    ػػ إل دػػبل  تإلكإلاإل دهػػ ؿال ر ػػ إلسػػنإلإلمػػعإلحر عإلالاتمك ػػ إلكإلاأػػ  ره إلكرص فا ػػ اتس ػػذإلالمعػػ إل 

لدكلػػ إل  رأػػ إلا ػػاـإلفػػ لاتظ ـإلكإلاألمػػفإلالػػذمإلا ػػكفإلس ػػرإلاإلهػػبلؼإلل تظػػ ـإلالرمأػػم لنإلحهػػبلؿإلساػػرةإلاالتيػػ ز
إل.ؿإلسنإل تي زإلالمعػ ر عإلاالصادػ د  الإلااده فإلاألسرادإلاالصاد د  إلاله د إلكإلإلكاكس رإلال م   إلكإلالدس ع
المهططػ تإلالاتمك ػ إلإل أػاراا ي  فههم ػ إلإل1976ه دػ إلم ثػ ؽإلاليزائػرإلإليزائر ػ لردإلمع رتإلالمكاث ػؽإلال

ف  ػثإلهدػصإلم ثػ ؽإلإلالم د ػ حاالصادػ د  إلإلكارػكضإل ر  اػرإلال  فرالػنالتعػ طإلا ػدإلمػفإلإلالم  م إلالاػن
الاتمك ػػػ إلإل تفتػػداإلكاأػػػ  إل فػػرزإلس ػػػرإلالبػػرضإلكإلاألهػػداؼإلالمػػػرادإلا ر ر ػػ إلمػػػفإلالمهططػػإل1976اليزائػػرإل

إلإل: 1مت  

كإلالمتأػػر إللا ر ػػؽإلاألهػػػداؼإلإلالمها سػػػ الاهطػػ طإل عػػ ؿإلالكأػػ   إلالاػػػنإلاأػػملإلفاتظػػ ـإلالتعػػ ط تإل-إلإل
إلإلاالعارا   إلمفإلهبلؿإلادهؿإلالأ ط إلالأ  أ  إلسنإلاكي رإلاالصاد د.

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالمر ز ػػػػػػػ .إلاإلداراتمأػػػػػػػاك  تإلالدكلػػػػػػػ إل اػػػػػػػ إلسػػػػػػػنإلاطف ػػػػػػػؽإلأ  أػػػػػػػ إلالمهططػػػػػػػ تإل  ػػػػػػػ إل ػػػػػػػؿإلإل-إل
-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالفت ك ػػػ إللسػػػركعإلاالصادػػػ دإلالػػػكطتنإله دػػػ إلفػػػ فإلصطػػػ  نإلإلالزرا ػػػ إلكالدػػػت   إل.إلارص ػػػ إلال بلصػػػ تإل
- ا  مػػػػؿإلالسرتأػػػػنإلالػػػذمإل ػػػػ فإل  اػػػػؿالار ػػػػ صإلمػػػفإلالاتك ػػػعإلال بلصػػػػ تإلالاي ر ػػػػ إلال  لم ػػػ إلف ػػػػدؼإل 

إلإلإلالددارةإلسنإلالم  مبلتإلالاي ر  إل.

إل. إلالسرتأ  إلسنإلالمأ  داتإلالارت  اتك عإلمد درإلال دكؿإل   إلالا تكلكي  إلل اه صإلمفإلال  مت -إل

IV-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:(اػػهث رإلاالأػػاثم راتإلالمف عػػرةإل  ػػ إلاالصادػػ دإلالػػكطتن) ػػدـإلاال امػػ دإل  ػػ إلرمسإلالمػػ ؿإلاأليتفػػن
ال ث ػػرإلمػػفإلريػػ ؿإلاالصادػػ دإلسػػنإلدكؿإلال ػػ لـإلالث لػػثإلالاػػنإلا ػػررتإلمػػفإلأػػ طرةإلاالأػػا م رإلمثػػؿإلاليزائػػرإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلل ػػت ـإلاها سػػكاإلسػػنإلعػػ ؿإلإل سضػػ كفإلاال امػػ دإل  ػػ إلالأ  أػػ إلالدػػت    إلإل ػػهداةإلل ػػاه صإلمػػفإلالاه ػػؼإلح
كإلكأػػ ئؿإلاعػػ  دإلهػػذهإلالدػػت   إلحإلهػػذاإلممػػرإلطف  ػػنإلاسرضػػرإلظػػركؼإل ػػؿإلدكلػػ إلكإلال كامػػؿإلاالصادػػ د  إل

ل  إلالانإلاا  ـإلسنإلاكي   تإلالاتم  إلل ؿإلدكل إلحإل   إلهذاإلاألأ سإلسردإلرملإلف ػضإلاصادػ د كإلإلةالماكسرإل
تايػػ إلل مػػ ؿإلفتسأػػ  إلحإلفػػؿإل يػػبإلاال امػػ دإلالبػػربإلفػػهفإلالػػدكؿإلالماه سػػ إلالإلاأػػاط عإلمفإلاػػكسرإلمدػػ درإلم

الميػػ التإلكإلفػػذلؾإل طػػرحإلمعػػ ؿإلهػػ ـإل امثػػؿإلسػػنإلإلحالمردمػػ إلل ػػ إلمػػفإلالػػدكؿإلالرمأػػم ل    ػػ إلالمأػػ  داتإل
                                                           
1
- F.L.N, Charte Nationale 1976 ,op cit, p. 1     
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ال  مػ إلالاػنإل يػبإلمفإلا ػكفإلل ػ إلاألكلك ػ إلسػنإلالاتم ػ إلحإلكإلتك  ػ إلالكأػ ئؿإلالاػنإلا رػؽإلارص ػ إلاصادػػ د  إل
 مػػ إلمفإلمػػ امرإلاألمػػـإلإلحالبرفػػنإلكإلالػػدكؿإلالماه سػػ ار ػػصإلالسػػ رؽإلسػػنإلالمأػػاكلإلالم  عػػنإلفػػ فإلالميامػػعإل

  تػػتإلتا ئيػػػرإلس عػػ  إلحألتػػرإلهػػػرجإلإل1968المت رػػػدإلفت ػػكدل نإلأػػت إلإلCnucedالما ػػدةإلل ايػػ رةإلكإلالاتم ػػ إل
سرتأ إلكإلفر ط ت  إلصدإلط لفتإلفاهس ضإل يـإلكإلإلUSAفاكد  تإلس ع  إل أ فرا  إلحإلسف ضإلالدكؿإلكإلمت  إل

 تػػتإلاعػػ ؿإل فػػتإلثر ػػؿإل  ػػ إلهز تا ػػ إلالم ل ػػ إلحإلسػػنإل ػػ فإلالمأػػ  داتإلالمردمػػ إلل ػػدكؿإلالماه سػػ إلألت ػػ إل 
أػت إلإل%0.87اتهسضتإلال د إلالمهدد إلل مأ  دةإلمفإلالت اتإلالم  نإلالهػ ـإلل ػدكؿإلالمدػت  إلمػفإل

إلإل.1إل%01ف دم إل  فإلمرررإلرسعإلتأفا  إل ل إلإل1967أت إلإل%0.68 ل إلإل1962

 تػػػ اتإلإل  تػػػتإلالاي ر ػػػ إلالاػػػنلرػػػدإلدػػػ غتإلالػػػدكؿإلالماردمػػػ إلالاتم ػػػ إلاإلصادػػػ د  إلسػػػنإل طػػػ رإلال بلصػػػ تإل
فػػػ فإلإلك   ػػػرإلسػػػلفإلدكؿإلال ػػػ لـإلالث لػػػثإلدػػػ رتإلمه ػػػرةإلإلحإلل مأػػػ  داتإلاأليتف ػػػ إلكإلاالأػػػاثم راتإلاله دػػػ 

إلإل:إل2ممر ف

ال امػ دإل  ػ إلرمسإلالمػ ؿإلاأليتفػنإلاالذمإلمراده إلالبربإلالرمأػم لنإلكإل م إلاال ام دإل   إلتمطإلالاتم  إلإل-
إلإله راتإلالفبلدإلكإلاأاببلل  إل.الذمإل ضمفإلالاكايدإلاالأا م رمإلل ا  ـإلسنإل

إلمر ط  حإلكإللفبلدإلمعإلالا  ـإلسنإلمأ رإلالاتم  مكإلاال ام دإل   إلالذاتإلكإلايم عإلالركلإلالس    إلسنإلاإل-
إلإلإلرمسإلالم ؿإلاأليتفنإلل اه صإلمفإلالاف   إلاالصاد د  إلل دكؿإلالمدت  .

الطر ػػؽإلالثػػ تنإلكإلهػػذاإلرايػػعإلل تاػػ ئتإلالأػػ ف  إلالت ايػػ إل ػػفإلاال امػػ دإل  ػػ إلرمسإلإلاليزائػػرإلاهاػػ رتلرػػدإلإلإل
 إلمػػعإلال  ػػـإلمفإلرمسإلالمػػ ؿإلاأليتفػػنإلصػػدإلمهػػذإلمتمػػ طإلمها سػػ حإلسػػنإلاالأػػاثم راتإلالمف عػػرةإلإلاأليتفػػنالمػػ ؿإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلل ت ػػ إلالإلااكاسػػؽإلمػػعإلمكلك ػػ تإلالاتم ػػ إلسػػنإلاليزائػػرحإله دػػ إلكإلمفإلاليزائػػرإلصػػدإلافتػػتإلالتظػػ ـإلاإلعػػارا ن
إل:سنإلال ت درإلالا ل  إلكإلتف فإلمأف بإلمر ط  إلاليزائرإللرمسإلالم ؿإلاأليتفن

IVإلإلاإلأاثم رإلاأليتفنإلالمف عرإلأ ف  تإل-1-إل

إل  ثفتإلالاتم  إلاأليتفنرمسإلالم ؿإلإل-إلIV-1-1 إل

                                                           
1
 - Ahmed Akkache , op cit.08. 

2
 - Ibid.   
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مثفاػػتإلالتعػػ ط تإلالم دات ػػ إلمفإلدهػػكؿإلالػػرمسإلالمػػ ؿإلاأليتفػػنإلسػػنإلاصادػػ دإلالػػدكؿإلالأػػ ئرةإلسػػنإلطر ػػؽإل إل
 اػػػ إلا ػػػ سظإلهػػػذهإلإلحإل1 لػػػ إل ػػػدـإلاطػػػكرهإلكإلم تػػػ إلذلػػػؾإلالإل كا ػػػبإلاطػػػكرإلالػػػدكؿإلالماردمػػػ التمػػػكإل ػػػ دمإل

األه ػػرةإل  ػػ إلالسػػ رؽإلسػػنإلالارػػدـإلالا تكلػػكينإلحإلكإلاأػػ طرإل  ػػ إلاأػػ  رإلاصادػػ دإلهػػذهإلالػػدكؿإلالضػػ  س إلحإل
ذلػػؾإلمػػػفإلإل اضػػػللايتػػنإلممػػكاؿإلط ئ ػػػ إلمػػفإلكراءإلتعػػػ ط ا  إلاالصادػػ د  إلالمتاعػػػرةإلسػػنإلالػػػدكؿإلالسر ػػرةإلحإلكإل

 تإلالفاركل ػػ إلالاػػنإلاػػدرإلرف ػػ إل  ػػ إلالػػدكؿإلالبرف ػػ حإلسهػػبلؿإلأػػتكاتإلالأػػا ت تإلف ػػ إلأػػ رإلهػػبلؿإلالدػػت  
دكالرإلسرػطإلحإلإل0.74ف  ثإل  دؿإلمت  إلالف ػدإلالمتػاتإل  ػ إلإلدكالرإلسنإلمكركف إلحإل11فرم ؿإلالتسطإلالم رر

دكالرإلا ا ره إل ؿإلمفإلالدكؿإلاأليتف  إلالبرف  إلكإلالعر  تإلالمأاثمرةإلح   إلهذاإلاألأ سإلسردإل10.26كإل
 م تإلهذهإلالثركةإلسنإلاتم  إلاصاد د  تإلالدكؿإلالماردمػ إلكإلاطك رهػ إلكإل سرػ رإلالػدكؿإلالضػ  س إلحإلسسػنإلاأا

م  ػػ رإلدكالرإلممإلأػػف  إلمضػػ  ؼإلكإلإل11.6ف بػػتإلمػػداه ؿإلالػدكؿإلالماردمػػ إلمػػفإلهػػذهإلالثػركةإلإل1966أػت إل
حإلكإلهػػبلؿإلإلتسػػسإلالأػػت إلإلالأػػ فر إلس صػػتإلهػػذهإلالمػػداه ؿإل2مػػفإلمػػداه ؿإلالػػدكؿإلالمتايػػ إلل فاػػركؿإلإلتدػػؼ

م  ػ رإلإل9.9ف ث رإلميمػكعإلالمأػ  داتإلكإلال فػ تإلالمردمػ إلل ػدكؿإلالأػ ئرةإلسػنإلطر ػؽإلالتمػكحإلالاػنإلف بػتإل
دكالرإلحإلكإلف إلضػػ س إللؤلرفػػ حإلالاػػنإلايت  ػػ إلا ػػؾإلالعػػر  تإلحإلهتػػ ؾإلمػػداه ؿإلمهػػرلإلا دػػؿإل    ػػ إلمػػفإل

طرؼإلهذهإلإل  تإلالمتيزةإلمفالا ر رإلكإلالترؿإلكإلالاهز فإلكإلاكز عإلهذهإلالم دةإلال  ك  إلال  م إلكإل ؿإلال م 
الاػػنإلإلحدكالرإلل فرم ػػؿإل3.5أػػاس دإلا ػػؾإلالعػػر  تإلالفاركل ػػ إلمػػفإلاسمػػفإلهػػبلؿإلهػػذهإلالهػػدم تإلإلحالعػػر  ت
ممػ إلأػفؽإلمفإلاأػاببلؿإلالثػركةإلالفاركل ػ إلم ا ػرإلإلتأػاه صإلإل.إلاإليم ل ػ مػفإلالمػداه ؿإل%31.8ارػدرإلفػػػ

إلمأ أ إللهدم إلاصاد دإلالدكؿإلالبرف  .

المدسك ػػػ إلل  مػػػ ؿإلالم   ػػػ فإلسػػػنإلالػػػدكؿإلالسر ػػػرةإلالإلاا ػػػدلإل مػػػ إلتضػػػ ؼإلسػػػنإلهػػػذاإلالميػػػ ؿإلمفإلاأليػػػكرإل
سبلإل  دؿإلمت  إل م ؿإلالدكؿإلالماه س إل الإل   إلميرإلزه دإليداإلإلحمفإلثمفإلالف عإلالت  ئنإلل فرم ؿ2.3%

لاعػي   ـإلحإلف  اف رهـإلالإل م  كفإل س ءةإلم ت  إلحإلف تم إلاهدصإلميكرإل  ل ػ إلل  مػ ؿإلالارت ػ فإلاألي تػب
اكردةإلمػػفإلف ػػدات ـإلاألدػػ   إلل رسػػعإلمػػفإلمأػػاكاهـإلالم  عػػنإلحإلكإلال ػػدؼإل  ػػ إلعػػراءإلكإلاأػػا بلؾإلمػػكادإلمأػػ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.3هكإلاكي رإلال م  إلالد ف إلت كإلالفتكؾإلاأليتف  

                                                           
1
 امك ؿإلالاتم  إلالم    إلسنإل ط رإلدتدكؽإلاليتكبإل دراأ إلكاصعإلالمع ر عإلالاتمك  إلسنإلكال  إلإلالأفانإلكأ   إلح -  

                  .إل4.إل3حصحصإلإل2005حإلي م  إلم مدإله ضرإلحإلفأ رةإلحإلأت إلمذ رإلةإلم يأا رإلسنإلاإلصاد دإلإلفأ رة(إلح    

2- Ahmed Akkache,  Op cit, p. 14. 
إلاليزائرإلحإلمذ رةإلم يأا رإلحإلاهدصإلصك درمإل ر م حإلاإلأاثم رإلاأليتفنإلالمف عرإلكإلالتمكإلاإلصاد دمإلسنإل-إل 3
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IV -1-2-إلإلا ك ؿإلر كسإلاألمكاؿإل

الما  رؼإل   رإلمفإلمهم  إلرمسإلالم ؿإلاأليتفنإلاله صإلا مفإلسنإلاتع طإلالأكؽإلالداه   حإلكإلاأملإل مف
ل ػػػػفإلالايػػػػ ربإلالاي ر ػػػػ إلفػػػ فإلدكؿإلال ػػػػ لـإلالث لػػػػثإلكإلالػػػػدكؿإلإلحهػػػػبلؿإلالدػػػ دراتامك ػػػؿإلالػػػػكارداتإلمػػػػفإلف

ذلػؾإلمتػذإلإلالامػ سالماردم إلمثفاتإلال  سإلحإلس لم زافإلالاي رمإلدائم إلسنإلد للإلالدكؿإلالمدت  إلكإلصدإلاـإل
حإلسػػ لامك بلتإلالمردمػػ إلمػػفإلطػػرؼإلالػػدكؿإلالبرف ػػ إلكإله دػػ إلسرتأػػ إللػػـإلا ػػفإلإل المر  ػػ إلالاهأ أػػ  إلل دكلػػ

 عػيعإلإلف ل م  إلالد ف إلحإلفؿإل  تتإلفع ؿإل ا دإلكإلهالتإلاػـإلاصات  هػ إلمػفإلأػكؽإلالػدكؿإلالرمأػم ل  إلحإلهػذا
اتم ػػ إلاصادػػ د  تإلالػػدكؿإلممػػ إلس مػػ إل هػػصإلاالأػػاثم راتإل  تػػتإلا ػػدؼإل لػػ إلإلحالايػػ رةإلسػػنإلالػػدكؿإلالبرف ػػ إل

أػػف إلال  ل ػػ إلمػػفإلاألرفػػ حإل ػػ فإل ػػاـإلا ك   ػػ إل لػػ إلالفتػػكؾإلاله ري ػػ إلك ػػاـإلاكظ س ػػ إلسػػنإلألفإلالتإلالماردمػػ 
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالتأػػػػف إلالر   ػػػػ إلمػػػػفإلاألرفػػػػ حإل   ػػػػدإلاأػػػػاثم ره إلسػػػػنإلالػػػػدكؿإلالسر ػػػػرةإل.إلحإلكـإلميام ػػػػ ا ـإلاأػػػػاثم راتإلاهػػػػد

سرػدإلال ػظإلاالصادػ د كفإلالسرتأػ كفإلا ر ػبإلمفػ ل إله مػ إلكإلف لتأف إلل يزائرإلكسنإلفدا  إل ربإلالا ر ػرإلحإل
مػفإلر كسإلاألمػكاؿإلت ػكإلالفتػكؾإلالسرتأػ  إل ػفإلطر ػؽإلا ك ػؿإلاال ا ػ طإلالهػ صإلمػفإلر كسإلاألمػػكاؿإلحإل

كإلهػبلؿإلهػذهإلالساػرةإلف بػتإلاألمػكاؿإلاأليتف ػ إلإلحاثم ره إلسػنإلاليزائػرف  ثإلمفإلتدؼإلهػذهإلالمفػ ل إل ػاـإلاأػ
إل55.6سرتؾإلحإلمم إلالمف ل إلالد درةإلت كإلالفتكؾإلالسرتأ  إلف بتإلإلم   رإل18.9الانإلده تإل ل إلاليزائرإلفػػ

إل.إل 1م   رإلسرتؾإلسرتأن

IV -1-3- ) إلإلإلالامك رإلسنإلاالصاط   ت االصاط   تإلالمعفكه

الم  أبإلالم كل إلالمع رإل ل   إلسنإلال تدرإلالأ فؽإلالإلاع ؿإل الإليزءإلفأ طإلمفإلاألرف حإلالانإلا دػؿإل
حإلس ت ؾإلممكاؿإلط ئ  إلغ ػرإلمدػرحإلف ػ إل ػاـإلا ك   ػ إلفطػرؽإلغ ػرإل     إلالمأاثمر فإلسنإلالدكؿإلالماه س إل

عػػػر   إلمثتػػػ ءإلال م  ػػػ تإلال أػػػ ف  إلحإلكإلصػػػدإلا ػػػكفإلفيػػػرةإلص ػػػـإلمػػػزكرةإلمكإلف  ػػػؿإلاإليػػػراءاتإلاإلدار ػػػ إلسػػػنإل
إلإل:2العر  تإلال فرلإل إلكإل ل إلم إلع فرإلذلؾإلكإلتذ رإلمت  إل   إلالهدكص

حإلسػػػلفإلالهػػػدم تإلمأػػػ رةإلمػػػفإلطػػػرؼإلإلسسػػػنإلميػػػ ؿإل أػػػارادإلالم ػػػداتإلالبلزمػػػ إلل تعػػػ ط تإلاالأػػػاثم ر  إل-
المأاثمر فإلمتسأ ـإلا ف  فإلل م أأ إلاألـإلمكإلأل دإلسرك   إلالمكيكدةإلسنإلمكركف حإلف  ثإل اـإلاأػد دإلهػذهإل

إلمفػػ ل إلاألي ػػزةإلكإلالهػػدم تإلالم  رػػ إلف ػػ إلفهثمػػ فإلم  ػػ إلممػػ إلهػػكإلسػػنإلالأػػكؽإلالدكل ػػ إلحإلمػػعإلاهدػػ ص
                                                                                                                                                                      

إل صاد د  إلحإلأت إل صإل2012  ـك  . 54.إلإلحإلي م  إلمفكف رإلف ر  دإلحا مأ فإلحإلن
1
-- Ahmed Akkache,  Op cit, p. 24. 

2
 -Ibid,p.25. 
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 ءإلالم  م ػػػ إلالاسضػػػ    إلحإل ػػػؿإلهػػػذهإل ضػػػ س  إلاأػػػاس دإلمت ػػػ إلا ػػػؾإلالعػػػر  تإلمكإلالممػػػكل فإلل ػػػ إلا ػػػتإلغطػػػ
صػدإلف بػػتإلمػداه ؿإلسرتأػػ إلحإلإل1955-إل1948فػكؿإل إلسهػػبلؿإلساػرةإلإلالتعػ ط تإلاعػ ؿإلك ػػدةإلا ف ػ إلل م اركإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم  ػػػ رإلسرتػػػؾإلسرتأػػػنإلصػػػد ـإلمػػػفإلا  مبلا ػػػ إلاالأػػػاثم ر  إلمػػػعإلمأػػػا مراا  إل.إل80مػػػفإلهػػػذهإلاالصاط  ػػػ تإل
اا ػػربإلمػػفإلالضػػرائبإلحإلف  ػػثإلمت ػػ إلادػػدرإلالمػػكادإلالدكل ػػ إلفهثمػػ فإلزه ػػدةإلكإلف ػػضإلالعػػر  تإلال فػػرلإلإل-

اعارمإلالمكادإلالمدت  إلمفإلف ده إلاألـإلفهثم فإلف هظ إلحإلس كإلميردإلا ك ؿإللر كسإلاألمػكاؿإل لػ إلف ػدات ـإل
إلإل ا إلاكأعإلاالصاد دإلكإلاطكره.

األي ػػزةإلإلالرأػػطإلالػػكاسرإلمػػفإلاألمػػكاؿإلالمهددػػ إللبلأػػاثم راتإلاهدػػصإلالأػػاري عإلا ػػ ل ؼإلدػػ  ت إلإل–
الارت  إلكإلايد دإلكأ ئؿإلاإلتا جإلحإلكإلسنإلال ر ر إلهذهإلاألمكاؿإل اـإل   دةإلاأػاثم ره إلفطػرؽإلغ ػرإلكاضػ  إل
إلكإلغ ػػػػػرإلمدػػػػػرحإلف ػػػػػ إلحإلمكإل ػػػػػاـإلدس  ػػػػػ إلسػػػػػنإلال أػػػػػ ف تإلاال ا  ط ػػػػػ إللا ػػػػػؾإلالعػػػػػر  تإلحإلمثػػػػػؿإلالمفػػػػػ ل إل

الفاركل ػػػػ إل ؿإلالدػػػػت   تإلالمهددػػػػ إللبلأػػػػاردادإلمػػػػفإلطػػػػرؼإلالعػػػػر  تإلالفاركل ػػػػ إلالسرتأػػػػ  إلسػػػػنإلميػػػػ
حإلف  ػثإل ػاـإلاأػاري عإلإل1958الذمإلامتإل   دةإلد  غارإلسػنإلصػ تكفإلالفاػركؿإلل دػ راءإلأػت إلإلحف ليزائر

كإلا  ئػػ إلكإلإلحأػػتكاتإلكإلال اػػ دإلالمهدػػصإلل ػػ إلهػػبلؿإلثػػبلثإلحاألمػػكاؿإلالمهددػػ إلل ف ػػثإلهػػبلؿإلأػػت 
إلالػذمإلاليزائر ػ إلتم زإلأر  إلسػنإلتهػرإلالمػ ؿإلكالثػركةإل إلكم  فإللبلأاببلؿإلهبلؿإلهمأ إلأتكاتاي  زإلال
 : 1 1962مفإلهبلؿإلاأاثم راتإلسرتأ إلف ليزائرإلهبلؿإلأت إلإلرتبل ظ

Tableau n°12 :Investissement  des sociétés pétroliéres( françaises +État algérien+groupes non 

français),196   
 Production Recherche Transport 
Groupe français          
Etat algérien          
Groupes internationaux    a)    b)    
a- principalement la SHELL et les indépendants américains.                                                                                                                                  
b- SHELL, BP, ESSO et  les indépendants américains ou les privés allemands et belges 

IV -1-4- إلسنإلالاكازفإلاالصاد دمإلاهابلؿ

ا عػػؼإلمها ػػؼإلالطػػرؽإلكإلالكأػػ ئؿإلكإلالارت ػػ تإلالمأػػا م  إلمػػفإلصفػػؿإلالمأػػاثمر فإلسػػنإلا ك ػػؿإلر كسإلإلإلإل
األمػػكاؿإل لػػ إلف ػػدات ـإل ػػفإلاالأػػاببلؿإلالمسػػرطإلل ثػػركاتإلالطف   ػػ إلل ػػدكؿإلالسر ػػرةإلحإلممػػ إلمدلإل لػػ إلضػػ ؼإل

                                                           
1
- Gérard  Destanne DE  BERNIS, op cit , p .577  
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إلإلحإلممػ ات داـإلالتعػ طإلالدػت  نإلالم  ػنإلمر فؿحإلالاي رمإلكإل يزإلسنإلا ا  طإلالدرؼإلإلدائـإلسنإلم زات  
 ل إلغ  بإلاالتدم جإلاالصاد دمإلالكطتنإلالذمإل هػدـإلمدػ   إلالػفبلدحإلف  ػثإلافرػ إل ػؿإلالتعػ ط تإلإلمدل

اال امػػ دإل  ػػ إلادػػد رإلإل لػػ إلألفإلضػػ ؼإلاإلتاػػ جإلالدػػت  نإلمدلحاالصادػػ د  إلا ف ػػ إلل دكلػػ إلالمدػػت  
كإلف لهدػػػكصإلإلاالصادػػػ دف ػػػضإلالمػػػكادإلاألكل ػػػ إلالهػػػ ـ إلالفاػػػركؿإلكإلالبػػػ زإلالطف  ػػػن(إلمػػػفإلميػػػؿإلاتم ػػػ إل

ر  ػػزإل  ػػ إلالفتػػ إلالا ا ػػ إلالدػػت    حإلل ػػفإلس ػػػرإل همػػ ؿإلاػػ ـإلسػػنإلصط  ػػ تإل أػػاراا ي  إل أ أػػ إلهػػػنإلالا
  إلإل.1السبل  إلكإلالترؿإلكإلالأ ف

الاتم  إلسنإلالدكؿإلالسر رةإلااط بإلدراأ إلع م  إلمعإلاال امػ دإل  ػ إلالاهطػ طإلحإلل ػفإلرمسإلالمػ ؿإلاأليتفػنإل
رف ػػػػ إلماف ػػػػ إل أػػػػاراا ي  إلار  ػػػػزإلالإل هػػػػدـإلاالصادػػػػ دإلالمهطػػػػطإلحإلفػػػػؿإل ايػػػػرإلت ػػػػكإلالرط  ػػػػ تإلاأل ثػػػػرإل
تاعػػرةإلسػػنإلالمأػػا مراتإلكإلا ف ػػ إلالدػػت   تإلالا ك   ػػ إلسػػنإلالف ػػدإلاألـإلحإلممػػ إلالدػػت   تإلاإلأػػاهراي  إلم

إلإلاركفكؿإل.ل م

IVإل:ص كدإلالمأ  داتإلاأليتف  إلا رصؿإلالاتم  إلاالصاد د  إل-2-إل

حإلسرػدإلالمأػ كاإلالمػذ كرةإلأػ لس د  حإل أػبإلالاتم ػ إلاالصادػ إل تظراإلل دـإلس  ل  إلاالأاثم رإلالمف عرإل  ػإلإل
ا امدتإلاليزائرإل   إلرمسإلالم ؿإلال  ـإلسنإلالتع طإلاالصاد دمإلحإلممإلال يكءإل ل إلاالأادات إلسنإلا ر ػؾإل

حإلألترإلمصؿإلضرراإلف لتظرإل ل إلاالأاثم رإلالمف عرإلالذمإلاتك تإلارت  ارإلكإلكأ ئ رإلسنإلا ك ػؿإلإل2االصاد د
 ػػ إل اػػ إلكإللػػكإلا ػػكفإلفسكائػػدإلمراس ػػ إلحإلألتػػرإل ػػاـإلر كسإلاألمػػكاؿإلسػػ لرركضإلالطك  ػػ إلالمػػدلإلت س ػػ إلل اتم

  ػػ إلهػػذاإلاألأػػ سإلسلتػػرإل اػػ إلا ػػكفإلإلحلدكلػػ إلكإلاػػا  ـإلسػػنإلاأػػ  رإلمعػػ ر    اأػػاثم ره إلكإلسػػؽإلاهطػػ طإلا
  ػػػ ليزائر(إلمػػػفإلالدكلػػػ إلالماردمػػػ إلالمأػػػ  داتإلالم ل ػػػ إلاأليتف ػػػ إلالاػػػنإلا دػػػؿإل    ػػػ إلالدكلػػػ إلالماه سػػػ إل

إلإل:3سرتأ (إلت س  إل يبإلمرا  ةإلالعركطإلالا ل   

إلمفإلالإلاهضعإللفتكدإلأ  أ  إلمكإلاصاد د  إلامسإلف لأ  دةإلالكطت  إل.إلإل-

إلإل: مفإلا كفإلهذهإلالمأ  داتإل رةإلممإل-

                                                           
1
 - Université d’Alger, colloque des sciences économiques , (le développement économique :théories et  

       politiques en Afrique, op cit,p.113 
2
 -  KHALFA MAMERI, les orientations politique de L’Algérie (Analyse des discoure du président  

         Boumediene(  1965-197 ), op cit ,     p . 129 
3
 - Ahmed Akkache,  Op cit, p      
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إلإلمػػػفإلر ػػػؽإلرفػػػلإلل دكلػػػ إلالم ت ػػػ إل اػػػ إلاكأػػػعا ر ػػػؽإلمتس ػػػ إلل دكلػػػ إلالسر ػػػرةإلكإللػػػ سإل  ػػػ إلمأػػػ سإلا إل
إلاصاد ده إلسرط.إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلكإللػػػػػػػ سإلاي  ػػػػػػػزاتإلمكإل اػػػػػػػ دإلمكإلأػػػػػػػ عإلمهػػػػػػػرل.إلإلإلإلإلإلإلهػػػػػػػذهإلالمأػػػػػػػ  دةإلترػػػػػػػكدإلص ف ػػػػػػػ إلل ا ك ػػػػػػػؿارػػػػػػػدـإلإل
أػػملإلل دكلػػ إلالمأػػاس دةإلمفإلاأػػا مؿإلهػػذهإلالمأػػ  داتإلسػػنإلعػػراءإلاي  ػػزاتإلمكإلم ػػداتإلمكإلفػػراءةإلإلمفإل 
إلإلإل.اراعإلمفإلدكل إلغ رإلالدكل إلالم ت  اه

إلإل:ااس ص  تإلغ رإلمف عرةإلتمطإلالمأ  داتإلاههذ -IV -3إلإل

األمػػكاؿإلالاػػنإلارػػدم  إلالػػدكؿإلالماردمػػ إلل ػػدكؿإلالسر ػػرةإلمػػ إلهػػنإل الإلعػػ ؿإليد ػػدإلمػػفإلاالاس ص ػػ تإلالب ػػرإل إلإل
   نإل:إلتظراإللم المف عرةإلا كدإلفهرف حإلط ئ  إل   إلالدكؿإلالمدت  إلالم ت  إل

إلاإل  ت تإلالمردم إلا كفإلمهدد إللامك ؿإلمع ر عإلمعركط إلمفإلطرؼإلالدكؿإلالمدت  إلكإلمراصف  -

إلحالدكل إلالم ت  إلهنإلالانإلاكيرإلالمأ  داتإلت كإلميػ التإلاصادػ د  إلا ػكدإل    ػ إلفػ لرفلإلح1طرس  مفإلإل
ارػػد ـإلالمأػػػ  داتإلالم ل ػػػ إل  ػػػكفإلمعػػركطإلفعػػػراءإلمػػػكادإلمدػػػت  إلمػػػفإلالدكلػػ إلالم ت ػػػ إل اػػػ إلاطػػػكرإلهػػػذهإل

إلإلاأله رةإلاصاد ده .

 يػػػـإلف ػػػ إلإل1964لرػػػدإلظ ػػػتإلهػػػذهإلالمأػػػ  داتإلالم ل ػػػ إلاػػػدكرإلسػػػنإلتظػػػ ـإلمب ػػػؽإلغ ػػػرإلتػػػ سعإلحإلسسػػػنإلأػػػت إل
إل400م  كفإلسرتؾإلسرتأنإليد دإلحإلاـإلاكز   ػ إل ػ آلانإلإل950المأ  داتإلالانإلا را  إلاليزائرإلمفإلسرتأ إل

م  ػػػػػكفإلإل110م  ػػػػػكفإلل ا ػػػػػ كفإلالثرػػػػػ سنإلكإلالارتػػػػػنإلحإل150م  ػػػػػكفإلإلمأػػػػػ  داتإلمعػػػػػركط إلف راف طػػػػػ تإلح
إلإلإل.إل2اصاط   تإلل ض    إلالسرتأ  فإلمفإلميؿإلاأاربلؿإلاليزائرحإلم ت هإل ؿإلالمأ  داتإلاـإلاأاري    

IV - 4- رمسإلالم ؿإلاأليتفنإل  دإلمفإلاطف ؽإلالتظ ـإلاالعارا ن:   

م مػػػ إل  تػػػتإلدػػػس إلاألمػػػكاؿإلاأليتف ػػػ إلالمردمػػػ إلل دكلػػػ إلالأػػػ ئرةإلسػػػنإلطر ػػػؽإلالتمػػػكإلسلت ػػػ إلا ػػػكفإلمتارػػػ ةإل   
(sélective) مػػػفإلطػػػرؼإلالػػػدكؿإلالرمأػػػم ل  إلحإلكس  ػػػ إلام  ػػػز(Discrimination) ف  ػػػثإلامػػػتلإلهػػػذهإلحإلإل

المأ  داتإلمكإلالرركضإلالم ل  إلل دكؿإلالانإلاردـإلضم ت تإلل رط عإلاله صإلحإل ا إل اطكرإلك  كفإلم ثرإل

                                                           
1
 - Paul Balta et claudine Rulleau ,la politique arabe de la France ( de De gaule à Pompidou) ,op cit ,  

       p. 212. 
2
 - Ahmed Akkache,  Op cit.  ,p. 7  
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إل فإلاالأػػاثم راتإلال  مػػ إلالاػػنإلاتيزهػػر ػػؿإلمػػ لدػػت  نإلحإلكإلسػػنإلتسػػسإلالكصػػتإل  ػػدإلمكإلكزتػػ إلسػػنإلالرطػػ عإلا
الدكل إلممإلمتعإلالدكل إلمفإلاتي زإلالمع ر ع.إل فإلاألمكاؿإلاأليتف  إلاز ػدإلمػفإلاعػي عإلكإلاتاعػ رإلالرمأػم ل  إل

حإلإل مػ إلتعػ رإلإل1رغـإلالاأػ  بلتإلالمردمػ إلل مأػاثمر فإلاألي تػب كإلاالفا  دإل فإلاطف ؽإلالتظ ـإلاالعارا ن
كإلف لػػد كفإلتظػػراإللمػػ إلسػػنإلهػػذهإلالس ػػرةإلسػػلفإلرمسإلالمػػ ؿإلاأليتفػػنإلصػػدإل ثرػػؿإلالػػدكؿإلالأػػ ئرةإلسػػنإلطر ػػؽإلالتمػػ

اد  ف  إلمفإلعركطإل م إلمعرت إلسنإلالترط إلالأ فر إلحإلت ه ؾإل فإلتأػف إلالسكائػدإلالمطفرػ إلحإلمػ إل  ػ إلهػذهإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  aides occidentales et emprunts 2الدكؿإلالض  س إل الإلمفإلافدـإلل نإلادسعإلهذهإلالد كف

 الكأ ئؿإلالم امدإل     إلم دات  ثالثا:  

I-صراراتإلكإلاعر   تإلضركر  إللبلأاربلؿإلاالصاد دمإل ددارإل: 

 إلل ػػإلسػػرضإلاكايػػده إل دكلػػ إلص ئمػػ إلفػػذاا  إلكإلاحإلمػػ إل  ػػ إلاليزائػػرإلمفإلا ػػززإلأػػ  دا  إلالكطت ػػ إلازإل ػػ فإلل   
لا ر ػػؽإلإل أػػاراا ي  مس ػػ رإلاأل د كلكي ػػ إلاالعػػارا   إل كأػػ   إلافتػػتإلكإلإل   ػ فإلمأػػارؿإل ػػفإلال  ػػ فإلالسرتأػػن

فرتػ متإلطػراف سإل ,الدػكم ـإل  مػ امرحإلكإلتدػتإل   ػرإلالمكاث ػؽإلاألأ أػ  إلإلي   إلر تاهذاإلال دؼإلالذمإلف
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ػػػدإلالرطػػػ عإلالهػػػ صري ػػػ إلس ػػػرإلإل تفػػػذإلالفكريكاز ػػ إلكإل رإلالػػػت تإلاالعػػػارا نإله ػػ رإلال.إلإلكإلم ثػػ ؽإلاليزائػػػر

إل لػػ إلااهػػ ذسرػػدإل مػػدتإلاليزائػػرإلإلاألأػػ س  ػػ إلهػػذاإلكإلإل إلكإل  ػػززإلدكرإلالدكلػػ إلكإل رطػػعإله ػػكطإلالرمأػػم ل  
الساػرةإلالمماػدةإلمػفإلتهصإلف لذ رإلإلف ضإلالاعر   تإلف دإلاالأاربلؿإلمف عرةإلكإل ددارإلمعإلحسكر  إلصرارات
إل.إل19/06/1971ال إلصفؿإل05/07/1962

I-1-  إلإل: اٌمشاساد اٌفىسَخ اٌّتخزح

I-1-1-إلإلاهم ـإلاألراضنإلالع غرةإلإل

الاػنإل فػرإل ت ػ إلكز ػرإلالمي هػد فإلعػر ؼإلكلػدإل فػ سإلفػهفإلحسنإلال ر ر إلكإلاطف ر إللمفدمإل مػ إلاػد فإلاػدافإل
كإلار ػػػكاإلمما  ػػػ ا ـإلإلراليزائػػػإلمبػػػ درةفإلسضػػػ كاإلالأػػػكداءإلالػػذ إلاألصػػػداـطفرػػػتإل  ػػػ إلإل2012اليزائػػرإلأػػػت إل

فكاإلمفإلفطع  إلالذمإلطفرارإلسرتأ إلاالأا م ر  إلتسأ  إل   إلاليزائر  فإلالذ فإلهرإلإلحال ر ر  إلص تكفإلالعبكر

                                                           
1
 - Paul Balta et Claudine Rulleau, la stratégie de Boumediene, op cit ,p.160. 

2
 - Université d’Alger, colloque des sciences économiques , (le développement économique :théories et  

       politiques en Afrique ,op cit,  p. 112. 
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عػ ر كاإلإلحإلكإل ذلؾإلس  تإلمعإلاليزائر  فإلالػذ فسيردا ـإلمفإلمما   ا ـإلكإلمأ  ت ـإلاألر  ؼالررلإلكإلإل ل 
إل.إل1سنإلمها ؼإلالثكراتإلالكطت  

 فإلم   ػػ إلالدكلػػ إللؤلراضػػػنإلالسبل  ػػ إلالاػػػنإل  تػػتإلل م مػػػر فإل ػػ فإلممػػراإلأ  أػػػ  إلماسػػؽإل   ػػػرإلمثتػػ ءإلثػػػكرةإل
تإلهػػذهإلكاكيػػإلاآلثػػ رإلالرمأػػم ل  إلالسرتأػػ  إلحم ػػكإلإل لػػ ل أ  أػػ إلاالعػػارا   إلالاػػنإلا ػػدؼإلإل اف  ػػ الا ر ػػرإل

إلرصػػـإل1963إلال م  ػػ إلسػػنإلالسػػ الإلم اػػكفر الما  ػػؽإلفلص مػػ إلالرطػػ عإلالسبل ػػنإلإل388/63فلدػػدارإلالمرأػػـك
الاػنإل  تػتإلا ف ػ إلإل233/1963رصػـإلإل2السبل  ػ إلالعػ غرةإلاألراضػناػهم ـإلاإللرػ تكفإلاتس ػذإلحإلإلالمأ رإلذاا  

المأػػا مرإلالػػذمإلراهػػفإل  ػػ إلسعػػؿإلإلمالرػػرارإلسػػكراإلألتػػرإليػػ ءإلل ػػردإل  ػػ إلا ػػدهػػذاإلإل فإل إلاػػـإل اهػػ ذ مػػرإلل م
فإل هماػإلالسبل ػنإللػذلؾإلالمكأػـإلكإل ػاـإليتػنإلالم دػكؿك اػ إلزائر  فإلسنإلاأ  رإلع كت ـإلمفإلي ػ إلحإلالي

إلالبذاءإلل يزائر  فإلمفإلي  إلث ت  .

I-1-2-إلإلإلإل: تع ءإلفتؾإلمر زمإليزائرمإلإلإلإل

إلسرػػػدإلكرثػػػتإل مػػػ إلإل الا ف ػػػ إلل فتػػػؾإلمػػػفإلالفتػػػكؾإلالاي ر ػػػ إلإلميمك ػػػ  ػػػفإلاالأػػػا م رإلإلاليزائػػػرإلهػػػكإلم  ػػػـك
دـإلالمد   إلال  م إلل م مػر فإلسرػطإلحإلس ػنإلف  ثإل  تتإلهذهإلالم أأ تإلالم ل  إلاهالمر زمإلالسرتأنإلحإل

الاػنإللا ر ؽإلف ػضإلال م  ػ تإلإل تع  ه فت   إلماكايدةإلسنإلاليزائرإلفع ؿإلك  التإلمكإلم أأ تإلاـإلسركعإل
الفتػؾإلالمر ػزمإلإلالم ل ػ إلهػذهإلالم أأػ تإلمهػـمػفإلحإلااط بإلممكاؿإلضػهم إللامك ػؿإل تاػ جإلالهمػكرإله دػ 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحلػػػرإلتسػػػسإلص مػػػ إلال م ػػػ إلالسرتأػػػ  إلإلال م ػػػ إلكإلهػػػنإلالسرتػػػؾإلالسرتأػػػنإل دػػػدارإلف ما ػػػ زالػػػذمإل ػػػ فإل اماػػػعإل
إلاأػػاربلؿإلاػػكتسإلكإل تػػدحإلاػػكتسإلإل ػػؿإلمػػفإلاليزائػػرإلكإلاػػكتسإلكإل أػػم إلفتػػؾإلاليزائػػرإلكإلكإل  تػػتإلاافػػعإللػػر

إلإل.إل31/12/1962ظؿإل أم إلفتؾإلاليزائرإل ا إل1956إلأت 

التظػػػ ـإلالمدػػػرسنإلالػػػذمإلكرثاػػػرإلاليزائػػػرإل ػػػفإلسرتأػػػ إلغػػػداةإلاالأػػػاربلؿإلالإل هػػػدـإلالاط  ػػػ تإلكإلالاكي ػػػ تإل
س كإلتظ ـإلمدرسنإلالإل  رؽإلالرس ه ػ إلاالصاد دإلال  فرالنإلحإلاليد دةإلالانإلاها را  إلاليزائرإلل اه صإلمفإل

مبػ درةإلالم اػؿإلالسرتأػنإللؤلراضػنإل م إلاتػرإلتػاتإل ػفإل   إلالانإلاطملإل ل   إلاليزائرإلحإلام كإلال دال إلاالي
إل:إل3مهم  رةإل   إلالتظ ـإلالمدرسنإلاليزائرمإلحاب راتإل ف إلاليزائر  

                                                           
1
 - droit 7 .blogs pot.com /2013. 
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إلاب رإلمرراتإلالمد رؼإلكإلاكصس  إلت  ئ  إل فإلال مؿ.إل-إل

إلإلإلالم ه  إلالانإلاأ رإلالفتكؾإلإل رصؿإلال م   تإلالفت   إل.إلاإلط راتهيرةإلإل-إل

إل. ـممكالار  صإلعف  إلالمد ر ؼإلفأفبإلهيرةإلالم ا  فإلف دإلأ بإلكدائ  ـإلكإلر كسإلإل-إل

إلإليد دإلسنإلالتظ ـإلالمدرسنإل هدـإلالاكي  تإلاالعارا   إل.إل-إلإل إلإلد كف إلكضعإلم   ت ـز

الف ػثإل ػفإلتظػ ـإلمػ لنإلكإلترػدمإلهدسػرإلالػا  ـإلسػنإلاأػ  رإلالتظػ ـإلالمػكركثإلإل لػ  ؿإلهذاإلمدلإلفػ ليزائرإل
إلفرميػػػ المامث ػػػ إلسػػػنإلامك ػػػؿإلاالأػػػاثم راتإلالمإلاألهػػػداؼإلالمأػػػطرةإلح ػػػفإلاال ػػػابلؿإلكإلي  ػػػرإل اكاسػػػؽإلمػػػعإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل يػػراءاتإلط رئػػ إلااهػػ ذإلإل لػػ إلاليزائر ػػ إلالأػػ ط تإل.إلأػػ ر تإلالت ايػػ إل ػػفإلأ  أػػ إلاصادػػ د  إلمهططػػ إل
إل62/144مأ أػػػ  إلل تظػػػ ـإلالمدػػػرسنإلاليزائػػػرمإلفلتعػػػ ءإلفتػػػؾإلمر ػػػزمإلفمراضػػػ إلالرػػػ تكفإلكضػػػعإلص  ػػػدةإلك

ف ػػده إلص مػػتإلفسدػػؿإلالهز تػػ إلحإلإل1سرتػػؾإل  ػػكفإلمإل40إل رػػدرإلفػػػإلفػػرمسإلمػػ ؿإل13/12/1962الدػػ درإلسػػنإل
كإلمت ػػتإلل ػػذاإلالفتػػؾإلاليد ػػدإلإل 29/08/1962 ػػفإلالهز تػػ إلالسرتأػػ  إلافاػػداءإلمػػفإلإلاليزائر ػػ إلال مكم ػػ 
اليزائر ػػ إلإلاألأػكاؽسػػنإلإلفػػدمإلالا  مػؿإلف ػ الاػنإلإلحيزائر ػ إلكإلهػنإلالػػد ت رإلاليزائػرمال م ػػ إلالإل دػدارم مػ إل

إلإل فاػػداءإلمػػف  ػػززتإلاليزائػػرإلهػػذهإلالم أأػػ إلالم ل ػػ إلفلتعػػ ءإلالدػػتدكؽإلاليزائػػرمإلإل.إل10/04/1964 ػػـك
ممػػ إلالفتػػؾإلحإلالػػذمإلمك  ػػتإل ل ػػرإلم ػػ ـإلالم زات ػػ إلكإلالم  كتػػ تإلكإلالرػػركضإلإل07/05/1963ل اتم ػػ إلسػػنإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالماكايػدةإل  ػ إلالاػراثإلالػكطتنإلكإلامك ػؿإلالتعػ طإلالزرا ػنإل.إلاأليتف  إلالمد رؼإلفمراصف المر زمإل هاـإل
إلإلإلإلإلإلإل.سرتأػػ إل لػػ الهػػ رجإلكإله دػػ إلإل لػػ إلاألمػػكاؿفػػذلؾإلسرػػدإلكضػػ تإلاليزائػػرإل ػػداإللرص فػػ إلكإلا ر ػػبإلر كسإل

الماكايػػػدةإللتعػػػ ط تإلالم أأػػػ تإلالم ل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلإلمثػػػفط مػػػ تعإلإلكصسػػػتإلالم أأػػػ إلالم ل ػػػ إلال  مػػػ إلهػػػذه
ف  ػػثإل  تػػتإلالفتػػكؾإلالسرتأػػ  إلهطػػطإلكإلمهػػداؼإلاليزائػػرإلاالعػػارا   إلحإلاطف ػػؽإلإلحالاػػنإل رص ػػتإلفػػ ليزائر

 ػدإل ف ػرإل  ػ إلاسضػ ؿإلإل لػ كاصادػرتإلالانإلارػكـإلف ػ إلالم أأػ تإلالكطت ػ حإلارسضإل م   تإلاالأاثم رإل
إل  ػ تإلالايػ رةإلاله ري ػ إلحااماعإلفمبلئم إلي دةإلكإلامك ػؿإل متإلالانإلامك ؿإل م   تإلاالأاببلؿإلل م أأ 
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رسضػػ  إلإل لػػ  ضػػ س إلاالعػػارا نإلاليد ػػدإلمت دمػػ إل ػػفإلصدػػدإلحإلإلالدػػت  نسػػنإلالرطػػ عإل  تػػتإلمعػػ ر ا  إل
إلإل.1الر  ـإلفامك ؿإلالرط عإلالسبل نإلالذمإل  افرإلال مكدإلالسررمإلسنإلاالصاد دإلاليزائرم

I-2- ددارإلصكات فإلاعر    إل  : 

ل اػدهؿإلإل أػاراا ي  صػكات فإلاعػر    إلاأػا م   إل كأػ   إلإل لػ لردإل  تتإلالأ ط إلاليزائر ػ إلف  يػ إلم أػ إل  
فإلهػػػبلؿإلااس ص ػػػ تإلم س ػػػ فإلل ا ػػػ كفحإلكسػػػنإلا ػػػؾإلسػػػنإلالتعػػػ طإلاالصادػػػ دمإلالػػػذمإلأػػػ طرتإل   ػػػرإلسرتأػػػ إلمػػػ

ر ػػزتإلاليزائػػرإل  ػػ إلالرط  ػػ تإلال  ك ػػ إلالاي ر ػػ إل اػػ إلاػػام فإلمػػفإلالرص فػػ إل  ػػ إلإلالظػػركؼإلالدػػ ف إل
كإلهػذاإلحإلاالعارا   إلا ارؼإلف لم    إلالسرد  إلمػفإلهػبلؿإلاليم  ػ إلإلاإل د كلكي  إلألفإلحإلالطف    إلثركاا  إل

ذلؾإلحإللػ ساػرإلسرتأػ إلسػنإلاليزائػراله صإلسنإلظؿإلالتظ ـإلالرمأػم لنإلال ػرإلالػذمإلهإل ر ؿإلمفإلتع طإلالرط ع
إلاأػاثم رصػ تكتنإلإلحإلكإلاـإل دداراعر   تإلاتظـإلاالأاثم رإلسنإلاليزائرإل ددارإل ل سردإلأ ر تإلاليزائرإل

كإلالثػػػ تنإلإل1963أػػػت إلاالأػػػاثم راليزائػػػرمإلهمػػػ :إلصػػػ تكفإلإلاالصادػػػ دهػػػبلؿإلالساػػػرةإلال  أػػػم إلسػػػنإلاػػػ ر خإل
كإلاأػػػػػػاري عإلالأػػػػػػ  دةإلإلاأليتفػػػػػػنإلاالأػػػػػػاثم رحإلكإلتظػػػػػػراإلألهم ا مػػػػػػ إلالف لبػػػػػػ إلسػػػػػػنإلاطك ػػػػػػعإلإل1966أػػػػػػت 

إل.إلإلحإل يبإلمفإلتسدؿإلسنإلعرحإلهذهإلالترط االصاد د  

 ف  ػػثإلإلحاأليتفػػن ػفإلمكصػػؼإلالأػػ ط تإلاليزائر ػ إلمػػفإلاالأػاثم رإلإل1963 فػرإلدأػػاكرإلاليزائػرإلأػػت إل
إلالاػػػنإلافػػػدمإلاهػػػكؼإلصػػػ دةإلاليزائػػػرإلمػػػفالمردمػػػ إلسػػػنإلم ثػػػ ؽإلطػػػراف سإلإلاألس ػػػ رمػػػفإلإلرتدكدػػػإلاأاأػػػر 

  ح ل إلعػ ؿإليد ػدإلمػفإلمعػ  ؿإلاالأػا م ره د إلالسرتأ  إلالانإل م فإلمفإلاا كؿإل إلاأليتف  االأاثم راتإل
المػ رخإلإل62/166رغـإلمفإلاليزائرإلصدإلكاسرتإل   إلامد دإلأر  فإلال مؿإلف لاعػر عإلالسرتأػنإلكسػؽإلالرػ تكفإل

سػنإلإلاإلاسػ ؽإل   ػرل ػفإلهػذاإل ػ فإل هػ لؼإلمػ إلاػـإلحإلإل2لػـإل هػ لؼإلالأػ  دةإلالكطت ػ إلم إل31/12/1962سنإل
سرػرةإلالإل–المػ دةإلال  عػرةإللرػدإلتدػتإلإل الػاه صإلمػفإلالتعػ طإلاالصادػ دمإلالسرتأػنإلحإلكهكإلم امرإلطراف س

سػنإليم ػعإلإلاإلتأػ ف  ػ إلاعػ  دإلالد مرراط ػ إلاالعػارا   إلكإلمر كمػ إلاأػاببلؿإلإل1963الراف  إلمفإلدأاكرإل
ف ػػدإلهػػػذهإلالات صضػػػ تإلسػػػنإلإل رسػػػضإلدػػر لإلكإلمف عػػػرإللمفػػػدمإل ر ػػ إلالدػػػت   إلكإلالايػػػ رةإلإل تػػػرإلح 3معػػ  لر

األيتف ػػ إللر ػػكدإلاالأػػاثم راتإلإل هضػػ عإل لػػ تإلالأػػ ط إلالر ئمػػ إلصػػؼإلاليزائػػرإلمػػفإلاالأػػاثم رإلسرػػدإلاهاػػدمكإل
                                                           

1
إل.68.يم كفإلتكاؿإلحإلتسسإلالمريعإلحإلص -
2
إلم إلالاعر عإلالسرتأنإلم  داإلإلأر  فإلكإلالماضمفإلاإلفر ءإل   إل1962-12-31الم رخإلسنإلإل62/166الر تكفإل - 

 إل1962حالد درإلأت إلا  رضإلمعإلالأ  دةإلالكطت   إلإلإلإلإلإلإلإلإل

 .الد مرراط  إلالع ف  حإلاليم كر  إلاليزائر  إل1963حإلدأاكرإلأت إل10الم دةإلإل- 3
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ا  م ػػػتإلالأػػػ ط تإلإلالرػػ تكفإلالػػػداه نإلإلالػػػذمإلافتػػ إلمكصػػػؼإل ػػػذرإلكإلكاضػػػلإلايػػ هإل ػػػؿإلمػػػ إلهػػكإلميتفػػػنإلحإل
ام ػػكرتإل ػػكؿإلثػػبلثإلمس ػػ رإلإلإلحفهطػػطإلمر   ػػ إلمدركأػػ إلفل  ػػ ـإلإلاأليتف ػػ االعػػارا   إلمػػعإلاالأػػاثم راتإل

إلمفػػدمفػػ فإلإلس ػػؽم  كلػػ إلالاكإلإل لػػ أػػ تإلسػػنإلالفدا ػػ إلإلحالأػػ ط إل أػػبإلظػػركؼإل ػػؿإلمر  ػػ إلافتا ػػ مأ أػػ  إل
إلاأليتفػػناالأػػاثم رإلإل هضػػ عااي ػػتإلت ػػكإل1965ل ػػفإلف ػػدإلاترػػبلبإلحإل1 لػػ إلالاتم ػػ إلكإلال  يػػ إل  الأػػ  دة

كإلسػػنإلالكصػػتإلذااػػرإل رأػػتإلتظ مػػ إلص تكت ػػ إله دػػ إلفرطػػ عإلالم ركصػػ تإل أػػامدإلحإللمتطػػؽإلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إل
إل.58/1111األمػرإلرصػـإلفمكيبإلإل فإلالأ ط تإلالسرتأ  إليذكرهإلمفإلص تكفإلالفاركؿإلالد راكمإلالد در

 تإلمأػػػتإل لػػػ إلفػػػركزإل ػػػدةإلات صضػػػمػػػعإلغ ػػػ بإلاالتأػػػي ـإلس مػػػ إلف ت ػػػ إلمدلإلإلاألس ػػػ رغ ػػػرإلمفإلافػػػ  فإلهػػػذهإل
تكضػػلإلذلػػؾإل إلإلممػػ إلمثػػرإلأػػ ف إل  ػػ إلال بلصػػ تإلالسرتأػػ  إلاليزائر ػػ إلاأليتفػػنفػػ لمر زإلالرػػ تكتنإللبلأػػاثم رإل

إلإلإل(إل.إل1971ال إل1962مر  ا فإلمأ أ ا فإلم زتإلالسارةإلالمذ كرةإلأ فر إل إلسن

إلإل:(الاتم  إل ل الاكس ؽإلف فإلالأ  دةإلالكطت  إلكإلال  ي إل إل63/277ص تكفإلاالأاثم رإل  -I-2-1إلإل

كإلالسرتأػػػ  إلإل  مػػػ إلاأليتف ػػػ م  كلػػػ إلل يزائػػػرإل اػػػ إلايػػػدإلم  تػػػ إلل اػػػدهؿإلسػػػنإلاالأػػػاثم راتإلإل ت ػػػ إلمكؿإلإل
مفػدمإل ر ػ إلاالأػاثم رإلار ػزإل  ػ إلإلإل2إل63/277  تػتإلتدػكصإلصػ تكفإلاأػاثم رإلإلل ذاإلالبػرضإلحه د 

إل  إلافتػنإلالأػ ط إل إلفع ؿإلصر ت  األيتفػنإلحإل ظ ػرإلذلػؾإلمػفإلهػبلؿإللبلأػاثم رإلإلال  فرالػنالر ئمػ إلل مس ػـك
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل: 3مػػػػػكادإلصػػػػػ تكفإلاالأػػػػػاثم رإلكإل اي ػػػػػ إلذلػػػػػؾإلس مػػػػػ إل  ػػػػػنإلتدػػػػػكصإلهػػػػػذاإلالمفػػػػػدمإل  ػػػػػ إلم ظػػػػػـإلمتػػػػػ ه 
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلدل ػػؿإل  ػػ إل ل ػػ حإلالمعػػرعإل  ػػ إلهػػذاإلالمفػػدمإلإل63/277لإلال ر ػػ إلسػػنإلتدػػكصإلصػػ تكفإلط ا ػػرارإلمدػػإل-

 .كإلضم ترإلمفإلصفؿإلالدكل إلاليزائر  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلدكفإلام  ػػزإلكإلم مػػ إل ػػ فإلمدػػدره .إلاأليتف ػػ   سػ إلالرمأػػم ل  إلإل لػػ امد ػدإلتطػػ ؽإلاطف ػػؽإلهػػذاإلالرػػ تكفإلإل-
إلإلإلإلإلاأل فػ ءإلالضػر ف  حإله دػ إلس مػ إل هػصإلحإلةإلالمأػ كاةإلس مػ إلفػ فإلالمأػاثمر فا ر سإلهذاإلالر تكفإللر  ػدإل-

                                                           
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(ح ي إلالي بللنإل-1

إل.164.صإلحإل2006دارإلاله دكت  حإلاليزائرحإلأت إلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإل53حإلالير دةإلالرأم  إلرصـإلالماضمفإللر تكفإلاإلأاثم رإل26/07/1963الم رخإلسنإلح63/277إلرصـإلص تكفإل-2

إل.20/08/1963الم ره إلسنإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(حإل ي إلالي بللنإلحإل-3

إل.169-168صإل.إلإلإلإلأ فؽحمريعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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كمػ إلإل06المػ دةإلإل   ػرإلتدػتكلـإل  اسنإلالمعرعإلفذلؾإلفػؿإلم ػ طإلمفػدمإلال ر ػ إلف ػدةإلضػم ت تإل أػبإلمػ إل
إل  إللبلأاثم ر.     إلمفإلص تكفإلاالأاثم رإلكإلهنإلضم ت تإلص تكت

ف  ثإل ر دإلمفإل ثفتإلاكايدإلالأ ط إلاليزائر  إل مر زإلإلددارإلإلحتأارراإلمم إلأفؽإلت  إلالمعرعإلاليزائرم
 ػ إلكإل اػ إل  سػزإلالمأػاثمرإلالسرتأػنإل إلحإلالرراراتإلكإلالاعر   تإلالانإلا ػززإلالأػ  دةإلالكطت ػ إلمػفإلي ػ 

ممإلالاتم ػ إلا ػكفإلالػكطتنإلحإلإلاالصادػ ديػؿإلاتم ػ إلل ػذهإلالرػكات فإلمػفإلمإلاالتد  عالا  كفإلكإلالا كدإل   إل
 إلكإلد مػػتإلاػػنإلدػػدرتإلسػػنإلظػػؿإلاليزائػػرإلالمأػػار  سػنإل طػػ رإلاعػػر   تإليزائر ػػ إلفطر رػػ إلغ ػػرإلمف عػػرةإلال

حإلفهترإل أاس دإلمػفإل ر ػ إلاالأػاثم رإلإل63/277ي ءإلسنإلتدكصإلص تكفإلإلاليزائرإلهذاإلالمأ  إل أبإلم 
اليد ػػػدةإلالدػػػ درةإل ػػػفإلالأػػػ ط إلإلدل ػػػؿإل  ػػػ إلالاتظ مػػػ تإل"إل01/07/1962االأػػػاثم راتإلالمتيػػػزةإلف ػػػدإل"

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم س  فإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلا م   إلف لاه نإلادر ي  إل فإلالضم ت تإلالماسؽإل     إلسنإلااس ص  تإلإلحإلكإلاليزائر  إلدكفإلضبكط
  الإلمفإلحإلاليزائػػػػرمإل  ػػػػ إلمفػػػػدمإل ر ػػػػ إلاالأػػػػاثم رعػػػػ رإلسػػػػنإلهػػػػذهإلالس ػػػػرةإلمفإلرغػػػػـإلاه  ػػػػدإلالمعػػػػرعإلت مػػػػ إل

س مػػ إل هػػصإلإل63/277مػػفإلالرػػ تكفإل03إلتظػػراإللمػػ إليػػ ءتإلفػػرإلالمػػ دة إلاال اػػراؼإلف ػػ إل فرػػ إلتأػػف  إلسرػػطإل
طف  ػنإلمكإلم تػكمإلهػكإل ػؿإلعػهصإلإلاأليتفػنسردإلا افرتإلالمأػاثمرإلحإلا ر ؼإلمس كـإلالمأاثمرإلاأليتفن

م رػػدةإل اػػ إلسػػنإل  لػػ إلاليتأػػ  إلإل عػػ  التطػػرحإلامأػػهل إلالعػػهصإلالطف  ػػنإلالإلسإلمػػفإليتأػػ  إلميتف ػػ إلحإل
 اهػذإلسػنإلال ػ دةإلعػ ؿإلالعػر  إلاأليتف ػ إل ث ػرإلف ػضإلإل إلاال اراؼإلف لعهصإلالم تكمإلالػذمممإلحالمزدكي 

 ػػػدةإلم ػػػ   رإلإلالمعػػػرعاصاػػػرحإلإلاإلطػػػ ركسػػػنإلهػػػذاإلدم إل ا  ػػػؽإلاألمػػػرإلفا د ػػػدإليتأػػػ ا  إلحإل تػػػإل إلالدػػػ كف ت
إلإل: 1 لا د دإليتأ  إلالعر  إلمفإلف ت  

إلإلالعر  تإلكإلمأ رمإلالعر  .إلاها  رالم   رإلالم أسإل   إلإل-

إلكإلم   رإلالمررإلااليام  ن.م   رإلالرص ف إلإلاالتدم جحم   رإلإل-

ام عػ  إلمػعإلمػ إلإلح63/277الرػ تكفإلالم  ػ رإلاأله ػرإلالػذمإلاػزامفإلمػعإلدػدكرإلصدإلافت إلالمعػرعإلاليزائػرمإل
غ ػرإلمفإلإل إل62/166الػذمإلاػـإلامد ػدإلال مػؿإلفػرإلفمكيػبإلالرػ تكفإلإلهكإلم مكؿإلفرإلسنإلالر تكفإلالسرتأػنإلح

إلمهم ػػػػ مػػػػفإلإلح63/277م رإلثاال اػػػػراؼإلف لعػػػػر  إلاأليتف ػػػػ إلمعػػػػارطإلف لهضػػػػكعإللعػػػػ    تإلصػػػػ تكفإلاالأػػػػا

                                                           
إل.170إل.صإلتسأرحإلمريعإلحإلال ي إلالي بللنإل-1
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إل  ار  .الضم ت تإلالانإلمت   إلهذاإلالر تكفإلاأله رإلل عر  تإلاأليتف  إلمر فؿإلااللازام تإلالانإلارعإل   إل
إل:تكضلإلذلؾإلسنإلالتر طإلالا ل  

إلإل.الضم ت تإلالمهكل إلل عر  تإلاأليتف  إلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.1المت سأػػػػػػػ إلاأليتف ػػػػػػػ إلايتػػػػػػػبالاماػػػػػػػعإلف م  ػػػػػػػ إليمر  ػػػػػػػ إلاأػػػػػػػملإلل م أأػػػػػػػ إلاأليتف ػػػػػػػ إلالم امػػػػػػػدةإلإل-
فعػرطإلمفإلاأػا مؿإلهػذهإلالرػركضإلسػنإلإلل دكلػ حال ؽإلسنإلال دكؿإل   إلصركضإلمفإلال  ئػ تإلالم ل ػ إلإل-

إلي  ز.ا م   تإلال

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاألكلك ػػػػ إلسػػػػنإلط فػػػػ تإلالدكلػػػػ إلالمهددػػػػ إلل دػػػػسر تإلال مكم ػػػػ إلالما  رػػػػ إلف ألعػػػػب ؿالاماػػػػعإلف ػػػػؽإلإل-
إلإل.الاكر دكإل

إلكالضػػرائبإللمػػدةإلهمػػسإلأػػػتكاتإل مػػ إلاأػػاس دإلالعػػر  إلاأليتف ػػ إلإل- إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمػػفإلاهس ضػػ تإلمهػػػرلإل  ػػ إلالرأػػـك
إل.2م ض إلكإل   إلم داتإلالاي  زات

إلإل.العر  تإلاأليتف  االلازام تإلالم ر ةإل   إل  اؽإلإلإل

ف ػػذاإلااللاػػزاـإل ا مػػؿإلإلاإلهػػبلؿكإلسػػنإل  لػػ إلحإلارص ػػ إلال ػػدإلال  م ػػ إلالم   ػػ االلاػػزاـإلفضػػم فإلالا ػػك فإلكإلإل-
إلإل.3المأاثمرإلاأليتفنإلمداءإلرأـإلالا ك فإلالم تن

إلإل.الا تكلكي  اتم  إلالكطت  إلفي بإلالمأ هم إلسنإلالإل-

الم امػػدإلكإلمضػػ ؼإلالمعػػرعإلاليزائػػرمإلاعػػاراطإلاػػهم فإلاتس ػػذإلهػػذهإلااللازامػػ تإلفهضػػكعإلالمأػػاثمرإلاأليتفػػنإل
صفػػؿإلالػػكزارةإلالكدػػ  إل  ػػ إلإلمػػفإل  ػػثإل  س ػػ إلاتس ػػذإلالفرتػػ متإلالم عػػرإل   ػػرإلمػػفلرص فػػ إلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إل

إل دػداررػرارإلاال امػ دإلل ػ إل ػؽإللإلفه دإلهػذهإلااللازامػ تإلس لي ػ إلالمدػدرةإلإلاإلهبلؿكإلسنإل  ل إلحإلالرط ع
إلصرارإلأ فر.
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فار  ػدإل ر اػرإلإلحالسرتأنإلبلأاثم رإلاله ص ظ رإلمفإلهبلؿإلذلؾإلمفإلالأ ط إلاليزائر  إلصدإلكض تإل داإلل
كإلال مػػؿإلكسػػؽإلمػػ إلاهطػػطإللػػرإلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إلكإل أػػبإلفرتػػ متإلحإلسػػنإلاها ػػ رإلالتعػػ ط تإلاالأػػاثم ر  إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالتعػػػػ طإلاالصادػػػػ دمإلالسرتأػػػػنإلسػػػػنإلاليزائػػػػر.إلار ػػػػ صإل لػػػػ مدلإلإلممػػػػ إلحالاتم ػػػػ إلالػػػػذمإل ت أػػػػبإلاليزائػػػػر
 أػػبإلمػػ إلإلاألي تػػبالهػػ صإلف الأػػاثم رإلصػػدإلسػػرؽإلفػػ فإلالمأػػاثمر فإلإل63/277مفإلالرػػ تكفإلإل لػػ ته ػػصإل

م ػزإلفػ فإلالعػر  تإلاأليتف ػ إلحإلف  ثإلمترإلام  رإلالظركؼإلل ادهؿإلسنإلالتع طإلاالصاد دمإل طرؼإلس  ؿإل
كإلالعػر  تإلذاتإلاالصادػ دإلالمهػا طإلحإل الإلمفإلالمعػرعإلالم امدةإلكإلالعر  تإلالمتعهةإل فإلطر ػؽإلااس ص ػ إل

 كأػػ   إلإل1صػػدإلاهاػ رإلتظػػ ـإلالعػػر  تإلذاتإلاالصادػػ دإلالمهػػا طإل63/277صػػ تكفإلاالأػػاثم رإلاليزائػرمإلسػػنإل
ارك ػػػ إلاالصادػػػ دإلإل لػػػ  إلالاػػػنإلا ػػػدؼإلاالأػػػاثم راتإلالمتايػػػإلؿل دكلػػػ إلاليزائر ػػػ إلف لاػػػدهؿإلسػػػنإل رػػػاأػػػملإل

إلإلالا  ـإلس   إلف لضكافطإلالا ل  إل:إل م  ت  معإلإلحإلاالعارا ن

تػػػػ إلالكطت ػػػػ إلاليزائر ػػػػ إلل عػػػػر  تإلذاتإلاالصادػػػػ دإلالمهػػػػا طإللػػػػرممإلال يإلاألأ أػػػػ  األتظمػػػػ إلإل هضػػػػ عإل-
إلإلإل.2طرضإلالرص ف إل   إلالعر  تإلذاتإلاالصاد دإلالمها   إللسكإلهذاإل متلإلل دكل إلسرد إل ر رلبلأاثم رإلحإل

ل ػػذهإلإلاألأ أػ  إلاألتظمػ ااماػعإلال يتػ إلالكطت ػ إللبلأػاثم رإلفأػ ط إلارد ر ػ إلكاأػ  إلام ت ػ إلمػفإلرسػضإلإل-
إلإلمعإلاكي   تإلالأ ط تإلال مكم  .إلإلاابلءـالعر  تإل ذاإلرمتإلمت  إلالإل

مفإلالر تكفإلإل  25 عارطإلمفإلاتصإلاألتظم إلالم أأ إلل عر  تإلذاتإلاالصاد دإلالمها طإل أبإلالم دةإل-
كمفإلاألأػػ ـإلالمم ك ػػ إلل عػػر ؾإلاأليتفػػنإلحإل  ػػ إلصػػدرةإلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إللعػػراءإلال دػػصإلمكإلإلإل63/277

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.3  ػػػكفإلل ػػػ إل ػػػؽإلالعػػػس  إلسػػػنإل  لػػػ إلالف ػػػعإلمكإلالا ك ػػػؿإلمكإلالاتػػػ زؿإل ػػػفإلتسػػػسإلال دػػػصإلمكإلاألأػػػ ـ
إلإلحإلام رسإلهذاإلال ؽإل م إلسنإلعػ ؿإلمػتلإلمكاسرػ إللمف عػرةإلإلهػذهإلالادػرس تإلمفإل  ؽإلل دكل إل- مكإلمفإلارػـك

إل. 4 هذهإلالدكل إلفذاا  إلفعراءإلهذهإلال ركؽ

الاػػدهؿإلالس  ػػنإلسػػنإلاكي ػػرإلر كسإلممػػكاؿإلاالأػػاثم راتإلإل لػػ تأػػاتاتإلممػػ إلأػػفؽإلمفإلالدكلػػ إل  تػػتإلاأػػ  إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.كإلار ػػػػػػػ صإل ر ػػػػػػػ إلالمأػػػػػػػاثمرإلاأليتفػػػػػػػنإلإلح ـإلس  ػػػػػػػ إللاتم ػػػػػػػ إلاالصادػػػػػػػ دإلالػػػػػػػكطتنكإلالػػػػػػػا إلاأليتف ػػػػػػػ 
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 ليزائرإلفػالتعػ طإلاالصادػ دمإلسػنإلمها ػؼإلمي الاػرإلإل ؿإلهذهإلاألأػف بإلالمػذ كرةإلأػ فر إلمدتإل لػ إلار ػ ص
إلإلإلإلإلإل.63/277هبلؿإلأر  فإلالر تكف

I-2-2-إلإل(دةإلالكطت   ل أ إلاأليتفناالأاثم رإلإل هض عإل 66/284ص تكفإلاالأاثم رإل

هػبلؿإلساػػرةإلاطف ػػؽإلكإلاأػػاثم ره إلإلاألمػكاؿكإلالسأػػ دإلالكاضػلإلسػػنإلاأػػا بلؾإلإلاإلتاػ ج فإلاتهسػ ضإلمأػػاكلإل
إل لػ إل ممػ إلد ػحإل19/06/1965دإلل اتم  إلف دإلاتربلبإلفركزإلادكرإليد إل ل مدلإلإلحإل63/277الر تكفإل
 إلام عػػػ  إلمػػػعإلهػػػذهإلإل 1   زمػػػ إلا سػػػؿإلل دكلػػػ إلل هػػػركجإلمػػػفإلمزما ػػػ إلاالصادػػػ د  إلالعػػػ م  إل يػػػراءاتإلااهػػػ ذ

كإلاأػػافدالرإلفاعػػر عإليد ػػدإل   ػػدإلالتظػػرإلإل63/277مي ػػسإلالثػػكرةإلهتػػذاؾإل لبػػ ءإلالرػػ تكفإلإلاراػػهلالادػػكراتإل
  .إلسنإلالتظ ـإلالر تكتنإللبلأاثم ر

طمهت إلإل ل ف درإلرئ سإلمي سإلالثكرةإلاليزائرمإلاأليتفنإلف ذاإلالاكيرإلاليد دإلحإلم ؿإلالإلرمس ا إلالإل اهثرإل
إلـإلالم اأػف إلسػنإلظػؿإلالتظػ ـإلالأػ فؽإل.الاػنإللػفإلامػسإل رػكص إلالأػ ط إل ػ إلافعػهفإلتكإلإلاألي تػبالمأاثمر فإل

غ رإلمفإلهذهإلالثر إلمػ إللفثػتإلاألي تبإلسنإلالدكل إلاليزائر  إلح  فإلال دؼإلمفإلكراءإلذلؾإلهكإلاأاري عإلثر إل
إل هضػػػػػ عإل لػػػػػ  رمػػػػػنإلالػػػػػذمإلإلحإل15/09/1966المػػػػػ رخإلسػػػػػنإلإل66/2842األمػػػػػرإلافػػػػػددتإلفدػػػػػدكرإلإلمف

تظػػ ـإلالرص فػػ إلالاػػنإلام رأػػ  إلالدكلػػ إلم ػػؿإلإلفػػل بلؿلمتطػػؽإلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إلكإلذلػػؾإلإلاأليتفػػناالأػػاثم رإل
سػنإلإلاأليتفنار  صإلالاكايدإلإلمعإل(إلح63/277صإل   رإلالر تكفإلالمت ؿإل تظ ـإل ر  إلاالأاثم رإلالذمإلت

العػػػػر  تإلذاتإلاالصادػػػػ دإلإل طػػػػ ررإلالا ػػػػ كفإلالػػػػدكلنإلسػػػػنإلدػػػػب ػػػػرإل  ك ػػػػ إلف الالرط  ػػػػ تإلاالصادػػػػ د  إل
إلإله ا فإلالترطا فإلس م إل  ن:تكضلإلإل إلالمها ط

إلإل.تظ ـإلالرص ف إلم ؿإلتظ ـإل ر  إلاالأاثم رإل  بلؿإل-م

 اكصػػؼإلتي  ػػرإلإل63/277مفػػدمإلالمأػػ كاةإلفػػ فإلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إلكإلالاتم ػػ إلسػػنإلظػػؿإلصػػ تكفإلاالأػػاثم رإل إلإل
 لػ إلممػ إلمدلإل  حرغػـإلهػذاإلسػلفإلتا ئيػرإلس عػ  األيتفػنإلحإلكإل   إل يـإلالضػم ت تإلالاػنإل كسرهػ إلل مأػاثمرإل

كإلاب ػرإلالادػكرإلإلتيػ حإلس ػرةإلحإلإل؟األكلك  إلالأ  دةإلمـإلالاتم  ل  إلمفإلإلمس ده إلالأ ط إلفعهفإلمأهل  اردد
                                                           

إلحإلمريعإلأ فؽإلال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(إل ي إلالي بللنإلحإل-1
إل.182صإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلحإلإل80حالير دةإلالرأم  إلرصـإلص تكفإلاالأاثم رإلالماضمفإل15/09/1966حالم رخإلسنإل66/284 األمرإلرصـ - 2
 .إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل17/09/1966الد درةإلفا ر خإلإلإلإلإل
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الإل ا رػؽإلا فعإلل أ  دةإلكإلالإل اأػ كلإلم  ػ إلحإلإلف  ثإلادفلإلالاتم  إلميردإل تدرإلحإلالاتم  إلاالصاد د  
االأػػاثم رإلإل هضػػ عكإلحإلالرص فػػ إلم ػػؿإلتظػػ ـإل ر ػػ إلاالأػػاثم رإل  ػػبلؿكإلهػػنإلإلإل أػػاراا ي  ذلػػؾإل الإلفػػهداةإل

إلالأػػ ط إل  ػػ إلا مػػؿإل ػػبءمتطػػؽإلالأػػ  دةإلالكإلإل لػػ إلاأليتفػػن إلطت ػػ إل.إل فإلافتػػنإلهػػذاإلالمفػػدمإل ػػك نإلف ػػـز
ف ػػػذاإلسػػػلفإلاالأػػػاثم رإلإلاألي تػػػبإلسػػػنإلالم ػػػدافإلاالصادػػػ دمإل صإلاكايػػػدإل كإلار ػػػحإلالاتم ػػػ إلفدػػػكرةإلاتسراد ػػػ 

ص تكت ػػ إلل ػػػ إلاألكلػػ إلإل1مزدكيػػ إل ف  ػػا ػػػؿإلم  ػػرإلاإلكإل سرػػدإلاأػػاربلل ارإلاايػػ هإلالأػػ ط إلال مكم ػػ إلاأليتفػػن
إل  مت إل   إلرمأم ؿإلاالأاثم رإلالمعارؾإل.إلالإلاههذإلع ؿاصاد د  إلإلالث ت  إلالمأفؽإلكإلالا  صدمظ رإل

إلإل:الاف   إلالر تكت  إلإلإل

الاػنإلص دػتإلإلإل66/284مفإلمهـإلالاطكراتإلالانإل د تإلسنإلصط عإلاالأاثم رإلسنإلاليزائػرإلف ػدإلدػدكر
هكإلرفطإلال دكؿإل   إلاال ام دإلفعرطإلال دػكؿإل  ػ إلاػره صإلمأػفؽإلحإلاأليتفن ث راإلمفإلاالأاثم رإل

حإلف  ػػثإلإلإلسػػنإلالرط  ػػ تإلغ ػػرإلال  ك ػػ إلاأليتفػػنمػػعإل دػػرإلتعػػ ط تإلالمأػػاثمرإلحإلإل2العػػر  إل تعػػ ءصفػػؿإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل3الػكطتنإلل دكلػ إلكإلال  ئػ تإلالا ف ػ إلل ػ إللبلصادػ دسػنإلالرط  ػ تإلال  ك ػ إلإلاالأاثم راتا كدإلمع ر عإل
األيتفػػنإل مػػ إل عػػارطإل  ػػ إلالمأػػاثمرإلحإلمػػفإلالرط  ػػ تإلال  ك ػػ إلاأليتفػػنالمأػػاثمرإلمأػػاف دإلإلكإلفػػذلؾإلسرػػد
لط ػبإلاال امػ دإلال عػؼإل ػفإلت اػرإلسػنإلاالأػاثم رإلسػنإلالرط  ػ تإلالب ػرإلال  ك ػ إلمػعإلاػكسرإلإلغداةإل  دا ر

إلإل:إل4كإلهنإل66/284مفإلالر تكفإلإل21الم    رإلالمذ كرةإلسنإلالم دةإل

.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاله ري ػػػػ إلل دػػػػ دراتإلالم   ػػػػ إلاليزائر ػػػػ إلاألأػػػػكاؽسػػػػنإلسػػػػالإلإلاأليتفػػػػنمػػػػدلإلمأػػػػ هم إلالمأػػػػاثمرإلإل-
إل.إلاألكل  إلالم    دري إلاأا م ؿإلالمكادإلإل-

إلالمأاكردةإلسنإلابط  إلمف  إلاالأاثم رإلاألمكاؿمدلإلمأ هم إلر كسإلإل-

إل.إلإلإلرإلمت دبإلالعبؿإلل  دإلال  م  إلاليزائر   ايام    إله د إلاكسإلااللازاـإلفر كدإل-
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اليزائر  إلل ر تكفإلاليزائرمإلاطف ر إللر  دةإل ص  م  إلإلاألراضنسنإلالماكايدةإلإلاأليتف   هض عإلالعر  تإلإل-
إل. تكفإلالمدتنإلاليزائرمإلمفإلالرإل10الركات فإلطفر إلل م دةإل

 :اٌتجعُخ االلتظبدَخإلإلإل

 اػػػ إل أػػػ هـإلسػػػنإلإلإلاأليتفػػػن إلل مأػػػاثمرإل ػػػصادػػػ د  إلهػػػنإلا ػػػؾإلالضػػػم ت تإلالممتكإلالمردػػػكدإلف لاف  ػػػ إلاال
معػػرك  إل الإل ذاإل ػػ فإلمرافطػػ إلفمدػػ   إلإلالاػػهم ـإلالإل  ػػكفكإلحإلإل1المر فػػؿإلسػػنإلاطػػك رإلاالصادػػ دإلاليزائػػرم

الػػذمإل  ػػكفإلمأػػ كمإلإلال ػػؽإلسػػنإلال دػػكؿإل  ػػ إلالا ػػك ضإلاأليتفػػنضػػمفإلل مأػػاثمرإلحإلف  ػػثإلإل2  مػػ 
تيػ زهإلفػر كسإلك م فإلا ك ؿإلمف  إلالا ك ضإل ذاإل  فإلاالأاثم رإلصدإلاـإلاحإلإل3لؤلدكؿإلالد س  إلل م أأ 

إلإلممكاؿإلميتف  إل.

سػػنإلال م  ػػ إلالمهكلػػ إلإلاأليتفػػناأػػ كمإلفػػ فإلالمػػكاطفإلكإلالمأػػاثمرإلالمبل ػػظإلمػػفإلهػػذهإلالضػػم ت تإلفهت ػػ إل
رده إلالانإلمكإلاله د إلكإلهذاإل ي  رإل هضعإلل ر كدإلالانإلامسإلتظ ـإلالم    إلالكطت  إلإلحإللؤلسرادإلكإلاألمكاؿ

الما  رػػػػ إلفس ػػػػرةإلالام  ػػػػزإلفػػػػ فإلالم   ػػػػ إلاله دػػػػ إلإلحإل1976مػػػػفإلدأػػػػاكرإل16المعػػػػرعإلسػػػػنإلتػػػػصإلالمػػػػ دةإل
إل.إل4االأاببلل  إلكإلالم    إلاله د إلالب رإلاالأاببلل  

ممػ إل اراػبإل تػرإلسرػدافإلالمأػاثمرإلحإل  ػكفإلمم ػفإلكإلم ػدكدإلإلاأليتفػناطف ؽإلهذهإلالس رةإل   إلالمأاثمرإل
ال م   إلكإلسػنإلف ػضإلال ػ التإلسػنإلال ػؽإللم    إلاله د إلاالأاببلل  إلل  ؽإلسنإل ئزإل   إلاال إلاأليتفن

تسأػػػ  إلالمأػػػاثمرإلإل لػػػ كإلمثػػػؿإلهػػػذاإلاالأػػػاتا جإل س ػػػؿإلفلدهػػػ ؿإلالعػػػؾإلحإلسػػػنإلالا ػػػك ضإلسػػػنإل  لػػػ إلالاػػػهم ـإل
  إلكإلالم   ػػ إلالب ػػرإله دػػ إلسػػنإلظػػؿإلغ ػػ بإلم ػػ   رإلدص رػػ إلل سدػػؿإلمػػ إلفػػ فإلالم   ػػ إلاالأػػاببللإلاأليتفػػن

إل لػ إلممكالرسنإلا ك ؿإلر كسإلإلاأليتفناثمرإلصدإلص دإلالمأإل66/284ف إلض س إلمفإلالر تكفإلاالأاببلل  إلحإل
افػػ ط إلإل لػػ إلمدت ػػؿإلهػػذهإلالتدػػكصإلالاعػػر    إلإل.5الم ل ػػ إلز ػػررػػ إلكإلالهػػ رجإلفعػػرطإلال دػػكؿإل  ػػ إلمكاس

إلؽإل ل ػػرإلف لعػػرحإلكإلالاسدػػ ؿإلسػػن ػػدكثإلمزمػػ تإل ػػ دةإلالاػػنإلأػػتاطرإلإل لػػ فػػؿإلكإلال بلصػػ تإلفػػ فإلالف ػػد فإلحإل
إلإل ت درإلال ر إلمفإلهذاإلالف ث.

                                                           
إلحإلمفإلالمريعإلتسأر.إل04الم دةإلإلإل- 1
إلحإلإلمفإلالمريعإلتسأرإلإل06الم دةإلإلإل- 2
 حإلإلمفإلالمريعإلتسأرإل08الم دةإلإلإل- 3
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  :العر  تإلذاتإلاالصاد دإلالمها طإل ط ر درإلالا  كفإلالدكلنإلسنإل -ب

رافػعإلمػفإلصػ تكفإلاالأػاثم رإلالعػر  تإلضػمفإلفتػكدإلالرأػـإلاللردإلتظػـإلالمعػرعإلاليزائػرمإلمأػهل إل تعػ ءإلهػذهإل
الاػػػػنإلاأػػػػملإلل دكلػػػػ إلف لاػػػػدهؿإلسػػػػنإل رػػػػؿإلاالأػػػػاثم راتإلإلاإلأػػػػاراا ي  ا افرهػػػػ إلالكأػػػػ   إلإلإلكحإلإل63/277

 فإلاها ػػػػ رإلتظػػػػ ـإلالعػػػػر  تإلذاتإلاالصادػػػػ دإل لػػػػ إلارك ػػػػ إلاالصادػػػػ دإلاالعػػػػارا ن.إلالمتايػػػػ إلالاػػػػنإلا ػػػػدؼإل
إلصرارإل  ددإلمد رإلالدكل إلاليزائر ػ هكإلإلفؿإلحإلالمها طإل تمكذجإل ط رإلل ا  كفإلالدكلنإلل سإلكل دإلالددس 

 مػػػ إلإلح23إلسػػنإلالمػػ دةإل63/277تػػصإل   ػػرإلفرتػػ متإلطػػراف سإلمػػػفإلصفػػؿإلكإلم ػػدإل   ػػرإلصػػػ تكفإلاالأػػاثم رإل
كإلس رةإلالا  كفإلالدكلنإلفكاأػط إلسنإلم دارإلالث لث إلحإلإل66/284االأاثم ره متتإلتسسإلالس رةإلسنإلص تكفإلإل

ا ػػززإلمػػفإلاالأػػاببلؿإلاالصادػػ دمإلإلكا ػػدإلمػػفإلمأ أػػ  إلالعػػر  تإلذاتإلاالصادػػ دإلالمهػػا طإلل ػػ إلمفػػرراتإل
إلإل:1ال  مت إلاالأا م ر  إلتذ رإلمت  

فدػس إلمأػ هـإلسػنإلرمسإلالمػ ؿإلااليامػ  نإللا ػؾإلإليتف ػ األإلاألمكاؿالرص ف إلالدائم إل   إل ر  إلر كسإلإل-
إلإلإلالعر  ت.

كإلتظػػ ـإلاالأػػاثم رإلإلال ػػ ـحإلاالصادػػ د  سضػػؿإلدكلاػػراضإلمػػ إلفػػ فإلالتظػػ ـإلاالعػػارا نإلالػػذمإلالا ػػ رإلإل زالػػ إل-
 فت ءإلصط عإله صإلصكم.إل ل الذمإل أ  إلإلاأليتفن

را   إلسػػنإلاتم ػػ إلف ػػضإلالرط  ػػ تإلالث تك ػػ إلا أػػ  دإلالدكلػػ إل  ػػ إلا مػػؿإلم فػػ ءإلالاتم ػػ إلمػػفإلهػػبلؿإلاعػػإل-
إلإلإل. غ رإلال  ك  )

 تعػػ ءإلافتػنإلهػذاإلالتظػ ـإلالمهػا طإلسػنإلإل لػ هػذهإلالمفػرراتإلالكاضػ  إلالم ػ لـإلدس ػتإلف لأػ ط تإلاليزائر ػ إل
الاػػػنإلمػػػفإلهبلل ػػػ إلامػػػ رسإلالدكلػػػ إلأػػػ  دا  إلألفإلهػػػذهإلالعػػػر  تإلغ ػػػرإله ضػػػ  إلإلالعػػػر  تإلاالصادػػػ د  إلح

مػفإلالرػ تكفإلإل03فؿإلاهضعإللر ػكدإلاتظ م ػ إل أػبإلتػصإلالمػ دةإلإلتفنإلحاأليفدس إلمط ر إلإلرادةإلالعر ؾإل
إلاألتظمػ ف  ػثإلمفإلإلحإلاي ؿإلمت  إلميػردإل طػ رإللاتظػ ـإلال بلصػ تإلاالصادػ د  إلمػعإلالهػ رجإلكإل284/إل66

                                                           
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلأ فؽإلمريعإلال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(حإلح ي إلالي بللنإلإل-1

إل.189.إلص    
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عػػر ط إلمفإلحإلل ػػذهإلالعػػر  تإلالإلاػػدهؿإل  ػػزإلالاتس ػػذإل الإلف ػػدإلالمدػػ دص إل    ػػ إلفمكيػػبإلمرأػػكـإلاألأ أػػ  
إل:إل1لعركطإلالا ل     إلاإلاأليتفن كاسؽإلالمأاثمرإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ػػػ إلعػػػراءإليػػػزءإلمكإل ػػػؿإلاألأػػػ ـإلالاػػػنإلاما   ػػػ إلكإل ػػػذاإلعػػػركطإلمم رأػػػ إلا ػػػؾإلالرػػػدرةإل.صػػػدرةإلالدكلػػػ إلإل-
الرممإلف لمكاسر إلسنإل  ل إلالف عإلمكإلالا ك ؿإلمكإلالاتػ زؿإلإل فداءمكإلإل ؽإلالعس  إلصدرةإلالدكل إل   إلمم رأ إل-
ا ك ؿإلر كسإلممكالرإل الإلسنإل ػدكدإلإلاأليتفنكالإل م فإلل عر ؾإلفإلال دصإلمكإلاألأ ـإلالانإلاما    حإل 

الإل ا ػدلإلإلاألرفػ حا ك ػؿإلإل  إلل عػر  إلذاتإلاالصادػ دإلالمهػا طإلإلحإلكالدػ سإلاألدػكؿتأف إلمأ همارإلسنإل
ه إل إلف إلض س إلمفإلهذاإلالتكعإلمفإلالعر  تإل اـإل تع إلحإلأتك  إلكإلفاره صإلمفإلالفتؾإلالمر زمإل%16تأف إل

هضػػػعإلل رػػػ تكفإلاليزائػػػرمإلكإلمررهػػػ إلاأليتفػػػنإلحإلاإلفمكيػػػبإلفركاك ػػػكؿإلااسػػػ ؽإلفػػػ فإلاليزائػػػرإلكإلالمأػػػاثمر
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.%49إلاأليتفػػػػػن دػػػػػ إلالعػػػػػر ؾإلإلس ػػػػػرإلالإلاايػػػػػ كزإلالػػػػػذمسرػػػػػكفإل  ػػػػػ إلرمسإلالمػػػػػ ؿإلا مػػػػػ إل إلحإلاليزائػػػػػر

 حال س إلاالصاد د  إللد للإلاليزائرإلتأاتاتإلمم إلأفؽإلمفإلالعر  تإلذاتإلاالصاد دإلالمها طإلصدإلري ت

إل:2الرراراتإلكإلذلؾإلألفإل ددارسنإلمي ؿإلالاأ  رإلكإلإلاإلدار  صكا  إلاالصاد د  إلكإلكإل ززتإلإل

إل%49الإلاا ػػدلإلإلاأليتفػػنهػػذهإلالعػػر  تإلرمأػػم ل  إلمم ػػكؾإلل طػػرؼإلالػػكطتنإل ذإلمفإل دػػ إلالعػػر ؾإل -
 مفإلرمسإلالم ؿإلالاهأ أنإلل عر  .

ألفإلالطػػرؼإلالػػكطتنإلإلحإلرمسإلمػػ ؿإلالعػػر  تإلذاتإلاالصادػػ دإلالمهػػا طإل ب ػػبإل   ػػرإلالطػػ فعإلال مػػكمن -
إلاأل  ػ فكإلهػكإلسػنإلغ لػبإلحإلإل%إل51األصػؿمفإلرمسإلم ؿإلالعر  إل  ػ إل   إلالتد بإلاأل فرإل  كزإل
رغفاػرإلسػنإلاالأػاثم رإلإلسػنإل  لػ إلالاػهم ـإلكإل ر ػؿإلمػفإلاأليتفػنهذاإلم إل ه ؼإلالعر ؾإلإل إل%60 سكؽإل

 فم ت  المف عرح األيتفن رسضإلاالأاثم ر سن ت  إلاليزائر    د سنإلاليزائرحإلكإلمفإلي  إلمهرلإل
 . األيتفن الرمأم ؿ رسض ههر

كإله ضػ  إلل رػ تكفإلإل  س إلالمرراتإلااليام   ػ إلل عػر  تإلذاتإلاالصادػ دإلالمهػا طإلماكايػدةإلفػ ليزائر -
  .مم إل ريلإلال س إلل طرؼإلاليزائرمإلسنإل  ل إلالتزا  تحإلإل3اليزائرم

                                                           
إلحإلمريعإلأ فؽ.إل66/284مفإلص تكفإلاإلأاثم رإلإل03الم دةإلإل-1
2
إلفكي طنإل زإلالد فحإلالتظ ـإلالر تكتنإللبلأاثم رإلسنإلصط عإلالط ص "سنإلاليزائر"إلكإلالماب راتإلالدكل  حمطرك  إلإل- 

إل.135حإلص.إل1حإلي م  إلاليزائر2016د اكراه سرعإلالر تكفإلاله ص(حأت إلإلإلإلإلإل
3
إل اله رج سن الرئ أن مر زه    كف الان العر  ت ....إل« مفإلالر تكفإلالمدتنإلاليزائرم:إل02السررةإلإل50الم دةإل - 
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II-    فٍ سُبسخ اٌّحشولبد خبطخ إستشاتُدُخوسٍُخ  سىٔب طشانششوخ                                           

 .و االلتظبد اٌىطٍٕ عبِخ                            

الثػػركاتإلالط صك ػػ إلكإلالم دت ػػ إلإلحإلإلاأػػاري عسػػنإلإلأػػكت إلطػػراؾعػػر  إلإل أػػاراا ي   رإلسأػػصفػػؿإلالػػدهكؿإلسػػنإلا
الانإلكيدتإلألي   إلمعإل فرازإلم  تا ػ إلإلاألهداؼظركؼإلتعهةإلهذهإلالعر  إلال  م إلكإلإل ل  يبإلمفإلتع رإل
إلسنإلهذاإلالرط عإل.

II-1-  إلإلو أهذافهب سىٔب طشانٔشأح ششوخ
II-1-1-إلإلإلٔشأح ششوخ سىٔب طشان إلإل

إل  تػػتإلميفػػرةإل  ػػ إلمكاي ػػ إلاصادػػ دإلماػػردمإلكحإلإل1962ف ػػدإل دػػكؿإلاليزائػػرإل  ػػ إلاأػػاربلل  إلأػػت إلإلإل
الم ػػ مبلتإلاالصادػػ د  إلكإلالمفػػ دالتإلإلهػػشإلمػػرافطإلفدكلػػ إلكا ػػدةإلهػػنإلسرتأػػ إلحإلالاػػنإلأػػ طرتإل  ػػ إل ػػؿ

ف  ػػثإل ػ زتإلالعػػر  تإلمدػ ل   إل إلالم ركصػػ تإل أػبإلمػ إلاراضػػ رإلإله متا ػػ إل  ػ كم  مػتإلإلحالاي ر ػ 
إلحإلك%18  زتإل   إلإلاألكركف  كإلإلاألمر    مم إلالعر  تإلمفإلرهصإلالاتر بإلحإلإل%67السرتأ  إل   إل

إلمػػػفإلرمسإلمػػػ ؿإل%40.5بإلمػػػفإلمأػػػ   إلالاتر ػػػبإلف ػػػدإلمأػػػ هما  إل%4لػػػـإلام ػػػؾإلاليزائػػػرإلأػػػكلإلتأػػػف إل
ألفإلالعر  تإلال  م إلسنإلدت   إلالفاركؿإل  تتإلاهضعإلأل   ـإلص تكفإلالا د فإلإلحإل1إلالسرتأ  إلإلالعر  ت
 الإلمت ػػ إلاضػػمتتإلميمك ػػ إلم ػػدتإل  ػػ إلفتػػدإلالك ػػدةإلالاراف ػػ إلحإل1962إلم س ػػ فااس ص ػػ تإلإلرغػػـإلمفالسرتأػػنإل

  ػػػ إلثركا ػػػ إلالطف   ػػػ إلسػػػنإلالدػػػ راءإلإلمػػػفإلالتدػػػكصإلالاػػػنإلسرضػػػا  إلسرتأػػػ إلل  ػػػدإلمػػػفإلأػػػ  دةإلاليزائػػػر
حإلالػذمإلمفرػ إل  ػ إلتسػسإلالا دػ ؿإلإلاإلفرػ ءإل  ػ إلأػر  فإلصػ تكفإلالفاػركؿإلالدػ راكمإلمفإلهبلؿإلحه د 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:3الا ل ػػ سرتأػػ إلالتاػػ ئتإلحإلكإلفػػذلؾإل ررػػتإلإل2اػػرإلسرتأػػ إللتسأػػ  إلصفػػؿإل اس ص ػػ تإل  س ػػ فدالضػػر فنإلالػػذمإل د
إل حإلفػؿالػدكؿ اػكارث مفػدم ت  فعػه   هػذ سرتأػ  إلكلػـ ظ ػت التسط ػ  العػر  ت إلدارة الر تكت   المرا زإلإل-
إل.ههر ي تب مف السرتأن الرض ء كف لا لن السرتأن الر تكف أل   ـإله ض   ت فر

                                                                                                                                                                      

إلمفإلإل02السررةإلإل547كإلالم دةإلإل » .اليزائر سن الداه ن الر تكف تظرإلسن مر زه    افر اليزائر سن تع ط كل  إلإلإل
إل. »إلاليزائرم ل اعر ع اليزائر سن تع ط   ام رس الان العر  ت اهضع « الر تكفإلالاي رمإلاليزائرمإلإلإلإلإلإل

إلف ر أـإلأرا رمحإلدكرإلكإلم  ت إلصط عإلالم ركص تإلاليزائرمإلسنإلضكءإلالكاصعإلاالصاد دمإلالدكلنإلكإلا د دإلسنإلإل-1
إلاالصاد د  إلمتعكرةإلحإلي م  إلال  جإللهضرإل رم يأاحإلمذ رةإلOMCمس ؽإلاالتضم ـإل ل إلإلإلإلإلإلإلإل إلإلحف ات إلحسنإلال  ـك
إل.93صإل.إلح2008إلأت إلإلإلإلإلإلإل

2
 - Gérard Destanne DE BERNIS, op cit,  p.579. 

3
إل26فكي طنإل زإلالد فإلحمريعإلأ فؽحإلص.إل- 
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 ي ػػػػ زإلمعػػػػارؾإل عػػػػ ؿإلال  ئػػػػ إلالست ػػػػ إلإلحاليزائر ػػػػ إلاإلدارةي تػػػػبإلإل لػػػػ سرتأػػػػ  إلمكاز ػػػػ إلإل دارةكيػػػػكدإلإل- 
افػػػثإلسػػػنإل ػػػؿإلالمأػػػ ئؿإلالما  رػػػ إلفتعػػػ طإلإلح1دػػػ راءإلاليزائر ػػػ لالأػػػاببلؿإلثػػػركاتإلفػػػ طفإلاألرضإلسػػػنإلا

إلإلالعر  تإلالفاركل  إلال  م  إلسنإلالد راءإلاليزائر  .

  يػ دإلإل لػ إلاألزمػ سرػدإلد ػتإلانإلرمتإلس   إلاليزائرإلتكرإلال ر ػ إلحإلهذهإلالظركؼإلالد ف إلالإلمأ سإلك   
ز ػزإلكإلاأػا م ؿإلكإلاا  ـإلسػنإلالكضػعإللا إلاأليتف  إلحمداةإلاصاد د  إلص درةإل   إلمفإلا ؿإلم ؿإلالعر  تإل

اإلتاػػ جإلغػػداةإلاالأػػاربلؿإلحإلمػػفإل% 10إلمػػعإلال  ػػـإلمفإلاليزائػػرإللػػـإلا ػػفإلام ػػؾإلأػػكلاالأػػاربلؿإلالػػكطتنإلحإل
سػػبلإلفػػدإلمػػفإلكضػػعإل امػػدإل  ػػ إلمف  ػػ تإلالػػتسطإلكإلالهمػػكرإلحإلنإلا ػػؾإلاآلكتػػ إلاتظػػراإلل ػػكفإلدهػػؿإلاليزائػػرإلسػػ
إل دػداراػـإلإل سػنإلظػؿإلهػذهإلالظػركؼإل عإلمفإلعهترإلمفإل  ػرؾإل ي ػ إلالاتم ػ .إلأ  أ إلرع دةإلسنإلهذاإلالرط

الذمإل ػتصإلإل10/01/19642كإلالد درإلفا ر خإلإل31/12/1963الم رخإلسنإلإلإل63/491إلالمرأكـإلرصـ
إل40الكطت ػػ إللترػػػؿإلكإلاأػػك ؽإلالم ركصػػػ تإلفػػرمسإلمػػػ ؿإل ردرفػػػػػإلممإلالعػػػر  إلأػػػكت إلطػػراؾ  ػػ إلص ػػػ ـإلعػػر  إل

إلرصػػـإلإلإل 3م  ػػكفإلد تػػ رإليزائػػرم المػػ رخإلسػػنإلإل66/292اب ػػرإلالعػػ ؿإلالرػػ تكتنإلل م أأػػ إلفمكيػػبإلالمرأػػـك
 كإلالترؿإلكإلالا ك ػؿإلإلاإلتا جالعر  إلالكطت  إلل ف ثإلكإلإلأكت إلطراؾف  ثإلمدف تإلإلح22/12/1966

ف ػػػػبإلف ػػػدإل تضػػػػم ـإلاليزائػػػػرإل لػػػػ إلمتظمػػػػ إلالػػػػدكؿإلكإلل  مػػػػؿإلفتظػػػػ ـإلاألإللاتضػػػػـحإل4الم ركصػػػػ تكإلاأػػػك ؽإل 
إل1969إلأت إل OPEPالمددرةإلل تسط

 ػ إلسػنإلميػ ؿإلالط صػ إللمأػايداتإلالدكلحإلكإلاتظراإلألهم ػ إلهػذهإلالعػر  إلسػنإلاصادػ دإلاليزائػرإلمػفإلي ػ إلإلك
كإلالمامـإلف ألمرإلإل28/04/2005الم رخإلسنإلإل05/07سردإلظؿإلص تكفإلالم ركص تإلرصـإلمفإلي  إلث ت  إلحإل

الػػذمإل ػػتصإل  ػػ إلمفإلإلحإلأػػكت إلطػػراؾإل   ػػدإل  ػػ إلالعػػ ؿإلالرػػ تكتنإللعػػر  إلإل2006المػػ رخإلسػػنإل06/10

                                                           
1
 - Decret n°62 /    du    septembre      portant désignation des représentants de l’etat algérien  

     au conseil d’administration de l’organisme technique franco-Algérien de mise en valeur des  
      richesses du sous sol, J O n°14 du 14/09/1962. 
2
 - Decret n° :63/491 du 31/12/1963, portant agrément de la société nationale de transport et de  

    Commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, J.O n° :04 du 10/01/1964. 
إلففإلرمض فإلمت أ إلحإلدراأ إل ع  ل  إلاأاببلؿإلالمكاردإلالطف    إلالت ضف إلإلكإلمثره إل   إلالتمكإلاالصاد دمحإلدارإلإل-3

إل.222حإلصإل.2014هكم إلل تعرإلإلأت إلإلإلإلإل
4
 .27ص.إلفكي طنإل زإلالد فحإلمريعإلأ فؽح - 
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حإلإلالدكلػ إلهػنإلالكدػ  إل    ػ إلكإل  ػ إلرمأػم ل  إلمأػ ـإلحإلكهػنإلالعػر  إلالكطت ػ إلذاتإلإلأكت إلطراؾعر  إل
إل.1مت  إلااماعإلف أاربلل  إلالاأ  رإل ال

   : أهذافهب  -II-1-2إلإل

إلمػػػعإلال  ػػػـإلمفإلالتمػػػكذجإلالػػػذمسػػػنإلالاتم ػػػ إلاالصادػػػ د  إلحإلإلاألأ أػػػنإل  افػػػرإلصطػػػ عإلالم ركصػػػ تإلالم ػػػرؾ
 ػ إللبلأػاربلؿإلحإلالمكالإلاألكلػ مفإلالكاصعإلالػذمإل   عػارإلهػبلؿإلالأػتكاتإلإلاها رارإلاليزائرإلسنإلالاتم  إلت فع

فإلالرط  ػػػػ تإلام ػػػػؾإلالرػػػػدرةإل  ػػػػ إلا ر ػػػػؽإلالا  مػػػػؿإلفػػػػ إل تا ي ػػػػ م ػػػػزإلهػػػػذاإلالتمػػػػكذجإلفلتعػػػػ ءإلص  ػػػػدةإلكإلا
الدػت   إلإله دػ إلسػنإلا ر ػؾالػدكرإلالر ػ دمإلإلأػكت إلطػراؾكإلفذلؾإلار ػدتإلعػر  إلاالصاد د  إلالمها س إلحإل

إل:2 ل   تتإلا دؼإلإلحألت  الثر   إل

إلاأاري عإلالأ  دةإلاالصاد د  .رسعإلص م إلالمكاردإلالطف    إلالكطت  إلكإلاثم ت  إلكإلإل-إلإلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالم رر إلمفإلالد درات.إلاإل راداتامك ؿإلصط   تإلاالصاد دإلالكطتنإل فإلطر ؽإلإل-إلإلإلإلإل

إله د إلسنإلالم ل  إلل دكل إلإلاإلم  ت  تاتم  إلحإلكإل   إلاكأ عإلالا  مؿإلاالصاد دمإلاإلعراؼإل-إلإلإلإلإل

إلإلمي ؿإلال م  إلالد ف .إلإلإلإلإلإلإل

إل الضركر  إلل دت   تإلالت عئ إل.إلاألكل  اكس رإلالمكادإلإل-إلإلإلإلإلإل

 .كإلاطك رإلكإلارك  إلالدت   إلالفاركل  إلسنإلالفبلدإل تع ءإل-       

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاهم فإلالركافطإلف فإلالدت   إلالفاركل  إلكالب ز  إلكأ ئرإلالدت   تإلكإلالتع ط تإلالم م  إلل  .إل-      

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلز  دةإلا ا  طنإلالفبلدإلمفإلالثركاتإلالفاركل  إلكإلالب ز  إل فإلطر ؽإلز  دةإلكإلاكأ عإلتط ؽإلإلإل-إلإلإلإلإل

إلإل م   تإلالاتر بإلكإلالف ث.إلإلإلإلإلإلإل

إلإل.الم     ا  ي تإلالط ص إلسنإلالأكؽإلاهم فإلاإل-إلإلإلإلإل

 اطك رإلالد دراتإلكز  دةإلكارداتإلالهز ت إلمفإلميؿإلامك ؿإلالمع ر عإلالاتمك  .إل-إلإلإلإلإل
                                                           

1
 .222حإلمريعإلأ فؽإلحإلص.ففإلرمض فإلمت أ  - 

2
إل.233حإلالمريعإلتسأرحإلص.ففإلرمض فإلمت أ إل- 
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II-2-   وسُبسخ اٌّحشولبد سىٔب طشانششوخ: 

تػػذ رإلا ػػد ؿإلصػػ تكفإلالفاػػركؿإلل دػػ راءإلحإلإلسػػنإلأػػكت إلطػػراؾالرائػػدةإللعػػر  إلإلاألدكارصفػػؿإلمفإلتا ػػرؼإل  ػػ إل
كإلإلأػكت إلطػراؾفػرزإلمػدلإلس  ل ػ إلتإللػذمإلكضػ رإلاالأػا م رإلالسرتأػنإل اػ الر تكتنإلل م ركصػ تإلاإلاإلط ر

الاػنإلا امػؿإلإلالانإلا افرإلسػنإلال ر رػ إلالأػ  دةإلاالصادػ د  إلحثركةإلالم ركص تإل سنإلاأاري عإل أاراا ي ا  
إلإلف  إلالأ  دةإلالكطت  حإلفؿإلهنإلالأ  دةإل    إل.

II-2-1-   اٌمبٔىٍٔ ٌٍّحشولبد اإلطبس: 

حإلسػنإلالاعػ ؿإلمتػذإلاػ ر خإلا اعػ ؼإلالػتسطإلف لدػ راءإلاليزائر ػ إلفدمإلالتظ ـإلالر تكتنإللرط عإلالم ركص تإلإلإل
كإلإل22/11/1958المػػػ رخإلسػػػنإل58/1111رصػػػـإلاألمػػػرفمكيػػػبإلإل1958مفإلاػػػـإلااك يػػػرإلسػػػنإلأػػػت إلإل لػػػ 

إل.1كإلالتظػػػ ـإلاليفػػػ ئنإلل ػػػذهإلالتعػػػ ط تإل إلالما  ػػػؽإلف لف ػػػثإلكإلاالأػػػاببلؿإلكإلترػػػؿإلالم ركصػػػ تإلف ألت ف ػػػب
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاأػػػملإلل دكلػػػ إلفمم رأػػػ إلالرص فػػػ إل  ػػػ إل م  ػػػ تإلاالأػػػاببلؿإلإلتدػػػكص  اػػػكمإلهػػػذاإلالرػػػ تكفإل  ػػػ إل ػػػدةإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.األأػػػ  را د ػػػدإلإل لػػػ ف إلضػػػ س إلإلالعػػػر  تحتأػػػ  إلالمأػػػ ر فإلكإلمرػػػرإلكإليإلاإلتاػػػ جكإلا د ػػػدإلمأػػػاك  تإل
الاػػنإلكرث ػػ إل ػػفإلصػػ تكفإلالا ػػد فإلإلالمتيم ػػ إلالأػػ فؽإلالػػذ رإل  ػػ إلتظػػ ـإلالأػػتداتإلاألمػػر مػػ إلاضػػمفإلهػػذاإل

 الم صا إللبلأاببلؿإلكإلاما  زاتإلاالأاببلؿ.إلإلإلاإلي زات  إلذفإلف الأا ع ؼإلكإلالف ثإلكإل

المتظمػ إلإل ػفالمتفثػؽإلإلاإلدارةلد درةإلفعهفإلالتع ط تإلالفاركل  إلفكاأط إلمي ػسإلالا  ـإلسنإلالرراراتإلا -
 .إلإل(OCRS)المعار  إللمت طؽإلالد راءإل

 .إللدكل  إلكإلل سإلل م   ـإلاليزائر  م  م إلال دؿإلاإل ل هكؿإل ؿإلالتزا  تإل  -
إلإلإلصػػدراتإلا ر ػػرإلالفاػػركؿإلسػػنإلاليزائػػرإلمػػفإل لػػ إلاهسػػ ضممػػ إل  ػػ إلالم ػػدافإلالاطف رػػنإلسرػػدإلأػػ تإلسرتأػػ إل -

   فاركؿإلالم ررار ؿإلمفإلأم  إلاليزائرإل ف دإلمددرإللإلإل م  كفإلطفإل اإل2.5إل ل م  كفإلطفإلإل4.5
كإلا ك ػؿإلر كسإلةإلسػنإلاليزائػرإلحالا  ـإلسنإل ر  إلر كسإلممكاؿإلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلالمأاثمرإل -
كإلت عؼإل ػفإلف ضػ  إلمػفإلهػبلؿإلادػر لإل  اػبإلالدكلػ إلالسرتأػنإلكال  إلت كإلسرتأ إلفارت  تإلماتك  إلحإلمم

إل1964ل مي سإلاالصاد دمإلااليام  نإلسنإليكافإلإلJ. De Broglieإليكفإلدكفركص نإلإلل ع كفإلاله ري  
 لػػ إلمػػفإل ػػؿإلعػػ رإلكإلارأػػؿإلميػػكرإلال مػػ ؿإلإل31 ػػؿإلال ر  ػػ تإلالم ل ػػ إلاػػاـإلسػػنإلفػػ ر سإلسػػنإلإل« :2فركلػػر

إلالث تنإلمفإلالع رإلالمكالنإلا كفإل أ فاليزائرإلال  دم إلحإل  تإلالمأاثمر فإلسػنإلالفاػركؿإلف  ثإلسنإلال ـك
                                                           
1
 - Ordonnance n°: 58/ 1111 du    /11/ 1958 , J O française du   /11/1958 . 
 OCRS, organisation commune des Régions SAHARIENNE. 
2-DENIS CLERC, op cit , p. 17 . 
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إلالرافػػػعإلكإلالهػػػ مسإلمػػػفإلتسػػػسإلالعػػػ رإل ارػػػدـإلهػػػ الءإلالمأػػػاثمر فإلل  دػػػكؿإل  ػػػ إلحإلس رغػػػ إل كإلسػػػنإلال ػػػـك
إل » مفإلالفتؾإلالمر زمإلاليزائرم صركض

إلألمػػراإلا ػػد ؿإل لػػ إلم س ػػ فأػػ ر تإلال  كمػػ إلالسرتأػػ  إلغػػداةإلمس كضػػ تإلإلل ػػفإلففػػزكغإلسيػػرإلاالأػػاربلؿحإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلال  اػػػػػبكإلسػػػػػنإلهػػػػػذاإلالعػػػػػهفإل رػػػػػكؿإلحإل1العػػػػػر  تإلالسرتأػػػػػ   ػػػػػ سظإل  ػػػػػ إلمدػػػػػ للإل اػػػػػ إلاإل38/1111

حإل تكفإلالفاػركؿإلالدػ راكمإل عػ ؿإلهطػرإل  ػ إلالدػت   إلالتسط ػ إلمفإلمكاد  إلال مؿإلفرإل« :2  كدإلار  ر
ك ضػ ؼإلال  اػبإلمتػرإل يػبإلإلحل دكل إلالمضػ س إلدػبل   تإلكاأػ  إلكإلأػ ط تإلمتظمػ إلكإلدص رػ إلألترإل ا ل

مػػدلكؿإل ػػبلـإلإل إل»الرػػ تكفإللػػـإل  ػػفإلهتػػ ؾإلممإلم ػػدإل  ارػػدإلف أػػاربلؿإلاليزائػػرإل دػػدارمفإلتتأػػ إلمفإلكصػػتإل
  ػػػ إلالأػػػ ط إلإلسمػػػ ال  اػػػبإلكاضػػػلإلكإلهػػػكإلمفإلاليزائػػػرإلالمأػػػار  إلكرثػػػتإل مػػػؿإلاعػػػر  نإلدص ػػػؽإلكإليػػػ هزإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلإلإلإلإلإلاليد ػػػػػػػدةإلأػػػػػػػكلإل زالػػػػػػػ إلعػػػػػػػ  راتإلالدكلػػػػػػػ إلالسرتأػػػػػػػ  إلكإلاأػػػػػػػافدال  إلفرمػػػػػػػكزإلالدكلػػػػػػػ إلاليزائر ػػػػػػػ .
إلحإل3م س ػ فمس كضػ تإلكإلالمأهل إلالمأ طرةإلسػنإلإلاألأ أنالم كرإلإلالثركاتإلالد راك  إلاأاببلؿع ؿإلإلك

ادػر لإلمعػارؾإلم  ػؽإلف اس ص ػ تإلإل لػ إلثػـإلاهاػدتإلحالانإلاتط رتإلمفإلس رةإلسدؿإلالد راءإل فإلاليزائػر
اببلؿإلالثػػركاتإلالف طت ػػ إلاضػػمفإل  ػػ إلمفػػدمإلالا ػػ كفإلالثتػػ ئنإلفػػ فإلاليزائػػرإلكإلسرتأػػ إلمػػفإلميػػؿإلاأػػإلم س ػػ ف

ضػػػم فإلال رػػػكؽإلالم اأػػػف إلل عػػػر  تإلالسرتأػػػ  إلالمرافطػػػ إلإل لػػػ ك ػػػ فإلهػػػذاإلاالاسػػػ ؽإل رمػػػنإلل دػػػ راءإل.إل
كإللاػػهم فإلاتس ػػذإلفتػػكدإلهػػذاإلاالاسػػ ؽإلمتعػػهإلالطرسػػ فإلإلح58/1111إلاألمػػرف لأػػتداتإلالمتيم ػػ إلالاػػنإل ػػدده إل

ماأ كمإلإل دارمثركاتإلالد راءإلمفإلهبلؿإلمي سإل   إل م   إلاأاببلؿإلإلاإلعراؼ  زإلمعارؾإل اكل إلي
ممإلإل دػػػدارف  ػػثإلالإل م ػػػفإلل يزائػػرإل  إلالم تك ػػػ إلكإلاالأػػاربلؿإلالمػػػ لنإلحإل اماػػػعإلف لعهدػػإلاأل ضػػ ءإلح

دإلعػػ رإلسػػػنإلهػػذاإلالدػػددإلمفإلال  كمػػػ إلالسرتأػػ  إلصػػػحإل مػػ إلتتػػصإلاعػػر  نإل الإلف ػػػدإلاأاعػػ رةإلهػػذاإلالي ػػػ زإل
يم ػعإلالر ػكدإلالر تكت ػ إل  ػ إلتعػ طإلالعػر  تإلدػػ  ف إلإل زالػ  ءإل  ػ إلصفػؿإلالاػ ر خإلالمرػررإللبلأػاسا م ػتإل
مت  ػ إلال ػػؽإلإلحإلممػػ اضػػ  ؼإل يػـإلال رػػكؽإلالم اأػف إلإل لػ كإلمت ػػا ـإلاما ػ زاتإلكاأػػ  إلمدتإلحإلاالما ػ ز

اف ػػػػ إلإلحفاػػػػكتسإلسػػػػنإلم تػػػػ ءإلفي  ػػػػ إلكإلدػػػػه رةإل2.30إلسػػػػنإلاهسػػػػ ضإلمأػػػػ  رإلالػػػػتسطإلفمسردهػػػػ إل لػػػػ إل ػػػػدكد

                                                           
1- DENIS CLERC, opcit, p. 173. 

إلإلإلحأ فؽإلمريعإلال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(حإل ي إلالي بللنحإل-2
إل.205إلح204إلإلحصإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلم ؿإلال  فإلإل-ففإل كأؼإلففإلهدةإلحإلت    إل ربإلالا ر رإلسنإلاليزائر ماس ص  تإل  س  ف(حإلاريم إلل أفإلزغدارإل- 3
إل.29د كافإلالمطفك  تإلالي م   إلحإلاليزائرحإلص.إليف ئ نإلحإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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اراػػػػبإل ػػػػفإلذلػػػػؾإل أػػػػ بإل  ئػػػػداتإلكإلإلحدكالرإلل فرم ػػػػؿإل2.35التهس ضػػػػ  إلسػػػػنإلالعػػػػرؽإلاألكأػػػػطإل لػػػػ إل
 .إلإل1الضرائبإل أبإلثمفإلالف ع

 إلإل  ن:إلم إل ل مفإلهبلؿإلم إلأفؽإلته صإلإلإلإل

 إل   إلتدكصإلص تكفإلالفاركؿإلالد راكم.إلاإلفر ءإل-

المي ػػسإلإلظػػؿمعػػارؾإلفػػ فإلالػػدكلا فإلسػػنإلإل طػػ راأػػاثم رإلالثػػركاتإلالف طت ػػ إلل دػػ راءإلاليزائر ػػ إلسػػنإلإل- 
 إلالمعارؾ.إلاإلدارم

إلاال ام دإل   إلال م  إلالسرتأ  إل السرتؾإلالسرتأنإلسنإلاأد دإلالمتاي تإلالفاركل  (.إل-

   II-2-2-إلأ  أ إلالم ركص تإلسنإلاليزائرإلدت تإل أاراا ي  كأ   إلإلأكت إلطراؾإلإل: 

 اسػ كضإلمػعإلال  كمػ إلالسرتأػ  إلفعػهفإلدكرإللإلت س ػ إلف ػ إللـإل  ػدإلاال اسػ ظإلف لاعػر   تإلالسرتأػ  إلكإلال مػؿ
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلس ػػرةإلالاه ػػنإل ػػفإل رػػكدإلاالما ػػ زإل لػػ ذلؾإلليػػهتإلاليزائػػرإللػػ إلاليزائر ػػ إلسػػنإلصطػػ عإلالم ركصػػ تإلحإللػػالدكإل

إلتصإل   إلضػركرةالذمإلإلح1962اف سإلالمت ردإلسنإليكافإلكإلافتنإلالمع ر  إل مبلإلفتدكصإلفرت متإلطرإل
ف  ثإلاـإلاإل بلفإلإلح1963إلد أمفرإل31سنإلإل  تتإلس ذإلذلؾمكؿإلهطكةإللاتإلحإلكاأا  دةإلالثركاتإلالف طت  

 ػػكؿإل تيػػ زإلالهػػطإلإلاأليتف ػ تػزاعإلمػػعإلالعػػر  تإلالفاركل ػػ إلإل ثػػرإلأػػكت إلطػػراؾمػػ بلدإلالعػػر  إلالكطت ػ إلإل ػف
إلاتا ػتإلمعػب لرإلكإلمدهػؿإلسػنإلالهدمػ إلأػت إلأػكت إلطػراؾحالذمإلاـإلاتي زهإلمفإلطرؼإلإلحالث لثإللترؿإلالفاركؿ

المهادػػػ إلسػػػنإلترػػػؿإلإلTRAPALرا  إلمػػػعإلعػػػر  إلطػػػراؾإلسػػػنإلعػػػأػػػكت إلف ػػػدإلدهػػػكؿإلإلاػػػـإلذلػػػؾكإلحإلإل1966
TRAPALمفإلرمأم ؿإلعر  إلإل%20إلرتإلتأفارإلفػالفاركؿإلفرمأم ؿإلصد

2. 

إل لػ مػفإلالاف  ػ إلسإلم ركصػ تإلاػدر ي  حمداةإلسنإل دإلاليزائػرإلل اػدهؿإلسػنإلصطػ عإلالإلأكت إلطراؾ  تتإلعر  إل
تكيزهػػ إلسػػنإلإلالاػػنإل ػػ إلالا ك   ػػ إلكإليم ػػعإلالدػػت   تإلالفاركلإلاإلتاػػ ج  إلثػػـإلالاػػدهؿإلسػػنإلاالرص فػػ إلثػػـإلالعػػرإل
 :  التر طإلالا ل  

إلإلحإلك1964إلأػػػكت إلطػػػراؾإلأػػػت صتػػػكاتإلالترػػػؿإللرص فػػػ إلإل هضػػػ عإل- إل1966د أػػػمفرإلإل22فدػػػدكرإلمرأػػػـك
مإلاأػ هـإلمحإلاأ هـإلسػنإلالف ػثإلكإلالترػؿإلكإلالا ك ػؿإلكإلاأػك ؽإلالم ركصػ تإلإلأكت إلطراؾمدف تإلعر  إل

                                                           
1
 - Gérard Destanne DE BERNIS, op cit,  p.579 

2
-DENIS CLERC, op cit, p. 174. 
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طػػػ عإلل عػػػرؼإل  ػػػ إل  مػػػؿإلاالصادػػػ دإلهػػػذاإلالرإل دمػػػ جكإل م ػػػتإل  ػػػ إلحإلإل1سػػػنإل ػػػؿإلميػػػ التإلالم ركصػػػ ت
مػفإلرمأػم ؿإلعػر  إل%40.5ف بتإلسنإلالفدا  إلمتهسض إلإلطراؾإلأكت لردإل  تتإلتأف إلمأ هم إلإلالكطتنإل.

SN .REPALإلمفإلعر  إلص زكد ؾإل%32.5كإلإلGASODUCإل  أنإلرمؿإلمرز كإل.إل 

إلSN.REPALمػػػفإلرمأػػػم ؿإلعػػػر  إل%50الػػػ إلأػػػكت إلطػػػراؾسرػػػدإلاراس ػػػتإلتأػػػف إلإل1965ممػػػ إلسػػػنإلأػػػت إلإل-
 .2  إل ASCOOPمفإلميمعإلمأ كب%50اعرؼإل   إلرص ف إلإلحإلكالسرتأ  

إلإل3 م  ػ تإلالا ر ػرإل لػ   ػ إلمدػس ةإلاليزائػرإلال  دػم إللاترػؿإلإلأػكت إلطػراؾاأػاكلتإلإل1966سنإلأػت إلإل-
 .1967أت إلإلISO زك كإلإلMOBILكإلمكف ؿإلإلB.Pثـإلاعارتإل د إل ؿإلمفإلعر  إل

ثتاأُُِ   مػ إلص مػتإلح%33المرػدرةإلفتأػف إلإلTOTALإلاعػارتإلمأػ ـإلعػر  إلاكاػ ؿإل1968سػنإلأػت إلإلثـإل-

تعػ ط تإلالاكز ػعإلإل لػ إلأػكت إلطػراؾف ػده إلاتار ػتإلإل,(Sinclair et Phillips)عر  إلأ فإل ػبلرإلكإلس   ػفسإل
 .تإلف  ا  رإل  س إلالرتكاتإلالاكز    إلمكإلص 

 ذإلفر ػػتإلأػػكت إلطػػراؾإل  ػػ إلصطػػ عإلالم ركصػػ تإلح فإلهػػذهإلالتعػػ ط تإللػػـإلا ػػفإل  س ػػ إللضػػم فإلأػػ طرةإلإل-
كلـإل  فإلمم ت إلهتذاؾإلاهم م  إلفأفبإلم إلاط فرإلحإلهذهإلالعر  إلإلمي ؿمتعط إلالف ثإلكإلاالأاببلؿإله رجإل

سنإلم ردةإلسرضتإل   إلالدكل إلالاس  رإلسنإل  س  إلال دكؿإل   إلالا تكلكي  إلفدكفإلاسر طإلمفإلا تكلكي  إل
إل فػراـطر رػ إلالمعػ ر  إلمػفإلهػبلؿإلإل ل سنإلهذاإلالدددإلاهادتإلاليزائرإلإلأ  دا  إل   إلثركا  إلالف طت  إل إل

الاػنإلمهػذتإلإلحالتعػ ط تإلالفاركل ػ إلإلسػنكإلالعر  إلالسرتأ  إلل ف ػثإلإلأكت إلطراؾر  إل ردإلمع ر  إلف فإلع
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.أػػػػكت إلطػػػػراؾالاػػػػنإلارمػػػػنإل ل  ػػػػ إلإلاألهػػػػداؼدػػػػ ب إلالمعػػػػ ر  إلالا  كت ػػػػ إل الإلمفإلهػػػػذاإلال رػػػػدإللػػػػـإل  رػػػػؽإل

ردعإلاليزائػرإل ػفإل ػكؿإلمأػهل إلالمعػ ر  إلالات أػف  إلسػنإلإلاأليتف ػ لـإل س ػلإلالػرسضإلالما ػررإلل عػر  تإلإل-
إلحإل%51ممإلم ثػرإلمػفإلإلحإلمعػ ر  إلا ػكزإلالدكلػ إل  ػ إلمغ ف ػ إلرمأػم ل  إل لػ ا ر ؽإلغ  ا  إلسنإلالكدػكؿإل

                                                           
1
 - Gérard Destanne DE BERNIS, op cit, P.582 

2
 -Ibid,581. 

إلمريعإلإلال  مؿإلسنإلالر تكفإلاليزائرمإللبلأاثم ر إلاألتعط إلال  د  إلكإلصط عإلالم ركص ت(حإل ي إلالي بللنإلحإل-إل3
 .218أ فؽإلحإلصإلحإلإلإلإلإلإلإلإل
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مػفإلإلاألمػر    ف  2 إلALPASOإلملفػ إلأػككإلإل GETTYإل1 اػنيإل  ثإلام فإل ربإلمف  ث ا  إلمػعإلعػر  إلف
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالػػػػػذمإلم ػػػػدإللتظػػػػػ ـإليد ػػػػدإللبلأػػػػػاثم رإلسػػػػنإلصطػػػػػ عإلالم ركصػػػػػ تإل.إلحإل19/10/1968 فػػػػراـإلااسػػػػػ ؽإلسػػػػنإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمػػفإلالمدػػ للإلالاػػنإلام   ػػ %51 ػػفإلإلأػػكت إلطػػراؾ ا  إل  اػػنإللعػػرإليسػػنإلهػػذاإلاالاسػػ ؽإلات زلػػتإلعػػر  إلإل-
إلالمػ رخإلكإلالمامث ػ إلسػنإلاما ػ زإل إلإلإلإلكإل رػؿإلمأػدارإلح15/06/1962غػردإلالفبػؿإلالممتػكحإلفمكيػبإلالمرأػـك

 اػػنإليصف ػتإلعػػر  إلإلحإل 3 غ  ػ إل ػػكضإلال مػػراءإل لػػ كإلمت ف ػبإلالترػػؿإلل ػكضإلغػػردإلالفبػػؿإل ركدإلالفرغ ػؿ(إل
  .إلف ذاإلاالاس ؽإلرغف إلمت  إلسنإلايتبإلمه طرإلالاهم ـ

ك ػ فإلمكضػكعإلإل د دإلالاهم ـإلميفره إل  ػ إلالاسػ كضح  ثإلمفإلاحإلسنإلالكاصعإللـإل  فإلمم م  إلاها  رإلمهرإل
 ؿإلالف ثإلكإلاالأاببلؿإلل م ركص تإلحإل م إل ػتظـإل  س ػ إلمع ر  إلف فإلالطرس فإلسنإلميإل تع ءاالاس ؽإلهكإل
إلحإلم ؿإلالمعػػػ ر  إلكإلصكا ػػػدإلأػػػ ره إلكإلاتظ م ػػػ إلكإلدكرإلالا  مػػػؿإلكإلمها ػػػؼإلمي ػػػزةإلالمعػػػ ر  اكز ػػػعإلرمأػػػ

   إل68/591رصػـإلإلاألمػرمددرتإلال  كم إلإلاألأ س   إلهذاإلإلاإلتا جإلحصكا دإلاتظ ـإلكإلاكز عإلإل ل  ض س إل

الػػذمإلاضػػمفإلالمدػػ دص إل  ػػ إلالفركاك ػػكؿإلالما  ػػؽإلفه مػػ ؿإلالف ػػثإل ػػفإلإل31/10/1968إلالمػػ رخإلسػػن
إل اػػػػنإلفا رإليسػػػػنإلاليزائػػػػرإلمػػػػفإلطػػػػرؼإلعػػػػر  إلالكصػػػػكدإلكإلاأػػػػاببللرإل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلكإلااهػػػػذتإلمعػػػػ ر  حإلإل كمفػػػػ تنل ػػػػـك

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.4   ػػػػػػػػػرإلاالاسػػػػػػػػػ ؽإلمأػػػػػػػػػ هم إل أػػػػػػػػػبإلمػػػػػػػػػ إلتػػػػػػػػػصعػػػػػػػػػ ؿإلعػػػػػػػػػر  إلإل(Getty) اػػػػػػػػػنيإل–إلأػػػػػػػػػكت إلطػػػػػػػػػراؾ
م  ػ رإلماػرإلإل20لعػراءإلإلأػكت إلطػراؾ رػدإلمػعإلعػر  إلإلALPASOمفإلي  إلث ت ػ إلممضػتإلعػر  إلملف أػكإل-

                                .19735مػػػػػفإلأػػػػػت إلإلافاػػػػػدءاأػػػػػت إلإل25م  ػػػػػبإلمػػػػػفإلالبػػػػػ زإلالطف  ػػػػػنإلهػػػػػبلؿإل ػػػػػؿإلأػػػػػت إلكإل  ػػػػػ إلمػػػػػدةإل

سرػدإلأػ ر تإلإلحف ذاإلكإلتظراإللر  إل م  ت  ا  إلالارت  إله د إلسنإلمي ؿإلالم ركص تإلأكت إلطراؾلـإلا اسنإل -
 مػ إلص مػتإلفاػهم ـإلإلحمػفإلرمأػم ل  إل%51ا ػكزإل  ػ إلإل( sociétés Mixtes)عػر  تإلمها طػ إل تعػ ءإل لػ 

اأػػػػػاكلتإل  ػػػػػ إلعػػػػػر انإلإل1971كسػػػػػنإلأػػػػػت حإلإل1970أػػػػػت إلإلShellإلكإلعػػػػػ ؿإلMOBILمكف ػػػػػؿإلإلعػػػػػر ان
م طػػ إلالا ر ػػرإلفػػ ليزائرإلإلا دػػ تإل  ػػ إل ػػؿإلمأػػ ـإلكإلحESSO إل أػػك كإلعػػر  إلإلNewenontإلتكتػػتت كا إل

                                                           
إلرصـإلإل- 1 حإل اضمفإلالمكاسر إل   إلاإلاس ؽإلاله صإلف لف ثإل فإلإل31/10/1968حإلالم رخإلسنإلإل68/591المرأـك

اأاببللرإلسنإلاليزائرإلكإل   إلالفركاك كؿإلالما  ؽإلفه م ؿإلالف ثإل فإلالكصكدإلكإل تا يرإلسنإلاليزائرإلمفإلالكصكدإلكإل
إل كمف تن"حإلالير دةإلالرأم  إلرصـإل إل. 1968تكسمفرإلإل01الد درةإلفا ر خإلإل88طرؼإلعر  "إلي انإلف اركل ـك

2
- DENIS CLERC, opcit, p. 183. 

إل88ال ددإلرصـإلإلالرأم  حإلالير دةإلح31/10/1968إلالم رخإلسن  إل68/591األمرإلرصـإلمفإلإل02الم دةإلإل-3
إل1738إلص.إل.01/11/1968فا ر خ

إلحإلالمريعإلتسأر31/10/1968الم رخإلسنإل  إل68/591مفإلاألمرإلرصـإلإل09الم دةإلإل- 4
5-DENIS CLERC, op cit , p. 185. 
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أػ   دةإلإلتاػ جإلمػكادإلضػركر  إلسػنإلإل–رز ػكإلمسػنإلفتػ ءإلم طػ إلا ر ػرإلإلأكت إلطػراؾكإلعر تإلال  دم إلحإل
 الدت   تإلال  م  ئ  .

صفػؿإلإل لػ إل1968ف  ػثإلف بػتإلسػنإلالساػرةإلمػفإلإلحإلمفإلاأاثم راا  إلسػنإلهػذاإلالميػ ؿإلأكت إلطراؾكأ تإلإل-
اكأػػػ عإلعػػػف  إلالاكز ػػػعإلكإلم  ػػػكفإلد تػػػ رإليزائػػػرمإلحإلهددػػػتإللايد ػػػدإلكإلإل260 ػػػكالنإلإل1971الاػػػهم ـإل
 إلالاهز ف.

متػػاتإل ػػ لمنإلفلتي زهػػ إلل مر فػػ تإلإلأػػكت إلطػػراؾسرػػدإلمدػػف تإلمػػ إلسػػنإلميػػ ؿإلالدػػت   تإلال  م  ئ ػػ إلحإلمإلإل
 إلالا ل  إل:

طػفإلإل400طػفإلممكت ػ ؾإل كم ػ حإل1000رز ػكإل تػاتإلمر بإلاألمكت  ؾإلكإلاألأمدةإلاالدطت    إلسػنإلمإل
إلكطفإل كم  إلمفإلتاراتإلاألإل500 كم  إلمفإل مضإلالتار ؾإلحإل  كر  إل كم  .طفإلمفإلال إل400مكت ـك

طفإل كم  إلمفإل500طفإل كم  إلمفإل مضإلال فر تإلح1500اتإل تالسكأس ا  إلإللؤلأمدةمر بإل ت ف إلإل
 إل.المر ف إلاألأمدةطفإل كم  إلمفإل1700مضإلالسكأسكرإلحإل 

طف/ ػ ـإل120000ا    إل تاتإلالفبلأار تإلالفاركؿإل  إلث  ػػ فإلكالمكادإلمر بإلأ   دةإلإلتا جإلمعإل  
   إل  ػكركرإلمفإلأت طفإل/35000مفإلما ددإلاإلث   فإل الفبلأا ؾ(إلإلأت طف/إل40000مفإلاإلث   فإلحإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلطػػػػػفإل/ كم ػػػػػ .1500م ضػػػػػ إلالػػػػػذمإل تػػػػػاتإلمر ػػػػػبإلاألمكت ػػػػػ ؾإلفأػػػػػ   دةإلإل لػػػػػ ف إلضػػػػػ س إلإلحإلالفكل س ت ػػػػػؿ
سػػنإلكضػػعإلصكا ػػدإلإلأػػكت إلطػػراؾمػػدلإلتيػػ حإلعػػر  إلإلا  ػػسإل فإلهػػذهإلالتاػػ ئتإلالفػػ هرةإلهػػبلؿإلظػػرؼإلصدػػ ر

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  سػػػ ظحإللإله دػػػ إلكإلالعػػػر  تإلالبرف ػػػ إل  مػػػ إلالسرتأػػػ  كإلا ر ػػػرهإلمػػػفإلالاف  ػػػ إلإلحإلمالصادػػػ دإلاليزائػػػرإلا
مػعإلمهػذإلزمػػ ـإلالمبػ مرةإلسػنإلم ػػدافإلالادػت عإلكإل ػدـإلاال امػػ دإلاببلؿإلالثػركاتإلالطف   ػ إلالكطت ػػ إلحإلاأػإلك

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاأليتف ػػػػػ إلالسرتأػػػػػ  إل(إل.الػػػػػذمإل ػػػػػا  ـإلس  ػػػػػ إلالمتػػػػػاتإل العػػػػػر  تإلإل ػػػػػ ضػػػػػرائبإلالفاركلال  ػػػػػ إلمػػػػػداه ؿإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلر  إلعػػػإلمػػػداإله ػػػؿف  ػػػثإلف بػػػتإلعػػػي ا  إل  ػػػ إلذلػػػؾإلحإل1970 لػػػ إلإل1966ايرفػػػ إلاليزائػػػرإلهػػػبلؿإلساػػػرةإل

الفاػػركؿإلهػػبلؿإلتسػػسإلإل اػػ كاتمػػداه ؿإلم  ػػ رإلد تػػ رإلكإلهػػذاإل  ػػ دؿإلإل3083هػػبلؿإلهػػذهإلالساػػرةإلإلأػػكت إلطػػراؾ
إلمتدمي إلمعإلالعر  تإلال  لم ػ إلسػنإلصطػ عإلأكت إلطراؾف ذهإلاالتي زاتإلاالصاد د  إلمدف تإلإلإل.إلإل1السارة

                                                           
1
- DENIS CLERC, op cit ,p.185  
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فػرإل ت ػ إل ع ط تإلاله د إلف لم ركص تإلمكإل م إلكإلاا  ـإلسنإل ؿإلالتالم ركص تإلكإلات سأ  إلالتدإلل تدإلحإل
إل.إل.Du puits à la pompeري ؿإلاالصاد دإل

III-اليزائر  إل–لفاركؿإلالسرتأ  إلاإلااس ص  تإلإل:  

III-1-    وسٍُخ ضشوسَخ ٌتحمُك غبَخ ِسطشحإتفبلُخ اٌجتشوي.                                                                         

كإلم رػػػػدةإلمػػػػعإلالرط  ػػػػ تإلالػػػذمإل ػػػػرؼإلتزا ػػػػ تإلدػػػػ ف إلإل  افػػػرإلصطػػػػ عإلالم ركصػػػػ تإلمػػػػفإلمهػػػػـ  -        
ر زإلاأاثم راارإلسنإلهذاإلالرطػ عإلتظػراإلل اكأػعإلالدػت  نإلالػذمإلإلرألتالمأا مرإلالسرتأنإلف دإلاالأاربلؿإلح

المػػ لنإللبلأػػاثم رإلإلالبػػبلؼف  ػػثإلف ػػ إلإل امك ػػؿإلطػػ صكمإلإلكاسػػرإل لػػ الػػذمإل  اػػ جإلإل1 رساػػرإلسرتأػػ إلهتػػذاؾ
ارت  تإلالماف  إلسنإل م   تإلالف ثإلكإلاأػاببلؿإلهػذهإلالثػركةإلالإلم  كفإلسرتؾإلسرتأنإليد د.إل6500 كالنإل

مػػفإلغ ػػرإلإل ممػػ إل دػػ بإلمػػفإلالا ػػررإلاالصادػػ دمإلإلحه دػػ إلالسرتأػػ  إلاأليتف ػػ  فرػػ إلدائمػػ إلاػػ فعإلل أػػكؽإل
مػفإلالبػ زإلم   رإلماػرإلم  ػبإلإل2400تاسعإلمفإله راتإلالفبلدإلالانإلام ؾإلا ا  طإل ر ربإلتالم ركؿإلمفإلالإل

كإل فإلهػذاإلالتػكعإلمػفإلال بلصػػ تإلمػعإلسرتأػ إلسػنإلميػ ؿإلالم ركصػ تإلالػذمإللػػرإلإلكإلم  ػ رإلطػفإلمػفإلالفاػركؿإلح
رمإلصػدإلمسػرزإلتاػ ئتإلمزر ػ إلل يزائػرإلحإلل ادػد ر(إلاليزائػإل تا يرمفإل%60كزفإله ـإلسنإلاطك رإلاالصاد دإل 

سػنإلإلاأليتفػناال امػ دإل  ػ إلرمسإلالمػ ؿإلهفإلفإل الاي ربإلمعإلدكؿإلمهرلإلمفإلال  لـإلالث لثإلرمثفااإلاف  إللم 
 المػتيـ(إلإلاألرضإليػكؼإلمػفإلتمػطالأػ ئ إلمهػذتإلإلالاتمك  إلتكعإلمفإلال بلص تإله ؼاطك رإلاالصاد دإلصدإل

     «   2سرفك  ءإلالإل ل 
entre le pot de terre et le pot de fer « . 

  ػ دةإلط لفتإلال  كم إلاليزائر ػ إلرأػم  إلمػفإلال  كمػ إلالسرتأػ  إلإل1963م اكفرإل19غداةإلاالأاربلؿإلسنإل
إلمفإلاليزائرإللـإلارغبإلإلسنإلال كارإلمعإلالعر  تإلالمأاثمرةإلكإلل فإلمعإلال  كم إلسالإلالمس كض تإلحإل  م 

تاس ػ إلمػفإلإلهنإلالمكإلحإلإلم س  فتسأ  إلالانإل  تتإلكراءإلهذهإلاالما  زاتإلمفإلهبلؿإلاالاس ص  تإلسنإلإلالسرتأ  
 سرتأ .إلالدكل إل  ؿإل ضدألفإلالعر  تإلالمأاثمرةإلهنإلالانإلاركمإلحذلؾ

فف ػػثإلإللم ركصػػ تإلكإلل ػػفإلرفطا ػػ سػػالإلالاسػػ كضإللػػ سإلسرػػطإلسػػنإلميػػ ؿإلاإل  ػػ دةلرػػدإلرفطػػتإلاليزائػػرإلإل-
ألفإلالضػػرائبإلحإلإل3امأػػ تإلفػػرفطإلاأػػاببلؿإلالفاػػركؿإلف لادػػت عف  ػػثإلالتعػػ طإلالدػػت  نإلسػػنإلاليزائػػرإلحإل

                                                           
1 -  Paul-Marie   De La Gorce, La coopération franco-algérienne, In: Politique étrangère, n°3, 1966,    

          1ᵉannée. p. 278 
2
- Ahmed AKKACHE, op cit , p . 89. 
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فؿإل يبإلاال ام دإل   إلالدت   تإلسػنإلم ػدافإلإلحفإلالفاركؿإلالإلا سنإللاتم  إلاالصاد دالم دؿإل     إلم
إل لػ هػذإلف ل مػؿإلط لفػتإلاألفػؿإلإللـإلا اسنإلاليزائرإلف ذهإلالمط لػبإلحإلالط ص إلل ت كضإلف الصاد دإلالكطتن.

كإلضػم فإلالمتػ سعإلالم دػؿإل    ػ إلسػنإلم ػدافإلإلفػ  اراـمػعإلالا  ػدإلحإلتبإلسرتأ إلسنإلم دافإلالم ركصػ ت ي
 إلالمط لف إلفأ  دا  إلال  م  إل   إلالب زإلالطف  ن.إلكالتع طإلالفاركلنإل

 ا إلالإل ػاـإلادػد رإلإلحإلاطك رإلاالصاد دسنإلاتي زإلدت   تإلا ك    إلاأ هـإلإل ل اليزائرإلا دؼإلإل  تت
إللك ػػ إلسػػنل يزائػػرإلمكإلإلفػػؿإل يػػبإلا ك  ػػرإلم   ػػ إل اػػ إل  ػػكفإلحإلالفاػػركؿإلسػػنإلدػػكرارإلالهػػ ـإلكإلفهثمػػ فإلزه ػػدة

 إلفبلد.الكإلاالتاس عإلمفإله راتإلإلالاأ  ر

ظرس ػػػػ إل كأػػػػ ئؿإلضػػػػبطإلسػػػػنإلمس كضػػػػ ا  إلإلاليد ػػػػدةإلمػػػػعإلسرتأػػػػ إلف ػػػػدإلإل كامػػػػؿر ػػػػزتإلاليزائػػػػرإل  ػػػػ إلإل-
سػنإل ا إلا كفإلالمتػ سعإلما  سئػ إلتك ػ إلمػ إلكإلالمامث ػ إلسػنإلد ػـإلاليزائػرإلل  ر ػ تإلالا رر ػ إلإلحإلاالأاربلؿ

عػ ؿإلمعػ ؿإلالسرتأنإلالذمإلإل-األمر  نالدراعإلإلكإلاأاب تإلحهذاإلمفإلي  إلإل سر ر  ال  لـإلكإله د إلسنإل
ممػػ إل سػػرضإل    ػػ إلا ا ػػ رإلمدػػ درإلالفاػػركؿإلإلحإلل دػػت   إلالسرتأػػ  إلالاػػنإلعػػ دتإلازدهػػ راإلكاأػػ  إلهتػػذاؾ

الرمأػػػػم لنإلالمادػػػػ رعإلسػػػػنإلميػػػػ ؿإلالأػػػػ طرةإل  ػػػػ إلإل مػػػػفإلاالأػػػػاربلل  إل ػػػػفإلال  راػػػػؿ  اػػػػ إلاضػػػػمفإلتػػػػكع
 .إل 1الم ركص تإلسنإلال  لـ

يد ػدإلسػنإلاأػا بلؾإلالم ركصػ تإلف ػدم إل  تػتإلإلتمػطإلالاطكرإلالدت  نإلال ػد ثإلسػنإلسرتأػ إلصػدإلسػرضإلإل-
ابط  إلإل ف يزإلسرتأ إلإل ل مدلإلإلالط صك  إلالط بإل   إلهذهإلالم دةإلةد  زإلكإلإلحإلا امدإل   إلالس ـإلال يرم

سػنإل%52إل لػ اتهسػضإلإل1950إلأػت %68سمػفإلإلسنإل تا ي  إلادهكرإلمأامرإل دثكإلإل   ي  تإلأ  ت  
ضػػػم فإلكإلاػػػهم فإلمدػػػ درإلالاػػػزكدإلإل لػػػ دسػػػعإلسرتأػػػ إلحإلممػػػ إل1970أػػػت إلإل%45لػػػ دػػػؿإل كإلإلالأػػػا ت تإلك

صػػػػكةإلل يزائػػػػرإلل أػػػػبإلالرهػػػػ فإلسػػػػنإلكإلهػػػػذاإل ػػػػ فإل  مػػػػؿإلإللا ف ػػػػ إل  ي ػػػػ تإلالميامػػػػعإلالسرتأػػػػنإلحإلف لط صػػػػ 
 إلكض ا  إلمعإلسرتأ . مس

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاببلؿإلالطػػػ صكماليزائػػػرإلسػػػنإلال دػػػكؿإل  ػػػ إلاالأػػػاربلؿإلاالصادػػػ دمإلكإلرغفػػػ إلسرتأػػػ إلسػػػنإلاالأػػػإل رادة فإل
رتأػ  إلاليزائر ػ إلهكإلالأػفبإلالرئ أػنإلسػنإلاكص ػعإلااس ص ػ إلالفاػركؿإلالسإلحإلسنإلال  لـإلمفإلمت سأ   إل م  اركإل

                                                           
1
- Ahmed AKKACHE, op cit , p 91  
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متايػ إلل مػكادإلإلمأػار  إلألكؿإلمػرةإلفػ فإلدكلػ إل رػده ـإلحإلالانإلا افػرإلااس ص ػ إلتمػكذجإلاػإل19651سنإليك    إل
إلإلسرتأنإلرمأم لن.إلميتفناله ـإلكإلميمعإلإلاألكل  

III-2- إل.  مؿإل أاراا ينإلل كلكجإلسنإلصط عإلالم ركص تإل1965الفاركؿإلأت إل اس ص  إل

كإلاأػػاط  تإلاليزائػػرإلمفإلإلحإلتظػػراإللؤلأػػف بإلالأػػ فر إلالػػذ رإلسرػػدإل رسػػتإلهػػذهإلاالاس ص ػػ إلتػػكعإلمػػفإلالاػػكازف إل
المعارؾإلسنإلم دافإلالفاركؿإلاله ـإلف ػدإلاهأػ سإلإلاإلتا جف فإلرفطإل اي ؿإلمفإلهذهإلاالاس ص  إلتظ ـإل تأؽإلكإل

كإلسػػنإلدسػػعإل ر ػػ إلالادػػت عإلالمهطػػطإللػػرإلمػػفإلطػػرؼإلحإلمػػفإلي ػػ إلإلAscoopيزائر ػػ إلإل–ا  كت ػػ إلسرتأػػ  إل
سػػنإلإلل  دػػكؿإل  ػػ إل ر ػػ   ػػ إلسرتأػػ إلإلكإلاأػػاط  تإلاليزائػػرإلمفإلاضػػبطإلحاليزائػػرإلسػػنإلميػػ ؿإلالاتم ػػ إل

 امػػػ دإل  ػػػ إلإلالمأػػػ  داتإلالارت ػػػ إلكإلثػػػـإلاالحإلإل%100لػػػا  ـإلسػػػنإلاأػػػاببلؿإلالبػػػ زإلالطف  ػػػنإلاالأػػػ طرةإلكإل
إلإلإلالسا  إل. كده إللمأ  دةإلاليزائرإلسنإلاطك رإلدت   ا  إل هدتإلف  إلسرتأ إلفعهفإلكإلالم ل  إلالانإلا 

الماف دلػػ إلفػػػ فإلإلاألكلك ػػ ت ػػدإلمػػ إلفػػ فإلاالما ػػ زاتإلكإلإل لػػ سرػػتإلصػػدإلكإلإل1965الفاػػركؿإلإل  مػػ إلمفإلااس ص ػػإلإل
إلإلالدكلا ف.

ا أ فإل  ئداتإلهذهإلاله راتإل   إلالفبلدإلكإلا أف إللػذلؾإلسرػدإليػ ءإلس  ػ إلإل ل ا دؼإلإل هذهإلاالاس ص إل  تت
إلإلم إل  ن:

 كإل  ػػكفإلذلػػؾإلإلحإلالاػنإلايت  ػػ إلالعػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػ  إلاألرفػػ حالرسػعإلمػػفإلتأػف إلالضػػرائبإل  ػ إل
إل لػػػ ثػػػـإلإل1967حإلإل1966حإل1965هػػػبلؿإلدكراتإلإل%53إل لػػػ إل%50إلمػػػفإل  ػػػ إلمرا ػػػؿإلف  ػػػثإلاراسػػػع

إل.إل2سنإلالدكراتإلالا ل  إلل  إل%55إل ل كإلارسزإلإل1968أت إل54%

سػنإلأػكؽإلالايػ رةإلالدكل ػ إلإلاألأػ  راليزائػرإلمػفإلار فػ تإلا اػرزإل اػ إلإلاثف تإلثمػفإلف ػعإلفرم ػؿإلالػتسطإل
إل2.08إلكإلا امػػدتإلسػػنإلف  ػػرإل  ػػ إلثمػػفإلمري ػػنإلصدراػػرإلاليزائػػرإلفػػػػإلحإلالػػذمإلاػػا  ـإلس ػػرإلالػػدكؿإلالمدػػت  

                                                           
المفرم إلإلاالاس ص  إلدص إل   إلاإلاس ص  الما  ؽإلف لمد إل1965تكسمفرإلإل18الم رخإلسنإلإل65/287األمرإلرصـإلإلإلإل- 1

الد درةإلفا ر خإلإل95حإلف فإلاليم كر  إلاليزائر  إلكإلاليم كر  إلالسرتأ  حإلير دةإلرأم  إلرصـإل1965يك    إلإل29فا ر خإل
إل.إل1965تكسمفرإلإل19
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إل  المريعإلتسأر.إلح1965تكسمفرإلإل18الم رخإلسنإلإل65/287األمرإلرصـإلإلمفإل25الم دةإل - 
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1(السرػرةإلهػػإل24المػ دةإل مرز كإل أبإلتصمفإلإل2.095كإلفأ رإلإلحمفإلفي   إل(إلF.O.Bدكالرإلل فرم ؿإل 
 ه ػراتإلكإلرمسإلالمػ ؿإلالممكه إللكإلالا ك بلتإلإلاألرف حالاب  رإلسنإلطر ر إلاأد دإلالد كفإلكإلال دإلمفإل

إل:سرتأ إل فإلطر ؽإل ل مفإلاليزائرإل
 .%12.5إل ل إل%20التسطإلمفإلإل تا جاهس ض تإلم مكأ إلسنإلإل-مإل

أػػتكاتإلمر فػػؿإلإل5دسػػعإلالضػػرائبإللمػػدةإلالػػذمإل ػػتصإل  ػػ إل ػػدـإلإل1958 لبػػ ءإلفتػػدإلمػػفإلفركاك ػػكؿإلإل-بإل
إلالفبلد.إلثركاتإلا  ئ إلالمت يـإلكإلاكأ    إلكإلهذاإل الإلطر ر إللا ر بإل   دة

رإلمف عػرةإل  ػ إلككضػعإلرص فػ إلغ ػعػ طإلالعػر  تإلالفاركل ػ إلالسرتأػ  إلحإلهذهإلالعػركطإلصػدإلكضػ تإل ػداإللتإل
إلحإلسرتأػػ إلكإلاأػػاط  تإلاليزائػػرإلمفإلاتاػػزعإليػػزءإلمػػفإلالمفػػ ل إلالاػػنإل  تػػتإلايت  ػػ إل ر ػػ إلر كسإلممكال ػػ إلح

إل لػػػ د تػػػ رإلل فرم ػػػؿإلإل18فػػػثمفإلإل1964م  ػػػكفإلد تػػػ رإلأػػػت إلإل490اليزائػػػرإلمػػػفإلإلمػػػداإله ػػػؿف  ػػػثإلصسػػػزتإل
إل.إل2د ت رإلل فرم ؿإل25فثمفإلإل1967م  كفإلد ت رإلأت إلإل1000

أػ  دا  إلسػنإلالاػدهؿإلالمف عػرإلكإلالاػدر ينإلإلالاػنإلالكأػ   إلاإلأػاراا ي  إلل يزائػراركؿإل  تػتإلااس ص  تإلالف
يتػػػػبإلمػػػػعإلالعػػػػر  تإلالفاركل ػػػػ إلالسرتأػػػػ  إلكإل  ػػػػ إل ػػػػؿإلإل لػػػػ ل معػػػػ ر  إلسػػػػنإلالتعػػػػ ط تإلالفاركل ػػػػ إليتفػػػػ إل

ألفإلالرسػػػعإلمػػػفإلالضػػػرائبإللا أػػػ فإلالكضػػػ   إلالم ل ػػػ إلل ػػػفبلدإلهتػػػذاؾإلهطػػػكةإليزئ ػػػ إللا ر ػػػؽإلاألدػػػ دةإلحإل
نإلاليزائػػرإل م ػػفإلاليزائػػرإلمػػفإلتعػػ طإلدػػت  نإلسػػإل رأػػ ءكإلهػػكإلإلحالػػذمإل ػػاـإلالاهطػػ طإللػػرإلاأل فػػرال ػػدؼإل
 الصاد دمإلكإلالاه صإلمفإلالاف   إل.إلا بلؿراالأا

الإل ا رػؽإل الإلإلحإلكاألزمػ كإلصدإلرمتإلاليزائرإلمفإلالتع ط تإلسنإلم ػدافإلالم ركصػ تإلهػكإلالمهػرجإلمػفإلهػذهإل
إلصررتإلاليزائرإل:إلاألأ سإلكإل   إلهذاحإلـإلسنإلا ك ؿإلكإلاأك ؽإلالمكادإلاله ـف لا  

  إلالاػنإلل ػ إلاما ػ زاتإلسػنإلالعػر  تإلالسرتأػإلميفػرتكإلإلحمكلك ا  إلسنإلرص ف إلكإلاأا م ؿإلالبػ زإلالطف  ػنإل -
كإلفػػذلؾإلسرػػدإلام تػػتإل 3(03ال ر رػػنإل أػػب تصإلالمػػ دةإلإلاإلتاػػ جعإلمأػػ م  إلفػػثمفإل ػػافهػػذاإلالميػػ ؿإلمفإل

 الدكل إلمفإلا ا  رإلهذهإلالم دةإلال  ك  إل.

                                                           

-الف عإلفد ب إلالاأ  ـإل   إلظ رإلالأس ت  إلإلfree on board= F.O.Bحإل رددإلف ذاإلالتكعإلحإلمفإلالفض   إل)
م ؿإلالف عإلاكضعإلف رس إلالف ئعإل   إلظ رإلالأس ت إلالت ص  إلل  إلسنإلم ت ءإلالع فإلالم ددإلسنإل ردإلالف عحإلكإلاتارؿإل

إلؽإلالمعارمإلمفإلال  ظ إلالانإلا فرإلس   إلالفض   إل  يزإلالأس ت إلالت ص  .مه طرإلهبلؾإلمكإلا ؼإلالفض   إل ل إل  ا
إلحإلمريعإلأ فؽ.1965تكسمفرإلإل18الم رخإلسنإلإل65/287مفإلاألمرإلرصـإلإل24الم دةإلإل- 1
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عإلالعػر  ءإلف ػدؼإلاعػ  ؿإلعػر  تإلكإلاتك ػإلحإلعر  تإلميتف  إلمهػرلإلغ ػرإلالسرتأػ  إلمعاتك عإل بلص ا  إلإل -
 كإلترؿإلكإلالا ك بلتإلال  م  ئ  إلل أبإلالهفرةإلسنإلهذاإلالمي ؿ.إل تا ج إلل ادهؿإلسنإلمها ط

كاضلإلا  مرإلفتكدإلاتظـإلالمأ  داتإلالاػنإل يػبإل  ػ إلإل ط رإل1965كض تإلااس ص  إلالفاركؿإللأت إل   -
 االما  زاتإلالانإلا د تإل     إلمهم  :ارد م  إلل يزائرإلمر فؿإلسرتأ إل

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالا ػػػػػك فإلالم تػػػػػنإلالاػػػػػدر ينإللئلطػػػػػ راتإلاليزائر ػػػػػ إلسػػػػػنإلالم  ػػػػػدإلاليزائػػػػػرمإلل فاػػػػػركؿإل أػػػػػبإلتػػػػػص

 .1(29 إلالم دة
 كفإلسرتؾإلسرتأنإليد دإل   إلم  إل50أتكاتإل  آلان:إل5ارد ـإلمأ  داتإلم ل  إلل يزائرإلمكز  إلهبلؿإل

م  ػػكفإلصػػرضإلطك ػػؿإلالمػػدلإل160كإلحإلإلم  ػػكفإلفعػػ ؿإلد ػػكفإلل امك ػػؿإلفػػ ألي زةإلإل200عػػ ؿإلهفػػ إلحإل
 .  2أت إل20 اـإلاأد ده إلهبلؿإلإلحإل%3فتأف إلس ئدةإل

 إلالدػػت  نإلالا ػػ كفإلمتظمػػ اػػـإلاعػػ  ؿإلحإلكإل  ػػ إلمأػػاكلإلالتعػػ طإلالدػػت  نإل(O.C.I)ا ػػاـإلفاأػػ  رإلإل
المع ر عإلاالأاثم ر  إل أبإلا ض رإلكإلدراأ إلكإلما ف  إلأ  داتإلالم ل  إلالمردم إلل يزائرإلحإلمعإلالم

 إلإل.3(06السررةإلإل31 إلالم دةإلتص

IV- لمتأميم اتمهيدمجزائر )من الرقابة إلى االحتكار تنظيم التجارة الخارجية لإل :  

إل1963غ  ػ إلإل لػ   تتإلال بلصػ تإلالاي ر ػ إلفػ فإلسرتأػ إلكإلاليزائػرإلصفػؿإلاالأػاربلؿإلكإلالاػنإلاأػامرتإل  
 مػػ إلاأػػامرتإلحإللػػ ف دااهػػصإلالأػػ عإلالمإلإلالار  د ػػ إلالاػػنإلاإليػػراءاتمػػفإل ػػؿإلإلاإل سػػ ءاػػاـإل  ػػ إلمأػػ سإل

فػرإلصفػؿإلتسػسإلالميػ ؿإلاليمر ػنإلالػذمإل ػ فإلم مػكالإلإل ل تسسإلصكا دإلكإلمف داإلك دةإلالأكؽإلكإلاالتام ءإل
  تػػتإلاأػػ رإلكسػػؽإلصكا ػػدإلتظػػ ـإلإل1963-إل1962   ػػرإلسػػلفإلالايػػ رةإلاله ري ػػ إلمػػ إلفػػ فإلو إلحاالأػػاربلؿ

الاػنإل ػددتإل ػؿإلمػ إل م ػفإلمفإلا ػكفإلإلم س ػ فااس ص ػ تإلإل لػ اأ  رإلالاي رةإلاله ري  إلالسرتأ  إلكإلاأػات دإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.4 اصادػ د   الػذمإل م ػفإلمفإلاأػ رإل   ػرإلاليزائػرإلم  ػداإلالتظػ ـإلح   ػرإلاليزائػرإلسػنإليم ػعإلالميػ الت

ل اتم ػ إلإلاإل د كلكي ػ  إلااهذإلأ  أ إلمأار  إلتأف  إلكسر إلل ه س ػفدمتإلاليزائرإلحإل1963افاداءإلمفإلأت و 
إل لػػػ نإلاػػػد كإلالاػػػإلحإل1962االصادػػػ د  إلكإلااليام   ػػػ إلالاػػػنإليػػػ ءتإلف ػػػ إلا   مػػػ تإلم ثػػػ ؽإلطػػػراف سإل

                                                           
إلتسأر.حإلالمريعإلإل29إلالم دةإل- 1
 حإلالمريعإلتسأر.إل32الم دةإلإل-إل2

 .حإلالمريعإلتسأرإل31الم دةإلإل- 3

4
- Group de journalises, Algérie 30ans, situation économique, bilan perspectives, ANEP, Alger, 1992, 

                p .279.  
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ال مػػؿإل  ػػ إلفتػػ ءإلإلمهػػرلإلكمػػفإلي ػػ حإلالرضػػ ءإل  ػػ إليم ػػعإلركافػػطإلالاف  ػػ إلمػػعإلالم اركفػػكؿإلمػػفإلي ػػ إل
إل1964دػػرا  إلسػػنإلم ثػػ ؽإلاليزائػػرإلالػػذمإلتدػػتإل   ػػرإلإلدإل  امػػدإل  ػػ إلالاهطػػ طإلالػػد مرراطنإلحاصادػػ 
أػ ئؿإلتم ػ إلالػذمإل ا رػؽإل ػفإلطر ػؽإلاػهم ـإلكإل ءإلت تإلفد ؿإلكك  دإل امثؿإلسػنإلالػت تإلاالعػارا نإلل اإل ط

إلإلف  ثإلاك ؿإلالم م إلالرئ أ  إلل دكل إلاليزائر  .اإلتا جإل إل

  ػػثإلاعػػ ؿإل يػػراءاتإلرص ف ػػ إلحإلاصادػػرتإلالأ  أػػ إلالاي ر ػػ إل  ػػ إلمت ػػ إلإلكإلهػبلؿإلمر  ػػ إلالا ػػكؿإلهػػذهح
كإلمػفإلميػؿإلإلحإلالايػ رةإلاله ري ػ إلس مػ إلف ػدإلال ا ػ رسنإلتسسإلالكصتإلمر   إلا ض ر  إللمم رأػ إلالدكلػ إل

الػػػا  ـإلسػػػنإلالم ػػػزافإلف ػػػدإلاالأػػػاربلؿإلمف عػػػرةإلكإلإلاألمػػػكاؿ م  ػػػ إلاالصادػػػ دإلالػػػكطتنإلمػػػفإلهػػػركبإلر كسإل
تظػػراإلحإل هطػػكةإلمكلػػ إلهػػرلإلاي ر ػػ إللمكاي ػػ إلا ػػؾإلالمعػػ  ؿأ  أػػ إلترد ػػ إلكإلمإل صػػرارسرػػدإلاػػـإلإلالايػػ رمإل 
إلحإلكإلسنإلالهطكةإلالث ت  إلاـإل  ا  رإلالاي رةإلاله ري  .إلالمكيكدةإلف فإلالأ  أ  فإلالما ت ل  بلص إل

IV-1-إل.حإلهل  ا  إلكإلات   أ  إل   إلال بلص تإلالسرتأ  إلاليزائر  اإليراءاتإلالرص ف  إل:الخطوة األولىإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلعم تإلمي ل فإل أاراا ي  فإلهم :اإليراءاتإلالرص ف    -IV-1-1إل
IV-1-1-1-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلسنإلمي ؿإلالأ  أ إلالترد  إل

 م ا  إلالكطت  إلكإلإل ددارإل1964إلمسر ؿإل10سنإلإلاليزائرصررتإلالأ  دةإلالكطت  إلسردإلإل فرازمفإلميؿإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1السرتأنكإلالاه نإل فإلالسرتؾإلإلاليزائرمحهنإلالد ت رإل

IV-1-1-2-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:سنإلمي ؿإلالأ  أ إلالاي ر  إل
هبلؿإلإلاإلدار  ف لرص ف إلإلالاي رةإلاله ري  إلفدكرةإلادر ي  إلحإلسردإلاـإلاال ام دإل   إلادهؿإلالدكل إلسن

ل م   إلإلاإليراءاتام زتإلهذهإلالمر   إلفميمك  إلمفإلالاداف رإلكإلإلحإلك 2 (1970إل–إل1963سارةإل 
مفإلهبلؿإل  3امث تإلسنإلمراصف إلالدكل إلل اي ر  إلاله ري  إلحإلاالصاد دإلالكطتنإلمفإلالمت سأ إلاله ري  

    . هل  تإلمها س اطف ؽإل

إل 

                                                           
 WWW.onefd.edu.dzالا كؿإلاالصاد دمإلكإلااليام  نإلسنإلاليزائرحإل   إلالمكصع:إلإل- 1

2
- NACHIDA BOUZIDI, le monopole de l’état sur le commerce extérieur, Doctorat d’état, Institut de  

     science économique D’Alger,  1988, p .115.  
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1989إل–إل1984ففإل مكدإلأ  ت إلحإلارص  إلالد دراتإله رجإلالم ركص تإلم إلف فإلإل-3  حإلرأ ل إلم يأا رحإلإل  ـك

 . 81 صاد د  إلاليزائرحإلصإل.   
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IV-1-2 -   هل  تإلالرص ف إلكإلات   أ  إل   إلال بلص تإلالسرتأ  إلاليزائر. 

الا ر س إلإلكإلالرص ف إل   إلالدرؼإل:إلتإلف فإلالف د فإلهنرتإل   إلال بلص مفإلمفرزإلاآلل  تإلالانإلمث
  .اليمر   

IV-1-2-1- اٌشلبثخ عًٍ اٌظشف: 

اضػػـإلمأػػا مراا  إلالاػػنإلإل سر ر ػػ إلالاػػنمر ط ا ػػ إلالع أػػ  إلسػػنإلإل لػػ لرػػدإلضػػمتتإلسرتأػػ إلاتامػػ ءإلاليزائػػرإل  
حإلألت ػػػ إلدكؿإلا ف ػػػ إللمتطرػػػ إلالسرتػػػؾإل.إل  ػػػ إلمأػػػ سإلهػػػذاإلإلاالأػػػاربلؿإلالمترػػػكصإلالأػػػ  دةإل  ػػػ إلا دػػػ ت
المػػػػػػػ رخإلسػػػػػػػنإلإل62/144سرػػػػػػػدإلمدػػػػػػػدرتإلاليزائػػػػػػػرإلالرػػػػػػػ تكفإلإلحمػػػػػػػعإلمفػػػػػػػدمإلالأػػػػػػػ  دةإلالكطت ػػػػػػػ إلالاتػػػػػػػ صض

الذمإل  افرإل   ئ إلل  إلدبل   إلالرص ف إل   إلالدرؼإلإلحإل1الر ضنإلفلتع ءإلفتؾإلمر زمإل13/10/1962
 سرضإلرص ف إلمأفر إل   إلممإلافػ دؿإلهػ رينإلذكإلدػ  إلإلكإل ل إلاليزائرإلحإلاألمكاؿإلمفإلككإل ر  إلر كسإل

 دػدارإل م ػ إلالػد ت رإلالكطت ػ إلكإللػـإل  ػفإلل ػ إلأػ ط إلالرػرارإل الإلف ػدإلإلالم ل ػ إلل دكلػ حلأ  أ إلالترد ػ إلكإلف 
إلحإلالا ررإلمفإلصفض إلاالأا م رإلالسرتأنإلسػنإلالرطػ عإلالمػ لنإل مكمػ إلمفإلتكعحإلكإلتاتإل ترإل1964إلأت 

إلإلألترإلاأاربلؿإلا ـإل فإلمر ط  إلالسرتؾإلمم إلص ؿإلمفإلالا  كفإلف فإلالدكلا ف.

 متعإلإلحرإلالر  ـإلفف ضإلالادرس تالانإلا ظإلاأل   ـسنإلميمك  إلإلاأليتفناامثؿإلالرص ف إل   إلالدرؼإل
 دارةإلهإل  ػػػ إلالي ػػػ تإلالرأػػػم  إلسرػػػطإلالاػػػنإلااػػػكل إلاألسػػػرادإلكإلاصادػػػ رإل  ػػػ إلإلاأليتف ػػػ الا  مػػػؿإلفػػػ ل مبلتإل

الفػثإلسػنإلط فػ تإلمػفإل ارػدـإل ل  ػ إلراغفػ إلسػنإلف ػعإلإلاأل  ػ ـكإلام ؾإلسنإلظؿإلا ػؾإلالرص ف إل   إلالدرؼإلحإل
ف دؼإل م   إلإلاالأاربلؿهذاإلالتكعإلمفإلالرص ف إلمف عرةإلف دإلإلاتاعر  األيتف  ل مبلتإلمكإلعراءإلمكإلا ك ؿإلا

 ػػفإلمتطرػػ إلالسرتػػؾإلحإلفسػػرضإلتظػػ ـإلإلاالتسدػػ ؿاإلأػػاربلؿإلالػػكطتنإلمػػفإلالاػػهث راتإلاله ري ػػ حإلكإلا ر ػػؽإل
إل.2ال دصإلكإلاراه صإلاإلأارادإلكإلم   ت إلالادد ر

كمفإلمغ ػػبإلالمفػػ دالتإلاله ري ػػػ إلإلف ر ػػ إلحاألمػػكاؿإلاػػاـإلغػػداةإلاالأػػاربلؿإل  تػػتإل م  ػػ تإلاتارػػ ؿإلر كسإل
المر ػزمإلاليزائػرمإلفمكيػبإلإلالفتػؾإلكإلفلتعػ ءحإلإلمتطر إلالسرتؾإلالسرتأنإلسنإل ط راليزائر  إل  تتإلاا رؽإل

                                                           
1
 حإلاله صإلفلتع ءإلالفتؾإلالمر زمإلاليزائرمإلحإلكإلا د دإل1962د أمفرإلإل13م رخإلسنإلإل62/144ص تكفإلرصـإلإل- 

 .إل1963ي تسنإلإل11حإلالد درةإلفا ر خإلإلإل02ص تكترإلإلاألأ أنإلحإلالير دةإلالرأم  إل ددإل     

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   رثإلل تدةحإلتظ ـإلالرص ف إل   إلالدرؼإلسنإلظؿإلإلاإلدبل  تإلاإلصاد د  إلسنإلاليزائرحإلمطرك  إلد اكراهفإلإل-2
إل.13 إلاهدصإلص تكف(حإلي م  إلمكلكدإلم مرمإلفا زمإلكزكإلحإلأت إلإل؟إلص.إل
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المػ رخإلإل63/111األمػرإلحإلكإلص ػ ـإلكزارةإلالم ل ػ إلفلدػدار13/10/1963المػ رخإلسػنإلإل62/144الر تكفإل
د رتإل ؿإلالمف دالتإلالاي ر  إلالاػنإلاػاـإلحإلالم ل  إلكالترد  ف إلالادسر تإلصالما  ؽإلفمراإل1963سنإلم اكفرإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلفإلاهضػػعإللاػػره صإلمػػفإلالفتػػؾإلالمر ػػزممػػفإلعػػهت  إلمإلاألمػػكاؿمػػعإلالهػػ رجإلكإليم ػػعإلالا ػػك بلتإللػػر كسإل
هتػػ إل ا  ػػؽإلف لمراصفػػ إلل دػػرؼإلذاإلإلاألمػػرمدػػفلإلإلاألأػػ سكإل  ػػ إلهػػذاإلإلحإل1كفإلمػػعإلكزارةإلالم ل ػػ  كإلف لا ػػ
أػملإلف ل ػدإلمػفإلأػر  إلحإلكإلهػذاإلـإلمط فر إلالاتظ مػ تإلالم مػكؿإلف ػ ا اراإل ل ف  ثإل  دؼإلإل دارمط فعإل

إل إل  مػػ إلاألكركفػػنص ػػؿإلمػػفإلالتعػػ طإلالايػػ رمإلالسرتأػػنإله دػػ إلكإلإلكإلحدكفإلمت  ػػ إلاألمػػكاؿهػػركجإلر كسإل
إلاألكلػ الاػنإل  تػتإلارد رااػرإلهػبلؿإلالأػتكاتإلإلاأليتف  ل فإلزادإلمفإلرد دإلالم زافإلالاي رمإلمفإلال مبلتإل

 م إلهكإلمفػ فإلإل تظراإلل دـإلكيكدإلفرامتإلمت أف إلل اتم  إلاالصاد د  إلحغ لف ا  إلا ي ف  مفإلاالأاربلؿإلسنإل
إل                                                                                          :إل 2 سنإلاليدكؿإلالمكالن

إل1968إل1967إل1966إل1965إل1964إل1963إلالأتكات
إل74إل418إل73-إل167-إل116إل311إلرد دإلالم زافإلالاي رم م  كفإلد.ج(إل

إل.1968إل–إل1963ارد راتإلرد دإلالم زافإلالاي رمإلم إلف فإل( :   13خذوي سلُ )

IV-1-2-2-إلالد درإلسنإلإل  . 28/10/1963الا ر س إلاليمر   إلسنإلظؿإلالمرأـك

إلافمكيػػإلتأػػاهأ الػػذمإلكضػػعإلتظػػ ـإليمر ػػنإلهػػ صإلفػػ لكارداتإلح28/10/1963لمػػ رخإلسػػنإلبإلالمرأػػـك
إل  ػػ إل ف  ػػثإل ػػكسرإلم  م ػػ إلإلح 3إلأػػ عإلمػػفإل  ػػثإلالمتعػػهالزإلفػػ فإل ػػم س ػػاـإلالاإلحمفػػدمإلالام  ػػزإلإلمأػػ سارػػـك

 أػػبإلإل ػػزإلالمعػػرعإلفػػ فإلالػػكاردات أػػبإلهػػذاإلالم  ػػ رإل المتعػػه(إلسرػػدإلمحإلاسضػػ    إللأػػ عإلف ػػضإلالف ػػدافإل
إل:إلإلهنإلمتكاعإلمفإلالا ر س تإلاليمر   إلمرف  

إل.4ا ر س إل   إلالأ عإلالمأاكردةإلمفإلسرتأ إل-إلإلإلإلإل

إل.5ا ر س إل   إلأ عإلاهصإلالف دافإلاألركرف  إلف أاثت ءإلسرتأ إل-إلإلإل

إل.6ر     األ ثر الدكل   ؽ امتلإلاليزائر الان الدكؿ     اطفؽ المعار   ل  ركؽ ا ر س إل-إلإلإل

                                                           

إل.13ل تدةحإلالمريعإلتسأرإلحإلص.إل   رثإلفإلإل- 1
2
- NACHIDA BOUZIDI, le monopole de l’état  sur le commerce extérieur,  op cit, p.72.   

3
- 0rdonance n° 63/ 414  du 28 -1 - 196  , Journal Officiel n° : 80 , du  9/ 1 / 196 , p   18   

4
 - article 04 , 0rdonance n° : 6 / 414  Ibid.  

5
 - article 05,  0rdonance n° : 6 / 414 , Ibid.   

6
 - article 03,  0rdonance n° : 6 / 414 , Ibid. 
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إل.1ا ر س إليمر   إلاطفؽإل   إلدكؿإلمهرلإلإل-   

هدػػ صإلا ر سػػ إليمر  ػػ إلكإلذلػػؾإلفاإلم س ػػ فإلاليزائر ػػ إللتدػػكصإلااس ص ػػ تفػػ لرغـإلمػػفإلا اػػراـإلالأػػ ط تإلإل
ام ع  إلمعإلالمكاث ؽإلالكطت ػ إل م ثػ ؽإلإله د إللسرتأ إلحإلسلت  إلسنإلالمر فؿإلمفدتإلت ا  إلسنإلاتك عإلعر  ئ  ح

الػػػاه صإلمػػػفإلكإلل اهسػػػ ضإلمػػػفإلالضػػػبطإلاالأػػػا م رمإلكإلإلحإل(1964كإلم ثػػػ ؽإلاليزائػػػرإل1962طػػػراف سإل
إل.إلإل  دل الغ رإل ا  كفإللإلم س  فإلااس ص  تإليكر

 :تعزَفة جمزكُة خاصة تفزنسا -أ

المأػػاكردةإلمػػفإلإلل متايػػ تلرػػدإلمت ػػتإلالأػػ ط تإلاليزائر ػػ إلفمكيػػبإلهػػذاإلالا ر سػػ إلم  م ػػ إلاسضػػ    إل    
 مػ إلمفإلكإلاالصادػ دإلال كلكت ػ لنإلحإلإلكإلهػنإلم عػرإل  ػ إلدريػ إلاالرافػ طإلفػ فإلاالصادػ دإلالػكطتنإلسرتأ إلح
راتإلم ل ػػ إلرإلمفػػل ػػفإلسػػنإلالكاصػػعإلهتػػ ؾإلم س ػػ فإلحإلفتػػكدإلااس ص ػػ تإللإلنهػػذهإلالا ر سػػ إلهػػكإلاطف ػػؽإلضػػمتإل صػػرار

لما دؿإل   رإلهتذاؾإلمدػدره إلالررضإلاإلحإلذلؾإلمفإلم ظـإلهطكط تع ءإلهذهإلالا ر س درس إلارؼإله ؼإل
غ ػرإلمفإلس إليمر   إله د إلفسرتأ إل ا ر إل تع ءكإلالأاببلؿإلهذهإلالرركضإلميفرتإلالأ ط إل   إلحإلسرتأ 

األ ضػػػ ءإلسػػػنإلالأػػػكؽإلإلاألكركف ػػػ فػػػ صنإلالػػػدكؿإلإل لػػػ هػػػذهإلالم  م ػػػ إلالاسضػػػ    إلأػػػر  فإلمػػػ إلاػػػـإلامد ػػػده إل
افر إلالأكؽإلإلالإل ا إلاألي تبإلحالأ ط إلسنإلاتك عإلعر  ئ  إلإلحإلكصدإل  فإلكراءإلهذاإلالامد دإلرغف المعار  
إل.2م ا رةإلمفإلصفؿإلالمكرد فإلالسرتأ  فالكطت  إل

إل

إل

 انمشتزكة:انتعزَفة انجمزكُة  -ب

 ػػػػػاـإلاطف ػػػػػؽإلهػػػػػذهإلالا ر سػػػػػ إل  ػػػػػ إلالػػػػػدكؿإلحإلإل28/10/1963إلسػػػػػنإلالمػػػػػ رخإل414/إل63األمػػػػػرإل أػػػػػبإل 
مكإلا ػػؾإلالاػنإلاػرافطإلم  ػ إلاليزائػرإلف اس ص ػ تإلاي ر ػ إل مػػ إلإلحإلف لر   ػ إلاألكلػ المأػاس دةإلمػفإلعػرطإلالدكلػ إل

إلالأػػػ فؽإلالػػػذ رإليتػػػكبحإلػػػػػإليتػػػكبإل طػػػ رسػػػنإل  ػػػ تإلا ػػػؾإلاإلاس صإلمكإليتػػػكبإلعػػػرؽإلكإلصػػػدإلدػػػتس  إلالمرأػػػـك

                                                           
1
-  article 06 ,  0rdonance n° :6 / 414 , Ibid.   

2
الهكاص(حإلدارإل ي إلالي بللنحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإلا ا  رإلالدكل إل ل إلا ا  رإل - 

إل22حإلص.2007اله دكت  حإلالفط  إلاألكل حإلأت إل
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حإلكإلالاػػػػنإل م ػػػػفإلار  دػػػػ  إل أػػػػبإلمهػػػػداؼإلاليزائػػػػرإل لػػػػ إلسػػػػنإلثبلثػػػػ إلمدػػػػت ؼإلمكإلميمك ػػػػ تإلالمفرمػػػ 
  :إل1ميمك ا ف

إلإل:الدكؿإلاإلسر ر  كإلإلالا  كفإلالاي رمإلمعإلالدكؿإلال رف     -إل

هػػبلؿإلالمػدةإلالمماػػدةإلمػػفإلإلكإلاإلسر ر ػ إلاالاس ص ػ تإلالاػػنإلمفرما ػ إلاليزائػػرإلمػػعإلالػدكؿإلال رف ػػ إلم ثػػركإلهػنإل 
إلاإلسر ر ػػ إلاأػػاري عإلال ك ػػ إلاليزائر ػػ إلال رف ػػ إلحإلهػػك ػػتفإل  ػػد كلكينإلهػػدؼإلكإل ػػ فإلل ػػ إل1963-1969

تإلهػذهإلاالاس ص ػ تإلدكفإليػدكلإلمكإلفػ أل رلإلالإلارصػ إلظ ػإلل ػفإلإل مفإلطرؼإلاالأػا م رإلالسرتأػنمزص إلالم
كإلمهػػرلإلإلالمبػػربإلال رفػػنمعػػرؽإلكإلالمأػػاكلإلالمط ػػكبإلرغػػـإلمت ػػ إل  تػػتإلاعػػمؿإلدكؿإل رف ػػ إلمػػفإلالإل لػػ 

كإلإلالكطت ػػػ إلسػػػنإلظػػػؿإلالركم ػػػ إلال رف ػػػ إلال ك ػػػ ألفإلال ػػػدؼإل ػػػ فإلأ  أػػػنإلف ػػػتإلكإلهػػػكإلا ز ػػػزإلإلح سر ر ػػػ 
 بلص ا ػػ إلمػػعإلالعػػر  ءإلالار  ػػد  فإلممػػ إلمػػفإلالت   ػػ إلاالصادػػ د  إلس ػػنإللػػـإلاػػ ثرإل  ػػ إلحإلاإلتامػػ ءإلاإلصر رػػن
الانإلاصادرتإل   إلف ػضإلالأػ عإلإلكهذاإلرايعإلل مف دالتإلالاي ر  إلالض  س إلكإلالم دكدةإله د إلسرتأ إلح

إلإلإلإلإل.إلسرط

-إل:الا  كفإلالاي رمإلمعإلالدكؿإلاالعارا   إلإلإل

كإلرغفػ إلسػنإلإلحكماتك ػ إلايأػ داإللاطف ػؽإلالػت تإلاالعػارا نإلرةيزائرإلمعإلالدكؿإلاالعارا   إل ث ػااس ص  تإلالإل
اطف رػػ إلكإللػػـإلا ػػفإلاليزائػػرإلارغػػبإلسػػنإل فػػراـإل اس ص ػػ تإلمػػعإلالػػدكؿإلالبرف ػػ إلإلال دػػكؿإل  ػػ إلالا تكلكي ػػ إلح

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلف  ػػثإل رػػدتإلثبلثػػ إل اس ص ػػ تإل االعػػارا   إلمػػ إلزادإلمػػفإل أػػبإلثرػػ إلالػػدكؿإلمإلحلمفػػدمإلم  رفػػ إلاإلمفر  ل ػػ 
 اس ص ػ إلمػعإلالدػ فإلسػنإلرمتإلمفإلكإلسنإلأفامفرإلمفإلتسسإلالأت حإلإل1963أت إلإلسنإليك    إلمعإل كغأبلس  

م  كفإلسرتؾإلحإل م إلإل250الا   ـإلكإلالد  إلكإلالسفإلكإلالر  ض إلكإلالستكفإلمد كف إلفررضإلص مارإلإلم داف
م  ػػكفإلسرتػػؾإلمافػػكعإلف رػػدإل اس ص ػػ إلا ػػ كفإلسػػنإلإل500ا رػػتإلاليزائػػرإلصػػرضإلمػػفإلاإلا ػػ دإلالأػػكس  انإلفر مػػ إل

إل.2الم دافإلاإلصاد دمإلكإلالارتن

                                                           
  - فراـإل اس ص  تإلف فإلاليزائرإلكإلالدكؿإلال رف  إلحإلف فإلاليزائرإلكإلالدكؿإلاإلسر ر  إلحإلف فإلاليزائرإلكإلالدكؿإلاألكركف  إل  

 اإلعارا       

1
(حإلمريعإلالدكل إل ل إلا ا  رإلالهكاص ي إلالي بللنحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإلا ا  رإل - 

إل.24ح22أ فؽإلإلإلصحص.
2
 -  David  Ruzié. La coopération franco-algérienne , op cit ,p.908. 
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العر  ءإلالار  ػد  فإلإلالبرف  إله د إلاضمتتإلهذهإلاالاس ص  تإلاما  زاتإلمسضؿإلمفإلا ؾإلالمفرم إلمعإلالدكؿ
مػػػفإلهبللػػػرإلإلاليزائر ػػػ إلكإلصػػػدإلمرادتإلالدكلػػػ حإلثإلاتدػػػفتإلالػػػكارداتإل  ػػػ إلالاي  ػػػزاتف  ػػػمت ػػػ إلسرتأػػػ إلحإل

ايػػػ رمإلسػػػ ئضإلايػػػ رمإل اػػػ إل ػػػرؼإلالم ػػػزافإلالحإل إلمػػػفإلالا تكلكي ػػػ اظـإلال ا  ي ا ػػػضػػػم فإلالاػػػدسؽإلالمتػػػ
إل.إلهذاإل دؿإل   إلمدلإلددؽإلالا  كفإلمعإلهذهإلالدكؿ إللد للإلاليزائر

مأػػ رمإلاالأػػا م رإلكترػػصإلهفػػرةإلل ػػفإلالم ػػ مبلتإلالار  د ػػ إلمػػعإلالػػدكؿإلالرمأػػم ل  إلالمهلكسػػ إلهػػبلؿإلساػػرةإل
س لمفػ دالتإللػـإلإلحإلمرافػ إلم أػفإل لػ   إلي ؿإلالا  كفإلمعإلالػدكؿإلاالعػارا   إلالإل رصػنإلالساإلاليزائر  إلالدكل 

إل  سظػتحإلكإله دػ   إلمفإلالأػكؽإلالرمأػم ل  إلالسرتأػإلكإلظ تإلاليزائرإلاازكدإلف  ا  ي ا  إل%10ااي كزإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلإل%71دػػ دراتإلإلفتأػػف إلل يزائػػرإلكإلمكؿإلممػػكؿإل%75.1مكؿإلزفػػكفإلل يزائػػرإلفتأػػف إلإل  ػػ إلرافػػ إلسرتأػػ 

إل.1كإلتكضلإلذلؾإلمفإلهبلؿإلتا ئتإلاليدكؿإلالمكالن

Tableau n° :( 1    )إلإلإلإلإلإلإل إلإلإلإلإلإلإلإلإل إل
  Part de la France dans le commerceإل

extérieur algérien(%) 

IV-1-2-3 -  إلإل:68/35إلاألمرالا ر س إلاليمر   إلسنإلظؿإل

إلإلإلإلإلإلدإل فػػػدكإلس  ػػػ إلتػػػكعإلمػػػفإلالاهػػػكؼإليم ػػػعإلاالاس ص ػػػ تإلالاػػػنإل  تػػػتإلافرم ػػػ إلاليزائػػػرإلمػػػعإلمها ػػػؼإلالػػػدكؿإلصػػػ إل
الػػػذمإلأػػػ طرتإل    ػػػ إلسرتأػػػ إلإلمػػػفإل ػػػدكثإلف ػػػضإلاالضػػػطراف تإلسػػػنإلصتػػػكاتإلالاكز ػػػعإلالار  د ػػػ إلكإلال ػػػذر
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالاػػرددإلإل ػػ إلالا ػػ كفإلالمػػدرجإلسػػنإلااس ص ػػ تإلم س ػػ ف إل إلاإلفرػػ ءممػػ إل   ػػسإلالأػػ كؾإلسػػنإلإلحإلاألكلػػ إلف لدريػػ 

أ  أػػػػ  إلسػػػػنإلالر ػػػػ دةإلالإل مػػػػ إلفػػػػ لازامفإلمػػػػعإلالاب  ػػػػري ـإلمػػػػعإلماط فػػػػ تإلا ر ػػػػؽإلالأػػػػ  دةإلالاكإل ػػػػدـإلاالتأػػػػ
68/352رصـإلإلاألمرإل ددارـإلاليزائر  إلحإلا

لا ر س إلاليمر   إلالذمإلملب إلاإل02/02/1968الم رخإلسنإلإل 
الاػػػنإلاام ػػػزإلإلحاطفػػػؽإل  ػػػ إل  سػػػ إلالأػػػ عإلالمأػػػاكردةإلكإلمتعػػػهإلا ر سػػػ إليمر  ػػػ إلمك ػػػدةإلحاله دػػػ إلفسرتأػػػ 
 تظػػػ ـإلالاػػػنإلا امػػػدإل  ػػػ إلمفػػػدمإلالادػػػت ؼإلالمػػػزدكجإللإلرػػػكؽإلاليمر  ػػػ إلالم مػػػكؿإلف ػػػ إلأػػػ فر فمضػػػ  س إلال 

إلإلههرإلأ  ن.إل ص  منإلكاليمر نإلالم كفإلمفإلادت ؼإل

                                                           
1
-George Mutin, le commerce extérieur de l’Algérie en 196 ,revue le Pércée N° :  -  ,                       

                année1965,    p.355  
إل07/02/1968الد درةإلفا ر خإلإل11ير دةإلرأم  إلرصـإل.02/02/1968الم رخإلسنإلإلحإل68/35األمرإلإلإل-إل 2

 1956 196  196  

Importations 79  8  8  71  

exportations 76  8  9  75  
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الأػػػكؽإلإل لػػػ اتام ئ ػػػ إلإلمأػػػ سسرػػػدإلظػػػؿإلالا  مػػػؿإلمػػػعإلسرتأػػػ إل  ػػػ إلإلحاليد ػػػدإل  ػػػ إلمأػػػ سإلهػػػذاإلالادػػػت ؼ
فػػذلؾإلا ػػررتإلاليزائػػرإلتأػػف  إلمػػفإلإلح  مػػؿإلمػػعإلميمك ػػ إلدكؿإل  ػػ إل ػػدإلأػػكاءالمعػػار  إلممإلالاإلاألكركف ػػ 

ل بلفإلاالأػػاربلؿإلاليمر ػػنإلفػػإل68/35إلاألمػػرإلحإل اػػ إلامػػتإلاأػػم  ا ػػ إلالمط رػػ إللبلصادػػ دإلالسرتأػػناف  
ظ ػتإلاأػاس دإلمػفإلالا ر سػ إلاليمر  ػ إلاله دػ إلف  اف رهػ إل ضػكإلسػنإلميمك ػ إلإلرغػـإلمفإلسرتأػ إلل يزائرحإل
كإلهػػذاإلاإليػػراءإل ػػ فإلإلكإلهػػكإلاػػ ر خإل لبػػ ءإلا ػػؾإلالا ر سػػ إل إل1973غ  ػػ إلإل لػػ المعػػار  إلإلاألكركف ػػ الأػػكؽإل

  ػػثإلاألكؿإلمػػفإل هضػػ عإلالمفػػ دالتإلالاي ر ػػ إلاله ري ػػ إللا ر ػػؽإلمهػػداؼإلالمهطػػطإلالثبلثػػنإلإل  ػػدؼإل لػػ 
ك ؿإلمعإلاهد صإلمداه ؿإلاليم رؾإللامإلحكإلال م   إلاليمر   إللبلصاد دإلالكطتنإلاالأاثم راتإلال مكم  

إل بلص تإلالاي ر  إلف فإلالدكلا ف.كإل ؿإلهذاإلصدإلمثرإل   إلالحإلإل1الاتم  

IV-1-2-4- إل:اطف ؽإلالتظ ـإلالمكص نإلل كاردات

إلرصػـإلإلح   فإلال دؼإلمترإلهكإلالار  ؿإلمفإلاأارادإلالأ عإلالسرتأ  إلإل المػ رخإلسػنإلإل63/188فمكيبإلالمرأـك
 ـإلتصإلسنإلالم دةإلاألكل إلمترإل   إل دػرإلالأػ عإلالمأػاكردةإلكإلاله ضػ  إللاتظػالذمإلإلح16/05/1963

إلالمػػذ كرإلأػػ فر إلهػػ صإلضػػمفإلص ئمػػ إلم  رػػ إلف لمرأػػكـحإل إلالم ظػػكرص ئمػػ إلالأػػ عإلف  ػػثإل  ػػددإلالمرأػػـك
 أػػػبإلإلارر ػػػرإلعػػػركطإله دػػػ إلفعػػػهفإلاأػػػا راده مكإلحإللػػػكاردةإل    ػػػ ال م ػػػ إلاكإلاثف ػػػتإلالر ػػػكدإلاأػػا راده إلحإل

ف  ػػثإل  تػػتإلالأػػ عإلالم ػػددةإلمػػفإل دإلالػػكطتنإلفبػػرضإل م  اػػرإلكإلاتم اػػرإلحإلا ا  يػػ تإلكإلظػػركؼإلاالصادػػ
إلإل.2ؿإلإلكزارةإلالاي رةإلل  إل بلص إلفأ رإلالعر  تإلالكطت  صف

اف  ػػػ إلكإلف لاػػػ لنإلالػػػاه صإلالاػػػدر ينإلمػػػفإلالإلحل يزائػػػرإلاألي تػػػبعإلالعػػػر  ءإلتك ػػػاإلاإليػػػراءإل ز ػػػدإلمػػػفهػػػذاإل
لبػػػػرضإلا ر ػػػػؾإلاصادػػػػ دإلإلعإلالمط كفػػػػ إلسػػػػنإلالأػػػػكؽإلاليزائر ػػػػ الأػػػػ ألفإلحإلالمسرطػػػػ إللبلصادػػػػ دإلالسرتأػػػػن

إلإلالم أأ تإلالكطت  إلكإلهذاإلالإل هدـإلالمد   إلالسرتأ  إل.

ا ك ػؿإلالدػػ درةإل ػػفإلالأػػتداتإلإلألفإلالهطػػ حتػػؾإل ػ ؿإلدكفإلتيػػ حإلهػذهإلل ػفإلارافػػ طإلاليزائػرإلفمتطرػػ إلالسرإل
سػػػػلذاإل ػػػػ فإلالأػػػػتدإلمهدػػػػصإلإلالأػػػػ   حمتعػػػػهإلإلالايػػػػ رةإلارا ػػػػنمأػػػػاهري إلمػػػػفإلكزارةإلالإلكإلالمر ػػػػزمإلالفتػػػػؾ

                                                           
1
مريعإل،  ي إلالي بللنحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإلا ا  رإلالدكل إل ل إلا ا  رإلالهكاص( - 

إل.28ح26ص.صحإلأ فؽح
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمرادإلففإلمعت كإلحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلالاتم  إلكإلالاهط طإلحإلد كافإلالمطفك  تإلالي م   إلحاليزائرحإلإل-2

إل.41صإل.إلحإل 1982أت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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ممػ إل ذاإل ػ فإلحإلسلترإل اهذإلع ؿإلالاره صإلC.F.Aمتاي تإلمفإلالف دافإلالمتام  إللمتطر إلالسرتؾإلالأا رادإل
 ههػػػذإلعػػػ ؿإلالرهدػػػ إلالم ػػػددإلإلرسلتػػػاػػػكحإل  ػػػ إلفػػػ صنإلدكؿإلال ػػػ لـإلاألهػػػرلإلالأػػػتدإلغ ػػػرإلمهدػػػصإلممإلمس

إلإلاتظ م  إلسنإلتصإلالم دةإلالث لث إلمف إل.63/188المرأـك

 :الرص ف اتس ذإلس رةإلإلإل

ه ئػ تإلكإلم أأػ تإلا ف ػ إلإل تعػ ءالاتظ م ػ إلمػفإلهػبلؿإلإلاألدكاتتعػ ءإلمأػ ل بإل لػ إل الدكلػ إلإلليهتلردإل  
 O.N.A.C.O office nationale deإل:1هػػػػػػنل دكلػػػػػػ إلارػػػػػػكـإلف م  ػػػػػػ تإلإلالايػػػػػػ رةإلاله ري ػػػػػػ إل

commercialisation),ك مثػػؿإل  ػػدلإلمي ػػزةإلالدكلػػ إلالماهددػػ إلسػػنإلإلح13/12/1963اػػـإل تعػػ  هإلسػػنإلإل
اػـإل تعػ  هإلإل(حoffice national de la réforme agraireإلO.N.R.A(كإلا ا ػ رإلالدػ دراتإلكإلالػكارداتحإل

حإل هػػاـإلفمراصفػػ إلالرطػػ عإلالزرا ػػنإلال ػػد ثإلالػػذمإلار ػػرإل1964كإلف عػػرإلتعػػ طرإلأػػت إلإل1963سػػنإلهر ػػؼإل
لػػرإلدكرإلمراصفػػ إلكإل( O.F.A.L.A.C office algérien d’action commercialeكإلاإلأػػا م رإلالسرتأػػن

حإلكإلذلػػػؾإلفمكيػػػبإلإلG.P.Aكإلالايم ػػػ تإلالم ت ػػػ إلل معػػػار  تإلة إل عػػػ  رإلالمتاكيػػػ تإلاليزائر ػػػ إلالمدػػػدرإل
كإلهػػػنإل فػػػ رةإل ػػػفإليم  ػػػ تإلل مأػػػاكرد فإلا ػػػتإلإلإلح10/08/1964المػػػ رخإلسػػػنإلإل64/223 2المرأػػػكـ

الذمإلمت تإلل  إلاما ػ زاتإلكإل  تػتإلل ػ إلم  أػبإل مػكمنإلم ػ فإلمػفإلصفػؿإلكزارةإلالم ل ػ إلإل عراؼإلالدكل إلح
 م ػدإللبل ا ػ رإلإلهػذهإلالس ػرةإل لػ الدكلػ إلإلليػكءكإلإلل ػ إلحإل إلالاأ  رإلالمػ لنإلكإلالم  أػب  إلاإلعراؼ اكل إل

ال ا ػ رإلف ػضإلالتعػ ط تإلاالصادػ د  إل إل مػ إلس  ػتإلمػعإلف ػضإلالعػر  تإلالكطت ػ إلأػ فرسنإلالمأارفؿإلحإل
إل63/227رصـإلاألمرالانإلا ا رتإلاي رةإلالاف إلفمكيبإلإلSNTAالعر  تإلالكطت  إلل اف إلكإلال فر تإلإلمثؿ

 .OAICل فكباإلالأارادإلكإلالد كافإلاليزائرمإلح10/11/1963الم رخإلسنإل

ألفإلسرتأ إلإلحإل دثإلمه طرإلاكصؼإلالامك ف بءإلاالأا رادإلدكفإلمفإلالردإلا م تإلا ؾإلالعر  تإلالكطت  إل
إلرصػـإلصدإلاأاس دتإلمفإلالم   ل ػفإلالعػر  تإلحإلإل63/188م  إلالاسض    إلاله د إلف ػ إلالمرتتػ إلسػنإلالمرأػـك
كرغػػـإلذلػػؾإلسرػػدإلاضػػ  ستإلاف  ػػ إلاالصادػػ دإلنإلحإلالاس كضػػلارك ػػ إلمر زهػػ إلال  ػػكمنإلالكطت ػػ إلا رػػتإلالػػد ـإل

إل.الد دراتإلالكطتنإلاي هإلاالصاد دإلالسرتأنإلمفإل  ثإلالكارداتإلك
                                                           
1
 - George Mutin, le commerce extérieur de l’Algérie en 196 ,op cit,p,p   6,  7  

إلحإلإل1964مكتإلإل21الد درةإلفا ر خإلإل68الير دةإلالرأم  إلرصـإلإلح10/08/1964الم رخإلسنإلإل64/223إلالمرأـك- 2
إل.إل919ص.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل
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كصدإلا كدإلهذهإلالأ طرةإلالسرتأػ  إلإلحإلالسرتأ  مفإلاال ا  ي تإلالكطت  إلابط   إلالأكؽإل%60إل إل:الواردات
 مػ إلحإلإل  تػتإلامت  ػ إلسرتأػ إلل يزائػراليزائر  إلفأفبإلالرركضإلكإلالمأ  داتإلالم ل ػ إلالاػنإلإل   إلالاي رة

حإلاإل  تػ ممإلرفطإلالأ طرةإل   إلالأػكؽإلاليزائر ػ إلفػ لررضإلكإلإلحهكإلمتدكصإل   رإلسنإلااس ص  تإلم س  ف
ظ ػػرإلفػػكادرإلالاتم ػػ إلاممػ إلتػػاتإل تػػرإلالاػػهث رإل  ػػ إلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إلسػػنإلالاأػػ  رإلكإلااهػػ ذإلالرػػراراتإلحإلكلػػـإل

إلالمكالن:إلاليدكؿإلسرتأ  إل م إلهكإلسنتإلالم ل  إلالات صصإل يـإلاإل  ت إلفأفبحإلف دإلهبلؿإلهذهإلالسارةإل

إلإل(إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1968-1962(إل:إلالمأ  داتإلالم ل  إلالسرتأ  إلل يزائر15ـإل صيدكؿإلرإل

المدػػػدر:إل إل يػػػ إلالي بللنحالايرفػػػ إلاليزائر ػػػ إلسػػػنإلاتظػػػ ـإلالايػػػ رةإلاله ري ػػػ إلمػػػفإل  ا ػػػ رإلالدكلػػػ إل لػػػ إل
إل.(إل38الهكاصإل.إلحإلصإل.إلإل  ا  ر

س ػـإلااػهثرإل دػ إلسرتأػ إلمػفإلإلحم س ػ فمهػ لؼإلالاس ص ػ تإلالرغـإلالاتػ صصإلالم  ػكظإلل مأػ  داتإلالم ل ػ إلكإل
 إلالأػػ ط تإلسػػنإلمكادػػ  إلال مػػؿإلفػػتسسإلصتػػكاتإلاالأػػا رادإلالمكركثػػ إلحإلممػػ إل   ػػسإلرغفػػاليزائر ػػ إلالػػكاردات

إل فإلاالأا م ر.

اليزائر ػػ إلهػػبلؿإلمػػفإلالدػػ دراتإل%70 ذاإلمفإلم ثػػرإلمػػفإلإلاألكلػػ ا اػػؿإلسرتأػػ إلم ضػػ إلالمرافػػ إلإل:الصللادرات
كإلهػػبلؿإلحإلمكي ػػ إلل أػػكؽإلالسرتأػػ  إلكإلالمامث ػػ إلسػػنإلالم ركصػػ تإلكإلالهمػػكرإله دػػ إلإل1970إل–إل1962

إلحإلالسرتأػػنإلدةإلسػػنإلالميامػػع سرػػدإل رسػػتإلاأػػاببلؿإلالإل ربلتػػنإلل ػػذهإلالمػػإل(إل1969إل–إل1963هػػذهإلالمػػدةإل 
كإلاإل دػػػ ئ  تإلالمف تػػػ إلسػػػنإلإلإلال ػػػؿإلفاػػػركؿحإلسرتأػػػنإل اػػػ إلدػػػ رإل ركلػػػكفكزادإلمػػػفإل ر  ػػػ إلاالصادػػػ دإلال

إلهذهإلالم دةإلال  ك  إل:إلازا دإل يـإلالد دراتإلمفظ رإلاإلإل1اليدكؿإلالا لن

                                                           
1
-Bouderssa maamar , la ruine de l’économie Algérienne  sous le régime Chadli , Édition Hikma,   

   Année 1993, P. 73.    

إل1968إل1966إل1964إل1962إل
إلالتأف إلالر م إلالتأف إلالر م إلالتأف إلالر م إلالتأف إلالر م إل

إل يم لن د إلاليزائرإلمفإل
إلالمأ  داتإلاله ري  إلالسرتأ  

إل     إل     إل     إل   إل     إل       إل1765.5

ميمكعإلالمأ  داتإلالسرتأ  إل
 .ل ا  كفإلالدكلنالمهدد إل

إل    إل      إل    إل      إل    إل    إل    إل      

 د إلاليزائرإلمفإلالكارداتإلميمكعإلالكارداتإلالسرتأ  إلمفإلالفاركؿإلإلالأتكات
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
:إلإل(  يػػػػػػػػدكؿإلرصػػػػػػػػـ 
إلفائػػػػػرإلمػػػػػ دػػػػػ إلاليزإل

إلكارداتإلالفاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؿ
إلإلإلالسرتأ  

إل

إل

إلالأ  أػػ  إلالماف دلػػ إلفػػ فإلصػػ دةإلالف ػػد فإل  ػػ إل يػػـإلدػػ دراتإلالم ركصػػ تإلت ػػكإللرػػدإلمثػػرتإلالادػػر   تإلإل
مػػ إلط لفػػتإلاليزائػػرإلمػػفإلسرتأػػ إلله دػػ إلإلحس ػػنإلاز ػػدإل تػػدإلالاتػػ غـإلكإلاػػترصإل ػػفإل ػػدكثإلهػػبلؼإلحإلسرتأػػ 
ال  ػػـإلمفإلتأػػف إلالػػكارداتإلالسرتأػػ  إلمػػعإلإل إل1965المفرمػػ إلأػػت إلالفاػػركؿإلااس ص ػػ إلفعػػه كضػػ تإلفالمسإل  ػػ دة

تكعإلمفإلاالضػطرابإلإلع فرالذمإلإل 19/06/1965مفإلالفاركؿإلاليزائرمإلاتهسضتإلم ض إل ربإلم داثإل
هأػ ئرإلمل ػؽإلإلمأػ ءإلالم ػ مبلتإلفػ فإلالف ػد فإلحإلكاالأػاررارإلااليامػ  نإلكإلإل   إلالأ  أنإلالذمإلات  س

رلإلسرػػدإلاألهػممػ إلسػنإلالأػػتكاتإلإلإلسرتأػػنإلحإلم  ػػكفإلسرتػؾإل310ف ػ إل ػكالنإلإل ذإلفػ لم زافإلالايػ رمإلاليزائػػرم
إل:إل1ترإلاليدكؿإلالا لن ل إل  ئداتإلالتسطإل م إل ف كإلهذاإل  كدإلحإلع دإلالم زافإلالاي رمإلس ئض

إلالم زافإلالاي رم(إل:إلاطكرإل  يدكؿإلرصـإل 
إل(:1970 ل إلإل1962إلهبلؿإلالسارةإل إلإلماليزائرإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
السػػػػػ ئضإلالػػػػػذمإل ظ ػػػػػرإلمػػػػػفإلهػػػػػبلؿإلاليػػػػػدكؿإلهػػػػػكإل

كإلف فػػ رةإلمسدػػلإلهػػكإلافػػ دؿإلحإلم مػػكسسػػ ئضإللػػ سإل
إلاألكل ػػػ إلف لمتاكيػػػ تإلالدػػػت    إلالسرتأػػػ  إلحالمػػػكادإل

(إلعػػ دتإل1967إل–إل1962سػػنإل ػػ فإلهػػذهإلالساػػرةإل 
كإلفػررتإلاألكلك  إلل يزائرإلسنإلالا  كفإلالػدكلنإلحإلإلفإلمتلتظراإللاه نإلسرتأ إل اذفذبإلسنإلال بلص تإلحإل

                                                           
1
 - Mohamed ELhocine Benissad, Economie de développement de L’Algérie(    -1978), Edition OPU,  

  2eme édition, Algérie economia, Paris ,1982,  p. 183 

إلالسرتأ  إلفمبل  فإلاألطت ف
      إل37.16إل1962
إل     إل     إل    
إل     إل     إل    
إل     إل     إل    
إل     إل     إل    
إل     إل     إل    
إل     إل     إل    
إل                

إلالرد دإلالكارداتإلإلالد دراتإلإلالأت 
إل90+إل2830إل2920إل1962
إل23+إل2795إل2818إل1963
إل130+إل2620إل2750إل1964
إل310-إل2730إل2420إل1965
إل-   إل    إل    إل1966
إل240+إل1878إل2118إل1967
1968 2076 1989 +87 

1969  611  911    - 

1970  98  6  5 1  5- 
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لأ  أنإلالانإلا ػ تنإلمت ػ إلالأاررارإلاذلؾإلفهكؼإلالما  م  فإلاالصاد د  فإلالسرتأ  فإلمفإل  ل إل دـإلا
  ػ إلاهس ػؼإلاف  ا ػ إلالسرتأػ  إلسردإل م ػتإلالأػ ط تإلإلذمإل مسإلف أاثم راا ـإلسنإلاليزائرإل.الإلاليزائر

الار  ػؿإلإل  إلل تظػ ـإلاليزائػرمإلمػعأ  أػإل ا إلالإلااهثرإلفهمإلهػزةإلحل يزائرإلسنإلمي ؿإلالط ص إلهدكد إل
إل. 1 مفإلدري إلالمه طرةإلالم ام  إلل ذاإلالا  كف

سردإلاأافدلتإلص تكفإلالا  كفإلاله صإلف ليزائرإلفرػ تكفإلا ػ كفإلإلل ذاإلالمفدمإلالذمإلصررارإلسرتأ حإلا ذاتسإلإل
م س ػػ فإلحإلسػنإلالا ػ كفإلالماسػؽإل   ػػرإلمػفإلهػبلؿإلااس ص ػ تإلإلاألكلك ػ معػارؾإلفمكيفػرإلاسرػدإلاليزائػرإل ػػؽإل

فا  ػػداا  إلالا  كت ػػ إلإلسرتأػػ سػػنإلكإللػػـإلاإلاألهػػرلإلحإلاأليتف ػ عػػر ؾإلميتفػػنإلما  صػػدإل فػػ صنإلالػػدكؿإلسا ػدإل 
االأػا م ر  إلالا ر ه ػ إلايػ هإلاليزائػرإلإلالم  م  إلالاسض    إلتظراإلل مأ كل  إل  إلمفحإلكإلمت امعإلاليزائر

سػنإلم  مبلا ػ إللػـإلارػؼإلسرتأػ إلإل الانإلاسرضإل     إلارد ـإلمأػ  داتإلل يزائػرإلل رضػ ءإل  ػ إلالاه ػؼإل
لمهددػػػ إلل يزائػػػرإلفتأػػػف إلفػػػؿإلصػػػررتإلاهسػػػ ضإلالمأػػػ  داتإلالم ل ػػػ إلاحإلل ػػػداإلمػػػعإلاليزائػػػرإل تػػػدإلهػػػذا

عػػػػ ؿإلهطػػػػرإل  ػػػػ إلصػػػػدإلاإلحإلالاػػػػناف ا ػػػػ إلاليزائػػػػراالاتم ػػػػ إلالاػػػػنإلإل أػػػػاراا ي   رص ػػػػ إلحإلف ػػػػدؼإلإل31%
إل.إل سر ر  المد للإلاالصاد د  إلالسرتأ  إلسنإلمتطر إلعم ؿإل

إل(الاهم ـإل  بلفإلمفإلالرص ف إل ل   ا ا  رإلالاي رةإلاله ري الهطكةإلالث ت  :إل  - IV-2إل

مػػػفإلالم طػػػ تإلإلاليكهر ػػػ إلسػػػنإلاػػػ ر خإلاليزائػػػرإلحإلتظػػػراإلل رػػػراراتإلاإلصادػػػ د  إلإل1971ا افػػػرإلأػػػت إلإلإلإلإل
 دػػدارإلكإلال  أػػم إلسػػنإل بلص ا ػػ إلمػػعإلسرتأػػ إله دػػ حإلسف ػػدإلاراا ي  إلالماهػػذةإلمػػفإلطػػرؼإلاليزائػػرإلاإلأػػ

إل71/21ف ػػضإلالتدػػكصإلالاعػػر    إلسػػنإلصط  ػػ تإلمها سػػ إلسػػنإلمط ػػعإلالأػػف  ت تإلحإلمت ػػ إلاألمػػرإلرصػػـإل
إل71/73الما  ػؽإلف لاأػػ  رإلاالعػارا نإلكإلاألمػػرإلرصػػـإلإل71/74األمػػرإلرصػػـإلإلكالم ركصػ تإلإلفاػػهم ـإلالما  ػؽ

ف ػػؿإلإلالايػػ رةإلاله ري ػػ إل ا ػػ رت ا ػػ إلال ر ر ػػ إلسػػنإلا ػػفإلإلاليزائػػرإلحإلمسدػػ تإلالزرا  ػػ إلالما  ػػؽإلفػػ لثكرة
إلا ا ػػ رإل كلم أأػػ تإل مكم ػ إلذاتإلطػ فعإلاصادػػ دمإلحإلااػفكإلاأػافدلا  إلالايم ػ تإلالم ت ػ إلل معػػار  تإل

إل. %80إلفتأف إلغطتإلمراصف إلالمف دالتإلالاي رةإلاله ري  إلحإلف  ثكظ س إلالاف دؿإلالاي رمإلاله رينإل

سرػػػدإلمهضػػػ تإل  سػػػ إلحإللبل ا ػػػ رإلالاػػػنإلام رأػػػرإلالدكلػػػ إلفس ػػػؿإلم أأػػػا  إل طػػػ رغ ػػػ بإلصػػػ تكفإلإلسػػػنإلظػػػؿإل
فمكيفػػرإل  ػػكفإلالمهطػػطإلإلح20/01/1970المػػ رخإلسػػنإلإل70/10رصػػـإلإلاألمػػرإل لػػ إلاألتعػػط إلاالصادػػ د  

                                                           
إلحالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري  إل مفإل  ا  رإلالدكل إل ل إل  ا  رإلال كاص(حإلمريعإل ي إلالي بللن -1

إل .41ح40إلحصإلحإلأ فؽإلإلإلإلإل
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 1الدػػ درإلفػػ ألمرإل1971 مػػ إلمدريػػتإلسػػنإلصػػ تكفإلالم ل ػػ إللأػػت إلإلاألأ أػػنحهػػكإلالرػػ تكفإلإلاألكؿالرفػػ  نإل
 لب ءإلالتظ ـإلالاسض  نإلل أ عإلالسرتأ  حإلكإلمدمي ػ إلسػنإلإل1970د أمفرإلإل31الم رخإلفا ر خإلإل70/93رصـ

اعتتإلللردإلاـإل ددارإلهذاإلالررارإلتظراإلإل األكركف  إلاإلصاد د  إل ميمك   إللالا ف إلل أ عإلالتظ ـإلالاسض  ن
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلف ػػدإلمػػ إلمدػػدرتإلسرتأػػ إلصػػرارإلامتػػعإلس ػػرإل أػػارادإلف ػػضإلالأػػ عإلاليزائر ػػ .إلال بلصػػ تإلاليزائر ػػ إلالسرتأػػ  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاصػػؼف  ػػثإلكاي ػػتإلسرتأػػ إلهػػذهإلالمكإلإلحإلمثػػرتإلأػػ ف  إل  ػػ إلال بلصػػ تإلالسرتأػػ  إلاليزائر ػػ إلاإليػػراءاتهػػذهإل
حإلإلاال ا  ر ػ إلاإليػراءاتكأ ئؿإلضبطإلل ارايػعإل ػفإلهػذهإلإل  ي دسنإلإلمت  إلكإلرغف حإلكإلالرراراتإلاليزائر  
سػػنإل ػػ فإلإلحإلمر ط ػػ إلالهمػػكرإلاليزائر ػػ إلكهسػػضإلمعػػار  ا  إلمػػفإلالفاػػركؿإلاليزائػػرمإلإلسرػػدإلصػػررتإلسرتأػػ 

أػت إلإل%25.9فس رؽإلع أعإلكإلم ثرإل   إلالمداه ؿإلاليزائر  إلسمػفإلإلاراي تإلكارداتإلسرتأ إلمفإلالفاركؿ
 رس  إلا ر خإلال بلص تإلاالصاد د  إلمدت إلتأف إل إلمكؿإلإلكإلهنإل1971أت إل    تأف إلإل ل إلهفطإل1970

إل24كإلهػػذاإلردإلس ػػؿإلسرتأػػ إل ػػفإلاػػهم ـإلالم ركصػػ تإلسػػنإلإل(إلح%3.3 1978كإلف ػػده إلت أػػ إلإلفػػ فإلالف ػػد ف
إل: اليدكؿإلالا لنإلالمف ت إلسنإل د ئ  تاإلإلحإلتكضلإلذلؾإلسن1971سفرا رإل

إلحإلالمددرإل:إلمههكذإلمفإليدكؿإلإل(1979-1970  د إلاليزائرإلسنإلالكارداتإلالفاركل  إلالسرتأ  (:إلإل  يدكؿإلرصـ 

                                                           
إل1691حإلصإل.إل1970د أمفرإلإل31حإلالد درةإلفا ر خإلإل109حإلالير دةإلالرأم  إلرصـإلإل93/إل70األمرإلرصـإلإلإل- 1

إل
إلالأتكات

إل د إلاليزائرإلمفإلالكارداتإلالسرتأ  إل يم لنإلالكارداتإلالسرتأ  إلمفإلالفاركؿ

      إل100.16إل1970
إل    إل      إل    
إل   إل      إل    
إل    إل      إل    
1974 125.06        
1975 103.29       
1976 118.70    
1977 113.88      
1978 115.96      
 3.9إل126.96إل1979
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                          إل(le pétrole algérien entre L’algérie et la franceا ػتإل تػكاف إل14عػ مؿإلرصػـإل
 Salah Mouhoubi, la politique de la coopération franco-algérien(bilan etإلإل إلإلإلمػفإلالمريػع:

perspective), op cit , p .210                        إلإلإلإل

إل%   إل لػػ إلغػػداةإلاإلأػػاربلؿإل%   مػػ إلهسضػػتإلتأػػف إلالمأػػ  داتإلالم ل ػػ إلالمهددػػ إلل يزائػػرإلمػػفإل
 مػػ إل ف تػػرإلاليػػدكؿإلإلح1978أػػت إلإل2.8%كإلاأػػامرتإلسػػنإلاتػػ صصإل ػػ دإل اػػ إلف بػػتإلتأػػف إلإلح1972أػػت 

إلالا لن:

إلهدد يـإلال  نإلل مأ  داتإلالسرتأ  إلالمتأف إلالمأ  داتإلسنإلال إلالمف  إلكاتالأت
      إل     إل    
إل    إل     إل    
 %7.4إل312إل1974
إل%3.2إل334إل1976
 %2,8إل287إل1978

مفإل تا جإلالط لبإلحإلف إل ام دإل   إلإل(ح1978-1970 د إلاليزائرإلمفإلالمأ  داتإلالسرتأ   إل(:  رصـ إليدكؿ        
.إلمفإلالمريعإل:إل ي إلالي بللنإلحالايرف إلاليزائر  إلسنإلإل95صحإلح16كإلاليدكؿإلرصـإلإل57حإلصإلحإلإل10اليدكؿإلرصـإل

              . 2007األكل إلحإلأت اتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإل  ا  رإلالدكل إل ل إل  ا  رإلالهكاص(حإلدارإلاله دكت  حإلالطف  إل

األكأػػطإلالعػػرؽإلإل لػػ ألفإلسرتأػػ إلصػػدإلليػػهتإلإلحإلات  ػػسإلهػػذاإلاالتهسػػ ضإل  ػػ إلالم ػػزافإلالايػػ رمإلاليزائػػرمإل
اليزائػرإل  ػ إلتسػسإلالم  م ػ إلالاي ر ػ إلإل  سظتإلف تم إل إل  ي  ا  إلمفإلالفاركؿإلابط  إل دكؿإلاله  ت(إلسن

إلعإلااليام  نإلكالأ  أنإلسنإلاليزائر.رارإلالكضا ا  ي ا  إلالضركر  إلرغف إلسنإلاأارإللاهم فمعإلسرتأ إل

إل

فدا ػػ إللدػػ للإلسرتأػػ إلايػػ رمإلاأػػيؿإل يػػزاإلف  ػػثإلإلحهػػذاإلالكضػػعإل  ػػ إلالم ػػزافإلالايػػ رمإلاليزائػػرمإلمثػػرإل  
إل: م إلهكإلمف فإلسنإلاليدكؿإلاآلانإلحإلإل1971أت إلمفإل

إلالرد دإلالكارداتإلإلالد دراتإلإلالأتكاتإل
إل+36إل2631إل2667إل1970
إل-1282إل2273إل991إل1971
إل-67إل2020إل1363إل1972
إل-1178إل2844إل1666إل1973
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-1970(: طبدساد و واسداد اٌدزائش)20خذوي سلُ)

ِٓ إٔتبج اٌطبٌت , ثبإلعتّبد عًٍ اٌدذوي سلُ ( . 1978

.: عدخ  93,ص,14و اٌدذوي سلُ  57, , ص11

اتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإل  ا  رإلالدكل إلإل,اٌدُالٌٍ 
 .ِشخ  سبثك ,  ل إل  ا  رإلالهكاص

إلسرتأػػ إل  ػػ إلمػػ دا فإلمأ أػػ ا فإلهمػػ إلز ػػار إلنإل يػػزإلالم ػػزافإلالايػػ رمإل لػػ أػػفبإلالرئ أػػنإلسػػ  ػػكدإلال
إلسنإلز  دةإلتأف إلالمف دالتإلالاي ر  إلف فإلالف د فإلكإلهكإلأ هـإلههرهت ؾإلأفبإلإلكإلحالفاركؿإلكإلالهمكر

مػػفإلم عػػرإلالهطػػرإلالمػػرافطإلرس ػػتإل  ل اػػهم فإل  ػػ إلمهػػ طرإلالايػػ رةإلاله ري ػػ العػػر  إلالسرتأػػ  إلإلمف
رإلالا  صػدإلمػعإلكإلالسرتأػ  فإله دػ إلمػفإلمهػ طإلاألكركف ػ فممػ إلزادإلمػفإلاهػكؼإلالما ػ م  فإلفػ ليزائرحإل

صفػؿإلاأػف ر تإلدسػعإل فػراـإلممإل رػدإلكإلاعػارطكاإلارػد ـإلضػم ت تإل  مػ إلصفػؿإلإلالعر  تإلاليزائر  إلحإلف  ػث
فػػ صنإلإلل دػػسر إل إلكإلصػػدإلاتػػا تإلاإليمػػ لنمػػفإلالمف ػػ إل   إل لػػ    راكحإلتأػػفا  إلمػػ إلفػػ فإلاػػالا  صػػدإلا

ممػػ إلمثػػرإلأػػ ف إل  ػػ إلالرػػدرةإلالاس كضػػ  إلل م أأػػ تإلاالصادػػ د  إلإل ػػذكمإلسرتأػػ إلحالعػػر  ءإلالار  ػػد  فإل
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل 1 ال مكم  إلاليزائر  

إلإلإل.اال ا  رإل(1978إل-1974السارةإل 

 ا ػ رإلالايػ رةإلالإل طػ رفإلصػ تكفإلالثػ تنحإل  كلػتإلالأػ ط تإلالاعػر    إلارتػ إلف دإلاتا  ءإلالمهططإلالرف  ن
كإلاي  ػػػرإلالدكلػػػ إلاألداةإلال ر ر ػػػ إلالمسضػػػ  إلل ي ػػػ زإلاله ري ػػػ إلل دكلػػػ إل اػػػهص ـإلمػػػعإلمهططػػػ تإلالاتم ػػػ إلحإل

المػػػػػ رخإلسػػػػػنإلإل74/12رصػػػػػـإلإلاألمػػػػػرإل دػػػػػداراػػػػػـإلإلف  ػػػػػثإلمر ػػػػػزمإلسػػػػػنإلا ر ػػػػػؽإلاألهػػػػػداؼإلالمأػػػػػطرةإلحال
لبلأػػا رادإلإلاإليم ل ػػ الاػػراه صإلإلف أػػـ ػػرؼإلإلحآلل ػػ إليد ػػدةإللاتظػػ ـإلاال ا ػػ رإلالم أػػسإل30/03/1974

(A.G.I)مػػ إلمك  ػػتإلم ػػ ـإلإلالمػػذ كرإلأػػ فر إلحإلضػػ نتإلالتظػػ ـإلالمكإلمػػعإلالاكصػػؼإل ػػفإلال مػػؿإلفاعػػر   إلحإل 
            .إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاإليم ل ػ إللبلأػا رادف ػدإلاأػاس دا  إلمػفإلالاػراه صإلإل ل إلم أأ تإلاصاد د  إل مكم ػ الاي رةإلاله ري  إل

فبػػرضإلاكي   ػػ إلحإلالمر ز ػػ إلاإلدارةإلأػػا رادإلف ػػد هادػػ صإلصػػراراتإلاإلراءإلذلػػؾإلهػػكإل دػػرإللمػػرادإلمػػفإلكإلا
إلحإلمػفإلالاف  ػ إلل مأػا مرإلالسرتأػنإلضػركرةإلاإلسػبلتإلإل لػ  إلالأ  أػ  إلالاػنإلا ػدؼإل راتإلالأ ط طفر إلالها
االعارا نإلمكإلإلاألكركفنالعرؽإلإل ل  فإلعر  ءإليددإلم ثرإل دال إلسنإلالاف دؿإلالاي رمإل تامكفإلإلكإلالف ث

                                                           
1
- DAHMANI Med, L’Algérie a l’épreuve des réformes  économiques, Edition économica, paris, année  

                             2000, P.93. 

إل-1187إل4951إل3764إل1974
إل-5527إل8291إل2764إل1975
إل-3004إل6014إل3010إل1976
إل-4010إل6732إل2722إل1977
إل-4620إل7920إل3300إل1978
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رغـإل ث سػ إلكإلاتػكعإلهػذهإلاالاس ص ػ تإلسػلفإلأػرؼإلمف دالا ػ إلميام ػ إلمػعإلإلحإلل فإلاإلسر رنيتكبإلإل–يتكبإل
ف تمػػػ إلف بػػػتإل يػػػـإلالمفػػػ دالتإلالاي ر ػػػ إلمػػػعإلالعػػػر  ءإلالار  ػػػد  فإلسػػػنإلإل   اليزائػػػرإللػػػـإلاا ػػػدلإلأػػػرؼإل

إلحا  إل هكؿإلمكردإللبلصاد دإلاليزائركإل  سظتإل   إلم  تإل%84ه د إلسرتأ إلفتأف إلإلاألكركفنإلاالا  دإل
             .م بله(إل20رصـ:إلإل م إل كض رإلاليدكؿ إلاليزائرمإلا  كمإلمأامرحالم زاتإلالاي رمإلإلسنإل  فإلأيؿ

الػذمإلف ػ إلإلإلل م ػزافإلالايػ رمإلإل يػزإلماكادػؿإلكإلافدكإلالأ طرةإلالسرتأػ  إلكاضػ  إل  ػ إلالايػ رةإلاليزائر ػ  
إلل :حإلكإل  كدإلذلؾإل إل19781سرتؾإلسرتأنإلأت إلإل4620

مػػػعإلي   ػػػـإللمأػػػاكلإل ر  ػػػ إلل م أأػػػ تإلال مكم ػػػ إلكإلترػػػصإلهفػػػرا ـإلحإلضػػػ ؼإلالمػػػدراءإلالمأػػػ ر فإلإل-1
إلالما  م  فإلاالصاد د  فإلاليددإلسنإلظؿإلالار ف تإلالأر   إلل اي رةإلاله ري  إل.

كارايػػػعإل ػػػ دإلسػػػنإلإلحإللساػػػرةاتهسػػػ ضإلالمعػػػار  تإلالسرتأػػػ  إلمػػػفإلالم ركصػػػ تإلاليزائر ػػػ إلهػػػبلؿإلهػػػذهإلاإل-2
إل: 2 فرإل ترإلالتأبإلالمف ت إلسنإلاليدكؿإلالا لنالمف دالتإلالاي ر  إلالسرتأ  إلمعإلاليزائرإلحإل م إلا

                                              

Importations en Algérie                                 
Exportations d’Algérie                                 
 Tableau n°2  : Part française dans les échanges algériens(%) 

 إل ط عإل  ػ إل1978أت إلإل  ف بتإلإلالانإلل يزائرم ل  إلالسرتأ  إلالمهدد إلارايعإلالمأ  داتإلالإل-3
  .(19يدكؿإلرصـ:

 إل

س تهس ضإلالمف دالتإلالاي ر  إلف فإلالف د فإلمدلإلإلركطإلف صات ءإلالمعار  تإلالسرتأ  إلح ؿإلالسرتأنإلمعكإلالام
إل:إل3أفؽإلم إل  نكإلتأاه صإلمم إلإل هسضإلالمأ  داتإل ل 

                                                           
1
إلحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري  إل مفإل  ا  رإلالدكل إل ل إل  ا  رإلالهكاص(حإلمريعإل ي إلالي بللنإل- 

 .94حإل93ص.-أ فؽحصإلإلإلإلإلإلإلإل
2
 - salah mouhoubi, la politique de la coopération franco-algérien(bilan et pèrspéctive), op cit , p     

3
إلحالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري  إل مفإل  ا  رإلالدكل إل ل إل  ا  رإلالهكاص(حإلمريعإل ي إلالي بللن - 

 .95أ فؽحإلص.إلإلإلإلإل
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 ررتإلسرتأ إلتسأ  إلمفإلإلماف دل إلحإلف  ثكإلل سإلاف   إلالمط ر إللبلصاد دإلالسرتأنإلإلاأل  د  الاف   إلإل-م
سػػنإلإل  ا  إلالفاركل ػػ إلالاػػنإلطكرا ػػ عػػرإلإلاثمػػ فإلهفػػرةإلالػػتسطإلاليزائػػرمإلفاتك ػػعإلعػػر  ئ  إلكإلإل  ػػ إلاال امػػ د

إلالد راءإلاليزائر  إل.

 هػذهإلذلؾإلمف  ظ رازا دإلاف   إلاليزائرإللبلصاد دإلالسرتأنإلسنإلمي ؿإلالبذاءإلكإلترؿإلالا تكلكي  إلكإلإل-ب

 : تا ئتإلالمهططإلالرف  نإلالا ل مفإلهبلؿإلإلاإل د ئ  ت

إل.(م  كفإلسرتؾإلسرتأنإل4620  يزإلسنإلالم زافإلالاي رمإلاليزائرمإلإل -

دكؿإلإل–إل سر ر ػػػ ضػػػ ؼإلكإل ػػػدـإلتي  ػػػ إلالم ػػػ مبلتإلالاي ر ػػػ إلفػػػ فإلاليزائػػػرإلكإلعػػػر  ئ  إلاليػػػددإل دكؿإل -
   دكؿإلمكركف إلالعرص  إلاالعارا   (.إل- رف  إل

 لػػػ إلاالصادػػػ د  إلكإلالاػػػنإلصػػػدإلاػػػ دمإلإلاألكضػػػ عز ػػػ دةإلتأػػػف إلاالئامػػػ فإل  ػػػ إلالمهػػػ طرإلفأػػػفبإلاػػػردمإل -
 ط بإلالضم ت تإلالم ل  إل.إل-اأاررارإلايام  نإلإلالبل

إلحإلاألكركف  ف صنإلالعر  ءإلالار  د  فإلسنإلالأكؽإلإل ل الاهكؼإلمفإلالمف دالتإلالاي ر  إلإلاتار ؿإل دكل -
 .رإلئاتا  جإلالأ كؾإلالسرتأنإلمعإلاليزاإل ل مم إلمدلإل

إلميػػػ ؿكإلالاعػػػر   تإلالمهددػػػ إلل ػػػ إلمػػػفإلصفػػػؿإلاليزائػػػرإلس عػػػ  إلسػػػنإلإلته ػػػصإل لػػػ إلمفإلالهطػػػ إلاإلتم ئ ػػػ 
لم ػػػزافإلالايػػػ رمإلسػػػنإلدػػػ للإلسرتأػػػ إلكفػػػ صنإلدكؿإلالأػػػكؽإلاف  ػػػثإل ػػػ فإلإلحإلالػػػا  ـإلسػػػنإلالايػػػ رةإلاله ري ػػػ 

إلحاػػدهكرإلكضػػ ؼإلصػػكةإلاليزائػػرإلالاس كضػػ  إلأػػكاءإلمػػعإلسرتأػػ إلمكإلفػػ صنإلعػػر  ئ  إلإلمػػفإلادزإلإلاألكركف ػػ إلحإلممػػ 
طػ فعإلإلحإل ب ػبإل    ػ اهريلإلال بلص تإلف فإلالايم دإلا رةإلكإلالاس  ؿإلالم اعـإلا رةإلمهرلإل ل إل ؿإلهذاإلمدل

تإلاهزمػػتإلالمفػػ دالإل ذاممإلإلمػػعإلسرتأػػ إلممإلعػػ م  إلل ػػؿإلالم ػػ د فإلح ػػ كفإلم ػػزةإلااس ص ػػ إلالاالاضػػ مفإلتظػػراإلل
 لثر سنإلمثبل.لم دافإلا  إل د فإلاألهرلإلالاي ر  إلس نإلاأامرإلسنإلالم 

 اله ري ػ إلفمراضػ إلالرػػ تكفإل لػ إلصطػ عإلالايػػ رةإل ػدكلإلالاػػهم ـإلالس  ػنإلاماػدتدإلرػػاألأػ سإلسكإل  ػ إلهػذاإل
ل ػػفإلحإلإل1ال ا ػػ رإلالايػػ رةإلاله ري ػػ إلاإلطػػ ركإلهػػكإلالرػػ تكفإلحإل01/02/1978المػػ رخإلسػػنإلإل78/02رصػػـإل
ل فرالػػػػنإلإل–فػػػػ فإلالف ػػػػد فإل اعػػػػارا نإليزائػػػػرمإلإلاالصادػػػ د  إلف رػػػرإل ػػػػ فإلدػػػػ بإلتظػػػػراإلالهػػػػابلؼإلالػػػػتظـاط

                                                           
سفرا رإلإل14حإلالد درةإلفا ر خإلإل07الير دةإلالرأم  إلرصـإلإلحإل01/02/1978الم رخإلسنإلإل78/02رصـإلإلالر تكفإل-إل 1

إل.إل171حإلصإل.إلإلإلإل  1978



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

    
 

ا ر ػػػؽإلل فرالػػػنإل إلكإللل ػػفإلالاسػػػ كضإل ػػػاـإلسػػنإليػػػكإلإلسمػػػ إلا رأػػػرإلالتدػػكصإلالاكث ر ػػػ إلاعػػػارا نإلحسرتأػػن(
 ركدإلاإلذ  فإلالانإلالإل م فإل  م ؿإل ل  دفلإلاال ا  رإلفمث ف إل ردإلايام  نإل لد للإلال  ـإلاالعارا نا

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلف الهامػػ ـإلفأػػػ  دا  إلإل س ال ا ػػ رإلتظػػػ ـإلم أأػػ تإلصػػ ئـإل  ػػػ إلمف لبػػ إلصدػػكلإلمػػػفإلالدكلػػإلمت صعػػ إلفتػػكدهح
إلمدلإلحإلكإلااهػػ ذإلالرػػراراتإلالدػػ ئف إل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلر ػػ إلدػػ كف إلالمس كضػػ تإلكإلص ػػ إلالمفػػ دالتإلالاي إل لػػ كإلهػػذاإلالمس ػػـك

إل.إل1كإلادهكرإلالا  كفإل   إلال مكـ

 ذإلمتػػرإل  افػػرإلإلحم ضػػ إل1976إلكإلمػػفإلم ثػػ ؽإلالػػكطتنإلأػػت إل1976مأػػامدإلمػػفإلدأػػاكرإلإل78/02صػػ تكفإلإل
مػػفإلإل2األكلػػ  مػػ إلهػػكإلمفػػ فإلسػػنإلالمػػ دةإلإلحإلل دكلػػ إلال دػػر  الايػػ رةإلاله ري ػػ إلمػػفإلالتعػػ ط تإل  ا ػػ رإل
مػػػفإلم ثػػػ ؽإلإل02كإلمػػػعإلالمػػػ دةإلإل19763دأػػػاكرإلمػػػفإلإل14ااطػػػ فؽإلمػػػعإلالمػػػ دةإلإلالاػػػنحإلإل78/02صػػػ تكفإل

ا اػػػراـإلاالها ػػػ راتإلإلمأػػػ س  ػػػ إلإلاأليتف ػػػ  مػػػ إلتػػػصإل  ػػػ إلالا  مػػػؿإلمػػػعإلالم أأػػػ تإلإلح1976الػػػكطتنإل
إل.الط فعإلالأ  أنإلالكطت  إلذات

    إلمكإلإلكحإللدكلت إلالاي رةإلاله ري  صدإلص ؿإلمفإلالمف دالتإلالاي ر  إلف فإلالف د فإلتظراإلإلحإل78/02ص تكفإلإلإل
سف ػدإلمػ إل  تػتإلارادػرإل  ػ إلالفضػ ئعإلإلحإلككأػعإلمػفإلطف  ػ إلكارداا ػ إل م أأ تإلاصادػ د  إلكطت ػ إلإل ل 

 مػػ إلمهضػػعإلاالأػػا رادإل لػػ إلالهػػدم تإلحإلسرػػدإلاكأػػ تإلالدكلػػ إلإل74/12رصػػـإلإلاألمػػرسػػنإلإلالم ظػػكرةالم د ػػ إل
تإلمػػفإلطػػرؼإلالم أأػػ إلاتس ػػذهإلاػػـبلأػػا رادإلالم ػػدإلمػػفإلصفػػؿإلكزارةإلالايػػ رةإلكإل يػػراءاتإلالفرتػػ متإلال ػػ ـإللإل لػػ 

هػذاإلإل لػ إل78/02لػـإل رػؼإلالرػ تكفإلإل س ػ إلف لادػد رإلم ضػ إل. إلال  ئزةإل   إلاما  زإلاال ا  رإلكإلال مكم  
مم رأػػ إلمػػفإلصفػػؿإلعػػ ط تإلتإلاي ر ػػ إلاله ري ػػ إلحإلكإلالكأػػ ط إلال ػػدإلفػػؿإلملبػػ إلالكأػػ ط إلسػػنإلالتعػػ ط تإلال

 تإلإلكإل ػػدرجإلضػػمفإلتطػػ ؽإلهػػذهإلالتعػػ طاأليتفػػنإلالم امػػؿإلمكإلالس  ػػنإلحإلم  ػػنإلل أػػ بإلالعػػر ؾإلإلما  مػػؿ
الدػػسر إلإل فػػراـالطػػرس فإل  ػػ إلإل يفػػ رإلإل لػػ الاػػنإلارمػػنإلإلإلنالرػػ تكفإلم مػػ ؿإلالا ضػػ رإلالاس كضػػإلمػػفإلذات

                                                           
إلحالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري  إل مفإل  ا  رإلالدكل إل ل إل  ا  رإلال كاص(حإلمريعإل ي إلالي بللنإل- 1
 .100أ فؽإلحإلص.إل

سر إللم إلكردإلسنإلالم ث ؽإلالكطتنإلحإلكطفر إلكإل:"إلإل02الم دةإلإلح01/02/1978الم رخإلسنإلإل78/02رصـإلإلالر تكفإل- 2
كإلالأ عإلكإلالهدم تإلفيم عإلمتكا   إلحإلمفإلإلمفإلالدأاكرإلحإلسلفإل أارادإلكإلادد رإلالفض ئعإلإل14أل  ـإلالم دةإل

إل هاد صإلالدكل إلك ده إل."
3
"َشًّ إحتىبس اٌذوٌخ, ثظفخ ال سخعخ فُهب اٌتدبسح اٌخبسخُخ و  14, اٌّبدح  1976دستىس اٌدزائش سٕخ  - 

إلإلإلإلتدبسح اٌدٍّخ  . َّبسس هزا اإلحتىبس فٍ إطبس اٌمبٔىْ".
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لاهس ػؼإلمإل ػ فإلهدسػرإلالػداسعإلاالصادػ دمإلكهػكإلامفإلصفؿإلالمعػرعإلاليزائػرإلإل2كإل لب ءإلالكأ ط حإلإل1الاي ر  
 مػػػ إلمفإلاالادػػػ ؿإلالمف عػػػرإلل م أأػػػ إلالكطت ػػػ إلدإلالمأػػػاكردةإلتا يػػػ إلاػػػدهؿإلالكأػػػط ءإلحإلمػػػفإلا  سػػػ إلالمػػػكا

إل أملإلفترؿإلالا تكلكي  إل.إلاألد نف لمتاتإل

نإلالػػػذمإل   فػػػرإلالكأػػػط ءإلسػػػإلاألي تػػػبإلأػػػ فنإلحإلتظػػػراإلل ػػػدكرممػػ إلات  ػػػ سإل لبػػػ ءإلالكأػػػ ط إل  ػػػ إلالعػػػر  ءإل
ا ر ه ػػ إلمػػعإلإلالػػذمإل ػػرافطإلحإلألفإلالأػػكؽإلمفت ػػ إل  ػػ إلمفػػدمإلالثرػػ مزمػػ إلالثرػػ إلإل لػػ كغ ػػ ف ـإل ػػ دمإلإلالاأػك ؽ

إل ص مػػ إلدػػ بإلايا ػػ زهحإل ذاإلمراد الطػػرؼإلاليزائػػرمإلممػػ ـإلا ػػدمإلإلمدػػفلإلكإلفػػذلؾإلهةإلكإلاطػػكرإلالأػػكؽإل تعػػ
مفإلالكأػػػ ط إليػػػزءإلمػػػفإلإلاليزائػػػرمإلمدرؾإلالمعػػػرعإلفػػػذلؾحإلكإلإل بلصػػػ تإلاي ر ػػػ إلمػػػعإلم أأػػػ تإلهػػػذهإلالأػػػكؽ

إلمتطؽإلالاف دؿإلالرمأم لنإلكإلهذاإل  ثرإل   إل يـإلال بلص تإلف فإلالف د ف.

المتعػػهةإلسػػنإلاليزائػػرإلمػػفإلصفػػؿإلالم أأػػ تإلإلاأليتف ػػ تعػػ ط تإلالك ػػ التإلالاي ر ػػ إلإل78/02ص ػػدإلالرػػ تكفإل 
إلال رػػكدإل الإلمػعإلالم أأػ تإلال مكم ػػ إلمكإلمي ػزةإلا ف ػ إلل دكلػػ إل فػراـف  ػثإلمتػرإلالإل يػػكزإلل ػ إلحإل 3 األيتف ػ 

نإلل م أأ تإلال مكم ػ إلحإلال دؼإلمفإلذلؾإلارك  إلالمر زإلالاس كضمأاثتنإلفذلؾإلالا  مؿإلمعإلالهكاصإلحإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ر ػػػؿإلمػػػفإلالا ػػػ مبلتإلالاي ر ػػػ إلمػػػعإلالعػػػر ؾإلالسرتأػػػنإلكإل اػػػ إلمػػػعإلفػػػ صنإلالعػػػر  ءإلالار  ػػػد  فإلسػػػنإلإلممػػػ إل

إل.إلCEEإلالػػ

الاػػنإل   ػػتإلإلحعإلدكؿإلالأػكؽإلاألكركف ػػ إلالمعػار  سػنإلهػػذهإلالظػركؼإلده ػػتإلاليزائػرإلسػػنإلمس كضػ تإلمػػإل-
المػ رخإلسػنإلإل76/201رصػـإلإل4فاكص عإلااس ص  إلا  كفإلمعار  إلحإلكإلد دصتإل   رإلاليزائرإلفمكيبإلالمرأكـ

إلححإلسرتأ إلهنإلالمأػاس دةإلاألكلػ إلمتػرإلCEEكإل  فإلهذاإلاالاس ؽإلسنإلد للإلالميمك  إلإل29/12/1976
بلصػػػ تإلالا ػػػ كفإلحإل كإلأػػػتا فعإلاطػػػكرإل تظػػػراإلل  بلصػػػ تإلالار  د ػػػ إلالاػػػنإلاػػػرافطإلالما ػػػ م  فإلاالصادػػػ د  ف

إلالسرتأ  إلاليزائر  إلسنإلالأ  أ إلاألكركف  إلالماكأط  إلالع م  إلسنإلالف بإلالث تنإلمفإلهذاإلالف ث(.

     المبحث الثاني.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

  إنعكاسات التوجهات السياسية واإلقتصادية عمى التعاون الجزائري الفرنسي :مذي             
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 (سُبسخ اٌتعبوْ : ِٓ اٌخُجخ إًٌ اإلٔفشاجإستمزار انتعاون رغم انصعىتات)           

إل  ػ إلسرتأػ حإلمػفإل  صدإلتأارراإل درارإلسرتأ إل   إلالهكضإلسنإلالا  كفإلمعإلاليزائػرإلف  افػ رهإلصػدرإلم اػـك
 ذاإلسعػػؿإلالا ػػ كفحإل ػػؿإلإل« سػػنإلالػػتصإلالاػػ لن:إل(william zertmanهػػبلؿإلادػػر   تإلك   ػػ ـإلزارامػػ ف 

الرض  إلاليزائر  إلأاتا نإلفهأ رةإل فرلإلحإلف تم إلإلتي حإلالا ػ كفإلأػ  طنإلتمػكذجإليد ػدإلل  بلصػ تإلمػ إل
 .» إل1الأ فر ف دإلاإلأا م رحإلكإل م نإلالتظرةإلالأ ف  إلالانإلار ا  إلالأ  أ إلاليزائر  إلل يم كر  إل

 « Si la coopération échouait… toute l’affaire algérienne se solderait, par une défaite 

totale tandis que le succès de la coopération pourrait fournir un nouveau modèle pour 

les relations post coloniales et effacer l’impression défavorable qu’avait laissée la 

politique algérienne de la république précédente. » 

اكي ػػ تإلالأ  أػػ  إلكاإل د كلكي ػػ إلل يزائػػرإلف ػػدإلاالأػػاربلؿإلسػػنإلفتػػ ءإلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إلضػػمفإل طػػ رإلال
الػػكطتنإلكالاضػػ مفإلمػػعإلعػػ كبإلال ػػ لـإلالث لػػثإلكد ػػـإلإلاالأػػاربلؿ  ػػ إلمفػػ داإلإلارا ػػزتإلاإلعػػارا   ح

إلاالما ػ زاتف لمدػ للإلكإلإلادػطدـكإلهػذاإلاألمػرإلصػدإلإل ر  تإلالا ررإلالكطتنإلكم كإلمث رإلاالأا م رح
لرػػدإل ػػ فإلهػػدؼإلاليزائػػرإلمػػفإلهػػذهإلالاكي ػػ تإلهػػكإلالاب  ػػرإلاليػػذرمإلل ميامػػعإلإلحالسرتأػػ  إلسػػنإلاليزائػػر

مػػػفإلميػػػؿإلفتػػػ ءإلميامػػػعإليزائػػػرمإلإلاليزائػػػرمإل  ػػػ إلالمأػػػاكلإلاالصادػػػ دمإلكااليامػػػ  نإلكإلالأ  أػػػنإلح
كهػػذاإل  تػػنإلادػػس  إلإلف ػػدإلاػػرم ـإلالعهدػػ  إلالكطت ػػ إلاليزائر ػػ إلفم كت ا ػػ إلالثر س ػػ إلاألأ أػػ  إلحإل ػػد ث
كاإليام   ػػػ إلكالثر س ػػػ إلفاػػػدهؿإلالدكلػػػ إللمراصفػػػ إلإلاالصادػػػ د  إلأػػػا م رإلالسرتأػػػنإلسػػػنإلالم ػػػ د فإلار ػػػ إلا

دارةإلالاتم  إلالكطت  إل.إل إلكا 

 فإلالاكي  تإلالأ  أ  إلكاإلصاد د  إلسػنإلالػداهؿإلكالما  رضػ إلمػعإلأ  أػ إلالا ػ كفإلالسرتأػ  إلمثػرتإل إل
اػػكاراتإله مػػ إلسػػنإلال بلصػػ تإلفػػ فإلممػػ إل رسػػتإلالساػػرةإلف ػػدإلاإلأػػاربلؿإلإلح  ػػ إلالمدػػ للإلالسرتأػػ  أػػ ف إل

الف د فإلكمدلإل ل إلاب رإليذرمإلسنإلالأ  أ إلالسرتأ  إلل ا  كفإلمعإلاليزائرحإلكصدإل فرإل فإلذلػؾإل  اػبإل
  ػ إلاساػتإل اس ص ػ تإل  س ػ فإلكإلا ػكؿإل( jean de Broglieالدكلػ إلل عػ كفإلاليزائر ػ إليػ فإلدكفركص ػنإل 

سػػ ؽإله ػػفإلإلافا ػػدتركؼحإلصػػدإلظػػمػػفإلالكاضػػلإلمفإلاليزائػػرإلا ػػتإلضػػبطإلالإل« أ  أػػ إلالا ػػ كفإلفركلػػر
اريمػػ إلاط  ػػ تإلفرتػػ متإلطػػراف سإل لػػ إلمس ػػ ؿو...نإل تػػ إلتاكيػػرإلت ػػكإلإلعػػنءحإلكإلا ػػامسإلصفػػؿإل ػػؿإلم س ػػ ف

إلاالصادػػػ د  ف لمعػػػ  ؿإلإلاهام مػػػ ميػػػردإلا ػػػ كفإلفػػػ فإلدكلػػػ إلكإلدكلػػػ إلم ثػػػرإلدػػػرام إلسػػػنإلفتػػػ هإلحإلكإلم ثػػػرإل

                                                           
1
 -  jean François Daguzan, les rapports franco-algériens  1962-1992, réconsuliation ou consuliation  

   permanente ?,  op cit , p. 886 . 
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هبلؿإلإلالانإلد  فا  .إلكسنإلهذاإلالدددإلأتاطرؽإل ل إل ركتكلكي  إلاأل داثإلكإلاألزم تإل »1السرتأ  
  ػؼإلغ ػرتإلسرتأػ إلمػفإلأ  أػا  إلل ا ػ كفإلمػعإلإلكإللاكضػ لإلحإل1971 لػ إلإل1963السارةإلالمماػدةإلمػفإل

حإلكإل اػػ إلترػػؼإل  ػػ إلالاطػػكراتإلالاػػنإلطػػرمتإل  ػػ إلالا ػػ كفإلفػػ فإلالف ػػد فإلحإلترأػػـإلهػػذهإلالساػػرةإلاليزائػػر
 ال  أم إلسنإلا ر خإل بلص تإلالا  كفإلالسرتأ  إلاليزائر  إل ل إلطكر فإل:

هذهإلالسارةإلكإلسػالإلإلؽإلس رإل ل إلمهـإلاأل داثإلالانإلم زتكإلتاطرإلإل1969 ل إلإل1963مفإلإل مادإل:ألولا
تأػػػ طإلالضػػػكءإل  ػػػ إلأػػػ كؾإلسرتأػػػ إلسػػػنإلإلإلك  إلف ػػػضإلاألزمػػػ تإلاليػػػدإلكإلمادػػػ  دةحالمس كضػػػ تإللاأػػػ

إلالثف تإللئلفر ءإل   إلالا  كفإلمعإلاليزائر.

ف بػػػتإلالتزا ػػػ تإلالسرتأػػػ  إلإل ػػػ حإلهبللإل1971 لػػػ إلإل1969المماػػػدةإلمػػػفإلإلالساػػػرة بطػػػنإلإل:أملللا الثلللانيإل
اليزائر  إلمكي  حإلفأفبإلسعػؿإلالمس كضػ تإل ػكؿإلالثػركةإلالاػنإلاام ػكرإل كل ػ إل اس ص ػ تإل  س ػ فإلكإلهػكإل

الػػػذمإللرػػػبإلفػػػهكؿإلتػػػكسمفرإلاإلصادػػػ دم إلكإلإل1971الفاػػػركؿحإلثػػػـإلاػػػـإل  ػػػبلفإلاػػػهم ـإلالم ركصػػػ تإلأػػػت إل
مكإلإل بلصػ تإلفػ فإلالف ػد ف  تػنإلزكاؿإلالإلهذاإلالإلل ف تده إلفأطتإلاليزائرإلأ  دا  إل   إل ؿإلثركاا  حإل

إلفؿإلدهؿإلالا  كفإلف ت م إلسنإل ط رإليد دإلسرضرإلالاب رإلسنإلاإلأاراا ي  تإلالدكل  .إلحالرط   

إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالمطمب األول                                
 و انبعاث متجدد لمتعاون   أزمللللللللات استمالة الجزائر أمام مفاوضات جزئية،  داث وأحلللللللللللل

 3696-3691خالل الفترة                         

  أػػػم إلسػػػنإلاػػػ ر خإلاليزائػػػرحإلألت ػػػ إلإل1969 لػػػ إلأػػػت إلإل1963ا افػػػرإلالساػػػرةإلالمماػػػدةإلمػػػفإلاإلأػػػاربلؿ
أػػا م ؿإلالأػػ  دةإلالكطت ػػ إلفا ر ػػرإل أػػاط  تإلهػػبلؿإلزمػػفإلكي ػػزإلمػػفإل أػػاري عإلثركاا ػػ إلالطف   ػػ إلكا

إلف  ثإلااأمتإلهذهإلالسارةإلف أل داثإلكاألزم تإلالا ل  إل.إلاإلصاد دإلالكطتنإلمفإلال  مت إلالسرتأ  إلح

 . كإلاساا حإلالمس كض تإلاليزئ  األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداثإل: انفزع األول

كإل  تػػتإلأػػفف إلسػػنإل  ػػ دةإلسػػالإلالمس كضػػ تإلفػػ فإلالف ػػد فإلإلالساػػرةإلاأل ػػداثإلالفػػ رزةإلالاػػنإلم ػػزتإلهػػذهإلإل
   :اامثؿإلسن

                                                           
إل.إل761حإلص.إلإلمريعإلأ فؽمكر سإلس  سإلحإلإل- 1
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I -إلإل.سنإلاطف ؽإلفرت متإلطراف سإللبلتطبلؽأت إليكهر  إلإل1963إل

اسي ػػرإلالرتف ػػ إلالذر ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلسرتأػػ إلسػػنإلالدػػ راءإلإلسردػػ إللرػػدإلاغاتمػػتإلالأػػ ط تإلاليزائر ػػ إلإلإل
إل إلحالمازامفإلمعإل  دإلالتدرإلل ع بإلاليزائػرمإل1963م رسإل19اليزائر  إلفمتطر إل  فإلم  رإلسنإل ـك

إلحكااهذارإل أفبإلل عػركعإلسػنإلفػدمإلاطف ػؽإلالأ  أػ إلاإلصادػ د  إلاليزائر ػ إلسػنإلظػؿإلالتظػ ـإلاإلعػارا ن
ف ػ إلإلمم إلمدلإل ل إل راس عإلعدةإلالهبلؼإلف فإلالف ػد فإلكإلامػتإلم  لمػ تإلفػ فإلالػرئ سإلالرا ػؿإلم مػدإلفػف

مسر ػػػؿإلإل11(إلسػػنإلjournal إلإل( expressفػػراسإلالسرتأػػ  إلإل  ػػػس كيػػكفإلدات ػػ ؿإلتعػػرتإلسػػنإلير ػػدةإل
ارمػػػػكمارإلالهػػػػبلؼإلالأ  أػػػػنإلالػػػػذمإلدسػػػػعإلالػػػػرئ سإلاليزائػػػػرمإل لػػػػ إلإلاراسػػػػعك  ػػػػ إل ثػػػػرإلذلػػػػؾإلإلح1963

إلالادػػر لإلممػػ ـإلا إل1963أػػفامفرإلإل24لدػػ  س إلفمت أػػف إلالمػػ امرإلالدػػ سنإلال ػػ لمنإلالث لػػثإلسػػنإل ػػـك
فهترإل ذاإلا ررتإلالاي ربإلالتكك  إلسنإلالد راءإلاليزائر  إلأا كفإلاليزائرإلضدإلذلؾحإلكالإلت يهإلل  ربإل

 ما ػ زاتإلد ت إل  ػ إل ػؿإلمػ إلافرػ إللسرتأػ إلمػفإلفؿإلتأػ رعإل لػ إلاطف ػؽإلاالعػارا   إلكتضػعإلم ػإلحضدإلذلؾ
  "إل1سنإلاليزائر.

« s’il ya reprise des  l’explosions nucléaires au Sahara ,je serai contre .Mais je ne 

ferai pas la guère pour ça……ce sera un accélérateur de notre socialisme et nous 

mettrons la main sur ce qui reste aux français de privilèges » .                                                               

دسعإلف لر  دةإلاليزائر  إلفرئ أ إلالرئ سإلالرا ؿإلم مدإلففإلف  إل   إلاإلأرارإلل عركعإلإل لردإل  فإلهذاإلأفف
إلسنإلم ث ؽإلطراف سإلح إل إلالمأطرة إلاإلصاد د   إلاهم ـإلإلسنإلاطف ؽإلالأ  أ  إلاإل بلفإل ف إلاـ ك  ت  

سنإلالمر فؿإلإلح1963م اكفرإل01أاب  إلمفإلطرؼإلالمأاكطت فإلالسرتأ  فإلسنإلاألراضنإلالانإل  تتإلم
ص متإلسرتأ إلف صاط   تإلمفإلالمأ  داتإلالم ل  إلالمهدد إلل يزائرإلا ك ض إل فإلاألراضنإلالانإل

إل صاط عإل إلاـ إلسرد إلل  ح إلم    سرتؾإلسرتأنإلإل1050م  كفإلسرتؾإلسرتأنإلمفإلميمكعإلإل530  افرا  
إلاليزائرإلفذر   إلمت   إلل يزائإلمهدد إللمأ  دة رإله رجإلالببلؼإلد كفإلمأ  داتإلصد م إلاـإلدس   

 م إلمفإلسرتأ إلف لرغـإلمفإلالسرتأ  فإلالم مر فإلهـإلال ذ فإل رصكاإلالمما   تإلإلحالم لنإلالمهدصإلل  
إل إل صاط ع إلاـ إلسرد إلح إلكالم أأ تإلالدت     إلسرتأنإلم  كفإل170السبل    إلإلسرتؾ مفإلإل1963أت 

                                                           
1
- Nicole Grimaud ,la politique extérieure de l’ Algérie (196  1978   ـ) ,op cit, p.52 
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إللمأ  دا   إلالمهدد  إلإلاألمكاؿ إلفػ إلسرتأنحم   إل1المردرة إلسرتؾ إلر إل فإلإل إلل سبل  ف  ا ك ض ت
إلإل.1(إلالانإلهأركاإلم  د    1963التع ط تإلالاي ر  إلالأتك  إلل أت إلالي ر   

كمهػػذتإلامػػسإلتدػػكصإلاإلاس ص ػػ تإلالمي سػػ إلعػػ ئ إلسعػػ  إلحإلإلفػػدمتإلفػػكادرإلالهبلسػػ تإلاظ ػػرإلي  ػػ إلحإلإل
 تسيػػػ راتإلمػػػ رسإلإلف ػػػدف  ػػػثإلط فػػػتإلاليزائػػػرإلمػػػفإلسرتأػػػ إل  ػػػ دةإلالتظػػػرإلسػػػنإلاإلاس ص ػػػ تإلال أػػػ ر  إل

                                                                                                   إلإل.1963

II -إلإلإلإلإل(6919ػإلإل1964مفإلميؿإلالمأ كاةإل إلسنإلمس كض تإليزئ  إل أام ل إلاليزائرإل

إل  دةإلإلكمزم تإل  دتإلمفإلادػؿ ت  إلالسارةإلال  أم إلسنإلا ر خإلاليزائرإلتظراإللم إلم زه إلمفإلدرا  تإل
يكهر ػ إلسػنإلاػػ ر خإل بلصػ تإلالا ػ كفإلالسرتأػػ  إلإل1965حإلإلس  ػ إلأػػت إل لػ إلالرط  ػ إلالا مػ إلفػػ فإلالف ػد ف

ؿإلاليزائػػرإلدكلػػ إلمأػػار  إل ػػفإلاليزائر ػػ إلحإلف  ػػثإلا افػػرإلمر  ػػ إليد ػػدةإلل ا ػػ كفإلفػػ فإلالف ػػد فإلسػػنإلظػػ
 يػػراءإلمس كضػػ تإلعػػ م  إلإلرسضػػتإلسرتأػػ حإلألفإلمس كضػػ تإليزئ ػػ هػػبلؿإلهػػذهإلالساػػرةإلاػػـإلسػػالإلإلسرتأػػ إلح

إلإلإلإلإلحلػػ سإلل ػػ إله ػػ رإلكإلرإلفػػذلؾإلحاليزائػػإلكرضػػ تفػػؿإلصف ػػتإلفمراي ا ػػ إليزئ ػػ إلإللمراي ػػ إل ػػؿإلاإلاس ص ػػ تح
فػػؿإلكإلاليزائػػرإلرمتإلف ػػ فإلال  مػػ إلمتػػرإلسػػنإلدػػ ل   إلألت ػػ إلالزالػػتإللػػـإلاراػػبإلممكرهػػ إلالداه  ػػ إله دػػ إل

الر  دةإلاألأ أ  إلالاػنإل را ػزإل    ػ إلمفإلالت    إلاإلصاد د  إلحإلس إلأاثم راتإلاله د إلالسرتأ  إلهنإل
كهذاإل أبإلالمهططإلاإلصاد دمإلالمتدكصإل   رإلسنإلم ث ؽإلطراف سحإلألتػرإلإلحالادت عإلسنإلاليزائر

صط عإل أ سإلكإل أاراا ينإل عػمؿإل  ػ إلالمدػ تعإلحإلال رػ راتإلحالفتػكؾإل...... لػخإل.إلإل أػاري عإلهػذهإل
ممػػ ـإلمسػػ كضإلمامػػرسإلحإلإلالثػػركاتإل ػػفإلطر ػػؽإل  ػػ دةإلالمس كضػػ تإليم ػػ إلكا ػػدةإلممػػرإلدػػ بإلل يزائػػر

سػلفإلإلمهػرلهدكد إلمفإلتدكصإلاإلاس ص  تإلع م  إلكامسإلف ض  إلالف ضإلمػفإلي ػ إلحإلكمػفإلي ػ إل
سنإلاطف عإلال بلص تإلإل دـإلالاأرعهذهإلالسارةإلصدإلم زا  إلف ضإلاأل داثإلالدكل  إلسرضتإل   إلاليزائرإل

ت ػػػ إلف ػػػدم إلصط ػػػتإل بلصا ػػػ إلمػػػعإل ػػػؿإلمػػػفإليم كر ػػػ إلملم إلحمػػػعإلسرتأػػػ إلكهػػػكإلممػػػرإلم ػػػاـإل  ػػػ إلاليزائػػػر
كإلإل1968 لػ إل1965حكم ضػ إلمػعإلفر ط ت ػ إلمػفإلإل1971 ل إلغ   إلت    إلإل1965السد رال  إلمفإلم مإل

إل.2هذاإلرايعإلألأف بإلأ  أ  

                                                           
   . 761مكر سإلس  سحإلمريعإلأ فؽإلحإلا م شإلصإل.إلإل-إل1

2
 - Nicole Grimaud , la politique extérieure de l’Algérie , op cit ,p p .56 ,57. 
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لرػػدإلرمتإلاليزائػػرإلمفإلالفاػػركؿإلهػػكإلالثػػركةإلاأل ثػػرإل أػػاراا ي  إل م ػػفإلاال امػػ دإل    ػػ إلسػػنإلال دػػكؿإلإلإل
عإلالم  د فإلكالرسعإلمفإلمأػاكاهإل   إلال م  إلالد ف إلالانإلا كدإلف لتسعإل   إلالع بإلاليزائرمإلسنإليم 

ألفإلإلحمفإل  ئداتإلالفاركؿإلزه دةإل     إلا دؿإلإلالم  عنحإللا ر ؽإلهذاإلالبرضإلسلفإلالضرائبإلالان
ل ذاإلس ل ؿإلهكإل   دةإلار ػ ـإلثمػفإلهػذهإلالثػركةإلحإلمػعإلإلالمأا مرإلهكإلالذمإل ا  ـإلسنإلار  م  إلكدس   إلح

إل266 لػ إلإلاراسعإل1961 كفإلطفإلأت م 156ال  ـإلمفإلم دؿإل تا ي  إلصدإلاراسعإلاراس   إلم مكأ إلسمفإل
إل.إلإل1964م  كفإلطفإلأت إل

 فإلاإلأاثم رإلسنإلميػ ؿإلالم ركصػ تإلهػكإل يػرإلالزاك ػ إلكالػداسعإلاألأ أػنإلسػنإلرفػطإل دػكؿإلاليزائػرإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل أػػػبإليػػػ ؾإلفريػػػنإلكإلسػػػنإلهػػػذاإلالدػػػددإلكإل  ػػػ إلاإلأػػػاربلؿإلفاكص ػػػعإل اس ص ػػػ تإلالا ػػػ كفإلمػػػعإلسرتأػػػ حإل

J. Bergierإل24000كصػػتإلاإللمػػ حإلاتا ػػ و...نإلهتػػ ؾإلإلك فإل ػػربإلاليزائػػرإلهػػنإل ػػربإلالػػتسطحإلإل"إل
سرتأػػنإلأػػرطكاإلسػػنإلاليزائػػرإلسػػنإل ػػربإل  تػػتإلل ػػ إلرائ ػػ إلالػػتسطو...نإل فإلالػػدس عإل ػػفإلالػػتسطإلهػػكإلسػػنإل
ال ر رػػػ إلدسػػػػ عإل ػػػػفإلال ر ػػػػ  إل فإلاليزائػػػػر  فإل ػػػػداس كفإل ػػػػفإلمدػػػػ ل  ـإلالتسط ػػػػ إلم أػػػػفإلممػػػػ إل س  ػػػػرإل

إل"إل.إل1السرتأ كفإلل م   إلر    هـ

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل  ػػػ إلهػػػذاإلاألأػػػ سإلسرػػػدإلاػػػـإل  ػػػ دةإلالاسػػػ كضإلكإلالاكص ػػػعإل  ػػػ إل اس ص ػػػ تإلا ػػػ كفإلإلتاػػػ جإلالفاػػػركؿإلسػػػن
ف تم إلا د تإلاليزائرإل   إلف ػضإلإلحمفإلهبلل  إل  سظتإلسرتأ إل   إل ما  زاا  إل1965يك    إلإل29

اب ػػرتإلالمتػػ سعإلإلالاػػنإل رص ػػتإلاطػػكرإل بلصػػ تإلالا ػػ كفإلفػػ فإلالف ػػد فإلحألفإلمكصػػؼإلكأ  أػػ تإلسرتأػػ إل
المزا  إلالانإلا د تإل     إلاليزائرإلمفإل اس ص  إلالفاركؿإلإل ل هذاإلف لتظرإلحإلااي هإلالا  كفإلمعإلاليزائر

 :  2مهم  إل1965أت إل

لراس عإلتأػػف إل دػػ إلاليزائػػرإلسػػنإلعػػر  إلالفاػػركؿإلالسرتأػػ  إلػػػS.N.Repalإلح%50 لػػ %40مػػفإلإل
إل.إلمفإلطرؼإلاليزائر%10ممإلا ك ضإل

تع ءإلعر  إلا  كفإلػ (AScoop)عاراؾإلسرتأ إلمعإلاليزائرإلسػنإلإلحإللبرضإل%50ح %50فتأف إلإل 
إل180.000إل ػػ إلارػػدرإلفػػػإل  ػػ إلمأػػ   إلمػػفإلالدػػ راءإلاليزائرإلإلاأػػاببلل  إلالف ػػثإل ػػفإلالم ركصػػ تإلك

إلإلحإلف إل ام دإل   إلالارت  إلالسرتأ  .   كمارإلمرفعإل

                                                           
1
 - http://www.alnoor.se/article. 

2
 - Gérard Destanne DE BERNIS, op cit,  p.581 
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إلمفإلالمأا ر تإلمأفر إلل يزائر.إل%60   إلسرتأ إلمفإلادسعإلإل

فػػؿإلهػػػكإلإل أػػاببلؿإلكاأػػػك ؽإلالبػػ زإلالطف  ػػنإلاليزائػػػرمإلحإل1965إليك   ػػ إل29ػػػإلالإلاعػػمؿإل اس ص ػػػ إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلهػػذهإلالثػػركةإلال  مػػ إلإلاأػػاري تسرػػطإلحإلهػػذاإل  تػػنإلمفإلاليزائػػرإلصػػدإلإلأػػكت إلطػػراؾا ػػتإلادػػرؼإلعػػر  إل
إل إلالب زإلالطف  ن(إل.إل

ػػ إلمػػدةإلهمػػسإلإلسرتػػؾإلم  ػػ رإل2ػػػإلمأػػ هم إلسرتأػػ إلسػػنإلالدػػت   إلاليزائر ػػ إلفمف ػػ إلمػػ لنإل رػػدرإلفػػػإل  
.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم  ػػ رإلفدػػ ب إلصػػركضإلامك ػػؿإل01م  ػػ رإلصػػرضإلطك ػػؿإلالمػػدلإلفػػدكفإلسكائػػدحإلكإلإل01س  ػػ إلإلحأػػتكات

  ػ إلمأػ سإلمفإلا ػكفإلتمػكذجإلل  ػ لـإلإل1965لردإلاػـإل فػراـإل اس ص ػ إلالا ػ كفإلفػ فإلاليزائػركإلسرتأػ إلأػت إل
مػفإلإل27دكالرإلل فرم ػؿإلحإلكالمػ دةإلإل2.08درفػػإلر  ػ إلأػ رإلمري ػنإلل فاػركؿإل الث لثإلحإلف  ثإلالاس هـإل

اإلاس ص  إلامتلإلمكلك  تإللسرتأ إلسنإلمي ؿإل رأ ءإلتع طإلدت  نإلسنإلاليزائرإلكالمأ هم إلسنإلتمكهػ إلحإل
حإلكسػنإلالمر فػؿإل اأػت إل1969أػت إلإل%55 لػ إلإل%50ف  ثإلاراسعإلتأف إلالضر ف إل   إلاألرفػ حإلمػف

إلفإل1966كسػػػػنإلأػػػػت إلإلحالم ركصػػػػ تترػػػػؿإلكاأػػػػك ؽإلإلأػػػػكت إلطػػػػراؾلعػػػػر  إل  لف ػػػػثإلكالاتر ػػػػبإل ػػػػفإلارػػػػـك
فػػذلؾإلفػػدمتإلالعػػ كؾإلكالمهػػ كؼإلاظ ػػرإلفػػ فإلالف ػػد فإله دػػ إلمػػفإلالي تػػبإلالسرتأػػنإلالػػذمإلإلؿ.إلالفاػػركإل

 تظػػرإل لػػ إلمفإلتػػصإلاإلاس ص ػػ إلصػػدإلص ػػؿإلمػػفإلالمدػػ للإلالسرتأػػ  إلحإلكلػػـإل  ػػفإلهػػذاإلاإلاسػػ ؽإل ي ػػؿإلسرتأػػ إل
مفإلالت    إلاإلصادػ د   إلكإلف ػدإلإلت س  كضإله ئ  إلاعارمإلتسط إلفثمفإلمغ  إلكإل يفره إل   إلاكس رإلصرإل

سرػػػدإلاػػػـإلالادػػػك تإل   ػػػرإلألأػػػف بإلاريػػػعإل لػػػ إلتك  ػػػ إلالأ  أػػػ إلإلمفإلرسضػػػرإلمي ػػػسإلالعػػػ كخإلمػػػرا فح
إل.إلإل1اله ري  إلالسرتأ  إل

                                                                                                               الي تػػػػػػػبإلاليزائػػػػػػػرمإلحإلسرػػػػػػػدإل فػػػػػػػرتإل ػػػػػػػفإلردكدإلمس  ل ػػػػػػػ إلسػػػػػػػنإلترػػػػػػػ طإلمأ أػػػػػػػ  إلهػػػػػػػنإل:إلإلمػػػػػػػفممػػػػػػػ إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ػػػػػدـإلتي  ػػػػػ إلالا  صػػػػػداتإلالمفرمػػػػػ إلمػػػػػعإلسرتأػػػػػ إلألفإلتدكدػػػػػ  إلالإلاهػػػػػدـإلالمدػػػػػ للإلاليزائر ػػػػػ .إلإلػػػػػػػػػ
ف لتأػف إلل يزائػرإلاػرلإلاإلاس ص ػ إلإل ػؽإلاألرفػ حإلحػإل هابلؼإلسنإلالر لإلاإلصادػ د  إلفػ فإلالف ػد فإلسػنإلا رػػػ

ا رػػؽإلمهػػداس  إل  ػػ إلالمػػدلإلالف  ػػدإلحممػػ إلف لتأػػف إلل عػػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػػ  إلل فرال ػػ إلار ػػدإلا ر ػػؽإل
األرف حإل   إلالمدلإلالماكأطإلكالرد ر.إل   إلهذاإلاألأػ سإل  تػتإلالهبلسػ تإل ػ دةإلمدتإل لػ إلظ ػكرإل

إل.  مزم تإل رص تإلمأ رإلالا  كفإلف فإلالف د ف

                                                           
1
 .    ،  مكر سإلس  سإلحإلمريعإلأ فؽإلحص - 
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 . الت اي إل فإلاأل داثإلكإلاتف  ثإلمايددإلل ا  كفإلاألزم ت: لفرع الثانيا

I - إلالت اي إل فإلاأل داثإلاألزم ت

إل:إلإلاألزم إلالفاركل  ػإل1-إلIإل

سرتأػػػ إلفاتس ػػػذإلاإلاس ص ػػػ إلفػػػؿإلص مػػػتإلالعػػػر  تإلالفاركل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلفاهسػػػ ضإل تا ي ػػػ إلمػػػفإلالفاػػػركؿإلرغػػػـإلإلنلػػػـإلاسػػػإلإلإل
كهػػػذاإل  ػػػدؼإل لػػػ إلاهسػػػ ضإلالمػػػداه ؿإلالضػػػر ف  إلإلحدكالرإل2,35الفرم ػػػؿكدػػػؿإلأػػػ رإلإلاهسػػػ ضإلتأػػػف إلالضػػػرائبإلك

 أػ رهإلم تدأػكفإلكارت ػكفإلسرتأػ كفإلإل م إلمفإل ددإلال م ؿإلاليزائر  فإلسػنإلصطػ عإلالم ركصػ تإلص  ػؿإليػداإلكإلل يزائرإلح
إلإلض  ؼإلالرط عإلالدت  نإل.إلإلمكركف كف

لػػـإلا رػػؽإلالتأػػف إلإلأػػكت إلطػػراؾالاػػنإل  سػػتإلفاأػػ  رإلالتعػػ ط تإلالفاركل ػػ إلف لا ػػ كفإلمػػعإلعػػر  إلإلAScoopػػػإلعػػر  إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلكمػػػفإلهػػػبلؿإلالرص فػػػ إلالاػػػنإلص مػػػتإلف ػػػ إلعػػػر  حإلمػػػفإلالمأػػػا ر تإلمأػػػفر إلإل   مػػػعإلدسػػػعإلإل(   الماسػػػؽإل    ػػػ  

اهسػػػضإلمػػػفإلتأػػػف إلإلAScoop عػػػستإلفػػػهفإلعػػػر  إلإلح  ػػػ إلالعػػػر  تإلالفاركل ػػػ إلالسرتأػػػ  إل1967أػػػت إلأػػػكت إلطػػػراؾ
إلإلإلإلAScoopف  ػػثإلمفإلعػػر  إل,  1970  لػػ إلأػػت إل1965اإلتاػػ جإلحإلكف تػػتإلذلػػؾإلهػػبلؿإلالساػػرةإلالمماػػدةإلمػػفإلأػػت إل

حإلسنإل  فإلمفإلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلاألهرلإلصدإلكسرتإلثبلثػ إلإل1م  كفإلطفإلمفإلالفاركؿإل65لـإلا اعؼإلأكل
السرتأػ  إلسػنإل رػؿإلزارزا اػ فإلإلCREPS إلاإلأاببلؿإلالمسػرطإلألفػ رإلالفاػركؿإلمػفإلطػرؼإلعػر  مض  ؼإلهذهإلال م  
رإلكا د ػػػدهإلمػػػفإلطػػػرؼإلهفػػػراءإلمفإلالم ػػػ طإلالمهدػػػصإلل ػػػذهإلالعػػػر  إلصػػػدإلاػػػـإلارأػػػ مإلفػػػ لرغـإلحف لدػػ راءإلاليزائر ػػػ (

 كأػػػ   إللارص ػػػ إلالدػػػت   إلإلدكرهػػػ إلاػػػ دمإل(إللػػػـOCIحإلكإلمػػػفإلي ػػػ إلمهػػػرلإلسػػػلفإلليتػػػ إلالا ػػػ كفإلالدػػت  ن 2سرتأػػ  ف
إلإلإل.3اليزائر  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلGetty Oilاألمر   ػػ إلإلؿك ػػمفػػليراءإلمس كضػػ تإلمػػعإلعػػر  إلي اػػنإلإلأػػكت إلطػػراؾرداإل  ػػ إلذلػػؾإلص مػػتإلعػػر  إلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   كاػدسعإلتأػػف إلضػرائبإلارػدرإلفػػػإلإلأػػكت إلطػراؾمػفإلاألرفػػ حإللدػ للإلعػر  إلإل   كإلااسرػتإل  ػ إلال مػػؿإلفتأػف إل

معػ ر  إلالعػر  تإلالفاركل ػ إلالسرتأػ  إلسػنإلإلاتهسضػتدكالرإل.   إلهذاإلاألأػ سإلسرػدإلإل2.65كإلثمفإلالفرم ؿإل أ كمإل
مفإلال م  إلالمأاهري إلإل   معإلال  ـإلمفإلإلح1969أت إلإل    ل إل1965أت إلإل   الف ثإل فإلالفاركؿإلمفإل

اف عإلسنإلالأكؽإلالسرتأ  .إلإلم ض إلف دإل دكؿإلاليزائرإل   إلالأ  دةإلال  م  إللئلعراؼإل   إلالب زإلالطف  ػنإلحإلسرػدإل

                                                           
1
 -- Gérard Destanne DE BERNIS, op cit,  p.899. 

2
 -Nicole Grimaud,le conflit pétrolier franco-Algérien, In: Revue française de science politique,  

                                         ᵉ année, n°6, 197 ,p.1284. 
3
 -Ibid ,p. 1 85  
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لعػػراءإلثبلثػػ إلمبل ػػ فإلكتدػػؼإلماػػرإلم  ػػبإلمػػفإلالبػػ زإلإل1967اػػـإل فػػراـإل اس ص ػػ إلفػػ فإلالف د ف سرتأػػ إلحاليزائػػر(إلأػػت إل
أػتا ـ(إلإل86كهكإلثمفإلص  ؿإلمر رتػ إلفػثمفإلالبػ زإلال كلتػدم إلأتا ـإلل مارإلالم  بإلحإل8أت إلفثمفإلإل15إلالطف  نإللمدة

أتا ـإل.إل اـإلترؿإلالب زإلالطف  نإلمفإل  أنإلالرمؿإل ل إلمدػتعإلالا ر ػرإلإل85(إلفػإلإلGAZ de lacqكغ زإلالدفه  
مػفإلتعػ طإلالعػر  تإلحإلكهػذاإلص ػؿإلإل1حإلممػ إلالمدػتعإلس ػكإلعػرا  إلفػ فإلالف ػد فإلأػكت إلطػراؾفأ   دةإلمفإلطرؼإلعر  إل

تا جإلكترؿإلالب زإلالطف  ن ت  إلكإلمدلإل ل إلاف ط إلسرتأ إلسنإلاتس ذإلفتكدإلاإلاس ص  إلألإلحالفاركل  إلالسرتأ  إلسنإلالف ثإلكا 
إلركف  إلإل.كإلالانإل  تتإلاطملإلمفإلا كفإلمكؿإلصكةإلمالإلاهدـإلمد ل   إلالرمأم ل  إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاامثػػػؿإلسػػػنإل:الاػػػنإلإلمػػػفإلالأػػػ ف  تإلكإلممػػػ إلمػػػفإلالي تػػػبإلاليزائػػػرمإلسػػػلفإلهػػػذاإلالا ػػػ كفإلاليد ػػػدإلمػػػعإلسرتأػػػ إلالإل ه ػػػك
إلالسرتأػػػ  إلسػػػنإلاليزائػػػرإلصػػػدإلأػػػ  دا  إل  ػػػ إلاكأػػػ عإلتعػػػ ط ا  إلسػػػنإلالف ػػػثإل ػػػفإلالم ركصػػػ تإلسػػػنإلدكؿإلإلاالأػػػاثم رات

 ػػدافإلالم ركصػػ تإلك  ئػػداتإلاإلتاػػ جإلاهػػدـإلمهػػرلإلحإلكإلفػػداإلهػػذاإلغ ػػرإلمتطرػػنإلف لتأػػف إلل يزائػػر  فإلألفإلالهفػػرةإلسػػنإلم
إل:إلإل2سرتأ إل   إلالمأاك  تإلالا ل  

إلحالفػراس فإلكإلت:ألفإلفاركؿإلالد راءإلاليزائر ػ إلأػ ؿإلالا ر ػرإلال اكائػرإل  ػ إلتأػبإلص   ػ إلمػفإلال فر ػإلإلفوئد تقنيةػإل
إلالمر ف  إل.إلإلالضس س كإل رعإلسنإلإلمكركف  م إلمفإلم  مترإلصر ف إلمفإل

كالم ػ مبلتإلالاي ر ػ إلاػاـإلف ل م ػ إلإلمػتهسضإلكإلالضػرائبإلالاػنإلاػدسعإلل يزائػرإلص   ػ إلحثمػفإلالفرم ػؿإلإل:إلفوائد ماليلةػإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسػػػػػنإلالمر فػػػػػؿإلاليزائػػػػػرإلاعػػػػػارمإل ػػػػػؿإلاي  زاا ػػػػػ إلفػػػػػتسسإلال م ػػػػػ إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلالسرتأػػػػػ  إلممإلسرتأػػػػػ إلاػػػػػدسعإلف لسرتػػػػػؾإلالسرتأػػػػػنإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:العػر  تإلالسرتأػػ  إلا  ػبإلدكرإلال  راػؿإلال ػػ لمنحإلس ػنإلالكأػ طإلفػػ فإلاليزائػرإلكفػ صنإلدكؿإلال ػػ لـ.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلفوئلد سياسلليةػػإل
(إلحإل1969ػػإل1967مدتإل ل إلتمكإلمد درإلالدهؿإلسنإلظؿإلالمهطػطإلالثبلثػنإلاألكؿإل إل1965االاس ص  إلالفاركؿإلأت 

ط لفػػ إلف أػػاري عإلثركاا ػػ إلمػػفإلأػػ طرتإلالمأػػا مرحإلف  ػػثإلمفإلفمت أػػف إلمممػػ إل سػػزإلاليزائػػرإل  ػػ إلاإلدػػرارإلسػػنإلال
لػرئ سإلالرا ػؿإلهػكارمإلفكمػد فإلسػنإلهط فػرإل ػفإلالمبل  ػرإلمػفإلال م ػ إلالذ رلإلالث لثػ إلال ابلئػرإلأػدةإلال  ػـإلحم  ػفإلا

 لػ إلفػ ر سإلص دمػ إلد بػكؿإلف ػدإل كداػرإلإلاليتػراؿالد ف إلالانإلا دؿإل     إلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  حإلك  فإلردإل
ال  كمػػػ إلالسرتأػػػ  إلسػػػنإل رػػػدإلمي ػػػسإلمدػػػبرإلإل ػػػ دةإل ر ػػػ إلمتاظمػػػ إللعػػػراءإلالهمػػػكرإلإل أػػػراعإلمػػػفإلركم ت ػػػ إلهػػػكإل

إلاليزائر  .إلإلإل

                                                           
1
 -Jean Offredo ,Op cit, p.  7 

2
 - Ibid,p      
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تمطإلالا  كفإلف فإلالف د فإلكغ رتإلال دؼإلمترحإلس كإلا  كفإلغ رإلث فتإلإلك  إلهذهإلالمع  ؿإلهنإلالانإل رص تإل فإلاأإل
 اػػهثرإلف كامػػؿإلمدػػ    إله لدػػ إلمػػفإلالطرس ف اليزائػػرمإلكإلالسرتأػػن(إلكهػػذاإلرايػػعإلالهػػابلؼإلتػػكعإلالمدػػ   إلفأػػفبإل

إل.إلاالصاد دمالس رؽإلسنإلالتمكإل

إل:إلإلإلإلمزم إلالهبلؼإلالم لنػإل-2-إلIإلإل

إلإلإلإلإل اػػـإل أػػارف ؿإلكز ػػرإلاله ري ػػ إل فػػدإلال ز ػػزإلفكاس  رػػ إلمػػفإلطػػرؼإلالػػرئ سإلالسرتأػػنإلإل1966مػػ رسإلإل09سػػنإل ػػـك
د بكؿإلسنإلصدرإلاإلل زمإلففػ ر سإلمػفإلميػؿإلاأػك  إلهبلسػ تإلم ل ػ إلإلالما  رػ إلفمعػ ؿإلالػد كفإلالاػنإلتأػفا  إلإلاليتراؿ

(األهػذإل1966مػتإلمػفإلمػ رسإل لػ إلمسر ػؿسرتأ إل ل إلاليزائرحإلمف إلالكز رإلاليزائرمإلمط ر إل مثتػ ءإلم  دث اػرإلالاػنإلدا
ف ل أػف فإلد ػػكفإلالدكلػػ إلالسرتأػػ  إلكإلالرػركضإلكإلالمأػػفر تإلكإلأػػ س تإلالم أأػػ تإلال مكم ػ إلالاػػنإلي  ا ػػ إل اس ص ػػ تإل

حإلكإلفػػررإلإلالػػكز رإلاليزائػػرمإل1م  ػػكفإل7400  س ػػ فإل  ػػ إل أػػ بإلاليزائػػرإلحإلمػػ إل رػػدرإلمف بػػرإلاإليمػػ لنإلالس  ػػنإلفػػػإل
رسضرإلاإل اراؼإلف  حإل كفإلا ؾإلالػد كفإلإلال مكم ػ إلصػدإلا دػ تإل    ػ إلسرتأػ إلف رػكدإلف أػـإلاليزائػرإلحألتػرإل ػ فإلاػـإل

اـإل لبػ ءإلالمس كضػ تإلإل1966مسر ؿإلذلؾإل  تتإلالأ  دةإلالسرتأ  إلهنإلالانإلام رسإل   إلاألراضنإلاليزائر  حإلكسنإل
إل1966مػ مإلإل08ف  ثإلم  فإلالرئ سإلالرا ػؿإلهػكارمإلفكمػد فإلإلسػنإل د فإلحالم ل  إلكتاتإل ت  إلمزم إلأ  أ  إلف فإلالف

 biens) فإل لػػ إلمما  ػػ تإلل دكلػػ إلاليزائر ػػ الاػػنإلار  ػػ إلالم مػػرإلإل(biens vacants) ػػفإل تارػػ ؿإلالمما  ػػ تإلالعػػ غرة

d’état,)إلمعإلا  دإلاليزائرإلف لا ك ض تإل.إلمتيـإلإل11ف إل بلفإل فإلاهم ـإلإلثـإلابله إل

   I-3- إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلمزم إلالهمكر

اطكرتإلزرا  إلال ركـإلسنإلاليزائرإل ا إلع  تإلالهمػكرإلاليزائر ػ إلمتاػكجإلمأ أػنإلسػنإل  رػ إلالا  مػؿإلاإلصادػ دمإلإل
كم طػ إلدسػعإللئلصادػ دإلالسرتأػنإلحألفإليػكدةإلالهمػكرإلاليزائر ػ إلإلف فإلالأكؽإلالسرتأػ  إلكالمأػاكطت فإلسػنإلاليزائػرإلح

الهمػكرإلاليزائر ػ إلإلاتػدميتلرػدإلإل إلكرف  فاأللمأا    فإلكلر تإلركاي إلمفإلاإلاألكرف  كاتك   إلأ طرتإل   إلالأكؽإل
كف ػ إل أػارادإلسرتأػ إلمػفإلهػذاإلإلسنإلالدت   تإلالسرتأ  إلل ذاإلس ػنإل  ضػرةإلسػنإل ػؿإلالمس كضػ تإلالسرتأػ  إلاليزائر ػ ح

امثػؿإلالهمػكرإلث ػثإلال  ئػداتإلالسبل  ػ إلل يزائػرإلكتدػؼإلإلحفإله اكل ارإلهبلؿإلأػت إلم  كإل15المتاكجإلصفؿإلاإلأاربلؿإل
إلإلكا افرإلمددرإلث تنإلل  م  إلالد ف إلف دإلالم ركص تإل.إل  ئداتإلالاي رةإلاله ري  إلح
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ركف ػػ إلكإلاتظػ ـإلايػ رةإلالهمػكرإلسػنإلالأػكؽإلاألإل  ػ دةإلفأػفبإلمكاصػؼإلسرتأػ إلمػفإلي ػ إلحإلتاب ػرإلإلل ػفإلف ػدإلاإلأػاربلؿإل
ا ػػ كتإلحإلسالاهسػػ ضإلالاػػدر ينإللعػػراءإلالهمػػكرإلاليزائر ػػ إل ػػفاكصػػؼإلالمعػػار  إلحإلمتػػذإلذلػػؾإلال ػػ فإلسػػلفإلسرتأػػ إللػػـإلا

م  ػكفإله اػػكلارإلإل6.6اتظػػ ـإلط ف ػ إلل ػذهإلالمػ دةإلحإل اػ إلف بػػتإلكارداتإلسرتأػ إلمت ػ إلدـإلمػعإل ػإل    لػ إل   مػف
كهكإلتدؼإل تا جإلاليزائرإلمت  إلإل.إلكسنإل ط رإلاتظ ـإلالمف دالتإلالاي ر  إلالانإلاهدـإلمد للإلالف د فحإلإل1963أت إل

إلسرتأ إلفمكيف  إلعراءإلإل1964إلي تسنإل18 فراـإل اس ص  إلسرتأ  إليزائر  إلسنإل كـسردإلاـإل م  كفإله اكلارإلمفإلإل39ا اـز
إل:إلإل 1أتكاتإلمكز  إل  ألانإل05الهمكرإلاليزائر  إلال  ل  إلاليكدةإلهبلؿإل

م  كفإله اكلارإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل8.7إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1964              
إلم  كفإله اكلارإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل8.2إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1965إلإلإل   إلإلإلإلإل  

إلم  كفإله اكلارإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل7.7إل1966

إلم  كفإله اكلارإلإلإلإل7.2إل1967

إلم  كفإله اكلارإلإلإل6.7إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1968

تبل ػػػظإلمػػػفإلهػػػبلؿإلالرػػػ ـإلالمكز ػػػ إلأػػػ فر إلاهسػػػ ضإلاػػػدر ينإل اػػػ إل سأػػػلإلالميػػػ ؿإللاأػػػك ؽإلالهمػػػكرإل
مكي إلاإل اي ي تإلال  رمػ إلسػنإلسرتأػ إلتظم ػ إلسبل ػكإلال ػركـإلضػدإل أػارادإلالهمػكرإلالسرتأ  إللاكص ؼإل

ل ػذاإلالأػفبإلص مػتإلسرتأػ إلفاهسػ ضإل م ػ إلالهمػكرإلالمأػاكردةإلمػفإلاليزائػرإلاػدر ي  إلكسػنإلإلاليزائر  إلح
إل اس ص ػ إلإل تسػسإلالكصػتإلهػكإلاه ػنإل ػػفإلالهمػكرإلاليزائر ػ إل ف  ػثإلصػػ طعإلإل1964ل ػفإلسرتأػ إللػػـإلا اػـر

إل1965مكتإل31يك   ػػػ إل لػػػ إل01لهمػػػكرإلاليزائر ػػػ إلهػػػبلؿإلالساػػػرةإلالمماػػػدةإلمػػػفالسرتأػػػ كفإل أػػػا بلؾإلا
( Edgar Faure) م إلدرحإلكز رإلالسبل  إلالسرتأنإل  د  رإلسكرإلإلا تإلضبطإل  اي ي تإلالسبل  فإلح

فهفإلسرتأ إلالإلاأاكردإلمفإلاله رجإل الإلسنإل  ل إل دـإل س   إلاإلتا جإلالكطتنإلالم  نإلمفإلهذهإلالمػ دةإلحإل
مفػػررةإلإل1967دهػػكؿإلالهمػكرإلاليزائر ػػ إل لػ إلالأػػكؽإلالسرتأػ  إلسػػنإلأػت إلإلك ػررتإلسرتأػ إلا د ػػده إلمػف

ذلؾإلفهأف بإل صاد د  إلكإل يام    إل إلكهذاإلم إللـإلاأا أترإلاليزائرإلصطإل إلم  ت إلفػهفإل"إلالا ػ كفإلهػكإل
 لإلالكضػعإلمكإل ؿإلالإل ايزم"إلحإلثـإلدر تإل زم  إل   إل   دةإلالتظرإلسنإلإلاإلاس ؽإلالتسطنإل ذاإللـإل د

صػػػررتإلال  كمػػػ إلإل1967م اػػػكفرإل03هػػػذاإلالهػػػبلؼإلكإلسػػػنإلإل إل ثػػػر  ػػػإل ا دػػػؿإل  ػػػ إلا ػػػك ضإلمػػػ لن
بػػكؿإل ػػفإل عػػراءإلالهمػػكرإلاليزائر ػػ إلحإلكإلملػػلإلدالسرتأػػ  إلإلسػػنإلمي ػػسإلمدػػبرإل  ػػ دةإل ر ػػ إلمتاظمػػ إلل
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ـإل  ػػ إلهػػذاإلا  ػػ إلضػػركرةإلاإلصػػدإل1967م اػػكفرإل27ـإلطر ػػؽإلرأػػ ل إلمكي ػػ إل لػػ إليػػكرجإلفكمف ػػدكإل ػػكإل
 ا ػػ إلسػػنإلهػػرؽإلاإلاس ص ػػ إلالاػػنإلمفرما ػػ إل.إلإلإللرػػدإلمسدػػ تإلسرتأػػ إل ػػفإلتإلل ػػفإلفرػػتإلدكفإليػػدكلإل1الس ػػؿ
ك  تػػتإلاألزمػ إل ػػ دةإلفػ فإلالف ػػد فإلكلػـإلاأػػاكردإلسرتأػػ إلإلإل1968-1967كه دػػ إلأػتانإلإل1964أػت إل

م  ػػكفإلإل60(إلم  ػػكفإله اػػكلارإلحإلك  ػػ إل ثػػرهإلا رػػتإلاليزائػػرإلهأػػ رةإلصػػدرتإلفػػػإلإل3.1 لػػ إل3.5أػػكلإلإل 
كتػػػدإلالسرتأػػػ  إلسػػػنإلسرتػػؾإلسرتأػػػنإل أػػػبإلادػػر   تإلالػػػرئ سإلالرا ػػػؿإلهػػكارمإلفكمػػػد فإلسػػػنإلير ػػدةإللكم

حإلكاراػػبإل ػػفإلذلػػؾإلف ػػضإلالهبلسػػ تإلالاػػنإلزادتإلمػػفإلاػػكارإلال بلصػػ تإلفػػ فإلالف ػػد فإل04/04/19682
إل.إل1968م زتإلأت إل

   : les escarmouches)3691منلللاوشلللللللللللات سنة 

ف دإلالهأ رةإلالاػنإلا فػدا  إلاليزائػرإلتا يػ إلهػرؽإل اس ص ػ إلعػراءإلالهمػكرإلمػفإلطػرؼإلسرتأػ حإلكإلالاػنإل   
م  ػكفإلإل25ف ػ إلصرافػ إلإل1968مر فػؿإلمهػزكفإلا ػكزهإلاليزائػرإلأػت إلإل3م   رإلد تػ رإل60ص ما  إلفػإلصدرتإل

ا افرا ػػ إلسرتأػػ إلمهػػزكفإلغ ػػرإلدػػ للإلل ف ػػعإلسػػنإلاألأػػكاؽإلال  لم ػػ إلف ألثمػػ فإلالاػػنإلإلالاػػنه  اػػكلارإلحإل
تإلمػػػفإلطػػرؼإلالػػػرئ سإلال ػػػكارمإلك   ػػرإلسرػػػدإلاطػػػكرتإلمعػػ   إلالهمػػػكرإلإلالاػػنإللرفػػػإل اليزائػػػرإلإلاعػػارط  
كإلدػ رتإلاعػ ؿإلكأػ   إل أػاراا ي  إلف ػدإلسرتأػ إلل ضػبطإل  ػ إلإلح"المأمكم إلاالأا م رهد  إل"فكمد فإل
إلح4إلce poison que l’on nous a légué et qui constitue un moyen de préssion) اليزائػر

اليزائػػػػرإلمفإلاأػػػػك  إلكضػػػػ  ا  إلإلحإللرػػػػدإلمدر ػػػػتسرتأػػػػ إلف لػػػػ إلي تػػػػبإلمعػػػػ ؿإلالم ػػػػ ير فإلاليزائػػػػر  فإل
كإلردتإلاليزائػػرإلف ػػؿإل مػػسإلصطػػ   فإلإلكمعػػ     إلمػػعإلسرتأػػ إلالإل ػػاـإل الإلف ػػدكثإلمزمػػ تإلفػػ فإلالف ػػد فح

سػػنإلالدػػت   إلإلكاالأػػاثم ر أ أػػ فإلسػػنإلسرتأػػ إلهمػػ إل:الايػػ رةإلاله ري ػػ إلالاػػنإلاأػػ طرإل    ػػ إلسرتأػػ إل
لمس كض تإلالاي ر  إلف فإلاليزائر  إلكه د إلسنإلصط عإلالم ركص تإل إلاـإل   إل ثرإلهذهإلالهط إل لب ءإلا

 م إلاـإل ددارإلممرإلل م أأ تإلالكطت  إلاليزائر  إلف لاكصؼإل فإلاإلأػارادإلمػفإلإلحإل1968الف د فإلأت إل
إل20كإل14كماف تإلاليزائػرإلذلػؾإلفػثبلثإل مػبلتإلمػفإلالاهم مػ تإل  ػ إلالاػكالنإلحإلالم أأ تإلالسرتأ  إل

 صادػػ د  إلم أأػػ إلإل39 إلس  ػػ إلم أأػػإل49يػػكافإلمػػفإلتسػػسإلالأػػت إلالاػػنإلمأػػتإلإل14ثػػـإلإل1968مػػ مإل
إلحيم ػعإلاألدػ دةإلعػمؿال بلصػ تإلفػ فإلالف ػد فإلإل  ػ إلهذاإلردإلس ؿإلكاضلإلمفإلاليزائرإلمثرإلكإلحسرتأ  

                                                           
1
 769 سإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل. مكر سإلس -- 

2
 -  Nicole Grimaud , la politique extérieure de l’Algérie , op cit, pp. 6 ,67 

 . 768 سإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل.إل مكر سإلسإل- 3
4
- Paul  BALTA et Claudine Rulleau, la stratégie de Boumediene, po cit,  P       
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المس كضػػ تإلالسرتأػػ  إلاليزائر ػػ إل ػػكؿإلإلآأػػنسػػنإل ػػ فإلمفإلمإل ات  ػػسإلأػػ ف إل  ػػ إلالا ػػ كفإلف ت مػػ إلإلك
دس ػػتإلفسرتأػػ إل لػػ إلار ػػ صإلاػػدر ينإلمػػفإلم كت ا ػػ إلالم ل ػػ إلحإلف  ػػثإلإلالتزا ػػ تإلالمايػػددةإلفػػبلإلهػػكادةإلح

اليزائػػرإلإلا اي يػػ ترغػػـإلإل1966م  ػػكفإلأػػت إلإل699حإل لػػ إلإل1965م  ػػكفإلأػػت إل796هسضػػتإلمػػفإل
صركضإلالم كت إلفم إلس   إلف بتإلإلالانإلفدكره إلليهتإل ل إل أر طإلالمتاكي تإلالسرتأ  إلمفإلكارداا  إلحإلك

إل              (le Bulletin du CNPF) إلمرفػػػ بإلال مػػػؿ أػػػبإلتعػػػر إل1967سػػػنإلم زات ػػػ إلإلالرػػػركضإلال  مػػػ إل
حإلإلإل1969م  ػػكفإلأػػت إلإل160كإل لػػ إلإل1968م  ػكفإلأػػت إلإل177م  ػكفإلسرتػػؾإلحإلثػػـإلتزلػػتإل لػػ إلإل633

                                                                                       .إلإلإلإلإل1إل1969إل لػػ 1965ف تمػػ إلاتهسضػػتإلالرػػركضإلالممتك ػػ إلل ارص ػػ إلاإلصادػػ د  إلل يزائػػرإلفث ثػػ فإلمػػفإل

 مػػ إلتعػػ رإلسػػنإلهػػذاإلالميػػ ؿإلفػػهفإلال  ػػكؿإلالمرار ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلف ػػضإلالعهدػػ  تإلالفػػ رزةإللارر ػػبإل
كتػذ رإلمت ػ إلمهطػطإلمتػدر  فإلز  ػرإل هف ػرإلإلحكي ػ تإلالتظػرإلفػ فإلالف ػد فإللػـإلا ػفإلسػنإلدػ للإلاليزائػر

                                                                                              سرتأػػػػػنإل مػػػػػؿإلمػػػػػدةإل ػػػػػ م فإلكتدػػػػػؼإلسػػػػػنإلمد ر ػػػػػ إلالاهطػػػػػ طإلفػػػػػ ليزائرإلال  دػػػػػم (إل.إلإلإلإلإلإل صادػػػػػ دمإل

:إلإللرػػدإلرملإلهػػذاإلالهف ػرإلاإلصادػػ دمإلالسرتأػػنإلمفإلالهمػػكرإلإل(Adrien Zeller)مخطللط أنللدريان زيمللر
سػػ صارحإل  ػػ إلالف ػػد فإلسػػالإلإلاليزائر ػػ إلاعػػ ؿإلمعػػ ؿإل ر رػػنإللسرتأػػ إلتظػػراإلليكدا ػػ إلكتك  ا ػػ إلالرس  ػػ إلح

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2  ػنإلم إلمصارحف  ثإلإلصتكاتإلالا  كفإل  ؿإلكأطإلسنإل ط رإلا  كفإلمعارؾإل هدـإلمد   إلالف د فإلح
إلكا  دإل1    إلهذهإلالثركةإل مدػدرإلهػ ـإلإلا ام ده ػإل   إلاليزائرإلمفإلااكصؼإل فإلصطعإلمعي رإلال رـك

دػػػػػبلحإلمعػػػػػي رإلال ػػػػػركـإلذاتإلالتك  ػػػػػ إلالرد ئػػػػػ إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسػػػػػنإلا ر ػػػػػؾإلاي را ػػػػػ إلاله ري ػػػػػ إلمػػػػػعإلاب  ػػػػػرإلكا 
مػعإلضػم فإلالاعػب ؿإلإلف لتأػف إللسرتأػ إلس ػنإلاػكسرإلل مأػا    فإلهػذاإلالمتاػكجإلكفهثمػ فإلمدركأػ حإل ػػإلممػ2

إل.إل إلل  دإلال  م  إلسنإلزرا  إلال رـك

ا ػ كفإلفػ فإلالف ػد فإلا رػؽإلالمتػ سعإلالمعػار  إلل طػرس فحإلف  ػثإلإلااس ص ػ ااـإلد  غ إلهػذهإلالفتػكدإلفػلفراـإل
إلالسرتأػػ  إلكفهثمػػ فإلمرفكلػػ . إلاليزائر ػػ إلذاتإلتك  ػػ إله دػػ إلم م ػػ إللفػػ صنإلمتػػكاعإلال ػػرـك إلإلإلإلا ػػكفإلال ػػرـك

ه ا رإلإل125000ػإلهذاإل دؿإل   إلكيكدإلس  نإللا  كفإلمثمرحإلف  ثإلافرنإلسرتأ إل   إلمأ   إلاردرإلف
كلارإلل   ا رإلالكا دإلكالانإلاكسرإلل يزائرإلتع طإل أاثم رمإلغبلسرإله اإل40فم دؿإلإلحمفإلمعي رإلال ركـ

إلإل   ػكدإلفػ لتسعإل  ػ إلالسػردإلاليزائػرمإلم  ػ رإلسرتػؾإلسرتأػنإلإل2.5الم لنإل ر ربإل كسػنإلتسػسإلالكصػتإلارػـك
سرتأ إلفلدبلحإلمعي رإلال ركـإلالاػنإلصػؿإل تا ي ػ إلكهػذاإل  ػ إلالمػدلإلالف  ػدحإلمػعإلالاهسػ ضإلالاػدر ينإل
                                                           

إل.إل771 سإلحإلمريعإلأ فؽإلحإلصإل.إل مكر سإلسإل- 1
2
- Adrien Zeller, le problème du vin , une solution de coopération Algeroـfrançaise ,développement et  

     civilisation,1968 . p.33 
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كهػػػذاإل ػػػدؿإل  ػػػ إلت ػػػ إلإلمػػػفإلدكؿإلمهػػػرلحإلف أػػػا رادهر ػػػ إلكاتك ػػػعإلمدػػػ درهإللكارداا ػػػ إلمػػػفإلالهمػػػكرإلاليزائ
إلالا  مؿإلالاي رمإلالسرتأنإلسنإلالمأارفؿإلمعإلاليزائرإلممإلالبلا  كفإل.

 الإلمفإلهذاإللػـإل  ػفإل  مػؿإلميػدمإلسػنإل ػؿإلإلحرتأ إل فإل أارادإلالهمكرإلاليزائر  ف لرغـإلمفإلاكصؼإلس  
تظراإللاطف ػؽإلتظػ ـإلالأػكؽإلاألكركف ػ إلالمعػار  إلفػ فإلالػدكؿإلالمعػ   إلإلحمع ؿإلأكؽإلالهمكرإلالسرتأ  

 .  ل أكؽإلكالانإلمثرتإل   إلمف   تإلاليزائرإلم ض 

   I-4-  إلإلإلإلإلإل:                                                                                         مزم إلال م ؿإلالم  ير ف

الػذمإلدػ دؽإل   ػرإل ػؿإلمػفإلإل1964مسر ػؿ10  س  فإلمػفإلهػبلؿإلفركاك ػكؿترضتإلسرتأ إل اس ص  تإلإلإلإل
لم  ليػػػػ إل(إلGranval(إلكإل ركتسػػػػ ؿ Nakkacheكهمػػػػ إلإلترػػػػ ش إل1كز ػػػػرمإلال مػػػػؿإلاليزائػػػػرمإلكإلالسرتأػػػػن

مفإلال دإلال  م  إلاليزائر ػ إل 2مفإلهبلؿإلذلؾإلمسد تإلسرتأ إل فإلت ا  إلسنإلال دإلمع ؿإلال دإلال  م  إلح
فهفإلسرتأ إلاأارفؿإلال دإلال  م  إلالم ػ يرةإلسػنإل ػدكدإل م  ت ػ إلأػكؽإلفركل  إل   إللأ فإلكز رإله ري ا  إل

إلحرإلصفؿإلالدهكؿإل لػ إلالاػرابإلالسرتأػنمعإلسرضإل يراءإلس كد تإلطف  إلسنإلاليزائإلال مؿإلسنإلسرتأ إلح
كف ػػذاإلا ػػكفإلسرتأػػ إلصػػدإلهسضػػتإلمػػفإلتأػػف إلالم ػػ ير فإلت ػػكإلسرتأػػ إلكإلمت ػػتإل ر ػػ إلاليزائػػر  فإلسػػنإل

فػهفإلسرتأػ إلا اػ جإلإلحرإل اس ص  تإل  س  فإلل ا ػ كفإلاإلصادػ دم ل إلسرتأ إلالانإلتدتإل   إلال ر  إلمفإلك
إلسنإل صاد ده إل ل إل دإل  م  إليزائر  .إل

دمإلدكفإلاإلادػػػ ؿإلاسػػػرإل تالسرتأػػػ  فإلفطػػػردإلال مػػػ ؿإلاليزائػػر  فإلت ػػػكإلفبلدهػػػـإلفرػػػرارإلإلال  ػػػ ـم ضػػ إلصػػػ ـإل
إل4000  فإلص متإلفطردإل كالنإلإل1963مث م إل م تإلال  كم إلالسرتأ  إلأت إلإلف لرتد   إلاليزائر  إلح

إلمػػفإلاليزائػػر  فإلف لػػدهكؿإل لػػ إلسرتأػػ إلحإلسرػػطإل ػػددإلم ػػدكدلمػػعإلالأػػم حإلإلحرةإلاليزائػػرعػػ  أا  مػػؿإلدكفإل
إلالكضػعإلفػ فإلسرتأػ إلكاليزائػرإلفأػفبإلصػرارإلال  كمػ إلالسرتأػ  إلالهػ صإلإل1967كسنإلعػ رإليػكافإل اػهـز

 ػرإلكث رػ إلظ إل م رإلفهفإل ثـإل  كدإللمكاد إلإلرمإل تكمإلمب درةإلاألراضنإلالسرتأ  فيفرإل ؿإل  مؿإليزائ
اػػـإلإل1968د أػػمفرإلإل27كسػػنإلإلفهتػػرإل  مػػؿإلسػػنإل  ػػدلإلالعػػر  تإلمكإلالمدػػ تعإلالسرتأػػ  إلال مكم ػػ إلح

مض ءإل   إل اس ص  إلمفإلصفؿإلكز رإلاله ري  إلاليزائرمإل فدإلال ز زإلفكاس  ر إلكأس رإلسرتأ إلفػ ليزائرإلاإل

                                                           
1
- Jean Offredo ,Op cit, p,p. 77,79 . 

2
- Mohamed khandriche ,développement et réinsertion ) L’ exemple de L émigration  

       Algérienne(,préface de Ahmed :Mahiou ,OPU ,Alger,1982 , p  119   
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ا د دإل ددإلالم  ير فإلاليزائر  فإلت كإلسرتأػ إلإلاـإلمفإلهبلل  حإل Jean Basdevant)1يكفإلف أدكس ف 
  مؿإل أملإلل ـإلف لدهكؿإل ل إلالارابإلالسرتأنإلحإلكهذاإلف دإلادػ  دإلالػرممإلال ػ ـإلل ا ف ػرإلإل35000فػإل

 ػ فإلهػذاإلأػفف إلسػنإلمزمػ إلإلإل مفإلادسؽإلاليزائر  فإل   إلسرتأ إلفثبلثػ إلمضػ  ؼإلممػ إلأػفؽإلإلـ فإلاهكس 
إل مدتإل لػػ إلاػػدهكرتإلال بلصػػ تإلاليزائر ػػ إلالسرتأػػ  إل تػػدم إلمدػػدرتإلإل1969يػػ تسنإل10مهػػرلإلسػػنإل ػػـك

مػػ إلالسرتأػػ  إلممػػراإل رضػػنإلف ػػدـإلالأػػم حإلل يزائػػر  فإلالػػذ فإللػػ سإلف ػػكزا ـإلف ػػ فإلمت ػػـإل ار ضػػكفإلال  كإل
إل.م لنإلمر فؿممإلإلفدكفإل  ئبلا ـإلف ليزائرإل ل إل كا ر ر  تإلكإلاإلداراتإلالسرتأ  إلفهفإلركاابإلمفإلالع

كإلم تػػ إلهػػذاإلمفإلاليزائػػر  فإلالػػذ فإل  ارسػػكاإلالايػػ رةإلكاأل مػػ ؿإلال ػػرةإلالإل أػػاط كفإلازك ػػدإل ػػ ئبلا ـإل
.إللرػػدإل فػػرإلالسرتأػػ كفإل ػػفإلرسضػػ ـإلل  مػػ ؿإلاليزائػػر  فإلالم ػػ ير فإلفػػز م ـإلإل2 ف لمدػػركؼإلالعػػ رم

مػ ؿإل"إلإلحإل مػ إلاه ػ إلال إلإلils viennent  manger notre pain"إل3مت ػـإليػ ءكاإلل ػه  كاإلصػكتإلالسرتأػ  ف
إلس   إلإلالإلكإل ت دـإلالاهم فإل فإلاألضرارإلكال كادثإلحإلمكالسرتأ كفإل فإلاأل م ؿإلالانإل رؿإلس   إل   اـر

كإلاػـإل أػت دإلاأل مػ ؿإلالعػ ص إلكالهط ػرةإل لػ إلال مػ ؿإلإلحمرف بإلال مؿإلأ   تإلال مؿإلالمهدد إلص تكت 
م ػ إلفهثمػ فإلزه ػدةإلسرتأ إلمفإله الءإلال م ؿإلكأ   إللاكس رإلال ػدإلال  إلااهذتإلكإلاليزائر  فإلالم  ير فإلح

ص ئبلإلإلمردؼكإلإلح1963هذاإل أبإلادر لإلالكز رإليكرجإلفكمف دكإلسنإلع رإلأامفرإلإلحلفت ءإل صاد ده 
 .                 فهترإل م فإلاإلأابت ءإل فإله الءإلال م ؿإلسنإل  ل إلاألزم تإلاإلصاد د  إل 

IIإلإل تف  ثإلمايددإلسنإلال بلص تإلاليزائر  إلالسرتأ  إل-إل

 ظ ػػرإلالا ػػ كفإلالسرتأػػنإلاليزائػػرمإلهػػبلؿإلهػػذهإلالمر  ػػ إلال  أػػم إل  ػػ إلمأػػاك  فإلاألكؿإلإلارػػ ربإلإلإلإل
أ  أػػػػنإلفمفػػػػ درةإلسرتأػػػػ  إللادسئػػػػ إلال بلصػػػػ تإلكإلم  كلػػػػ إلايػػػػ كزإلالهبلسػػػػ تإلكإلالاسػػػػ هـإلالثتػػػػ ئنإلل ػػػػؿإل

حإلكإلصػدإلالمع  ؿإلال  لر حإلمم إلالمأاكلإلالث تنإلايأدإلم دات  إلف ردإل اس ص  تإلا ػ كفإليد ػدةإلفػ فإلالف ػد ف
م  ػػػداإلل أ  أػػػ إلالد بكل ػػػ إلسػػػنإلاليزائػػػرإلف ػػػدإلاإلأػػػاربلؿإلإل1965 اػػػبإليػػػ فإلدكفركص ػػػنإلسػػػنإلد أػػػمفرإل

أ   ـإلالا ر خإل   إلهذهإلالأ  أػ  إل ردػدإلأ  أػ إلالا ػ كفإلالد بكل ػ (حإلالاػنإل  تػتإلا ػ سظإلإل« ص ئبل:
  ػػػ إلالمدػػػ للإلالسرتأػػػ  إلدكفإلا ر ضػػػ  إلل هطػػػرحإلكإلفػػػ لتظرإل لػػػ إلاأػػػرعإلاليزائػػػر  فإلل ػػػاه صإلمػػػفإل

حإللػػػـإل  ػػػفإللسرتأػػػ إلاله ػػػ رإلأػػػكلإلفػػػ فإلالرط  ػػػ إلمكإلاإلئػػػابلؼإلاالعػػػارا   كإلا اتػػػ ؽإلإلم س ػػػ فإلااس ص ػػػ ت

                                                           
1
 - Jean Offredo, Op.cit. ,pp .77,78 . 

إل.13صحإلمريعإلأ فؽحإل م رإلفك كشإل- 2
3
- Jean Offredo , Op cit, p.79 . 
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الدػػ ب....إلسرػػدإل ػػ سظإلد بػػكؿإل  ػػ إلا ر ػػؽإلا ػػ كفإلمم ػػزإل س ظػػ إل  ػػ إلأػػم  إلسرتأػػ إلكإلأ  أػػا  إل
ال رف  إلالماكأط   إلكإلمردؼإلص ئبل:إل ذاإل  تتإلاليزائرإلكإلسرتأ إلال كـإلايم  م إل بلص تإلغ رإلتزا   إل

لرػػػدإلأػػػم تإلم ضػػػ إلفادػػػ للإلالعػػػ ف فإلكإلإلسػػػت فإلتػػػد فإلفػػػرإلسػػػنإلالا ػػػ كفإلالمم ػػػزحإلر حكإلم   تػػػ إلدػػػد 
.إلكإلااه ػدإلدػ  إلمػ إلدػرحإلفػرإل » 1 ال سػ ظإلسػنإلاليزائػرإل  ػ إلاػهث رإلسرتأػ إلالثرػ سنإلكإلاإلصادػ دم

دكفركص ػػػنإلمػػػػفإلهػػػبلؿإلمفػػػػ دراتإلاليتػػػراؿإلد بػػػػكؿإللا دئػػػػ إلالكضػػػعإلإلفأػػػػفبإلادػػػ  دإلالهبلسػػػػ تإلفػػػػ فإل
إلالف د ف.إل

 إلإلثمػػرةإلمس كضػػ تإلمر ػػرةإلحإلالإل م ت ػػ إلمفإلاػػدكـإلم س ػػ فإلااس ص ػػ تاصاتػػعإلد بػػكؿإلمف ػػراإليػػداإلفػػهفإلرػػدإللإلإل
مرا فػػ إلفعػػهفإلالك ػػدةإلالأ  أػػ  إلليف ػػ إلالا ر ػػرإلالػػكطتنإلكإلصػػدراا  إل  ػػ إلسػػرضإلأػػ  دا  حإلكإللػػـإل  ػػفإل

صػ ـإلحإلكإلل ػذهإلاألأػف بإلسرػدإللبلاس ص ػ ت ي ؿإل رادةإلال   ـإلاليددإلاليزائر  فإلسػنإلرسػضإلالفتػكدإلالثر  ػ إل
الا ػػ كفإلمػػعإلاليزائػػرحإلكإلمفػػدلإلمركتػػ إل  ل ػػ إلدكفإلإلاأػػامرار  د بػػكؿإلفمفػػ دراتإليفػػ رةإلل  سػػ ظإل  ػػ إل

رغـإلالضبكط تإلالانإلا ر هػ إلمػفإلالميامػعإلالسرتأػنحإلكإلمػفإلمهػـإلإلحال فؿإلالرافطإلمعإلاليزائرإلاترط ع
إل:إل 2مف دراارإلتذ ر

 Jean Marcel   إل لػػ إلأػػس رإلسرتأػػ إلفػػ ليزائرإللػػرئ سإلد بػػكؿإل كيػػرإلالا   مػػ تإلالعػػسظػػؿإلاإلإلإل-
Jeannenyػػ حإلكإلم ػػ دإلل يزائػػرإلمفػػ ل إلم ل ػػ إلل ارػػربإلمػػفإلال  كمػػ إلاليزائر ػػ حإلكإلمأػػ تدةإلسر ػػؽإلفػػفإلفإل 

سرتػػؾإلسرتأػػنإلإل5200.000تػػتإلم يػػكزةإلمػػفإلطػػرؼإلالأػػ ط تإلالرضػػ ئ  إلالسرتأػػ  إلكإلالمرػػدرةإلفػػػإل  
يد ػػػػػدحإلمػػػػػعإلاعػػػػػ  ؿإلف ثػػػػػ إلمأػػػػػ  دةإلكإلا ػػػػػ كفإلمعػػػػػار  إليػػػػػدإلكإلس  لػػػػػ إلسػػػػػنإلاليزائػػػػػرإلال  دػػػػػم إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ءإلالات زؿإل فإلالاسي راتإلالتكك  إلاليك  حإلثـإلابله إل يػبلإل1963صف تإلال  كم إلالسرتأ  إلسنإلم مإلإل–
يك   ػػػ إلإلإل03حإلكإلدػػػدرإل  ػػػبلفإلفاػػػ ر خإل1964سػػػنإليػػػكافإلإلاتا ػػػ السػػػرؽإلال أػػػ ر  إلالسرتأػػػ  إلمغ ف ػػػ إل

فاس  ػػػؾإلالر  ػػػدةإلالذر ػػػ إلسػػػنإلرصػػػ فإلف لدػػػ راءإلاليزائر ػػػ .إلإلرغػػػـإلالاهم مػػػ تإلالاػػػنإلامػػػتإلف ػػػدإلإل1966
مف عػػرةإلكإلفػػدكفإلا ػػك ضإلحإلسرػػدإلف بػػتإلالمأػػ  داتإلالم ل ػػ إلالمدسك ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلمها ػػؼإلإلاالأػػاربلؿ
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 . 758المريعإلتسأرإلحإلص.إلإل- 



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

    
 

 إلكإلضػػػ  ستإلمػػػػفإل1963سرتػػػؾإلسرتأػػػػنإليد ػػػدإلأػػػػت إل1673296000السرتأػػػ  إلل يزائػػػػرإلإلالػػػكزارات
إل.1ي كده إلسنإلالا  كفإلالثر سنإلكإلالستنإلما د  إل ؿإلالمد  ب

درحإلد بكؿإل فإلطمكحإلسرتأ إلسنإلالا  كفإلمعإلاليزائرحإلكإلمظ رإلت ارإلسنإلال عؼإلإل1964سنإلأت إل
 ػػػؿحإلف ػػػدإلظ ػػػكرإلاليزائػػػرإل ػػػفإله ػػػ رإلالا ػػػ كفإلكإلايتػػػبإل ػػػؿإلصط  ػػػ إلكإلالمراهتػػػ إل  ػػػ إلاأليػػػؿإلالطكإل

 ما ػ كفإلدػػ بإلماب ػرإلالمػػزاجحإلل تػرإل ت ػػدإلالمط لػػبإلكإلث فػتحإلكإل   ػػتإلالمس كضػ تإلالاػػنإلاتط رػػتإل
لاأك  إلالمع  ؿإلالتسط  إلكإلم ض إلالادت عإلف فإلالف د فإلف رػدإلااس ص ػ إلالفاػركؿإلإل1963سنإلت    إلأت إل

سػػػػنإلاطػػػػك رإلحإلالاػػػػنإلمت ػػػػتإللسرتأػػػػ إل دػػػػ إلاألأػػػػدإلمر فػػػػؿإلمعػػػػ ر  إلسرتأػػػػ إل1965يك   ػػػػ إلإل29سػػػػنإل
الدػػت   إلاليزائر ػػ  إلهػػذاإلالػػذمإللػػـإل  ػػدث(إلحإلمر فػػؿإل أػػائث رإلاليزائػػرإلف لبػػ زإلالطف  ػػنحإلكإل   ػػرإلاػػـإل

السرتأػػ  إلل اتر ػػبإلإلSofepalإلكإلضػػـإلعػػر  إلأػػكت طراؾإل لػػ إلعػػر  إلAscoopاعػػ  ؿإليم  ػػ إلمأػػ كبإل
اليزائرإلم  كفإلسرتؾ(حإل م إلا د تإلإل300 فإلالم ركص تإلمعإلار أـإلاإلتا ج مأ هم إلسرتأ إلفمف  إل

صػركضإلفسكائػدإلمتهسضػ إلكإلهيػ ؿإلإل%80هفػ تإلكإل%20م  ػ رإلسرتػؾ إل2   إلم كت إلم ل  إلصػدرتإلفػػإل
طك  ػػ (.إلفػػذلؾإلفػػداإلالا ػػ كفإلالسرتأػػنإلاليزائػػرمإلسػػنإلدػػكرارإلال ر ر ػػ إلما ػػد  إل ػػؿإلالدػػ  بحإلف  ػػثإل

ت ػػفإلإل« :صػػ ئبل1965أػػت إلالأػػ دإلرضػػ إلم لػػؾإل ر سفػػلأػػس رإلاليزائػػرإلفإلم  ػػداإلاليتػػراؿإلد بػػكؿإلدػػرح
 إل  تػتإلالمبػ مراتإلالاػنإلمػهإلاأل داثإلل ا  كفإلمعإلاليزائػرإلال د ثػ إلم ذ مع ر  إلسنإلظؿإلهي هز فإلل

إل%75.5.إلإلإل  سظتإلسرتأ إل  ػ إلرافا ػ إل ػهكؿإلعػر ؾإلايػ رمإلل يزائػر  2» م فإلمفإلاتاتإل فإلذلؾإل
إل%69.8مػػفإلدػػ دراتإلاليزائػػرإلكإل مػػفإلكارداا ػػ (حإلكإلاػػـإلاكص ػػعإل اس ص ػػ إلالا ػػ كفإلالثرػػ سنإلكإلالستػػنإل ػػـك

.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلكإلا ز ػػػػػػزإلاكايػػػػػػده إلرغفػػػػػػ إلمػػػػػػفإلالي تػػػػػػبإلالسرتأػػػػػػنإلسػػػػػػنإلز ػػػػػػ دةإلا دئػػػػػػ إلالكضػػػػػػعإل08/04/1966
كادػ  إلاليزائػرإلل م ػ إلالاهم مػ تإلالاػنإلمأػتإلاألمػبلؾإلالأػ ئف إلحإلالمتػ يـإلحإلعػر  تإلمف لرغـإلمفإلإلك

ما  إلاأػػك  إلمعػػ ؿإلحإلسرػػدإلامػػتإلاأػػك  إل ػػدةإلمعػػ  ؿإلسػػنإلمرػػد3الاػػهم فحإلالفتػػكؾإلكإلالايػػ رةإلاله ري ػػ 
إلإلااسػ ؽف رػدإلإلم س  فإلااس ص  تالد كفإلالمدت  إلالمتأكف إل ل إلاليزائرإلسنإل حإلك   ػرإلإل23/12/1966 ػـك

لاي ر ػػ إلمتػػذإلسرػػدإلط لفػػتإلاليزائػػرإل تضػػم م  إل لػػ إلالأػػكؽإلاألكركف ػػ إلالمعػػار  إلمأػػاهثرةإلف إلما ػػ زاتإلا
ثـإلاأك  إلمع ؿإل ددإلكإلتظ ـإلال م ؿإلاليزائر  فإلالمرفكل فإل ؿإلأت إلفسرتأػ إلإل  تتإلمأا مرةإلسرتأ   

إل.إلإلإل1968ف ردإل اس ص  إلأت إل
                                                           
1
 - Jean françois Daguzan, les rapports franco-algeriens,1962-1992,réconciliation ou conciliation 

permanente ?, op cit,  p . 887 
2
 -Ibid , p.887. 

3 -Ibid,P.      
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سرضػ  إلالاػنإلاأػارادإلالهمػكرإلاليزائر ػ إلإل  ػ سرتأػ إلإلاطف ػؽإلص  ػدةإلالمتعػهإلمػفإلطػرؼ م إلمفإلمع ؿإل
حإل1967مكتإل23سػنإلإلحإلكإل ددارإلصرارإلمفإلطرؼإلكز رإلالزرا  إلالسرتأػنإل  ػدكارإلسػكرCEEدكؿإلاؿ

فاس  ػؾإلم طػ إلالايػ ربإلإلفإل ػ ئؽإلممػ ـإلسرتأػ لسرتأ  إلف لهمكرإلاأليتف ػ حإللػـإل  ػمتعإله طإلالهمكرإلاف
حإلممإل1968سفرا ػرإلإل01فػكهرافإلسػنإل هػبلءإلص  ػدةإلالمرأػ إلال ف ػرإلالتكك  إلف لدػ راءإلاليزائر ػ إلحإلكإل

.إللرػػػدإل ػػػ فإلاليتػػػراؿإل1اأػػػعإلأػػػتكاتإلصفػػػؿإلاآليػػػ ؿإلالم ػػػددةإلل ػػػ إلسػػػنإل اس ص ػػػ تإل  س ػػػ فإلكإلدكفإلممإلتػػػزاع
 أػػارادإلالهمػػكرإلاليزائر ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلإلاأػػائت ؼإلف  ػػثإلاػػـد بػػكؿإلمدػػراإل  ػػ إلالا ػػ كفإلمػػعإلاليزائػػرحإل

إلإل5فم دؿإلإل1969سرتأ إلأت إل إل4لمػدةإلإل1969تػكسمفرإلإل26مبل  فإله اػكلارحإلف ػدإلاكص ػعإل اس ص ػ إل ػـك
زات ػػ إلرغػـإل يػػزإلم إل1969 لػػ إلإل1966أػتكاتحإل مػػ إلكادػ تإلسرتأػػ إلا  كت ػػ إلمػعإلاليزائػػرإلمػفإلأػػت إل

إل160مػػفإلم كت ا ػػ إلالم ل ػػ إلل يزائػػرإل اػػ إلف بػػتإلإل ضإلسرتأػػ هسػػاإلفأػػفبالايػػ رمإلهػػبلؿإلهػػذهإلالساػػرةإل
حإلل فإلسنإلالمر فػؿإلزادتإلالرػركضإلالثر س ػ إلالسرتأػ  إلل يزائػرإلفتأػف إل1969م  كفإلسرتؾإلسرتأنإلأت إل

ت إلحإلدل ؿإل   إلازا دإل ددإلالما  كت فإلالسرتأ  فإلسنإلاليزائرإلالذمإلف ػ إلذركاػرإلأػإل1968أت إلإل20%
إل.إل1968

إلل ػفإلاألزمػ تإلالما ػػررةإلالاػنإلم ػزتإلهػػذهإلالساػرةإلكالارػدـإلالػػذمإلم رزاػرإلاليزائػرإلمػػفإلمأػ هم إلم دات ػػ إلإل
أػ  ده إلسػنإلالمضػنإلصػدم إللا ر ػرإلصطػ عإلإلحكإلرص ف إلإلتا جإلالم ركص تإلكإلعرا  إلمعإلعر  تإلميتف  

ل ػػذاإلالأػػفبإلسػػلفإلالساػػرةإلالمكال ػػ إلإلح1965مػػدةإل اس ص ػػ إلالفاػػركؿإللأػػت إلإلاتا ػػ ءالم ركصػػ تإلكإلاأػػاب تإل
إل.إلسنإلا ر خإلاليزائرإلالمأار  إللا د دإل بلص تإلالا  كفإلاليزائر  إلالسرتأ  إل  تتإلهنإلالس دؿ

إل

 انمطهة انثانٍ:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 مخاض أول نىفمثز اإلقتصادٌ و فتح إطار جذَذ نهتعاون انفزنسٍ انجزائزٌ 

               إل( إًٌ تأُُِ اٌّحشولبد 1969ٌِٓفتشح )ا                      

سرػدإلاأػاط  تإلاليزائػرإلمفإلار ػزإل  ػ إل كامػؿإلإلالساػرةإلالأػ فر إلحإلعػ هدا  ف دإلأ أ  إلاألزم تإلالانإل 
إلتكيزه إلس م إل  نإل:إل1971ه م إلم تا  إلمفإلاهم ـإلالم ركص تإلأت إل

                                                           
1
- université d’Alger, Problèmes actuels de l’unité africaine, colloque d’Alger( Mars-12 avril 1971),  

   faculté de droit et des sciences économiques et institut d’études politiques ،sned, Alger, p. 275 
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إل:إلإلإل كامؿإلالركةإل تدإلاليزائر :الفرع األول

Iإل:عر  إلأكت طراؾإل-إل

أػػػ  دا  إل  ػػػ إلإل1965ما ػػػ زاتإلالاػػػنإلا دػػػ تإل    ػػػ إلعػػػر  إلأػػػكت إلطػػػراؾإلمػػػفإلهػػػبلؿإل اس ص ػػػ إلاإلإلإل
إل08كإلكصستإلالتدإلل تدإلمعإلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلحإلف دم إل م تإلف لعرا  إلمعإلإلحإل1ا ث ؼإلصكا  

عػػر  تإلممر   ػػ إلذاتإلأػػم  إل  لم ػػ إلكالث متػػ إلإل07عػػر  تإلميتف ػػ إلسػػنإلهػػدم تإلالم ركصػػ تحإلمت ػػ إل
مػفإلمأػ ـإل ػؿإلعػر  إلحإلف إلضػ س إلمفإلأػكت إلطػراؾإلإل   عر  إلسرتأػ  إلحإلف  ػثإلام ػؾإلأػكت إلطػراؾإل
(إلاألمر   ػ إلGetty oil مك ػؿإل مػ إلا افػرإلعػر  إلي اػن إلاأاس دإلمفإلا تكلكي  إلالاتر بإل فإلالفاركؿإل

 دإلعر  إلأكت إلطراؾإل   إلالكصكؼإلضدإلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلحإلكعر  إلي اػنإل  مؿإله ـإلأ 
عر ؾإل ر رنإللأكت إلطراؾإلكلرإلاي ربإل د ث إلسنإلم دافإلالم ركص تإلحإلكاعار تإلم   إل   إلمأ   إل

إلإلح2لعػػر  إلي اػػنإل%49لعػػر  إلأػػكت طراؾإلكإلمػػفإلرمأػػم ل  إلإل     ػػكدإلإل   ػػكمارإلمرفػػعإلحإل11500
مإلم رزاػػػرإلاليزائػػػرإلسػػػنإلم ػػػدافإلالم ركصػػػ تإل ر ػػػؽإلسرتأػػػ إله دػػػ إلسػػػنإلهػػػذاإلالرطػػػ عإلهػػػذاإلالارػػػدـإلالػػػذ

إلإل .ال  كم

زادتإلمػػػفإل أػػػا  ل إلا ر ػػػؽإلالمدػػػ   إلإل1965الهبلسػػػ تإلالم دات ػػػ إلالت ايػػػ إل ػػػفإلاطف ػػػؽإل اس ص ػػػ إلإل-
كهػذاإلرايػعإلالهػابلؼإلاإل ػد كلكي  تإلف  ػثإل  تػتإلالهبلسػ تإلاػدكرإل ػكؿإلإلالمعار  إلالماسػؽإل    ػ إلح

إلم إل  نإل:إل

مث م إلإلاإلأاببلؿإلالب رإل ربلتنإلل ركؿإلالفاركؿإلمفإلطرؼإلالعر  تإلالسرتأ  إلممإلت بإلالثركةإلحإلػ
إل دثإلسنإلزارإلزا ا فإلكإل  أنإلمأ كدإل.إل

    لـإلا رؽإل  اع س تإلم م إلألفإلمف  ث  إل  تتإلض  س إل.إلAscoopعر  إلإلػ

   II-إلإلإلايرف إلاليزائرإلسنإلالاأ  رإلكالاتم  إلل مهططإلالثبلثنإلاألكؿإلإلاإلهس ؽإلسنإلاأك  إلاليف   تإل:
إل  فإلت ي  إل ل إل دإلف  دإلحإلكالمع ر عإلاإلأاثم ر  إلالمفرمي إللمهططإلالاتم ػ إلالثػ تنإل  تػتإلكاأػ  إلح

الاػنإل ػ فإلإلح1965 ؿإلذلؾإلازامفإلمعإلت    إلالمدةإلالمهدد إللاتس ذإلكاطف ؽإل اس ص  إلالفاػركؿإللأػت إل

                                                           
1
- Nicole Grimaut, Nicole Grimaud , la politique extérieure de l’Algérie ,op cit , p. 71 

2
- HENRI Madelin ;op cit,  P.180 
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مت  إل   دةإلالتظػرإلسػنإلالفتػدإلالهػ صإلفػثمفإلفرم ػؿإلالػتسطإلكاليف  ػ إلإل27إلمفإلتدكد  إلك أبإلالم دة
إل.إلإلإل1970ػإل1969الانإلادس   إلالعر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلأتكاتإل

 فػ ليزائر التسط ػ  االما ػ زات تظػ ـ  ػكؿ اليزائر ػ إلالسرتأػن المس كض تإلفػ فإلالطػرس فإلامادتلردإلإل
 ػرإلاله ري ػ إل فػدإلال ز ػزإلزائػرإلس  ػ إلكزإلمثػؿإلاليإلح1970فإلايكإل13 ل إلغ   إل1969 تكسمفر إل24مف

مرةإل اـإلاإليام عإلإل(,Xavie ortoli)إلك فإلالي تبإلالسرتأنإلكز رإلالدت   إل زاس  رإلمكراكلنإلحفكاس  ر 
إللػػ إلطر ػػؽإلمأػػدكدإلح مػػركرإلأػػت إل  م ػػ إلكدػػ تإلالمس كضػػ تإلإلف ػػدإلحسػػنإلاليزائػػرإلكمهػػرلإلسػػنإلفػػ ر س

الدف كم أ  إلل اس كضإلفل بلتػرإل ت ػ ءإلا   ػؼإلل إل  ر ؼإلالرتكاتإل   ت  إلد  إلالرئ سإلهكارمإلفكمد فإل
  ػ إلكزارةإلالط صػ إلكالمتػ يـإلحإلكا م   ػ إلإلا  كا   لإلحكزارةإلاله ري  إلاليزائر  إل فإلما ف  إلالمس كض ت

مرادتإلاليزائػرإلمػفإل. 1 مأ كل  تإلاأػ  رإلصطػ عإلالػتسطإلاليزائػرمإلكاػكلنإلال م  ػ تإلالتسط ػ إلسػنإلالػفبلد
معإلافتنإلتظػ ـإلإلكعركط  إلحإل1965 اس ص  إلالفاركؿإللأت إلهبلؿإلهذهإلالمس كض تإلالاه نإلإلت  ئ  إل ف

إل2.08كط لفتإلفاأك  إلثمفإلفرم ؿإلالتسطإلل راسعإلأ رهإلمفإلإلحإلopepيد دإلسنإل ط رإلمتظم إلاألف بإل
 إلمػفإلي تف ػ إلاهسػ ضإلسػنإلثمػفإلفرم ػؿإلالػتسطإلفهرف ػإلسرتأػ إلف تمػ إل صار ػتإل إل دكالرإل2.65دكالرإل لػ 

إل2.16ارفػؿإلسرتأػ إلفرسػعإلأػ رإلالفاػركؿإلمػػفلإلح1970لػ إلغ  ػ إلت   ػ إلالمس كضػ تإلسػنإليػكافإل أػتا ـإل
ممإلعػػػرطإلا  صػػػدإلإلح1975دكالرإلأػػػت إلإل2.31اػػػدر ي  إل اػػػ إل دػػػؿإلأػػػرؼإلإل1969إلدكالرإلفدا ػػػ إلأػػػت 
إل.2لمدةإلأفعإلأتكات

إلحسمكصؼإلاليزائرإلفرنإلث فتإلألت  إلالإلاهأرإلم ثرإلمم إلاهأػرهإلسرتأػ إلحتا ئتإلأ ف  إل ل رغـإلالكدكؿإل
ه دػػػ إلكمفإلفػػػ ر سإللػػػـإلاػػػراعإلسػػػنإلارت ػػػ إلمس كضػػػ ا  إلالا ػػػكالتإلاإلأػػػاراا ي  إلالاػػػنإلارأػػػم  إلمأػػػكاؽإل

إلف ػدإلأػف  إلمعػ رإلمػفإل تاإل فاركؿإلسنإلال ػ لـإلال حم  ػؿإل ػؿإل1970يػكاف13 ػ ءإلالمس كضػ تإلسػنإل ػـك
ك  ت ػػ إلل ػػبإلأػػس رإلاليزائػػرإلفسرتأػػ إلالأػػ دإلرضػػ إلم لػػؾإلدكرإلإلهػػذهإلاألزمػػ إل  ػػ إلالمأػػاكلإلالأ  أػػنإلح

لرئ سإلالسرتأنإليكرجإلفكمف دكإلكالػرئ سإلاليزائػرمإلهػكارمإلفكمػد فإلحإلف  ػثإلترػؿإلالأػس رإلكأ طإلف فإلا
كسػػنإلحإلإل1965اليزائػػرمإلمرار ػػ تإلفكمف ػػدكإلالاػػنإل  تػػتإلارمػػنإل لػػ إل  ػػ دةإلالاسػػ كضإل ػػكؿإل اس ص ػػ إل

مػػػػػعإلايد ػػػػػدإلاإلطػػػػػ رإلال ػػػػػ ـإلل  بلصػػػػػ تإل إلاأػػػػػك  إلمعػػػػػ ؿإلالضػػػػػرائبإلمػػػػػعإلاليزائػػػػػرإلتسػػػػػسإلالكصػػػػػتإلاػػػػػاـ
 فإلسػػنإلعػػركطإلا ػػ كفإلمايػػددةإلااضػػمفإلال بلصػػ تإلالاي ر ػػ إلسػػنإلالهمػػكرإل م إل تظػػرإلالطرسػػحالفاركل ػػ 

                                                           
1
- Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, La Découverte, 2010 , p. 166. 

2
- Nicole Grimaut ,le conflit pétrolier franco-algérien , In : revue française de science politique, 22  

       année, N° : 6 , 197  ,p 1290,  



انثاب األول:انجذور انتارَخُة نهعالقات اإلقتصادَة انجزائزَة انفزنسُة و تأثُزها عهً عالقة 

جزائزانتعاون فٍ ظم انتىجهات انكثزي نه  
 

    
 

اإلأػػػاثم رإلالدػػػت  نإلكإلالمأػػػ  داتإلمػػػفإلميػػػؿإلالاتم ػػػ إلكاأػػػك  إلكإله دػػػ إلكال ػػػدإلال  م ػػػ إلالم ػػػ يرةإل
إلالتزا  تإلالم ل  إلف فإلالف د فإل.

III-إلإل:إل عراؼإلاليزائرإل   إلرص ف إلالم ركص تإل

ألت ػػ إلمأػػتإلف لمدػػ للإلالسرتأػػ  إلإلحالا ػػ كفإلفػػ فإلالف ػػد فمػػفإلمهػػـإلاإلأػػاراا ي  تإلالاػػنإلمثػػرتإل  ػػ إلإلإل
كات  أػػتإل  ػػ إلمػػداه   إلحإلاليزائػػرإل  تػػتإلا ػػدؼإلمػػفإلكراءإلهػػذهإلاإلأػػاراا ي  إلا أػػ رإلادػػ بإلسرتأػػ إل

إلـف ػدم إل عػػارتإلمأػػ إلسػنإلامأػػ   إلف لم  سظػ إل  ػػ إلتظػػ ـإلاليف  ػ إلالأػػ فؽإلالػػذمإل ػ فإلسػػنإلدػػ ل   إلح
سػنإلإلرغفا ػ إلإلاليزائػرإلسرػدإلمفػدتإلؿإلالم ركصػ تإلحالعر  تإلالسرتأ  إلسنإل ركؿإلالب زإلكسنإلهدم تإلترػ

إلإلاطف ؽإلالتظ ـإلاليف ئنإللميمك  .

 لػػ إلإلم اػػكفرإل05مػػفإلإلاماػػدتالاػػنإلئػػرإلسػػنإلمس كضػػ تإلمػػعإلالطػػرؼإلالسرتأػػنإلدكفإلاػػرددإلده ػػتإلاليزا
إلإل66إلكدامػػتإل1970مسر ػػؿ15  ت ػػ إلالمس كضػػ تإلالاػػنإلإليكلػػ إلمػػفإلال رػػ ءاتإلحإل15كز ػػتإل  ػػ إلإلح ػػـك

إلإلل رئ سإل مركلػ إلفػهفإلاليزائػرإللػ سإلل ػ إلالأػ  دةإلال  م ػ إلإلاليزائرمإلهكارمإلفكمد فمثفاتإلرسضإلالي ـز
  إل:1سنإلادر  رإلمكإلا ف  إلل مأا مرإلمعار  سنإلم دافإلالم ركص تإلحإلفؿإلهنإلأ  دةإل

« Certains groupes ont pu comprendre que Algérie est aujourd’hui un pays Indépendant, Ils 

persistent encore à croire en matière pétrolière il puisse agir non une souveraineté totale et 

entière  mais une sorte de co-souveraineté, Nous leur disons non » 

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلفركلػػرإل:إل1970يك   ػػ إلإل16إل  ػػكـإلكز ػػرإلالط صػػ إلاليزائػػرمإلالأػػ دإل فػػدإلالأػػبلإلـإلإلف   ػػدإلو أوااذ رٌااه 
 يػػبإلمفإلت مػػؿإل  ػػ إلهأػػ رةإلالتظػػ ـإلال كلكت ػػ لنإلالمرتػػعإلكهػػذاإل أػػبإلالظػػركؼإلكمعػػ  ؿإلالا ػػ كفإلإل"

2اله طت
 " 

        «  il faut faire échec au système colonial   déguisé ,selon les circonstances,           

            sous  des fausses formules   de coopération »                                                                                                                                                                                 

فُه عًٍ أسبس إطشاس اٌدزائش عًٍ هزا  اٌّجذأ , فمذ تىطً اٌطشفبْ إًٌ حٍُٓ والهّب َتعبسع 

3اٌطشفبْ
  : 

:إلإل مػػػػػ إلاعػػػػػػارمإلاليزائػػػػػػرإل ػػػػػؿإلالمتػػػػػػ سعإلالم د ػػػػػػ إلكإلالمدػػػػػ للإلمػػػػػػفإلالعػػػػػػر  تإلالسرتأػػػػػػ  إل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاألول -
  ػػػ إلرص فػػػ إل ػػػؿإلتعػػػ ط تإلالعػػػر  تإلإلأػػػكت إلطػػػراؾ:إلمكإلاعػػػرؼإلاليزائػػػرإلفكاأػػػط إلعػػػر  إلإلالثلللانيػػػػإل

                                                           
1
 - Nicole Grimaud ,le conflit pétrolier franco-algérien , op cit ,p. 1 95 

2
 -.Ibid. 

3
 -Ibid,. 
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الفاركل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلحإلكإلمػػػفإلهػػػبلؿإلهػػػذاإلالمراػػػرحإلارفػػػؿإلالعػػػر  تإلالسرتأػػػ  إلف عػػػارا   إلسػػػنإلا ر ػػػؽإل
إلالمد للإلكإلالمت سعإلاليزائر  إلكا افره إلذاتإلمكلك  إل.

سػنإل ػ فإلرسضػتإلاليزائػرإلإلألفإلاألكؿإلالإل هػدـإلالمدػ للإلالسرتأػ  إلحإلحاإلصاراحإلالث تنإلسرتأ اها رتإل
المرار ػػ إلمػػفإلطػػرؼإلسرتأػػ إلسػػنإلإلم ػػداإلفإلالرص فػػ إلحإلسرتأػػ إلارغػػبإلسػػنإلاعػػ  ؿإلص  ػػدةإلاتار ل ػػ إلإلال  ػػكؿ

لمػػػدةإلهمػػػسإلأػػػتكاتإلاأػػػم إلالأ  أػػػ إلالسرتأػػػ  إلاليزائر ػػػ إلالمعػػػار  إلال  م ػػػ إلسػػػنإلالمػػػ دةإلالفاركل ػػػ إل
"politique franco algérien totale en matière pétrolière . إلمس دهػ إلهػكإلاإلعػاراؾإلمت دػس إل"

سػػنإلاإلتاػػ جإلالفاركلػػنإلحكهػػذاإل  تػػنإل ام ػػ إلمعػػ ر  إلسرتأػػ إلسػػنإلالاأػػ  رإلكإلالرص فػػ إلحإلإل   /إلإل   
حإل مػػ إل صار ػػتإل ػػؿإلإل(Co- gestion) ل ػػفإلاليزائػػرإلرسضػػتإلألت ػػ إلار ػػدإلمفإلات ػػنإلالاأػػ  رإلالمعػػارؾ

الرص ف إلاليزئ  إللأكت طراؾإل   إلمف رإلالفاركؿإلكإلامتلإلهذاإلاإلما  زإلل عر  تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلسنإل
إل(M- Ortoli)مأػػ كدحإلكهػػذاإل صاػػراحإلالإل هػػدـإلالمدػػ   إلاليزائر ػػ .إلف لئلضػػ س إلمفإلمكراػػكلنإل  أػػن

إل:1 ردإل اس ؽإل اضمفإلالفتكدإلالا ل  إلإلاصارح

إل   ات زؿإل فإلم ثػرإلمػفإلث ػثإلال رػكؽإلالم اأػف إلل عػر  تإلالسرتأػ  إللرص فػ إلعػر  إلأػكت طراؾإللػػإلـ 
إلمفإلاإلتا جإل.إل

     الم ل ػػ  سػػنإلارػػد ـإلالمأػػ  داتإلاالأػػامرارالاتػػ زؿإل ػػفإل رػػكؿإلالبػػ زإلكإلمت ف ػػبإلالاكدػػ ؿإلحإلمػػعإلـاا    

 .ل يزائر.إل

سػػنإل  لػػ إل ػػدـإلصػػدرةإلسرتأػػ إل  ػػ إلإلحالهمػػكرإلالاػػنإلاعػػار   إلسرتأػػ إلمػػفإلاليزائػػرإل راداتضػػم فإلـاا       
إلدس   إلسنإلكصا  إل.إل

 .   الرسعإلمفإلتأف إلال م ؿإلالم  ير فإل ل إلسرتأ ـ     

كإلا افرا ػػ إلإلحرسضػػتإلاليزائػػرإلهػػذهإلالمرار ػػ تإل  ػػ إللأػػ فإلكز ػػرإله ري ا ػػ إل فػػدإلال ز ػػزإلفكاس  رػػ إل 
 اسػػػػػػػ ص  إلإلمه ف إللؤلمػؿإلسنإل ػؽإلاليزائػر  فإلحإلألت ػ إلامػتإلمػفإلطػرؼإلالي تػبإلالسرتأػنإلسرػطإلكإللمػدةإل

  ػػ إلاآلفػػ رإلالفاركل ػػ إلكاا رػػؽإلإلأػػكت إلطػػراؾتعػػ ط تإلكرص فػػ إلإلار ػػصكمػػفإلهبلل ػػ إلحإلثػػبلثإلأػػتكاتإل
مدػ للإلسرتأػػ إلسرػطإل.إلإلفر ػػتإلالمس كضػ تإلفػػ فإلالمػدإلكاليػػزرإلفأػفبإلامأػػؾإل ػؿإلطػػرؼإلفمكاصسػرإلالاػػنإل
                                                           
1
 - - Ibid, p.1297 
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كصػػتإلص اػػؿإلفػػ لتظرإلألهم ػػ إلالمس كضػػ تحإلإل1971ا رػػؽإلمدػػ ل رحإلك  افػػرإلعػػ رمإلس سػػرمإلكإلمػػ رسإل
 ط لبإلس رإلفهفإلاليزائر  فإلالإل أاط كفإلإلاإلل ز رصدرإلإل ل كز رإلاله ري  إلاليزائرمإلإل كف ده إلاكير
سرتػؾإلك ط لفكفإلفدسعإلم ثرإلمفإلم  ػ رإلإلح ثرإل ا إلادسعإلمأا ر ا ـإلمفإلمه س تإلالضرائباإلتاظ رإلم

لرػدإلفرػتإلالمس كضػ تإلفػ فإلإل م  ػكفإلسرتػؾإلسرتأػنإلسرػطإلإل675ؿإل  ػ إلاػـإلال دػكإلإلسػنإل ػ ف حسرتأػن
رغػػػـإلالمرار ػػػ تإلاليد ػػػدةإلالاػػػنإلإلحالطػػػرس فإلماكادػػػ  إلل ت ػػػ إل ر مػػػ إلفػػػؿإلزادإلالهػػػبلؼإلفػػػ فإلالطػػػرس ف

كاتا ػػتإلالمس كضػػ تإلفػػ إل بلفإل ػػفإلاػػهم ـإلإلمػػ تإلالما ػػررةإلفػػ فإلالف ػػد فإلح رضػػا  إلسرتأػػ إلفأػػفبإلاألزإل
إل                                                                                            الم ركص تإلكتسدؿإلهذهإلاألس  رإلسنإلال تدرإلالمكالنإل.

إلإلكإلردكدإلسرتأ إل1971سفرا رإل24اهم م تإلإل: الفرع الثاني

I- إل:1971سفرا رإل24اهم م تإلإلإل

مػػعإلاإلأػػامرارإلسػػنإلإلاػػركؿكاسرػػتإلاليزائػػرإل  ػػ إلمكادػػ  إلالمس كضػػ تإلمػػعإلسرتأػػ إل ػػكؿإلاأػػاببلؿإلالفإلإل
لػػػػ سإلالأػػػػ رإلالمري ػػػػنإلحممػػػػ إلإلكإلل ػػػػفإل أػػػػبإلأػػػػ رإلالأػػػػكؽإلامك ػػػػؿإلسرتأػػػػ إلف ػػػػذهإلالمػػػػ دةإلال  ك ػػػػ إلح

إلطراف سإل.إلإلسنإلالضرائبإلإلا كفإل أبإلالررارإلالذمإلاـإل اه ذه

فػػ فإلكز ػػرإلاله ري ػػ إلاليزائػػرمإل فػػدإلال ز ػػزإلفكاس  رػػ إلكإلممثػػؿإلسرتأػػ إلال  اػػبإلإلأػػاهتستإلالمس كضػػ تمإل 
هـإلم إلم زإلهػذهإلاليكلػ إلمإلكإل(إلحHerve Alphandال  ـإللكزارةإلالع كفإلاله ري  إلالأ دإله رسنإلملسكتدإل 

مػػػفإلالمس كضػػػ تإلهػػػنإلال ػػػربإلاإلأػػػاف ص  إلتظػػػراإللاػػػرا ـإلاألزمػػػ تإلفػػػ فإلالف ػػػد فإلالاػػػنإل رص ػػػتإلمأػػػ رإل
أػػفؽإلاكضػػ  رإلمفإلاإلاس ص ػػ تإلعػػ م  إلكامػػسإلف ضػػ  إلالػػف ضإلك   ػػ إلاػػدكرإل ػػكؿإلالا ػػ كفإلحألفإل مػػ إل

  ػ إلهػذاإلاألأػ سإلسرػدإلم ػدإلالطػرؼإلاليزائػرمإلص ئمػ إلمػفإلالمعػ  ؿإلإل عر  فإلاإلصاد دإلكهكإلالفاػركؿإل
إل:إل1ال  لر إلالانإلم  صتإلالا  كفإلمهم  إلتذ ر

فإلعراءإلالهمكرإلاليزائر  إلكهرؽإلاإلاس ص  إلالمفرم إلف فإلالف ػد فإلحإلأػكءإلال بلصػ تإلإلسرتأ إلاكصؼإل 
إل.إلالاي ر  إلفأفبإلتزا  تإلضر ف  إلاهصإلمدتعإلركتكإلاليزائر

                                                           
1
- Nicole Grimaud, Nicole Grimaud , la politique extérieure de l’Algérie , op cit , mention marginale,  

      p.    
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هػكؼإلسرتأػػ إلمػػفإلمفإلا ػدـإلدسػػعإلالمه سػػ تإلاليف ئ ػ إلمػػفإلطػػرؼإلالعػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػػ  إلحإلكإلإل
(إلالمماػػػدإلسػػػنإلاألراضػػػنإلTrapsa  إلارافػػػزا الاػػػهم ـإلأػػػ مسإليػػػزءإلمػػػفإلمت ف ػػػبإلالاكدػػػ ؿإلالا ف ػػػ إللعػػػرإل

إلالاكتأ  إل.

إلمم إلالطرؼإلالسرتأنإلامأؾإلفا   م تإلف ر سإلالانإلط لفتإلفم إل  نإل:إلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلالاسػػػ هـإل  ػػػ إلا ك ضػػػ تإل اس ص ػػػ إلاػػػرفطإلمػػػ إلفػػػ فإلالمه سػػػ تإلالضػػػر ف  إلمػػػفإلالي تػػػبإلالسرتأػػػنإلح
 .   فإلف ضإلالاهم م تكإلالا ك ض تإلالانإلاردم  إلاليزائرإل

  ارد ـإلضم ت تإلل م أأ تإلالفاركل  إلالسرتأ  إلف  اف رإلمفإلل  إلرمأم ؿإلمدت إلمفإلاليزائرإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إل(    

لا ك ض تإلالماراف إل   إلاليزائرإلف إلضرائبرفطإلالد كفإلالت اي إل فإلالإلاصاراحاليزائرإلرسضتإل
(إلإلمعإل   دةإلOrtoliفأفبإلالاهم م تإل.إلرغـإلذلؾإلسردإلم  دتإلسرتأ إلال رةإلث ت  إلمرار  تإلمكراكلنإل 

                 اصار تإلم إل  نإل:ل أبإلرض إلاليزائرإلإلكإلحإلاالأاربلؿاطف عإلالا  كفإلالذمإلأ دهإلاليم دإلمتذإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلم  كفإلسرتؾإلسرتأنإل.إل200دسعإلمأ  داتإلم ل  إلأتك  إلل يزائرإلاردرإلفػإلإل-
ارد ـإلا ك ض تإل فإلالهأ ئرإلالانإلا را  إلاليزائرإلالت اي إل فإلصط   إلسرتأ إللعراءإلالهمكرإلإل-

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاليزائر  إل.إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل1971امد دإل اس ص  إلال دإلال  م  إلاليزائر  إلالم  يرةإلالانإلاتا نإلسنإلأت إلإل-
إلدسعإلالرركضإلاله د إلف إلاس ص  إلالثر س  إل.إل-

اػػـإل لبػػ ءإلإل1971سفرا ػػرإلإل04إلصإلمعػػ ؿإلالهمػػكرإلحإلكسػػن ػػ فإلردإلاليزائػػرإلأػػ ف  إلكه دػػ إلس مػػ إل هػػإل
م  فإلالرئ سإلالرا ؿإلهكارمإلفكمد فإلإل1971مسر ؿ12إلحإلكإلسنإل19651 اس ص  إلالفاركؿإلالمفرم إلأت إل

الػػػذمإل  اأػػػفارإلمػػػفإلهػػػبلؿإلإلح ػػػفإل لبػػػ ءإلتظػػػ ـإلاإلما ػػػ زاتإلالمهدػػػصإلل عػػػر  تإلالسرتأػػػ  إلالفاركل ػػػ 
الػذمإلمت ػ إلأػر  فإلإلصػ تكفإلإل1971مسر ػؿإلإل24الم رخإلسنإلإل71/24إل2 اس ص  تإل  س  فإلفلددارإلاألمر

دكالرإلممر  ػنإلمػعإلإل3.60حإلك ددإلالأػ رإلاليد ػدإللفرم ػؿإلالػتسطإلفػػإل58/1111الفاركؿإلل د راءإلرصـإل

                                                           
1
 - Paul Balta et Claudine Ruleau , la stratégie de Boumediene, op cit,p.238.   

2
 Ordonnance n 71/24 du 12Avril1971 modifiant L ordonnance n58/ 1111 du 28 novembre 1958 

relative à la recherche, exploitation, transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscale de 

ces activités, J o n .30 du 13Avril 1971. 
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م  ػػػكفإلد تػػػ رإليزائػػػرمإل ا ك ضػػػ تإللسرتأػػػ إلمر فػػػؿإلالاهم مػػػ تإل.إلهػػػذاإلالرػػػرارإل تسػػػرادمإلاػػػـإلإل500دسػػػعإل
اػـإلاإل ػبلفإل ػفإلاػهم ـإلالم ركصػ تإلف  ػثإلإل1971سفرا ػرإل24ااه ذهإلمفإلطرؼإلاليزائرإلسرطإلحإلكسنإل

                                                                                      :إلإلإل1لدػػ للإلالعػػر  تإلالسرتأػػ  إلكتكضػػلإلذلػػؾإل ػػ ألانإل   مر فػػؿإلإل     ػػددتإلتأػػف إلاليزائػػرإلفػػػ

سػػػنإلرمأػػػم ؿإلالعػػػر  تإلالفاركل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلالاػػػنإللػػػـإلا ػػػفإلإل   ػػػػإلا دػػػ تإلاليزائػػػرإل  ػػػ إل دػػػ إل
إلحإلFrancorepحإلEUrafrepحإلإلCoparexحإلSNPAحإلPetroperحإل C F P Aمأػػ هم إلس  ػػ إلكهػػنإل:إل

Omnirex                                                                                                       .

سػػنإلرمأػػم ؿإلالعػػر  تإلمأػػ هم  إلعػػرا  (إلإل   المافر ػػ إل اػػ إلا دػػؿإل  ػػ  مػػ إلمضػػ ستإلالتأػػف إلـاا 
(إلػإل  (إلػإل   حإلإلإلف لتأػبإلالا لػػ  إل  ػ إلالاػراػػ بإل إل CrepsحإلASCoopحإلSN Repalس  ػ إلكهػنإل:إل

م  ػػكفإلطػػفإلمػػفإلالفاػػركؿإلإل34 راصػػبإلإل24/02/1974(إلإل.إللرػػدإل ػػ فإلالميمػػعإلالسرتأػػنإلصفػػؿإل    
مػفإلإل   م  كفإلطفإلسرطإل.إلس ليزائرإلمممتإلإل22 راصبإلكإلف دإلا ر خإلالاهم ـإلمدفلإلإلهبلؿإلالأت إلح

مددرتإلاليزائػرإلصػرارإل اضػمفإل م  ت ػ إلإل1971مسر ؿإلإل12كإلسنإلإل.السكائدإلالانإل  تتإلايت   إلسرتأ إل
إلCFPالعرا  إلمعإلعر  إلأكت طراؾإلفتأف إلمتهسض إلحإلكإل   رإلده تإل ػؿإلمػفإلالعػر ا فإلالسرتأػ ا ف

اؾإلحإل   تإلف ردإل اس ص ػ إلمػعإلاألكلػ إلسػنإليػكافإلسنإلمس كض تإلثت ئ  إلمتسردةإلمعإلأكت طرإلإلElf Erapكإل
إلإلحإلثـإل ذتإل ذكه إلعر  تإلسرتأ  إلمهرل.إل19712كإلمعإلالث ت  إلسنإلتكسمفرإلمفإلأت إل

II-   إل:إلردكدإلسرتأ

كإل  تػػػتإلردكدإلالسرتأػػػ  فإلهػػػكإلمػػػ إل فػػػرتإل تػػػرإلدػػػ  س إلالمأػػػ ءإلالسرتأػػػ  إلف ػػػدـإل م  ت ػػػ إلا  مػػػؿإلإلإل
 .                                              ـإلالث لػػػػػػػػػػػػػػػػػث لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ إلمػػػػػػػػػػػػػػػػػفإلال ػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تإلرمأػػػػػػػػػػػػػػػػػم ل  إلسرتأػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إلمػػػػػػػػػػػػػػػػػعإلم أأػػػػػػػػػػػػػػػػػ إل مكإل

مرادتإلالعػػػر  تإلالفاركل ػػػ إلالسرتأػػػ  إلمفإلاضػػػبطإل  ػػػ إلاليزائػػػرإل اػػػ إلا ػػػدؿإل ػػػفإلا ػػػؾإلاإلأػػػاراا ي  إل
العػػػػر  تإلالسرتأػػػػ  إلإلا ػػػػؾإلر مػػػػتسإل   إلتظػػػػراإللاضػػػػررإلالمدػػػػ للإلالسرتأػػػػإلحكا رصػػػػؿإلإلمأػػػػ ره إلالاتمػػػػكم

ف إلا ػػ دإللارك ػػ إلمر زهػػ إلاايػػ هإلاليزائػػرإلحف  ػػثإلصػػررتإلمر ط ػػ إلعػػراءإلالػػتسطإلاليزائػػرمإلح مػػ إلمهػػذتإل
مػػعإلتعػػرإل  بلتػػ تإلاػػز ـإلس  ػػ إلفهت ػػ إلأػػاا فعإلإلاأػػنءإل لػػ إليكداػػرإلفركل ػػ إلالفاػػركؿإلاليزائػػرمإلم مػػرإلح

السرتأػ  إلفػػ ليزائرإلسػػنإلصطػػ عإل ػػؿإلمػػفإل ا  صػدإلمػػعإلاليزائػػرإللعػراءإلمكإل أػػاببلؿإلاإلما ػػ زاتإل  3صضػ ئ  إل

                                                           
1
 -Jean Offredo ,Op cit,p . 31 

2
 - Paul Balta et Claudine Ruleau , la stratégie de Boumediene, op cit, p .240. 

3
- Grimaud Nicole. Le conflit pétrolier franco-algérien.  Op cit, P. 1303 
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الم ركص تإلحإل فإلهذاإلالكضػعإلصػدإلمضػ ؼإلمػداه ؿإلإلاليزائػرإلمػفإل  ئػداتإلالفاػركؿإل مػ إل ف تػرإليػدكؿإل
                                          .إل19731 ل إلإل1970الم زافإلالاي رمإلل سارةإل

إلإلالم زافإلالاي رمإل(:  رصـ إليدكؿ

إلإلإلإلإلإلإل1973 ل إلإل1970ل سارةإلإلاليزائرم

إل

  كدإلأفبإلهذاإلال يزإلسنإلالم زافإل
الكارداتإلالسرتأ  إلمفإلإلاتهس ضالاي رمإل ل إلاكصؼإل أارادإلسرتأ إلالهمكرإلاليزائر  إلمفإلي  إلحإلكإل

اليزائرإلمفإلالكارداتإلالسرتأ  إلمفإلإل م إل كض رإليدكؿإل د إلحالفاركؿإلاليزائرمإلمفإلي  إلمهرل
إل.إل2الفاركؿ

إل

 د إلاليزائرإلمفإل(:إلإل  يدكؿإلرصـ 
إل فاركؿلالكارداتإلالسرتأ  إل

صرارإلاهم ـإلالعر  تإلاأليتف  حإلإلكإلأ  أ إلال  كم إلالسرتأ  إلالر ض  إلفاتك عإلممكل   إلمفإلإلإلإل
مثرإلأ ف إل   إل بلص تإلالا  كفإلف فإلاليزائرإلكإلسرتأ حإلف  ثإلا  كتإلد دراتإلاليزائرإلمفإلإلالط ص ح

تأ إل م إلهكإلمف فإلسنإلاليدكؿإلسرطإلمفإلميمكعإلكارداتإلسرإلإل     الم ركص تإلت كإلسرتأ إل ل 
إل م إل  كدإل يزإلالم زافإلالاي رمإلم ض إل ل إل  مؿإله ـإلكهكإلصرارإلال  كم إل(ح23 إليدكؿإلرصـإلم بله

                                                           
1
إلالهكاص(حإلإلالدكل إل ل إلا ا  رإل ي إلالي بللنإلحإلالايرف إلاليزائر  إلسنإلاتظ ـإلالاي رةإلاله ري   إلمفإلا ا  ر -  

 . 57مريعإلأ فؽإلحإلصإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل.56المرجع نفسه ، ص.     - 2

إلالأت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلالرد دإلالكارداتإلالد درات
إل+36إل2631إل2667إل1970
إل-1282إل2273إل991إل1971
إل-657إل2020إل1363إل1972
إل-1178إل2844إل1666إل1973

إلكاتالأت
إل

 يم لنإلالكارداتإل
السرتأ  إلمفإل

إلالفاركؿ

 د إلاليزائرإلمفإل
إلالكارداتإلالسرتأ  

      إل10016إل1970
إل    إل10201إل1971
إل  إل11238إل1972
إل    إل12711إل1973
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حإلكم  مبلا  إلمثؿإلف صنإلدكؿإلال  لـإل م إل فرزإلمفإلهبلؿإليدكؿإلالسرتأ  إلهسضإلمأ  داا  إلل يزائر
إل:إل1  د إلاليزائرإلمفإلالمأ  داتإلالسرتأ 

تأف إلالمأ  داتإلالمهدد إلل يزائرإل ل إلال يـإلال  نإلإلالمف  إلالأت 
إلل مأ  داتإلالسرتأ  إلالمهدد إلل ه رج

      إل533.2إل1970
إل    إل433.7إل1972

إل.(1972-1970 (:إل د إلاليزائرإلمفإلالمأ  داتإلالسرتأ    يدكؿإلرصـ إلإلإل

مػػفإل يػػـإلالمأػػ  داتإلإل    فإلهػػذاإلالار رػػرإلسػػنإلالمأػػ  داتإلالم ل ػػ إلالسرتأػػ  إلالػػذمإلارايػػعإلفتأػػف إل
 هػػػذاإلات  ػػسكصػػدإل .1972أػػت إلإل    غػػداةإلاإلأػػػاربلؿإل لػػ إلإل   الأػػ فر إلف  ػػثإل تهسػػضإلمػػفإل

إل1282كإلذمإلأيؿإل يػزاإللدػ للإلسرتأػ إلف ػ إلأػرؼالارايعإلسنإلالمأ  داتإل   إلالم زافإلالاي رمإلال
  (.(22يدكؿإلرصـإل 1971ت إلم  كفإلسرتؾإلسرتأنإلأ

ضػػػػبط إل  ػػػػ إلإلOPEPتهػػػػراطإلاليزائػػػػرإلسػػػػنإلمتظمػػػػ إلالػػػػدكؿإلالمتايػػػػ إلكإلالمدػػػػدرةإلل فاػػػػركؿإل إلم ػػػػدث
إلإلإلإلإلإلإلإلإلالاػػػنإلارغػػبإلدائمػػػ إلسػػنإلال دػػػكؿإل  ػػ إلسكائػػػدإلفهصػػؿإلا  سػػػ إلإلحالعػػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػػػ  إلالرمأػػم ل  
السرتأ  إلفع ؿإلي ػنإلايػ هإلصضػ  إللذلؾإلسردإلاب رتإلالأ  أ إلإلكإلاعارمإلالمكادإلاألكل  إلفهثم فإلزه دةإلح

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ػػػػػػػػػػػػػػػكإلفط ػػػتإلهطػػػ إلاليتػػػراؿإلد بػػػكؿإلالػػػذمإل ػػػ فإل ر ػػػزإل  ػػػ إلالعػػػر  إلالفاركل إلحالفاػػػركؿإلاليزائػػػرم
ELF Erap  كإلف ػػده إل تهػػرطإلالػػرئ سإلإل   مػػؿإلمأ أػػنإلسػػنإلالأ  أػػ إلالط صك ػػ إلالسرتأػػ  إلالمأػػار  إلح

مم إلمثرإل   إلال بلص تإلالفاركل  إلاليزائر  إلإلحسنإلالميمك  إلالفاركل  إلالدكل  إلفكمف دكالسرتأنإليكرجإل
كإل ظ رإلذلؾإلكاض  إلسنإلال فسإلكإلاله س ػ تإلالاػنإلاأػكدإلالمس كضػ تإلالاػنإلااتػ كبإلس  ػ إلإل إلالسرتأ  

 . 2الفاركل  إلالسرتأ  إلا رةإلمهرلإلالعر  تال  كم إلالسرتأ  إلا رةإلكإل

ممػػػػ إلدس  ػػػػ إل لػػػػ إلاب  ػػػػرإلإلحإل1971أػػػػت إلإلما ػػػػ زاتإلف ػػػػدإلالاهم مػػػػ تإلال فػػػػرلإل ػػػػؿإلاإلسرتأػػػػ إلهأػػػػرت  
 أػػاراا ي ا  إلسػػنإلالا ػػ كفإلمػػعإلاليزائػػرحإلسػػنإل ػػ فإلأػػ ر تإلاليزائػػرإلالػػ إل أػػا م ؿإلاألدكاتإلالت ي ػػ إل

دطس ؼإل1976كتأه  إلم ث ؽإلاليزائرإلإل1964الانإلكدس  إلم ث ؽإلطراف سإلكم دإل     إلم ث ؽإل حإلكا 
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 -Jean Offredo ,Op cit, pp.34,35. 
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أػػػػا م رإلسػػػػنإلمها ػػػػؼإلالرػػػػ راتإلسػػػػنإلا ػػػػابلتإلل ػػػػ إلمهػػػػداؼإلمعػػػػار  إلإلإلإلالػػػػدكؿإلالسر ػػػػرةإلالما ػػػػررةإلمػػػػفإلاإل
مػعإلاتك ػعإليف ػ تإلالتضػ ؿإلضػدإلاإلأػا م رإلمػفإلميػؿإل تعػ ءإلتظػ ـإل صادػ دمإلإل أ  أ إلعدإلال ضد(ح

 تػػػبإلالػػػدكؿإلاإلأػػػا م ر  إليد ػػػدإلك ػػػ دؿإلاعػػػ رؾإلسػػػنإلدػػػ  غارإلدكؿإلال ػػػ لـإلالث لػػػثإلالماه سػػػ إل لػػػ إلي
سر ر ػ إلمهػرلإلحإلإللاهم ـإلالم ركص تإلصرارإلاليزائرم دكلإلإلت مادإلف  ثإلحالماردم إل  ل إلدكؿإل رف ػ إلكا 

حإلثػػـإلا ا ػػ إلإل1كإلا ر ػػرهإلمػػفإلالأػػ طرةإلكإلاإلأػػاببلؿإلالفر طػػ تن1972سرػػ ـإلال ػػراؽإلفاػػهم ـإلتسطػػرإلأػػت إل
إل.لاأا مؿإلأ  دا  إلالمأ كف إلمفإلطرؼإل  ط ل  إل1973ل ف  إلأت إل

م ثػرإلارػ ربإلفػ فإلإلإلمر  ػ إلحإلكإلدهػؿ ا  كفإلاليزائػرمإلالسرتأػنلإلهذهإلاأل داثإلدت تإلمرض  إليد دة
الاػػػنإلي  ػػػتإلسرتأػػػ إلاب ػػػرإلمػػػفإلأ  أػػػا  إلإلحالف ػػد فإلتظػػػراإلل اب ػػػراتإلالاػػػنإلطػػػرمتإل  ػػػ إلالتظػػػ ـإلالػػدكلن

سػػنإلالػػر لإل ػػكؿإلالمأػػ ئؿإلإلالا  كت ػػ إلمػػعإلاليزائػػرحإلف  ػػثإلدػػ رتإلم ثػػرإلاضػػ مت إل صادػػ د  إلكابلصػػنإل
رغػـإلالهبلسػ تإلالاػنإلم ػزتإلمر  ػ إلف ػدإلاػهم ـإلالم ركصػ تإلكالاػنإلامػتإلإلكإلمدػ للإلالف ػدافإلحاإلص  م  

إل.إل   إلاأامرارإلالا  كفإلف فإلالف د فاأك ا  إلفطر ر إلما  سئ إل س ظ إل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلار طعإلالرممإلال  ـإلالسرتأنإلاليزائرمإلسنإلاب  بإلالمد   إل   إلالرط   :إلإلالفرع الثالث

إلالا  كفإلكاالأامرارإلسنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلمعػ كدإلسػػنإلاػػ ر خإلالعػ ف فإلاليزائػػرمإلكإلالسرتأػن حإلف لتأػػبإلل عػػ بإل  ػبلفإلاػػهم ـإلالم ركصػ تإلحإل ػػـك
إلح دةإلال  م ػ إل  ػ إلاألرضإلكإلالثػركاتالم ر ػ إلكإلفأػطإلالأػ  م ؿإلالتدرإلكإل أػب اليزائرمإلهكإلاأا

ممػػػ إلف لتأػػػف إلل عػػػ بإلالسرتأػػػنإلهػػػكإلسػػػزعإلكإله فػػػ إلممػػػؿإلحإلألتػػػرإلسطػػػ ـإل ػػػفإلثػػػركةإل تػػػفضإلف ػػػ إلعػػػر  فإل
ف لراػؿإلكإلالطػردإلإلاإلتارػ ـإل  ػ إلإلصاد دإلالسرتأنحإللردإلسردإلالع رعإلالسرتأػنإلفػركدةإلم دػ فرحإلكإلمصفػؿا
إلإل ي ل  إلاليزائر  إلالانإلفتتإلالفت إلالا ا  إللئلصادػ دإلالسرتأػن يزاءإلأػ ت م ر(حإلل ػفإل رػبلءإلالأ  أػ ل

مدػػكاتإلطفرػػ إلإلاراس ػػتكإلإلح  م ػػكفإل  ػػ إلط  ػػ إلسػػنإلذا ػػرةإلالتأػػ  فإلتفػػذكاإلا ػػؾإلاألس ػػ ؿإلالاػػنإلإلالسرتأػػ  
  مػ ءإلإلكإلممػ حإلؿإلال تدػر  فاكص ؼإلا ػؾإلاألس ػ إلمت د فالمثرس فإلكإلالتر ف  فإلكإلالما  كت فإلالسرتأ  فإل

كإلالم ره فإلمرادكاإلمفإلالرممإلال  ـإلالسرتأػنإلمفإل  ػدثإلضػبط إل  ػ إل  ػكما ـإلمػفإلميػؿإلإل االيام ع
إلالدػػ  س  فإلف ػػضإل مػػ إلأػػ هـإل  أػػائت ؼإلال بلصػػ تإلمػػعإلاليزائػػرإلكإلاهأػػ سإلا ػػ كفإلماػػكازفإلكإلس ػػ ؿ

                                                           
1
, ِدٍخ دفبتش اٌسُبسخ و  ثٓ شُخ , لشاس تأُُِ إٌفظ اٌدزائشٌ )دساسخ ٌٍسُبق و اٌّضبُِٓ و اٌذالالد(عظبَ -  

 194, ص . 2012,خبِعخ لبطذٌ ِشثبذ , وسلٍخ, سٕخ 06اٌمبٔىْ, اٌعذد 
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يم ػػػكاإلف ػػػ إل مضػػػ ءاتإلالفػػػ  ث فإلكإلريػػػ ؿإلالا  ػػػ ـإلكإلإلكإلتػػػداءاا ـإلسػػػنإلالدػػػ ؼإلالسرتأػػػ  إلحفتعػػػرإل
هػػػػذاإلمػػػػفإلميػػػػؿإلاب  ػػػػبإلالمدػػػػ   إلال  مػػػػ إلل دكلا ف اليزائرحسرتأػػػػ (إل  ػػػػ إلالمدػػػػ   إلالط فػػػػ حإل ػػػػؿإل

تعػػط  إلإل(A armes égalesكإلمػػفإلهػػبلؿإلدػػفرإلمراءإلسػػنإل دػػ  إل.1الرمأػػم ل  إلل عػػر  تإلالفاركل ػػ 
مػػفإلالميامػػعإلالسرتأػػنإل ػػفإلإل   حإلسرػػدإل فػػرتإلتأػػف إل1971الا سز ػػكفإلالسرتأػػنإلسػػنإلعػػ رإلس سػػرمإل

إلإل.2ةإلمكاد  إلالا  كفإلمعإلاليزائرضركرإل

ممػ ـإلالمي ػسإل (Jacques Chaban-Delmas)درحإلالكز رإلاألكؿإلالسرتأػنإلإلإل1971مسر ؿإل21كإلسنإل
م  ت إلإلفػهفإلالفاػركؿإللػ سإلهػكإل ػؿإلعػ تإلفػ فإلالف ػد فحإلكإلإلالكطتنإلكإلف ضكرإلالرئ سإلهكارمإلفكمد ف

الا  كفإلمعإلهذاإلالف دإل أػامرحإلركافطتػ إلمػعإلاليزائػرإلصد مػ إلكإل ث سػ إلكإلما ػددةحإلكإلالػدكرإلالػذمإلا  فػرإل
إل.3اتا نإلمفإللبات إلسنإلاتم  إلاس  رإلكإلا ك فإلالري ؿإلمغ  إلمف

« entre la France et l’Algérie, le pétrole n’est pas tout; la coopération avec ce pays 
continuera…Nos liens avec l’Algérie sont, en effet, trop anciens, trop nombreux, trop 
importants, le rôle qu’y joue notre langue dans le développement de la pensée et la 
formation des hommes est trop précieux pour qu’il y soit mis fin ». 

ممػ ـإلالمي ػسإلإل(M.Schumann)كإلف لمكازاةإلسردإل فرإلكز رإلالع كفإلاله ري  إلالسرتأػ  إلالأػ دإلعػكم ف
حإل فإل رادةإلال  كم إلالسرتأ  إلسػنإلمكادػ  إلالا ػ كفإلمػعإل1971يكافإلإل09الكطتنإلالسرتأنإلسنإل كـإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل:4حإلكإلالإلتز ػػػػػػػػػػػػػدإلمػػػػػػػػػػػػػفإلاسػػػػػػػػػػػػػ صـإلالهبلسػػػػػػػػػػػػػ تإلكإلت ػػػػػػػػػػػػػ فإلالمأػػػػػػػػػػػػػارفؿإلإلسػػػػػػػػػػػػػنإلادػػػػػػػػػػػػػر  راليزائػػػػػػػػػػػػػر
  « C’est la volonté de ne pas aggraver le différend et de ne pas insulter l’avenir »                  

صدإل ززتإلكض  ا  إلاي هإلالرممإلالدكلنحإلألفإلمط لف  إللـإلا ر إلردإلس ػ ؿإلمػفإلإل م إلكضلإلفهفإلاليزائر
 زارإلإلالػكز رإلعػكم فإل ف ػده, و طرؼإلالمس كضإلالسرتأنإلكإلمصف تإل   إلمس  ؿإلفسرده إلل ت  إلمعػرك  

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل اػػػػػػػػكفرإلمػػػػػػػػفإلتسػػػػػػػػسإلالأػػػػػػػػت حإلالاػػػػػػػػنإل   ػػػػػػػػتإلفل ػػػػػػػػ دةإلسػػػػػػػػالإلالمس كضػػػػػػػػ ت.أإل3كإل2إلاليزائػػػػػػػػرإلسػػػػػػػػن
حإلسػػػلفإل  ػػػبلفإلاػػػهم ـإلالم ركصػػػ تإل ػػػ فإلمدػػػ كبإلفمكادػػػ  إلامك ػػػؿإلسرتأػػػ إل إلاليزائػػػركإلممػػػ إلمػػػفإلي ػػػ

ف لم ركصػػ تإلاليزائر ػػ إلكإل ػػذلؾإلمكادػػ  إلالمس كضػػ تحإلإلهػػذاإلدل ػػؿإل  ػػ إلرغفػػ إلاليزائػػرإلسػػنإلمكادػػ  إل
الا  كفإلمعإلسرتأػ إلكإل فػرإل ػفإلذلػؾإلالػرئ سإلهػكارمإلفكمػد فإلسػنإلتػصإلدػر لإلكإلكاضػلإلسػنإلير ػدةإل
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 -  Charles André Julien, une pensée anti-coloniale(1914-1979),les grandes documents de  

        Sindbad,Paris, 1979, P.243 
2
 - Jean Offredo ,Op cit,p.87. 

3
 -BOCHRA SETTOUTI, la diplomatie française et Intérêts Méditerranéens Maghrébins, thèse doctorat,  

      mention science politique,   Université de NANCY II , 2008,  p.166. 
4
 - Nicole Grimaud, le conflit pétrolier franco-Algérien, op cit,   p.1287. 
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إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلح ػػبلفإلاليزائػػرإل ػػفإلاػػهم ـإلالم ركصػػ ت غضػػبإلالػػرممإلال ػػ ـإلالسرتأػػنإلفأػػفبإلإلالمادػػ صإللكمكتػػدح
 تػػ إلتف ػػثإل ػػفإلهػػدؼإل « كإلعػػرحإلس ػػرإلمأػػف بإل صفػػ ؿإلاليزائػػرإل  ػػ إلهػػذاإلالرػػرارإلحإلتكيزهػػ إلس مػػ إل  ػػن:

إلإلكا ػػدإلهػػػكإلالاكدػػؿإل لػػػ إلالرص فػػ حإلكإللػػػـإلتتظػػر  لػػػ إلالمعػػ ؿإلمػػػفإلزاك ػػ إلمدػػػ للإلالعػػر  تإلكإلت اػػػـر
مفإلاكضػػعإلالرػػراراتإلالاػػنإلااهػػذت ه إلسػػنإل ط رهػػ إلالمت أػػبإلحإلألت ػػ إلمط فرػػ إلمدػػ للإلعػػر  ئت حإل يػػبإل

 إلكإل ذاإللرممإلالدكل ح ذاإلااهذتإلاداف رإللا ز زإلفػبلدمإلح يػبإلمفإل س ػـإلالسرتأػ كفإلمتػرإلمػفإلميػؿإلالأػ ـ
رغفػػتإلاليزائػػرإلمفإلالإلا ػػكفإلره تػػ إلفػػ فإلم ػػ دمإلالرػػكلإلال فرلح    ػػ إلمفإلاام أػػؾإلحإلهػػذاإلالػػذمإلاف ػػثإل

ـإلذلػػؾإلفمأػػ  داتإلسرتأػػ  تػػرحإلكإلاامتػػ إلمفإل ػػا
كف ػػدإلمػػدإلكإليػػزرإلسػػنإلالمس كضػػ تإلفػػ فإلممث ػػنإلإل .»

حكإلسػنإللمعػ ؿإلالم ركصػ تإلمكضػك   إلس ػـإلافػدكإلال  كمػ إلالسرتأػ  إليػ دةإلإل يػ دإل  ػكؿ ال  ػكما فح
حإلاتأػػ فتإلت  ئ ػػ إلمػػفإلالمس كضػػ تإلا ر ػػ إلم  ت ػػ إلل عػػر  تإلالفاركل ػػ إلالسرتأػػ  حإلإل1971مسر ػػؿإلإل15

اأػك  إلمعػ  ؿإلم ل ػ إلإلدف ػ ال  كمػ إلاليزائر ػ إلك   ػتإلف رػدإل اس ص ػ تالانإلده تإلسػنإلمس كضػ تإلمػعإل
إل :1حإلكإلكاد تإلتع ط ا  إلسنإلالد راءإلاليزائر  حإلالعر  تإلالم ت  إلهن  لر إلف ت م 

Nouvelle 

 Dénomination  
Ancienne 

dénomination 
Productions 

transférées 

à SONATRACH 

(1000 t.) 

Pourcentage des 

intérêts français 

transférés à 

SONOTRACH 
ALREP CFP (A) 6 86  51  

CREPS (S. S. Alger) CREPS (S. S. Paris) 1 165     

PETRAL PETROPAR 1516 51  

SEPAL SNPA  9  51  

S. N. REPAL S. N. REPAL 1 1    

COPAL COPAREX  79 51  

CAIREP EURAFREP  58 51  

SAREP FRANCAREP   8 51  

ALREX OMNIREX 1  51  
Tableau n° 5  : LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

إلإلدهؿإلالا  كفإلالسرتأنإل ط رإليد دإلسرضارإلالماب راتإلالدكل  إلالانإلا امدتإل   إلالا ابلتإلاإلص  م  
كإلسػػػنإلهػػػذاإلالدػػػددإلأػػػتاطرؽإلسػػػنإلالفػػػ بإلالثػػػ تنإل لػػػ إلمهػػػـإلالاطػػػكراتإلالاػػػنإلم ػػػزتإلالا ػػػ كفإلالسرتأػػػنإل
                                                           

 -« Nous avons recherché un objectif :accéder au contrôle . Je n’ai pas vu le problème sous angle de intérêt des 

sociétés qui ne se confond pas nécessairement avec celui de la France. Nous pouvons ailleurs nous passer des 

sociétés… Ayant accédé au contrôle, nous respecterons les intérêts de notre partenaire… Les décisions que nous 

venons de prendre, il faut les replacer dans leur véritable cadre, elles sont conformes aux options du pays. Si je 

prends des mesures pour renforcer mon pays, il faut que les Français comprennent que c’est dans intérêt de la 

paix ; Si Algérie ne veut pas devenir un pion entre les mains des superpuissants il faut elle se consolide, c’est ce 

qu’elle cherche à faire et elle souhaite que ce soit avec aide de la France…  ». déclaration du président Houari 

Boumediene au journal le Monde, cité par Nicole Grimaud, le conflit pétrolier franco-Algérien, op cit, 

p 1    
1
 - Gérard Destanne DE BERNIS, op cit,  p.607. 
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األطكارإلالانإلمرتإلف  إلالأ  أ إلاألكركف  إلسنإل كضإلالف رإلاألف ضإلالماكأطإلإلمفإلهبلؿاليزائرمإل
إل إلمفإلالا  كفإل ل إلالعرا  (.

 خالصة الفصل الثاني:

يام    إلإلل يزائرإلاػـإلا د ػده إلسػنإلم ثػ ؽإلطػراف سإلمري   إلالاكي  تإلاالصاد د  إلكإلالأ  أ  إلكإلاال
ال أ رةإلحإلكإلافػ فإللمس كضػنإليف ػ إلالا ر ػرإلالػكطتنإلإل س  فاحإلف لتظرإل ل إلأ أ  إلمس كض تإل1962

 ػػؿإلمػػكاطفإلاإلي ػػ ؼإلسػػنإلتدػػكصإلاالاس ص ػػ تحإلمرات ػػ فإلفهت ػػ إلتػػكعإلمػػفإلاالأػػا م رإلاليد ػػدإل يػػبإل
رتػ متإلمضػ دإلل ػاه صإلمػفإلااس ص ػ تإلالاه صإلمتر إلكإل   إلهذاإلاألأػ سإلسػلفإلم ثػ ؽإلطػراف سإلهػكإلف

  ػ إلالمأػاك  فإلالأ  أػنإلإلم  ف إلف ال ام دإل   إلكأ ئؿإلت ي  إلمفإلميؿإلا ر ػؽإلاأػارااي  تإله دسػ 
 .كإلاالصاد دم

ا رػػؽإلهػػدؼإلكأػػ ئؿإلكإل أػػاراا ي  تإل الاكي ػػ تإلالأ  أػػ  إلكإلاإلصادػػ د  إلل يزائػػرإلا امػػدتإل  ػػ  
 امثػػؿإلسػػنإلالأػػ طرةإل  ػػ إلالثػػركاتإلالطف   ػػ إلمػػزدكجإلحإل بلهمػػ إلضػػركرمإللفتػػ ءإلدكلػػ إلما  م ػػ :إلاألكؿإل

ل ػػػفبلدإلكإلممػػػ إلالثػػػ تنإلهػػػكإلالرغفػػػ إلسػػػنإلاإلفرػػػ ءإل  ػػػ إلالا ػػػ كفإلمػػػعإلسرتأػػػ إلكإلتأػػػارراإلذلػػػؾإلمػػػفإلهػػػبلؿإل
إلاس صإلكإلا   ؿإلال ت درإلالأ فر :

إل:إل   إلالمأاكلإلالأ  أن

ف ػػدإلإلاالأػػا م رعػػ بإلات اػػؽإلمػػفإلرفرػػ إلإلظػػركؼإلسرضػػارإلاالعػػارا   إللئل د كلكي ػػ افتػػنإلاليزائػػرإلإل-إل
سػنإلظػؿإلغ ػ بإلم أأػ تإلإلا ؿإلم ؿإلالعػ بإلمفإلأت إلمفإلالك بلتحإلكإل  فإللزام إل   إلالدكل إل132

اػػكس رإلال دالػػ إلكإلاالأػػاررارإلكإلاأػػاري عإلثػػركاتإلالعػػ بإلالمأػػ كف حإلكإلالاط ػػعإل لػػ إلإلميػػؿإلالدكلػػ حإلمػػف
لػـإلإلاالعػارا   ا ر ؽإلالاتم  إلاإلصاد د  إلكإلااليام    إلكإلاإلرار ءإلفهتظما ػ إلكإلم أأػ ا  حإل مػ إلمفإل

إلاع رإل ل إلالرط   إلالمط ر إلمعإلرمسإلالم ؿإلاله صإلفؿإلا ارسػتإلفػرإلداهػؿإلالم   ػ إلاليم   ػ إلف ػدؼ
مه لسػػػ إلإلإلالتظػػػ ـإلالرمأػػػم لنإلالػػػذمإله ساػػػرإلسرتأػػػ حإلكإلهػػػذاإلممػػػرإلفػػػد  نإلسرضػػػارإلالف ئػػػ إلالس ر ػػػ إللػػػدلإل

إللا ضػػ رإللم  تػػ إلالئرػػ إلسػػنإلالمأػػارفؿحإلمملمكاي ػػ إلمثػػرإلاالأػػا م رحإلكإلاإلالعػػ كبإلالما ػػررةإلهتػػذاؾ
اطف ؽإل أاراا ي  إلظرس  إلا دؼإل ل إلاأا م ؿإلالأ  دةإلكإلالأ طرةإل   إلالثركاتإلاإلصاد د  إلكإلل سإل

إلإلإلإلإلصط   إلالا  كفإلمعإلسرتأ .
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 أػم عإلدػكا  إلسػنإلالم  سػؿإلإل لػ إلكإل   إلمأػاكلإلالأ  أػ إلاله ري ػ حإلسػلفإلاليزائػرإل  تػتإلا ػدؼإل-
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإللمتظمػػػػػ تإلكإلالايم ػػػػػ تإلالدكل ػػػػػ إلإلظ ػػػػػ رإلاط   ا ػػػػػ إلالأ  أػػػػػ  حإلكإل فػػػػػرازإلدكرهػػػػػ إل  ػػػػػ إلمأػػػػػاكلإلا

ماكأػط  إلمب رف ػ إلكإل د ثػ إلاالأػاربلؿحإل ػؿإلكإلاإلا  داتإلالدكل  إلحإلف  اف ره إلدكل إل رف ػ إل أػبلم  إل
ر عإل  ػػػ إلالأػػػ   إلالدكل ػػػ إلحكإلاأػػػاط  تإلاك  ػػػدإلهػػػذهإلاإلتامػػػ ءاتإلم تػػػتإلاليزائػػػرإلمػػػفإلالفػػػركزإلالأػػػ

كإلهػػذاإلدػػسكؼإلالػػدكؿإلال رف ػػ إلكإلاإلسر ر ػػ إلكإل ػػذلؾإلالػػدكؿإلالما ػػررةإلسػػنإلممر  ػػ إلاليتكف ػػ إلكإلمأػػ  حإل
ف لتظرإلل دكرإلالذمإلص متإلفرإلاليزائػرإل  ػ إلمأػاكلإله ئػ إلاألمػـإلالما ػدةإلكإلمتظمػ إلالك ػدةإلاإلسر ر ػ إل

رف  حإلكإلع  تإلهذهإلالدكؿإلا اػؿإل ػ لمنإلث لػثإلسػنإلكإلمتظم إلدكؿإل دـإلاالت   زإلكإلي م  إلالدكؿإلال 
ص ػػػ دةإلالػػػدكؿإلالضػػػ  س إلإلسػػػنإلكيػػػرإلالدػػػراعإلاألمر  ػػػنإلالأػػػكس انإلحإلكإل ػػػ فإلل يزائػػػرإلالم  تػػػ إلالرائػػػدة

 مؽإلالد  إلف فإلاليزائرإلكإلسرتأ إلسنإل ط رإل كارإلإلزادإلمفإلل مط لف إلفتظ ـإل صاد دمإليد دإلحإلكإلهذا
إلعم ؿإليتكب.

الصاد دمإلهػكإل يػرإلالزاك ػ إلسػنإلااس ص ػ تإلالا ػ كفإلالسرتأػ  إلالمي ؿإلاإلإلإل:   إلالمأاكلإلاالصاد دم
يػػ ئرةإلحإل اػػ إلإلفارأػػت إلص تكت ػػ إلممتا ػػ اليزائر ػػ إلحإلف  ػػثإلمت ػػتإلسرتأػػ إللتسأػػ  إلاما ػػ زاتإلكاأػػ  إلكإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحإلكإلسػػكرإلاالأػػاربلؿإلعػػر تإلاليزائػػرإلسػػنإلاطف ػػؽإلالكأػػ ئؿاضػػمفإله متا ػػ إل  ػػ إلالثػػركاتإلاليزائر ػػ 
رأم  إلم ثػ ؽإلطػراف سإلفهطػ إلمدركأػ حإلل ػفإلالكأػ ئؿإلالاػنإلا امػدتإل    ػ إلإلكإلاالأاراا ي  تإلالان

إلاليزائرإللـإلاأاف دإلالا  كفإلمعإلسرتأ حإلف  ثإلمف:

ي ػرارإلدكفػ رتنإلدكأػا فإلكهػكإلإلاإلصاد دمإلالسرتأنإلافتنإلاليزائرإللمعركعسنإلمي ؿإلالادت ع:إلإلإل
إلتمكذجإلالدت   تإلالمدت  حإللئلهام ـإلفاطك رإلالدت   تإلالثر   إل   إلالتمكذجإلالبرفن

مػفإلهػبلؿإلمت ػرإلإلحالا  كفإلمعإلاإلأاثم رإلاأليتفنإلال  فرالػنصدإلمصرإلإل63/277إلاإلأاثم رإلص تكفإل
 دػػدارإلالرػػرارإلاما ػػ زاتإلكإلضػػم ت تحإلف  ػػثإل  تػػتإلالأػػ ط تإلاليزائر ػػ إلا ػػدؼإل لػػ إل مػػابلؾإلأػػ ط إل

يتف ػػػ إل ػػػ لاماعإلف ل م  ػػػ إلكإلال ػػػؽإلسػػػنإلال دػػػكؿإل  ػػػ إلسرػػػطحإل ػػػذلؾإلمت ػػػرإلضػػػم ت تإلل عػػػر  تإلاأل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلصػػركضإلكإلاألكلك ػػ إلسػػنإلط فػػ تإلالدكلػػ إلالمهددػػ إلل دػػسر تإلال مكم ػػ إلالما  رػػ إلفهعػػب ؿإلالاكر ػػد إل

إلكإلاإللر ءإل   إلتظ ـإلالعر  تإلذاتإلاإلصاد دإلالمها طإل كأ   إلل ا  كف.

إلفػػ لرغـإلمػػفإلمفإلاليزائػػرإلكإلصػػدإلر ػػزإل  ػػ إل أػػبإلثرػػ إلاألي تػػبإلحإل66/284صػػ تكفإلاالأػػاثم رإلممػػ إل
 هامػػتإلفػػ لا  ـإلسػػنإلالرص فػػ إلكإل دػػرإلاإلأػػاثم رإلاأليتفػػنإلسػػنإلصط  ػػ تإلغ ػػرإل  ك ػػ حإل الإلمت ػػ إلصػػدإل
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مفرتإل   إلالا  كفإلمعإلالمأاثمرإلاأليتفنإلسػنإلصط  ػ تإل  ك ػ إلسػنإل طػ رإلالعػر  تإلذاتإلاالصادػ دإل
لإلل يزائرإلف لادهؿإلسنإل رػؿإلاإلأػاثم راتإلالمتايػ إللارك ػ إلاالصادػ دإلاالعػارا نحإلالمها طحإلالانإلاأم

 طػػ رإللاتظػػ ـإلال بلصػػ تإلاإلصادػػ د  إلمػػعإلإلكإلسػػنإلتسػػسإلالكصػػتإلاي ػػؿإلمػػفإلتظػػ ـإلالعػػر  تإلالمها طػػ 
إلالدكؿإلاله ي  .

لب ءإلالا  رضإلالر ئـإلم إلف فإلالتظ ـإلاالعارا نإلالذمإل  دؼإل ل إلا م ـإلإل   إل م إل م تإلاليزائر 
حإلكإلالر  ػػدةإلاالصادػ دإلال ػ ـحإلكإلتظػػ ـإلاالأػاثم رإلاأليتفػػنإلالػذمإل أػػ  إل لػ إلفتػػ ءإلصطػ عإلهػػ صإلصػكم

الإلا تػػنإلالاه ػػنإل ػػفإلرمسإلالمػػ ؿإلاأليتفػػنحإلفػػؿإلا ػػددإلأػػرؼإلتأػػف إلمأػػ همارإلسرػػطحإلكإلهػػذاإلإل49/51
إلأ  إل   إلاالأامرارإلسنإلالا  كفإلسنإلاليزائر.عيعإلالعر  تإلالفاركل  إلالسرت

  ػػ إلمأػػػاكلإلالايػػ رةإلاله ري ػػػ حإلالا ر سػػ تإلاليمر  ػػػ إلالاػػنإلكضػػػ ت  إلاليزائػػرإلصػػػدإلمت ػػتإلم  م ػػػ إلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاسضػػػ    إللسرتأػػػ حإلسػػػنإل ػػػ فإلمفإلالا ر سػػػ إلاليمر  ػػػ إلالمعػػػار  إلالمهددػػػ إلل ػػػدكؿإلال رف ػػػ إلالعػػػر ر 

حإلفػػؿإلزادتإلمػػفإلأػػ طرتإلاػػ ثرإل  ػػ إلأػػ رإلالمفػػ دالتإلمػػعإلسرتأػػ كإلاالسر ر ػػ إلكإلالػػدكؿإلاالعػػارا   إللػػـإل
سرتأ إل   إلالاي رةإلاليزائر  حإلألفإلالرغف إلمفإلكإلراءإلاإليراءاتإلاليمر   إلهػكإل مػابلؾإلأػ ط إلالرػرارإل

إلإل.كإلل سإلاب  رإلصتكاتإلاالأاراد

س  ػػػ إلسرتأػػػ إل  ػػػ إل ما ػػػ زاتحإلمهمػػػ إلإلإلحإل  سظػػػتإل1965 رػػػدإل اس ص ػػػ إلالفاػػػركؿإلمػػػعإلسرتأػػػ إلأػػػت إلإلإل-إلإل
  راء. أامرارإلال مؿإلفر تكفإلفاركؿإلالد

كإلتػػاتإل  ػػ إل ثػػرإلاطف ػػؽإلهػػذهإلالهطػػطإلكإلاالأػػاراا ي  تإلف ػػضإلاألزمػػ تإلالاػػنإللػػـإلادػػؿإل لػػ إلدريػػ إل
الرط  ػػ حإلفػػػؿإل ػػػؿإلطػػػرؼإلفرػػػنإلم ػػ سظإل  ػػػ إل ػػػدـإلاترطػػػ عإلال فػػػؿإلالػػرافطحإلهػػػذهإلالرغفػػػ إلالر ئمػػػ إلسػػػنإل

هػػكإلمػػ إلادػػط لإل   ػػرإلإلكإلهػػبلؼإلدسػػعإليد ػػدإلل ا ػػ كفإلحالمكادػػ  إلالا ػػ كفإلمػػفإلالطػػرس فإلي  ػػتإلمػػفإل
كإلممػػػػ إلالساػػػػرةإلال  أػػػػم إلسػػػػنإلاػػػػ ر خإلالا ػػػػ كفإلالسرتأػػػػنإلإلاليزائػػػػرمإلكإلسرتأػػػػ  إلف لدػػػػ لإلالمأػػػػامرإلفػػػػ ف

 لػ إلغ  ػ إلإل1969الانإلدامتإلمفإلإل1965اليزائرمإلهنإلسارةإلمس كض تإلا د ؿإلااس ص  إلالفاركؿإلأت إل
 إلال ػػ لـإلحإلحإلفػػ لرغـإلمفإلاألزمػػ إلف ػػ إلدػػداه1971عػػ رإلسفرا ػػرإلاإل ػػبلفإل ػػفإلاػػهم ـإلالم ركصػػ تإلسػػنإل

   ل فإلثرؿإلالمد للإلالمعار  إلف فإلالف د فإلسرضإلمكاد  إلالا  كف.

 خالصة الباب األول   
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ت ػػ كؿإلمفإلترػػربإلل رػػ راإلمهػػـإلاأل ػػداثإلالاػػنإلم ػػزتإلال بلصػػ تإلاليزائر ػػ إلإلكإلسػػنإلت   ػػ إلهػػذاإلالفػػ ب  
إل                                                                                                                                               إلإلإلإل.سنإلالم هصإلالا لنإلالسرتأ  إلهبلؿإلالسارةإلالمدركأ 

ة الممتدة من اإلستقالل إلى الفرنسية الجزائرية خالل الفتر  التعاون عالقات األحداث التي ميزت
 تأميم المحروقات:

  اإلاس ص ػ ت افػ فإللتػ إلمفإلهػذهإلإلحالدراأ إلكإلالا   ؿإلالاس ص  تإلالا  كفإلالسرتأػ  إلاليزائر ػ إلمفإلهبلؿ
 مػف تيػد ل ػذا حإلك الف ػد ف فػ ف ل ا ػ كف مػ بلد عػ  دةكسػنإلتسػسإلالكصػتإلف ت مػ إل الطػبلؽ   ػـ هػن

اليزائر ػ إلإل االصادػ د   ل مدػ لل الم  تػ إلالث تك ػ  األه رة هذه        ب مف سنإلاليزائر الف  ث ف
 الا ػ كف ارر ػر مػع افاػدمت الاػن المر    هذه  ؿ  فدكإلمفإل الر تكت   الف كث ت    إلمفإلمم إلإلحس   

طف ا  إلد ب إل الأف  ت  ت أتكات فدا  ت غ     ل  ك السرتأ   اليزائر   ل  بلص ت  كدؼإلرأمن
الأػػػ  دةإلال  م ػػػ إلف لأػػػ طرةإل ػػػؿإلالثػػػركاتإلالطف   ػػػ إلحإلس ل بلصػػػ تإلفػػػ فإلإلاأػػػاري عاألزمػػػ تإلمػػػفإلميػػػؿإل

مأػػػػاكلإلإلالا ػػػػ كفإلفػػػػؿإللػػػػـإل ايػػػػ كزإلحالف ػػػػد فإللػػػػـإلارصػػػػ إل لػػػػ إلدريػػػػ إلالا ػػػػ كفإلفمس كمػػػػرإلالمكضػػػػك ن
إلمط ػعإلالثم ت تػ تحإلالػدكلا ف فػ ف البػ ز مزمػ   تسػراجإلكإلداـإلالدػراعإل لػ إلغ  ػ إلالمأػ  داتإلسرػط 

 لػ إل المأػ  دة متطػؽ مػف هركيػ  ل طػرس ف المدػ لل فػ ف  ر رػن اػكازف كضػع  لػ  الف دافإلاكدبل
 .   الا  كفإل س رة   فإليكهرإلالاكازف هذا ك الا  كف ك المأ  رة متطؽ

 كاألسر رنح ال رفن ال  لـ سن سرتأ  م  ت  ا ز ز سن اليزائرإلكدكر م  ت  د بكؿإلاليتراؿلردإلمدرؾإل
سرػػدإلظػػؿإل ر دػػ إل  ػػ إلاأػػامرارإل بلصػػ تإلالا ػػ كفإلمػػعإلاليزائػػرإلالمأػػار  إلرغػػـإلإلال ػػ لـإلح دكؿ كلػدل

أ أ  إلمفإلاألزم تإلال  دةإلالانإل  ػرتإلدػسكلإلال بلصػ تإلاليزائر ػ إلالسرتأػ  إلسػنإلثبلثػ إلالاكاراتإلكإل
صط   تإل  ك  إل أ أ إلهنإلالم ركص تإلحإلالهمكرإلكإلال يرةإل.إلف لرغـإلمفإلالم  م  إلالاسض    إلالانإل

  تػػتإلإل ػػ فإلسػػنإلاإلاس ص ػػ تإلالاي ر ػػ إلمػػعإلسرتأػػ إلسػػنإل طػػ رإلم  هػػدةإلركمػػ إلا دػػ تإل    ػػ إلاليزائػػر
ف ل  متػػػ إلالسرتأػػػ  إلإل اأػػػمتإلح ػػػفإلهػػػذهإلالهبلسػػػ تإلإلكدػػػستإلف لكاص  ػػػ حإللإلسرتأػػػ  إلاليزائػػػرإلمأػػػا مرة

سػنإل كالاي ر ػ  االصادػ د   الرط  ػ ت مهػـ سػنإلاالصادػ د  إلكإلالاي ر ػ  المفػ دالت المط رػ إل  ػ 
الػكطتنإلحإلف  ػثإلف ػ إل ػددإلاإلاس ص ػ تإل اأػا بل    ث ثػن اليزائػرم التسط مف اأاكرد كظ تحاليزائرإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل اس ص ػػػػػػػػػ إلسػػػػػػػػػنإلالرط  ػػػػػػػػػ تإلالمػػػػػػػػػذ كرةإلأػػػػػػػػػ فر إل.إلإل11د بػػػػػػػػػكؿإلإلاليتػػػػػػػػػراؿالمفرمػػػػػػػػػ إلهػػػػػػػػػبلؿإل  ػػػػػػػػػدإل
إل29هػػذهإلاألكضػػػ عإلدس ػػػتإلفػػػ ليزائرإل لػػ إلالمط لفػػػ إلف رػػػدإل اس ص ػػػ تإل  دلػػ إلكإلما  سئػػػ إلكاػػػـإلذلػػػؾإلسػػػنإل
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إلإلارػدـالانإلا افرإلتمكذي إلسر دإلسنإلال  لـإلهتذاؾإلحإل كت  إلامتإلف فإلمأا مرإلغتنإلكمإلح1965يك    إل
كف فإلمتػاتإلإلمأار  إلكإلماه س إل  تتإلسنإلاألمسإلالرر بإلا تإلأ طا  إلمفإلي  إلحإلكإلمأا مرةإلسر رةإل
تمكذيػ إلفػ فإلإل1965  تتإل اس ص  إلالفاػركؿإلأػت إلإلحإل م مأا  ؾإلمفإلي  إلمهرلإلإلل م ركص تإلكإلمهر
ف  إلإل ا اليزائر  إلالسرتأ  إلإلالا  كفإل بلص تكؿإلالت م  إلحإلكمت ري إل  أم إلسنإلالدإلال  لـإلالمدتعإلك

إلكإلتكضلإلذلؾإل م إل  نإل:إلدداه إلال بلص تإلالدكل  إلح

فػ لرغـإلمػفإلمفإلهػذهإلاإلاس ص ػ إلالفاركل ػػ إلصػدإل  سظػتإل  ػ إلتسػسإلاإلما ػػ زاتإل:إلعقلد إتفاقيلة تعللاونػػإل1
ف لس ؿإل فإلترطػ إل تطػبلؽإل ر ر ػ إللمػ إل أػم إلإل الإلمت  إل  تتإلا فرإلالسرتأ  إلسنإلمي ؿإلالم ركص تإلح

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحففػػػركزإلدػػػت   إليزائر ػػػ إلل م ركصػػػ تإلالا ػػػ كفإلاليزائػػػرمإلالسرتأػػػنإلحإلألفإلهػػػذهإلاإلاس ص ػػػ إلأػػػم تإل
إلكإل ظ رإلذلؾإلمفإلهبلؿ:إل

إلإلإلإلالاػنإلا ػاـإلف لف ػثإلاالاسػ ؽمػفإلإل1مإل/إلاع  ؿإليم  ػ إلا  كت ػ إليزائر ػ إلػإلسرتأػ  إل أػبإلتػصإلالمػ دةإل
إلالفاركؿإل.إلاأاببلؿكإلالاتر بإلكإل

ل يزائػػرإلحإلكذلػػؾإلفضػػم فإلمػػتلإلالرػػركضإلالمردمػػ إلمػػفإلإلاالصادػػ د  ب/إلمأػػ هم إلسرتأػػ إلسػػنإلالاتم ػػ إل
الم أأػػػػ تإلالسرتأػػػػ  إلكإلالمأػػػػ  داتإلالارت ػػػػ إلكا ػػػػك فإلال مػػػػ ؿإلكإلاإلطػػػػ راتإلاليزائر ػػػػ إلسػػػػنإلم ػػػػدافإل

إلالم ركص تإله د إل.

حإلا  إلسػػنإلمها ػػؼإلال م  ػػ تإلالفاركل ػػ   إلكاػػدهبل أػاس دتإلاليزائػػرإلمػػفإلهػػذهإلاإلاس ص ػػ إلفأػػفبإلمعػ ر اإل
لػػػـإلا ػػدإلا امػػػدإل  ػػػ إلا دػػػ ؿإلكإليمػػػعإلالضػػػرائبإلمػػػعإلإلحإلكمػػػفإل  ئػػػداتإلالفاػػػركؿإلإلمػػداإله   ػػػ كزادتإل

ا ر ػػؽإلهػػ مشإلرفػػلإلمػػفإلال م ػػ إلالدػػ ف إلحإل مػػ إلا دػػ تإل  ػػ إلمأػػ  داتإلارت ػػ إلكم ل ػػ إلم افػػرةإلمػػفإل
حإلف إلضػػ س إل لػػ إلاتك ػعإلالعػػر  ءإلسػػنإلإلاليزائػػرإلفضػػم فإلازك ػده إلف لمػػ دةإلالط صك ػ إلالاػزاـسرتأػ إلمر فػػؿإل

الف ػػػثإلكإلالاتر ػػػبإل ػػػفإلالم ركصػػػ تإل.إل ػػػؿإلال كامػػػؿإلالأػػػ فر إلدس ػػػتإلفػػػ ليزائرإل لػػػ إلهػػػكضإل  م ػػػداف
الاػػػنإلإل1969 لػػػ إلإل1967م ر ػػػ إلاتس ػػػذإلالمعػػػ ر عإلالاتمك ػػػ إلالمفرميػػػ إلسػػػنإلالمهطػػػطإلالثبلثػػػنإلاألكؿإل

  تتإلت ي  إل ل إل دإلف  دإلحكإلهذاإلزادإلمفإلطمك   إلسنإلالاتم  إلحإلمم إلدس   إلفمط لفػ إلسرتأػ إلفل ػ دةإل
الفاػػػركؿإللأػػػت إلإلااس ص ػػػ    ػػػرإلسػػػنإلإلاالاسػػػ ؽ مػػػ إلاػػػـإلإل1969الفاػػػركؿإلف  ػػػكؿإلأػػػت إلإلالتظػػػرإلسػػػنإلمأػػػ  ر

حإلاأػػابرصتإلالمس كضػػ تإلفػػ فإلالطرسػػ فإلالسرتأػػنإلكإلاليزائػػرمإلمػػدةإلطك  ػػ إلحإلكإلكدػػ تإل لػػ إلإل1965
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طر ػػؽإلمأػػػدكدإلفأػػػفبإلا تػػػتإلالطػػرؼإلالسرتأػػػنإلحإلكاػػػـإلاإل ػػػبلفإل ػػفإلاػػػهم ـإلالم ركصػػػ تإلمػػػفإلطػػػرؼإل
إل.1971سفرا رإلإل24اليزائرإلسنإل

:إلمأػػ  نإلاليزائػػرإل  ػػ إلالمأػػاكلإلالػػدكلنإل  تػػتإلل ػػ إلر  ػػ إله دسػػ إلإلم المحروقللات الجزائريللةتللأميػػػإل2
ا رػػؽإلالمفػػ داإلالاػػنإلفت ػػتإل    ػػ إلالدكلػػ إلاليزائر ػػ إلكهػػكإلاإلأػػاربلؿإلالػػكطتنإلكإلا ر ػػرإلالعػػ كبإلسػػنإل
ال ػػػ لـإلكإلالأػػػػ  دةإلالكطت ػػػػ إلال  م ػػػ إلالاػػػػنإلالإلاا رػػػػؽإل الإلف أػػػػاري عإلالثػػػركاتإلالكطت ػػػػ إلكالػػػػا  ـإلسػػػػنإل

إلOpepمتظمػػ إلالػػدكؿإلالمتايػػ إلل فاػػركؿإلإل لػػ إل  إلكإلالادػػرؼإلس  ػػ إل.إلسف ػػدإلاتضػػم ـإلاليزائػػراأػػاببلل
الػذمإلإلحكسعؿإلالمس كض تإلالسرتأػ  إلاليزائر ػ إلمػفإلميػؿإل  ػ دةإلالتظػرإلسػنإلثمػفإلالفاػركؿإل1969أت إل

 ػػرؼإل أػػا بل  إلكاأػػ  إلمػػفإلطػػرؼإلالػػدكؿإلالماردمػػ إلفػػثمفإلرمػػزمإلحإلإلسػػ زدهرتإلالدػػت   تإلكاتك ػػتإل
رػػدإلأػػ همتإلهػػذهإلالمػػ دةإلسإلحيامػػعإلالسرتأػػنإل رػػكؿإلال ػػؿإلف اػػرإلكؿإلدػػ رإلالمه دػػ إلسػػنإلمكركفػػ إل اػػ إل

كإلدػ رإلترمػ إل  ػ إلالػدكؿإلالمتايػ إلإلال  ك  إلالط صك  إلإلسنإلرسعإلالمأاكلإلالم  عنإلل سردإلاألكركفػنإلح
لرإلكإلفػ صنإلالعػ كبإلالما ػررةإلسػنإلفرػ عإلال ػ لـإل.إلف ػدإلمػدةإلطك  ػ إلمػفإلالمس كضػ تإلالاػنإل ماػدتإلمػفإل

اإلأا م رإلكهكإلم بلدإل أاري عإلمهرإلمغ  إلثركةإلمفإلم دمإلإل1971سفرا رإلإل24 ل إلغ   إل1969أت إل
ظ تإلاليزائرإل  ئفإلدكلنإلذكإلمس كؿإلض  ؼإلسنإلالميامعإلالدكلنإللمدةإلإلكإلحالسرتأنإلكإلهكإلالفاركؿإل

 عػػػػر  إل  م ػػػػ إلف ػػػػدإلاإلأػػػػاربلؿإلحإلألفإلعهدػػػػ ا  إلالدكل ػػػػ إلت صدػػػػ إلفأػػػػفبإل ػػػػدـإل أػػػػاري عإلالأػػػػ  دةإل
إلإلالإلام ؾإلأ ط إلالررارإل.إلكذ ت إلحإلاإلصاد د  إلالمرهكت إلف اس ص  تإلم

ف دإلاإلأاربلؿإلده تإلاليزائػرإلسػنإلتضػ ؿإلمأػامرإلمػفإلميػؿإل أػاري عإلهػذهإلالمػ دةإلال  ك ػ إلالط صك ػ إل
إلػ  صادػػ دمإلغ ػػرتإلفػػرإلم ػػ لـإلإلمػػفإلأػػ طرتإلالمأػػا مرإلحإلكإلااهػػذتإلمت ػػ إلأػػبلحإلذكإل ػػد فإلأ  أػػن

  متػػ إلالسرتأػػ  إلحإلس  ػػ إلتك ػػتإلاليزائػػرإلاإلأػػاراا ي  تإلل ػػاه صإلمػػفإلتظػػ ـإلالكدػػ   إلكإلالإلإلحال ػػ لـإل
المأػػػػاكلإلالسػػػػردمإلعػػػػ ر تإليتػػػػبإل لػػػػ إليتػػػػبإلمػػػػعإلسرتأػػػػ إلسػػػػنإل ػػػػؿإلالتعػػػػ ط تإلالما  رػػػػ إلف أػػػػاببلؿإل
الم ركص تإلمعإلا ث ؼإلاكايده إلسنإلم ػ مفإلالفاػركؿإللسػرضإلرص فا ػ إل  ػ إلهػذهإلالثػركةإلحإلكإلمػفإلي ػ إل

ه دػ إلإل ػدافمهرلإلسردإلأ ر تإلاليزائرإل ل إل فراـإل اس ص  تإلمعإلدكؿإلمهرلإلات سسإلسرتأ إلسنإلهػذاإلالم
إلفر ط ت  إلكإلدكؿإلمهرلإل. األمر    إلكإلالكال  تإلالما دة
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 ززتإلاليزائرإلصكا  إلف لدكرإلالذمإلل فارإلاليزائرإل   إلاليف  تإلاألرف ػ إلل دػمكدإلسػنإلكيػرإلسرتأػ إلكإل
كإلمتظم إلالك دةإلإل77حإلمتظم إلدكؿإل دـإلاإلت   زإلحإلميمك  إلاؿإلإلOpep  س ئ  إلكإلهنإل:إلاألف بإل

 :   اإلسر ر  إلم ت  إلمفإل  داثإلالاهث راتإلالا ل  

 أػػاط  تإلاليزائػػرإلمفإلا  ػػبإلالػػدكرإلالس ػػ ؿإلسػػنإلاك  ػػدإلال ػػدؼإلاألأ أػػنإللػػدكؿإلال ػػ لـإلالث لػػثإلكهػػكإل
إلحؿإلالدكؿإلالسر ػرةالي كدإلمفإلصفؿإل اإلأاربلؿإلاإلصاد دمإلالذمإل اط بإلالتض ؿإلالمأامرإلمعإلاك  دإل

 ػػػ إلدػػػؼإلميمك ػػػ إلدكؿإلال ػػػ لـإلكإلم ػػػدتإل  ػػػ إلمتػػػرإلالإل ا رػػػؽإلذلػػػؾإل الإلف لاضػػػ مفإلكإلاإلا ػػػ دإلكإلاركإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإل  م تػػػػػ إلمت ػػػػػ إلفا ػػػػػؾإلاألهػػػػػداؼإلالراأػػػػػه إلسرػػػػػدإلاأػػػػػاط  تإلاليزائػػػػػرإلمفإلاتيػػػػػزإلمػػػػػ إل  ػػػػػنإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحالث لػػػػػثإل

بإلاألس رصػػػ إلضػػػدإل أػػػرائ ؿإلك  س ئ ػػػ إلسػػػنإلالدػػػراعإلال رفػػػنإلاإلأػػػرائ  نإلسػػػنإل ػػػربإلدإلفػػػ فإلال ػػػرإل ػػػاك إل
حإلكتػػاتإل ػػفإلذلػػؾإلدػػراعإل ص  مػػنإلسػػنإل ػػكضإلالف ػػرإلاألفػػ ضإلالماكأػػطإلمثػػرإلأػػ ف إلإلإل1973م اػػكفرإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   إلال بلص تإلاإلصاد د  إلسنإلالمتطر إلإلكسعؿإلمعركعإلاإلا  دإلمفإلميػؿإلالماكأػطإل ػدؿإل  ػ إلذلػؾ.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 أػػبلحإل صادػػ دمإل أػػػاراا ينإلسػػنإلكيػػرإلالػػدكؿإلاإلأػػا م ر  إلالرك ػػػ إلإلمػػرةإل أػػا م ؿإلالفاػػركؿإلألكؿ 

  إلالماردم إللا ر ؽإلمغراضإلأ  أ  إل أا  ؿإلا ر ر  إل الإلف ذهإلالكأ   إلحإل ذإللـإلااكصعإلالدكؿإلاإلمفر  ل
مكإلالمامدتػػ إل مػػ إل ز مػػكفإلفػػهفإلارػػؼإلضػػ  س إلممػػ ـإلمأػػا مراا  إلالسر ػػرةإل  تػػتإلفػػ ألمسإلالرر ػػبإلا ػػتإل

اعػػػػرؼإل  ػػػػ إله ئػػػػ إلاألمػػػػـإلالما ػػػػدةإلكإلالم أأػػػػ تإلالا ف ػػػػ إلل ػػػػ إلفمػػػػ إلس  ػػػػ إلإلمت ػػػػ أػػػػ طرا  إلحإلفػػػػ لرغـإل
الم أأػػػ تإلالم ل ػػػ إلدػػػتدكؽإلالترػػػدإلالػػػدكلنإلكإلالفتػػػؾإلالػػػدكلنإلحإل الإلمت ػػػ إللػػػـإلا ػػػدإلاػػػا  ـإلسػػػنإلمأػػػ  رإل

 .إل الم ركص تإلكإلف صنإلالمكادإلاألكل  

 سر ر  إلمهرلإلحإلفاهم ـإلالم ركص تإل مادادإل دكلإلالررارإلاليزائرم مت  إلال راؽإلكإلإل ل إلدكؿإل رف  إلكا 
 ل ف  .

كإلمتظمػػ إلإل77دهػػكؿإلاليزائػػرإلسػػنإلا ػػابلتإلدكل ػػ  إلمتظمػػ إل ر ػػ إل ػػدـإلاإلت  ػػ زحإلكإلميمك ػػ إلالػػػإلإل
إل رف ػػػ  إلي م ػػػ إلالػػػدكؿإلال رف ػػػ (إلكإلإل(إلكإل سر ر ػػػ  إلمتظمػػػ إلالك ػػػدةإلاإلسر ر ػػػ (إلكه ئػػػ إلاألمػػػـإلالما ػػػدة

اتضػػمتإلسػنإلا اػػؿإل صادػػ دمإلمتػػاتإلل ط صػػ إلإلثػػـإلحف ػػدم إلل فػػتإلدكرإلس ػػ ؿإلسػنإلرصإلدػػسكس  إلمب رف ػ 
اليف ػػػ تإلعػػػ  تإلمطػػػرإلإله ػػػؿإلهػػػذإلاأل سكر ػػػ إلكإلهػػػنإلمتظمػػػ إلالػػػدكؿإلالمتايػػػ إلكإلالمدػػػدرةإلل فاػػػركؿح

 أاراا ي  إلل ا  كفإلاليزائػرمإلالسرتأػنحإلف ػدإلظ ػكرإلم ػ لـإلالأ  أػ إلاألكركف ػ إلالماكأػط  إلي  ػ إلأػت إل
 ػػػدةحإلف  ػػػثإلااهػػػذإلالف ػػػدافإلا ػػػؾإل إلكإل   ػػػ إلسرػػػدإلدهػػػؿإلالا ػػػ كفإلالسرتأػػػنإلاليزائػػػرمإلمر  ػػػ إليد1972
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الػػذمإلاطػػكرإل لػػ إلدريػػ إلالعػػرا   إلكإلأػػتاافعإلأػػ ركرةإلهػػذهإلالاطػػكراتإلالا ػػابلتإلمتفػػراإلل ا ػػ كفإلالثتػػ ئنإل
 إلإلسنإلالف بإلالث تن.

 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

 
 البــــــاب الثـــــــــــــــانــــــــــــــــــــــي

 اقات التااون الررنية تطور عال
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مػػػل الممػػػ عمرات  ا أنيػػػت الػػػدكؿ آكركبِػػػر إمػػػ عماِرر ممػػػار ال لػػػاي٘ت الدكلِػػػر النزايِػػػرمبعػػػد 
         دخلػػت  ػػُ إمػػ را ِيِر يدِػػدة للمػػِطرة يلػػٍ  لػػؾ الممػػ عمرات ال ػػُ  ع مػػد يلػػٍ ال ػػكة   الضػػعِلر
إمػػػػ  ٘ؿ  لػػػػؾ ٓنمػػػػب للكالػػػػل الػػػػدكلُ بعػػػػد ا ر إطػػػػارطِر ػػػػر ال عػػػػاكف  ال ػػػػُ  ع بػػػػ  ػػػػرض ك ىػػػػك

 المم عمرات.
 ػُ كضػل  الػدكؿ آكربِػر شػريتأف بعػد إمػ  ٘ؿ  ملادىػا ُ ىػذا المػِاؽ ن ػؼ ينػد  هػرة ىامػر 

لِمػػت كاضػػلر المعػػالـ  مػػل  لػػؾ الػػدكؿ الضػػعِلر  ػػُ لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط   مِامػػر 
 معاىػدة نعكاص مف دائرةيف   مامان  1غائبا الم كمطِر هاف المِامر "كنه شؼ مف ذلؾ أف مليكـ

 كاضػعُ ٍ أفإلػ ذلػؾ ِريػل   كلػد1957يػاـ  آكركبِػر اٗل صػادِر لليمايػر المنشػئر ركمػا
  ُ مياؿ  لدث أف ِمهف ال ُ المِرعر ال طكرات اي بارىـ  ُ ِأخذكا لـ صِاغ يا يند المعاىدة
 عِرػؼ  أك  لدِػد ىنػاؾ ِهػف لػـ أخػرل نالِػر كمػف نالِػر   مػف ىػذا الدكلِػر اٗل صػادِر الع٘لػات
 ذهػر مػف الػرغـ يلػٍ   الم كمػط البلػر بمنط ػر آكركبِػر اليمايػر  ربط ال ُ الخاصر للع٘لات

ت  ػُ المغػرب العربػُ دكؿ  البلػر لػكض  ػُ كالعػر هػدكؿ لػِس  بالمعاىػدة الملل ػر البرك كهػٗك
                                       الػدكؿ ب لػؾ آكركبِػر اليمايػر دكؿ بعػض  ػربط ال ػُ الم مِػزة للع٘لػات نظػرا كلهػف الم كمػط 

 مِامر            إطار  ُ آكركبِر اٗل صادِر اليماير باى ماـ الم كمط البلر لكض دكؿ  لض كلـ
 آكركبِر لليماير الثانُ العاـ ال  ِرر أشار لِث        ياـ ل ٍ بِنيما لل عاكف شاملر
 مف هؿ ان ماب مكضكع خاصر الم كمط البلر لكض  ُ الكالعر الدكؿ مل الع٘لات ٓىمِر
٘ن  اليماير ىذه إلٍ ك رهِا الِكناف  دكف أخرل دكؿ مل ان ماب ا لالِات إبراـ إمهانِر يف  ض
 (-باك أكر -كالد يانب مف هاف اٗى ماـ أف ىنا ن٘لظ . ) اٗ لالِات كمل كل ىذه ممات  لدِد
 مف آهبر المم لِد أنو ِدرؾ المبادرة صالب بأف للع٘لر آكلٍ البداِرمنذ  مدلكؿ ِلمؿ كىذا

 العملِر.
المِامػر   معػالـ  لػدد أك  عػال  لػـ آكركبِػر لليمايػر المنشػئر ركمػا معاىػدة ك بػذلؾ  هػكف
 ِمػا   يامػر صػبغر ذات مػكاد يلػٍ ِمػ ند المِامػر ليػذه ال ػانكنُ آمػاس ٓف نظػران  الم كمػطِر 

 كنطاؽ مليكـ ك غِر  طكر إمهانِر مل  آكركبِر اٗل صادِر لليماير الخاريِر بالع٘لات ِ علؽ
 م كمطِر دكؿ  ياه آكركبِر لليماير كاٗل صادِر المِامِر آغراض لخدمر العامر المكاد ىذه
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 : ليزأ الثانُ يلٍ المكللامغاربِر  -ملاضرات آم اذ  ك ِ ُ لهِمُ لكؿ الع٘لات آكرك  - 

http://www.academia.edu/2081963 
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كأخػػذ مليػػـك المِامػػر الم كمػػطِر ِ بلػػكر  ػػُ لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط  ػػُ مطلػػل  معِنػػر .
المػػ ِنات  بعػػدما  ػػدارهت الػػدكؿ آكربِػػر ٓىمِػػر ال عػػاكف مػػل الػػدكؿ الميػػاكرة  ػػُ الضػػلر الم ابلػػر 

ل راب أهثر مف  لؾ الدكؿ لماِػر لمصػالليا  كىػذا هػاف منطلػؽ ل طػكر مف البلر الم كمط  ك إ
المِامر آكركبِر  ُ إللِـ البلر الم كمط بداِر بالدكؿ المغاربِر   ك لت  أثِر آ هار اللرنمِر 
ٓنيا مم عمرات  رنمِر بالدرير اٗكلٍ ك أىمِ يا بالغر  ر هز يلٍ أمػس م ػك رة ك مشػ رهر بػِف 

ت  نظػػِـ يك إلػٍ ال عػاكف   ك بػدأت م٘مػ  اللػكض الم كمػطُ ممػا ِػد دكؿ الضػل ِف  ػُ ملػاٗك
إطػػػار يمػػػػايُ للمِامػػػر الخاريِػػػػر آكركبِػػػر  يػػػػاه دكؿ الم كمػػػػط بشػػػهؿ  علػػػػٍ  ػػػُ مطلػػػػل مػػػػنر 

19691. 
ف مكلل إمػ را ِيُ الم  ابػؿ للبلػدِاليذكر ال اِرخِر العِر ر للع٘لات اللرنمِر اليزائِرر صنعيا ال

 المصػػال  المشػػ رهر ك مصػػِر البلػػداف كالػػد  ػػُ لػػكض الم كمػػط  يلػػٍ ضػػل ُ البلػػر آبػػِض 
              . هػػػؿ طػػػرؼ ىػػػك بمثابػػػر لػػػكة لٔخػػػرأم   لم كمػػػط  ػػػرض ل مِػػػا ال عاضػػػد بِنيمػػػاالبلػػػر آبػػػِض ا

            ال عػػاكف إ لالِػػرأهثػػر ممػػا   عػػارض ميمػػا هػػاف نػػكع  البلػػداف    ػػاطل مصػػال ىػػذه العكامػػؿ يعلػػت 
يلػٍ مخ لػؼ ممػ كاِا يا   ك ن ملص ذلؾ يلِا مف خ٘ؿ هؿ أنكاع إ لالِات آكركبِر إ ِر ِر

دل  مِزىا يف البلداف آخرل  عبِرا يف م ن٘لظ هذلؾ مِؿ البلداف إلٍ إبراـ إ لالِات ثنائِر هما
  .2008منر  الشراهر اللرنمِر اليزائِرر خِر دلِؿ ىك   كإر ِاط المكيكد بِف البلدِف

ت ال ػُ  ىػُ  لػؾ الظػركؼ ال ػُ انع ػدت  ِيػا  أىـ ما  ِمِز ىػذه إ لالِػاتهما أف   نظػرا لل لػٗك
بعػػد نياِػػر  مػػكاخ خػػ٘ؿ اللػػرب البػػاردة خاصػػر خػػ٘ؿ مػػنكات المػػبعِنات  ك هػػذلؾشػػيدىا العػػالـ 
 ػُ  رض نيالو  إل صادم ألادِر ك نمكذج ان صار النظاـ الرأممالُ هإدِكلكيِرباللرب الباردة 

            يػػػو  راهِر أف   خلػػػٍ يلػػػٍ نمػػػط إل صػػػاد المك   ىػػػذه ال غِػػػرات  رضػػػت يلػػػٍ الػػػدكؿ إشػػػالعػػػالـ
           ل ػػٍ  نػػدم   ك إل صػػادِر الشػػركع  ػػُ  غِِػػر منظكم يػػا ال انكنِػػرخطػػِط المرهػػزم ك ك أمػػلكب ال 

 ر إل صاد العالمُ. ك  ماِ
 انل اليا ك نظِـ العكلمر م طلبات مل الداخلِر لكانِنيا انمياـ هِلِر يف  بلث ىذه الدكؿشريت 
 المكؽ. إل صاد م طلبات مل ِ ٘ئـ بما الخاريُ
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المش رهر لٖ لاد آكركبُ  ياه الشرؽ آكمط)إي٘ف برشلكنر أنكر ملمد  رج   المِامر الخاريِر   - 

 . 81  ص .  39درامات دكلِر   العدد  أنمكذيا( 
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             الماضػُ ال ػرف اتِ مػعِن غاِػر إلػٍ منغلػؽال مرهػزمال يػا إل صػادمنظام يػف ليزائػرا خلػت   
 يػدة  ع ػد اليزائػر يعػؿ اٗنل ػاح ىػذا  ك  يار يػا الخاريِػر  ال صػادىاك شػريت  ػُ  لِرػر 

 منظمػر إطػار  ػُ مػكاخ آكركبِػر الميمكيػر ك ىػك آهبػر يا ال  لِػدمشػِره مػل دكلِػر ا لالِػات
ىػذه   ( لػاد آكركبػُمباشػرة مػل إ إ لالِػات  ػُ أك  لالِػا إ ِر ػُ إ ِر ِػر )إ لػاد الكلػدة

ػػر خاصػػرالم نكيػػر ىػػُ إطػػار الرمػػمُ الػػذم    ػػاطل  ِػػو ا اٗ لالِػػات    لمصػػال  اللرنمػػِر اليزائِر
 . أػضبء اٌّدّٛػز١ٓ لٟنظرا ل دـ الع٘لات ال ُ  مِز البلداف يف با

ي٘لات ال عػاكف ال ػُ يمعػت بػِف اليزائػر   طكرات نلاكؿ  غطِر مخ لؼ ك يلٍ ىذا آماس   
مرت بيػا المِامػر آكركبِػر الم كمػطِر  ػُ طػكرم ال عػاكف مم كاِات ال ُ ال ُ مخ لؼ  ك  رنما

  ك يلِػػو ن  ػػرح معاليػػر ىػػذه ال طػػكرات ك بمػػِطيا لل ػػارئ مػػف خػػ٘ؿ  صػػلِف  أٗك ك الشػػراهر ثانِػػا
ك  ػػُ هػؿ لالػػر نبػرز مػػدل    إطػػار الشػراهر ػُ  (الثــاني)ك  إطػػار ال عػاكف ػُ  (األول)مخ للػِف  

الميمكيػػر  اليزائػػر ك هػػؿ مػػف يمػػايُ بػػِف  ه ػػؿ إل صػػادم ال عػػاكف بػػِف البلػػدِف مػػكاخ  ػػُ إطػػار
ك هػػذا  ػػُ    ئػرم ػػُ  إطػار ثنػػائُ  رنمػػُ يزا ك  إ لػػاد آكركبػُ مػػل إل صػادِر آكركبِػػر ثػـ

 صادم ك أىـ  لاي٘ و مػل اليزائػر  ك نبػرز مػف  ه ؿ أكركم كمطُ خارج دائرة ال ه ؿ إل إطار
ػػر اللرنمػػِر خػػ٘ؿ ىػػذه الدرامػػر مػػدل  طػػكر ي٘لػػات  كنضػػبط ىػػذه الملػػاىِـ ك ػػؽ  ال عػػاكف اليزائِر

 الخطر ال الِر:             
م كمطُ  ػُ دائػرة ال ه ػؿ -مبادرات ال عاكف  ُ إطار أكركب (أوال خ ص الدرامر ) :الرصل األول

أك المرالػػؿ الث٘ثػػر ال ػػُ مػػرت بيػػا المِامػػر آكركبِػػر  آطػػكار مػػل ذهػػر  إل صػػادم آكركبػػُ 
الم كمطِر لل عاكف ) المِامر آكركبِر الميػزأة   المِامػر آكركبِػر الشػاملر  المِامػر آكركبِػر 

دائػػرة ال ه ػػؿ  خػػارج م كمػػطُ-مبػػادرات ال عػػاكف  ػػُ إطػػار أكركبن طػػرؽ إلػػٍ  )ثانةــا(ك الميػػددة(
           لػػؼ بعػػد ال ك  مػػل  للِػػؿ ك امػػ خراج مخ لػػؼ ن ػػاط ال  ػػارب بػػِف البلػػدِف    إل صػػادم آكركبػػُ

 .ك ر ل الم ار يف   ارب الرؤل بِف البلدِف ك  بِاف الخ٘ ات
 : ال عاكف اللرنمُ اليزائرم  ُ إطار المِامر آكركبِر الم كمطِر للشراهرالرصل الثاني

ػر اللرنمػِر  بعػدما   ِشمؿ ىذا اللصؿ يلٍ يناصر ىامر  ُ  ػاِر  الع٘لػات إل صػادِر اليزائِر
طرؽ إلػٍ ال عػاكف اليزائػرم اللرنمػُ  ػُ إطػار    كيلِػو مػن طكر ال عاكف إلٍ شراهر بِف البلػدِف 

خػارج الشراهر آكركيزائِرر)  ُ دائرة ال ه ؿ إل صادم(  ك  ُ إطار إ لاد مف أيؿ الم كمػط) 
        ػػػُمخ للػػػت ال طػػػكرات الممػػػيلر  يلػػػٍ دائػػػرة ال ه ػػػؿ إل صػػػادم(  ثػػػـ نمػػػلط الضػػػكخ بال لصػػػِؿ
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  مػػل  طػػكر ال عػػاكف اللرنمػػُ اليزائػػرم  ػػُ إطػػار مرلل ػػُ الشػػراهر ك إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط
اٗت    ِِـ لمدل ال  دـ الذم ل   و الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر يلٍ مخ لػؼ الممػ كاِات ك الميػ

 ك  لدِد المشاهؿ العال ر ك ال دابِر الم خذة ل كطِد الع٘لات أهثر.
:   ارب أك خ٘ؼ اليزائر مل الميمكير آكركبِر  ُ إطار ال عاكف ك الشراهر  ِنعهس مالحظ 

يلٍ الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر  ٓف  رنما   عامؿ مل اليزائر ك ؽ ما لدده إطار  بنلس الن ائ 
ر المؤممر للميمكير إل صادِر آكركبِر  ك إ لالِر مام ِرخت من 1957إ لالِر ركما منر 

لهف  رغـ ذلؾ  إف ال عاكف  ُ   1995ك إي٘ف برشلكنر  المؤممر لٖ لاد آكركبُ 1992
بُ الم كمطُ ظؿ ِخدـ ال  ارب اللرنمُ اليزائرم أهثر مف بالُ الدكؿ آكركبِر اللضاخ آكرك 

  طكر  بعنا ل   ك نل مس ذلؾ مف خ٘ؿ  ال ُ  ربط البلدِف إم عماِرر نظرا لليذكر ال اِرخِر
ي٘لات ال عاكف اللرنمِر اليزائِرر  ُ إطار المِامر آكركبِر الم كمطِر المعنِر بالدرامر  ُ 

  الباب.ىذا 
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 :الرصل األول
 في إطار يةاي الررنيي  -التااون الجزائري 

 التااون األوروبة  المتويطة 
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 25ادِر آكركبِػػػر المشػػػ رهر بمكيػػػب معاىػػػدة ركمػػػا المنع ػػػدة  ػػػُ الميمكيػػػر إل صػػػت  شػػػهل   
يلػٍ أمػاس ال هامػؿ إل صػادم بػِف    ك 1958ك دخلت لِز ال نلِػذ  ػُ مػارس  1957مارس 
ِامػػُ الضػػمنُ إلػػٍ الغػػرض الم كالػػل اللػػاؿ ِشػػِر لهػػف ض مِامػػُ  ر ك لػػِس لغػػ ميمكيػػردكؿ ال
مػػػِطر إ يػػػاه اللرنمػػػُ يلػػػٍ الميمكيػػػر إل صػػػادِر آكركبِػػػر   بلِػػػث  الػػػدكؿ المي معػػػر ليػػػذه 

ك ليػػذا الغػػرض  كالػػت   هانػػت  ػػديك إلػػٍ  كمػػِل الميمكيػػر نلػػك ينػػكب البلػػر آبػػِض الم كمػػط
  :1أىميػا لمػـ ك مػؤ مرات ػُ  CEEاؿ  آيضاخ  ُ ميمكير دكؿرؤماخ لهكمات ال إي مايات

  لمر لندف 1974  لمر باِرس منر  1973ف منر إي ماع هكبنياي   1969مؤ مر ٗىام منر 
                    .1986مػػنر  المكلػػد ك أخرىػػا لمػػر ال ػػانكف آكركبػػُ 1983ك لمػػر شػػ ك غارد مػػنر  1981مػػنر 

ىػػػذه ال طػػػكرات ال ػػػُ لصػػػلت  ػػػُ داخػػػؿ الميمكيػػػر آكركبِػػػر لػػػد را   يػػػا  طػػػكرات  ػػػُ المِامػػػر 
  نػ   ينػو   ػارب بػِف دكؿ ضػل ُ الم كمػط  مل الدكؿ المغاربِر خاصػر آكركم كمطِر يامر ك

ضػػلر م ابلػػر  ا يػػا  ضػػمنت هػػؿ لل كمػػرت المِامػػر آكركبِػػر  ػػُ لػػكض البلػػر الم كمػػط بمرالػػؿ
المِامػػػر   ػػُ ىػػذه الدرامػػر منكضػػ   ػػأثِرك    ىامػػر  ػػُ ينػػكب الم كمػػط كىػػُ الػػدكؿ المغاربِػػػر
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 :المبحث األول
 متويطي في دائرة التكتل اإلاقتصادي األوروبي -مبادرات التااون في إطار أورو

رىا ك   للِؿ الع٘لات آكركم كمطِر اللالِر     ف   لدِد آ اليال طِك المم  لِر الرامِر إلػٍ  هػِك
ف ضػػل ُ الم كمػػط  ِ طلػػب منػػا الكلػػكؼ يلػػٍ ال طػػكرات ال ػػُ مػػرت بيػػا  لػػؾ منط ػػر  بػػادؿ لػػر بػػِ
مػػف خ٘ليػػا نمػػ نبط مخ لػػؼ مظػػاىر  مخ لػػؼ أيِػػاؿ إ لالِػػات ال عػػاكف  رضالع٘لػػات  ك ذلػػؾ بعػػ

ل ػُ أيطػت د عػر يدِػدة ال عاكف بِف اليزائر ك  رنما  ُ إطار الميمكير إل صػادِر آكركبِػر ا
ك صػػراع المػػِطرة يلػػٍ  لل عػػاكف بػػِف البلػػدِف  ػػُ إطػػار إمػػ را ِيُ  رضػػ و ال هػػ ٘ت إل صػػادِر

ػر  مػل إبػراز يكامػؿ ال  ػارب بػِف البلػدِف  ال ػُ هانػت مػببا  ػُ إبػراـ إ لالِػات  مكالل الطالر اللِِك
 إل صادِر ك أخرل ث ا ِر  ُ مطلل الثمانِنات.

 في حوض البحر األبةض المتويط (fragmentaire)جزأةاليةاي  األوروبة  الما ;المطمب األول
 اليزائرم كانعهاميا يلٍ ال  ارب اللرنمُ  بداِر الل اخات إ   الِر  أمباب  طكرىا 
    ك بداِر الل اخات إ   الِر  طكر المِامر الم كمطِر أمباب    :الررع األول 
 I -  : مف أبرز آمباب: :الم كمطِرأمباب  طكر المِامر  
I -1  :لكض الم كمط  ُ اللهر إل صادم أىمِر: 

ال عػػاكف  ػػُ لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط ىػػُ كلِػػدة الممػػايدات ال ػػُ لػػدم يا الػػدكؿ إف  هػػرة 
 لهػػػف بعػػػدك   ب ػػػر إمػػػ عمار  ػػػُ بداِػػػر المػػػ ِناتإمػػػ عماِرر لػػػدكؿ العػػػالـ الثالػػػث الم لػػػررة مػػػف ر 

لػػػدكؿ لػػػدكؿ آكربِػػػر  ػػػكلُ إى مػػػاـ أهبػػػر لمنط ػػػر ابػػػدأت ا 1967إمػػػرائِلِر العربِػػػر مػػػنر  اللػػػرب
                  الهثِػػػػػر مػػػػػف الملهػػػػػِرف ىػػػػػذه آىمِػػػػػر  كضػػػػػِ  ك المغاربِػػػػػر خاصػػػػػر   ك زاد مػػػػػف العربِػػػػػر يامػػػػػر

بضػػركرة منط ػػر لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط بالنمػػبر ٓكركبػػا مثػػؿ  ك إل صػػادِِف اللرنمػػِِف
ػػؿ البلػػر آبػػِض الم كمػػط إلػػٍ  ال يمػػل آكركم كمػػطُ  بلهػػرة  الػػذم نػػاد 1 رانمػػكا بِػػرك ك  لِك

بلِرة لل نمِر ك الم٘ـ   ثـ  بلكرت اللهرة يلِػا ي ػب إى ػزاز آمػف ال ػكمُ آكركبػُ أثنػاخ لػرب 
  يلٍ لظر العربُبمبب ال   خطرا يلٍ الصنايات آكركبِر  ال ُ شهلت 1973أه كبر 
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 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ػػػر  1ِػػػؿ أمػػػا  رنانػػػد بػػػركد يامػػػر  يػػػف الػػػدكؿ الغربِػػػر المصػػػنعر  لب ػػػركؿا                ػػػد كضػػػل آطػػػر اللهِر
الم كمطِر ك الم كمطُ  ُ ييد  ِلِب الثانُ(  ُ نظِر و ال ُ درميا  ُ أطركلر )ك ال اِرخِر 

لػػرر  ػػُ إطػػار يغرا ػػُ مػػماه   بامػػ خداـ كلػػدة زمنِػػر  1972يػػاـ  أطلػػؽ يلِيػػا إمػػـ ر الل ػػرة الطِك
لضػػػارمر   -رالم كمػػػط الهبِػػػرر ك خلػػػص مػػػف درامػػػ و بمػػػا مػػػماه رالعػػػالـ الم كمػػػطُ هإطػػػار يِػػػك

              ات إل صػػػػادِري٘لػػػػات ال عػػػػاكف ك الصػػػػراع ك مػػػػابؽ إمػػػػ ر ِيِات ك المِامػػػػ  هػػػػاثؼ بداخلػػػػو 
مػػػػف ييػػػػر أخػػػػرل   ػػػػد شػػػػريت دكؿ الميمكيػػػػر إل صػػػػادِر آكركبِػػػػر  اط بشػػػػرم   ضػػػػاخ لنشػػػػ ك

 . 1958منر   لمعاىدة ركما المش رهر  ُ إم دراؾ الن ص الذم  غا لت ينو أثناخ  أمِميا
I - 2 :   م كمطُ -آكرك لب ركؿإللِمُ ل إطار أىمِر. 
مِامر  رنما مل العرب يامر  ر هز أماما يلٍ إم را ِيِر إل صػادِر ك الب ػركؿ ك ال هامػؿ   

  را ِيِات  رنمػػا  ػػُ لػػكض الم كمػػط    لػػؾ ىػػُ إمػػالث ػػا ُ   بيػػذه المعػػاِِر   ػػاس مِامػػر  رنمػػا
ل بػِف شػرؽ الهػرة آرضػِر ميد اللضارات  ممر يبكر ىاـ ك مهاف  بادؿ آ هار  ك ن طر   اط

  ك بػػػػػِف شػػػػػماليا ك ينكبيػػػػػا أِػػػػػف  كيػػػػػد الثػػػػػركات الطبِعِػػػػػر بأنكاييػػػػػا ك  ػػػػػُ م ػػػػػدم يا غربيػػػػػا ك
لػػػكض الم كمػػط ىػػػك ر (Richard Nolteشػػػارد نكلػػت)  ك لمػػب المػػػؤرخ آمِرهػػُ ِرالملركلػػات

  ليػػذا المػػبب  يػػك ن طػػر نزايػػات ك  -le centre de gravité du monde –ر مرهػػز ث ػػؿ العػػالـ 
  ك لػـ  هػف لػكض الم كمػط ل ٍ اّف . إف إى مامات  رنمػا دائمػا نلػك صادـ لمامر ك دائمر 

ذات لماس ك رغبر هبِر ِف  ُ إى ماـ بمنط ر الملِط آطمُ أك الشرؽ آكمط  ك ىذا أمر 
 طبِعُ ٓف لكة أكركبا  همف  ُ ينكبيػا مػكاخ مػف لِػث البلػر الم كمػط ك مهان ػو إمػ را ِيِر 

ظيػػر ىػػذه آىمِػػر مػػف خػػ٘ؿ إيػػ٘ف المكيػػكدة  ػػُ إ ِر ِػػا الينكبِػػر  ك أك الممػػ عمرات إ ِر ِػػر 
يػف  أماـ نادم الصلا ر الكطنِر بكاشػنطف 1970 براِر  24 ُ  الرئِس اللرنمُ يكرج بكمبِدك

 .2إنشغاؿ  رنما الثابت بالممائؿ الم كمطِر
ل د ير ت منط ر البلر آبػِض الم كمػط نػكع مػف الخ٘ ػات بػِف المن يػِف ك الممػ يلهِف  ٓف  

 لممػ يلؾ هانػت دائػرة  كائػده كامػعر   أمػا اك ال صػدِر ك ل ػُ الم ابػؿ كضعِر المن يِف ىك إن ػاج
كضعِ و ألكل   ىذاف الطر اف ِ عاف  ُ ضل اف م  ابل اف مف الم كمط   مما ِم كيب إر  ػاخ  ك
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     cit,p.60. 
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ل إِيػاد نػكع مػف إئػ ٘ؼ مػ الع٘لر إلٍ ال عاكف   ك أف  طغٍ المصللر المش رهر يلٍ العدائِر
   ٓف الب ػركؿ ِلػرض صػِاغر ي٘لػر م ِنػر  ػُ ىػذه الرلعػر اليغرا ِػر ل ػٍ ِ ل ػؽ المػلـ المِامُ

 ىػػُ ال ضػػامف  ػػُ المنط ػػر 1ر يكانػػبِمهػػف  عػػؿ ذلػػؾ بإي مػػاد يلػػٍ ث٘ثػػ   كك إمػػ  رار  ِيػػا
ك الملا ظػػر يلػػٍ اللػػدكد ال كمِػػر للب ػػركؿ  ػػُ المنط ػػر ثػػـ المنا مػػر يلػػٍ  اليغرا ِػػر الم كمػػطِر 

ربِػػر  ػػػُ  بعِػػر ٕ ِر ِػػػا ٍ أكركبػػػا الغ ػػآمػػػاس  ب ىػػذا يلػػػٍ العػػالـ  الطالػػر  ػػُ منػػػابل أخػػرل مػػػف
يلػػػٍ كيػػػو    ك   كمػػػل ىػػذه ال بعِػػػر ل شػػػمؿ دكؿ المػػكؽ آكركبِػػػر إل صػػػادِر المشػػ رهرالشػػمالِر

 . الخصكص
I-3 :    ٍالم كمط آبِض البلر إى ماـ آكركبُ بينكب  أثِر  رنما يل  

 CEEأصدركا إي٘ف لكؿ إمهانِر دكؿ اؿ  ما  المكلعِف يلٍ معاىدة رك  1957منذ منر       
صدار بإ 1953ك ىذا مشركع  رنمُ منذ منر   مل الدكؿ ال ابعر لمنط ر اللرنؾ ي د إ لالِات

المعام٘ت  يلٍ ما ِهشؼ يف نِر  رنما كخط يا  ُ إب اخم  مرامِـ ل شهِؿ أمكاؽ اللرنؾ
 . 2ال ياِرر  ل نمِر إل صاد ىذه الدكؿ

ر إللِمِر) منط ر بداِر الم ِنات   ظيرت يلٍ المال بعد  لرر معظـ الدكؿ إ ِر ِر  ُ ك 
أكركبا ك دكؿ الم كمط( ك الدكلِر ميمكير مف العكامؿ إم را ِيِر ال ُ د عت بالدكؿ آكركبِر 
ب ِادة  رنما ٕيادة ك  صمِـ ي٘لا يا مل بلداف ينكب الم كمط  كخاصر مل البلداف المغاربِر 

 : 3بلِث أف
  ك ٗ ِكيد أم إطار ك المغاربِر يلٍ إم  ٘ليا هام٘لصكؿ معظـ الدكؿ الم كمطِر  - 

ار ىِمن يا ك مصالليا  ُ ىذه بنِكم أك  نظِمُ ِضمف للرنما ك للدكؿ آكركبِر إم مر 
 طار.آل
ال خكؼ مف  بنُ الدكؿ الم كمطِر ك المغاربِر المم  لر لنماذج مِامِر ك إل صادِر شِكيِر  -

                               مهف إ لاد المك ِ ُ مف ملاصرة أكركبا الغربِر مف الينكب .  ال ُ
نم  رئ ىذه الدكا ل اليامر بالنمبر ٓكركبا مف خ٘ؿ  لكؿ الع٘لر اللرنمِر مل البلداف المغاربِر 
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الخصكص المم  لر مف ي٘لات إم عمار ال دخلُ المباشر  نلك ي٘لات  عاكف ك يلٍ كيو 
 ُ المِداف ال يارم ك المالُ   ك الذم زاد مف إر باط أهثر ىك أف اليزائر يزخ مف الميمكير 

ك بخصكص  387ك  55كثِ ر مشركع لمنطِنر  ُ الصللات  آكركبِر لمب ما أشارت إلِو
 .1هكف اليزائر يزخ ٗ ِ يزأ مف  رنما 

لػٍ مصػالليا  ػُ ممػ عمرا يا الم لػررة   ل ٍ  لا ظ دكؿ الميمكير إل صادِر آكركبِػر ي  -
  ػػد يعلػػت البػػاب مل ػػكح ٗشػػ راؾ أيضػػاخ يػػدد مػػف خػػارج ال ػػارة آكركبِػػر ضػػمف إ لالِػػات  ِيػػا 

ك أكؿ مف نػاد بيػذا ال كيػو ىػُ  رنمػا للاظػا يلػٍ  مصػالليا ك    2 بادؿ المصال  بِف الطر ِف
 ُ الدكؿ ال ُ خريت منيا ميبرة ك دكف رضاىا . ل د لاكلت  رنما  ُ مطلل الم ِنات  مهان يا

إمػػػ خداـ مؤممػػػ يا اليدِػػػدة أٗ ك ىػػػُ المػػػكؽ آكركبِػػػر المشػػػ رهر   ليعليػػػا هػػػرابط بِنيػػػا ك بػػػِف 
 ضػػمنت كثائ يػػا  CEE لػػِف  أممػػت الػػػ  دِمػػر ينػػكب البلػػر آبػػِض الم كمػػط  ممػػ عمرا يا ال 
ال ػػانكنُ ك ال ػػاِرخُ  آمػػاسؽ بهػػؿ مػػف  ػػكنس   المغػػرب ك اليزائػػر ال ػػُ مثلػػت يلػػٍ مػػكاد   علػػ

المللػؽ بمعاىػدة ركمػا  ك آلطار المغاربِػر الث٘ثػر    لػُ إيػ٘ف )النِػات( CEEللع٘لات بِف الػ 
صػػؿ إلػػٍ إ لالِػػات إن مػػاب مػػل هػػؿ مػػف مػػكع آكركبِػػر يػػف رغبػػ يـ  ػػُ ال ك أهػػد  ِػػو أيضػػاخ المي

هما نصت معاىػدة ركمػا المؤممػر للميمكيػر إل صػادِر  ِيما   بؿ د ل ال نمِر كنس كالغرب م ا
ػػادة ال عػػػاكف 3آكركبِػػر المشػػ رهر يلػػٍ إن مػػػاب دكؿ ك ألػػالِـ مػػا كراخ البلػػار للمػػػكؽ                 ب صػػد ِز

آكركبِػر ك أما اليزائر أكل يا الميمكيػر ك المعاكنر  ُ ييكد ال نمِر إل صاِر ك إي مايِر   
ضػركرة إل ػراب ك ال عػاكف مػل  هػؿ ىػذه العكامػؿ  بػرر   ماـ  اؽ بػالُ دكؿ ينػكب الم كمػط  ىإ

 بػػدأت  كمػػف ىػػذا المنطلػػؽ الػػدكؿ المغاربِػػر  ػػُ إطػػار أمػػس م ِنػػر  يمػػل دكؿ المنط ػػر الم كمػػطِر
  خاصػػػر بعػػػد نياِػػػر اللػػػرب  ييلػػػر المِامػػػر  آكركبِػػػر الم كمػػػطِر   طػػػكر يلػػػٍ هػػػؿ آصػػػعدة

 .لباردةا
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II :    بداِر الل اخات إ   الِر  
الػػركابط المؤممػػا ِر ال ػػُ نمػػييا الم ركبػػكؿ اللرنمػػُ   د عػػت الممػػ عمرات إ ِر ِػػر إلػػٍ إبػػراـ   

   منيػػا الػػدكؿ المغاربِػػر ال ػػُ  كييػػت يغرا ِػػا ك إل صػػادِا نلػػك CEEإ لالِػػات مػػل ميمكيػػر اؿ 
شهلت المػكؽ آكركبِػر أىمِػر هبِػرة بالنمػبر للػدكؿ  ُ لِف   1أكركبا  لهف ألؿ إر باط مؤمما ُ

مػػػػف صػػػػادرا يا للمػػػػكؽ آكركبِػػػػر المشػػػػ رهر    ػػػػكنس      صػػػػدر اليزائػػػػر   الث٘ثػػػػر    بلِػػػػث
الثنائِػر لبِمر مئػات إ لالِػات   إ ِر ِا اللرنمِر    ك ب ِت 2      أما المغرب      صدر

 ك ٗ ِمهنيا أف  هكف مكلدة ضده أبدا . ال ُ  ربطيا بالم ركبكؿ
ك يكىرىا  دخلت الدكؿ آكركبِر  ُ  لدِد ي٘لا يا مل يكارىا اليغرا ُ  ُ بداِر الم ِنات    

الػػػدكؿ  ك بػػػِف الػػػدكؿ اليػػػارة  ػػػُ الم كمػػػط  مثلػػػت أمامػػػا  ػػػُ ي ػػػد إ لالِػػػات إن مػػػاب  إل صػػػادم
لبلػػت هػؿ مػػف المغػػرب ك  ػكنس  ػػ   ل ػػاخات إ   الِػػر  ُ الميمكيػر آكركبِػػر  آيضػاخ المػػ ر  ػػ

يػػػانلُ  31ك  30  ك بالنمػػػبر ل ػػػكنس 1964يػػػانلُ  14ك  13  ك  ػػػـ ذلػػػؾ  ػػػُ  CEEمػػػل اؿ 
لِػر  إ   اح ـ  بالنمبر للمغرب   ك بعد مكا  ر الميلس آكركبُ ال ػُ  1965الملاكضات  ػُ يِك

 .صر ر  ك ىُ إ لالِر  ياِرر لِر   لِف  ـ إمضاخ يلٍ إ لا 1969مام  13ام مرت ل ٍ 
ىػػػذه إ لالِػػػػات بمػػػػبب ال نػػػا س بػػػػِف المن يػػػػات الزرايِػػػر المغاربِػػػػر ك نظِر يػػػػا   ل ػػػد  ػػػػأخر ي ػػػػد

ضػػات يػػف الخمػػائر مػػف ميمكيػػر آكركبِػػر بمػػبب الخمػػائر ال ػػُ ِإ طالِػػر   ال ػػُ طالبػػت ب عِك
طلبػات إِطالِػا خاصػر مػف خلل يا صادرات الدكؿ المغاربِر   لهػف مصػللر اليمايػر طغػت يلػٍ 

ؽ المن يػػات اٗكركبِػػر ػػر ك  مػػِك  ػػُ الػػػدكؿ  طػػرؼ  رنمػػا   بمػػبب اللصػػكؿ يلػػٍ المػػكاد الطالِك
ت دكؿ الميمكير آكركبِر يلٍ  كلِل إ لالِات إن ماب لهؿ مف  كنس ك المغاربِر   ك لذلؾ كا  

ٕل صػػػادِر اللصػػػكؿ يلػػػٍ العضػػػكِر  ػػػُ المػػػكؽ ا   ك لػػػِس المكا  ػػػر يلػػػٍ 1969المغػػػرب مػػػنر 
 . 3آكركبِر المش رهر

باي بارىػػػا  4بِػػػر   كمػػػط  ػػػكنس ك المغػػػرب   لهػػػف ليػػػا لالػػػر خاصػػػرأمػػػا اليزائػػػر  يػػػُ دكلػػػر مغار 
مػف نلػس المعاىػدة    227  ك طب ػا للمػادة  1957 رنمِر يند ي د معاىدة ركما منر  مم عمرة 

                                                 
1
-  l’université d’Alger,  problèmes actuels de l’unité Africaine ,colloque d’Alger  (25mars au 12 avril  

    1971),faculté de droit et des sciences économiques et institut  d’études politiques, op cit , p .272. 

 اإ لاد آكركبُ  ياه ال ارة إ ِر ِر ) درامر  ُ بلكث ك درامات لكؿ مِامر    خلكد ملمد خمِس - 2
 مريل مابؽ.  ال كييات اللرنمِر ك البِرطانِا(         

3
 ..اٌّطخغ ٔفسٗ - 

4 - BEKENNICHE OTMANE, Le partenariat Euro-méditerranéen (Les enjeux), O P U, 2011, p.28. 
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 مػػ لِد مػػف معاملػػر  لضػػِلِر مػػف   ابعػػر لم اطعػػر اللرنػػؾ خ البلػػارااليزائػػر م اطعػػر  رنمػػِر مػػا كر 
 لل عاكف مل اليزائر المم  لرك هذلؾ أهدت  رنما مف خ٘ؿ إ لالِات إِلِاف   CEEطرؼ دكؿ الػ

 1962نػػك مبر  24 ػػُ  1أبػػدت اليزائػػر رغب يػػا  ػػُ إب ػػاخ يلػػٍ ذلػػؾ بطلػػب منيػػا   1962مػػنر 
اليزائر   ُ نلس الكلت ألبلتك    227المادة  بمزاِا آكركبِر المش رهر اٗل لاظ الميمكير مف

ػػر إل صػػادىا مػػف اليِمنػػر اللر يلػػٍ    ممػػا أدل إلػػٍ زيزيػػر نمػػِر مباشػػرة بعػػد إيػػ٘ف إمػػ  ٘ؿ لِر
باي بػػػار اليزائػػػر من يػػػر ي٘لا يػػػا مػػػل  رنمػػػا   كلهػػػف ىػػػذا آمػػػر يلػػػب أنظػػػار الػػػدكؿ المصػػػنعر 

  بػؿ CEEياِرر مػل دكؿ الػػ لد  باطأت  ُ إبراـ إ لالِات     ليذا الغرض  إف اليزائرللملركلات
ػػػز إن مائيػػػا إلػػػٍ الػػػدكؿ المغاربِػػػر بلهػػػـ إن مػػػاخ اليغرا ػػػُ   ك يضػػػك أمامػػػُ  ػػػُ   ضػػػلت  عِز

  ل ػٍ  مػ لِد مػف ي٘لا يػا مػل  1969مػنر  OPEPن ير ك المصدرة للب ركؿ لمميمكير الدكؿ ا
 . CEEالػ 

كييت اللينر آكركبِر  علِمر إلٍ الميلس    لِف1963 براِر 13 ُ أكؿ إ صاؿ هاف 
لبٗك منيا  ُ    الذم  ل ترٕرماخ إ لالِر  عاكف مل اليزائ آكركبُ  علف  ِيا يف إم عدادىا

خر ك أ 25/02/1964كهمؿ هاف أكليا  ُ كبعدىا برميت يدة ل اخات  ُ البر   1963نك مبر 
أبدت الميمكير آكربِر نِ يا  1964 أه كبر منر15مام مف نلس المنر   ك ُ  15إلٍ  13 ُ

يا ِ مثؿ  ُ  خلِض ب  ك هاف مطل2ملاكضات يادة ل لدِد نكع الع٘لات مل اليزائر ُ     
 اليزائر ل ِكدىا اليمرهِر  دِريِا   ك  ُ الم ابؿ  من  دكؿ الميمكير معاملر  لضِلِر لليزائر  

 أم بإضا ر إلٍ المبادٗت  CEEاؿ لهف اليزائر هانت  رغب  ُ ي د إ لالِر شاملر مل دكؿ
اليزائر  ال ياِرر   ال عاكف  ُ المِداف إل صادم ك ال  نُ ك المالُ ك  ُ مياؿ الِد العاملر  

 ٗ CEE  بِنما دكؿ اؿ1969ٗ  رغب  ُ ي د إ لالِر  ياِرر بل ر مثؿ  كنس ك المغرب منر 
 .3لالر المِداف الزرايُ ُلبِر هما   رغب  ُ ي د إ لالِات أخرل  خشِر الكلكع  ُ ن ائ  م

شهؿ نكع مف الخصكصِر   باي بار  CEEي د إ لالِر  عاكف مل اؿ يلٍكا  ر اليزائر إف يدـ م
 أِاـ إم عمار اليزائر مم عمرة  رنمِر لد  ـ دم  إل صادىا  ُ إل صاد الميمكير آكركبِر

 .اللرنمُ  ُ اليزائر
  

                                                 
1 -BEKENNICHE OTMANE, LA COOPEATION ENTRE L’union Européenne et L’Algérie,      

         (l’accord d’association), édition    P U,     , p.  . 

2 - Ibid, P .  . 
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  اليزائرم -ال  ارب اللرنمُإنعهاميا يلٍ   : الررع الثاني

اليزائػػر مػػف خػػ٘ؿ إ لالِػػات أِلِػػاف   رمػػـ الينػػراؿ دِغػػكؿ خطػػر شػػاملر لمِامػػر ال عػػاكف مػػل      
  كىػذا مػا مػيلو للرنمِر  يػاه اليزائػربلِث أخذ ال عاكف لِز أهبر أىمِر  ُ المِامر الخاريِر ا

ضػمف مِامػ نا الخاريِػر  ػُ لػد إف ال عاكف أصب  يػزخ «  Couve de murvilleالملهر اللرنمُ 
ك ِظيػر مػػف خػ٘ؿ ىػػذا  .» 1أىمِػر يلػٍ غػػرار العدِػد مػػف الػدكؿ ذا يػا الػذم ِعطِيػػا مهانػر أهبػػر

  ف نمػػكذيُ ك ممِػػز مػػل اليزائػػرالنػػكع مػػف ال عػػاكف أف دِغػػكؿ لػػد كضػػل اللبنػػات ال ايدِػػر ل عػػاك 
بػِف البلػدِف  كلػد أثبػت  اٗمػ  ٘ؿبالرغـ مف اليزات ك آزمات ال ُ ير  يا المنكات آكلػٍ بعػد 

الػػدِغكلُ  ػػُ  عػػاكنيـ مػػػل  الكالػػل أف الممػػؤكلِف اللهػػكمِِف اللرنمػػِِف هليػػـ لػػا ظكا يلػػٍ الػػني 
 .   بما  ِيـ رؤماخ ِن مكف إلٍ لزب الِمِف اللرنمُاليزائر

 ال ػػُ طبعػػت المي مػػل اليزائػػرم غػػػداة نظػػرا لٔكضػػاع إي مايِػػر ك إل صػػادِر الم ػػػدىكرة ك   
ر إل صادىا مل  لِرره مف اليِمنر اللرنمِر  دِريِا     د   إم  ٘ؿ   كرغبر اليزائر  ُ  طِك

ػر  ضػمف ائرم اللرنمُا خذت اليزائر بعض ال رارات لا ظت يلٍ ال  ارب اليز  الع٘لػات اليزائِر
 :ِر آكركبِر المش رهر ك ِ ض  ذلؾ مف خ٘ؿ ما ِلُمل الميمكير إل صاد

 I-  ِزد مف ال عاكف ال يارم ك إل صادم مل  رنماأطر  شِرعِر يزائِرر  
   19622كت أ28إ لالِر المكلعر  ُ لانكف الب ركؿ الصلراكم بمكيبالعمؿ ب طبِؽ . 
     ُ25المػػؤرخ  ػػُ  63/188م ػػل بيػػا  رنمػػا بمكيػػب المرمػػـك رلػػـ المعاملػػر ال لضػػِلِر ال ػػ 

إل صػػػاد الػػػكطنُ  يػػػاه إل صػػػاد اللرنمػػػُ مػػػف لِػػػث   الػػػذم ضػػػايؼ مػػػف  بعِػػػر  1963مػػػام 
المػؤرخ  63/441هذلؾ ال عِرلر اليمرهِر الصادرة بمكيب آمػر  . 3الصادرات ك الكاردات أِضا

 ال ُ  مِز بِف الملل لمب  1963نك مبر  01ك دخلت لِز ال نلِذ  ُ  1963أه كبر  28 ُ 
لػػر للمػػلل اللرنمػػِر مصػػدرىا اليغرا ػػُ   ب ك أخػػرل للمػػلل ممػػ كردة مػػف دكؿ لِػػث خصصػػت  عِر

                                                 
 (   مايم ِر   يامعر 2002 – 1992بلعِد منِرة   المِامر الخاريِر اللرنمِر اليدِدة  ياه اليزائر)  - 1

 16ص.   2005من كرم ب منطِنر  منر    
2
 - Decret n° :62/515 du 07 septembre 1962 potant buplication des protocoles, conventions et accords  

    signés le   aout      et le   septembre     , entre L’exécutif provisoire de l’Etat algérien et le  

    gouvèrnement de la république française . J O n°14 du 14septembre 1962. 

               ِصؿ لكصِؼ   أثر مِامات ال يارة الخاريِر يلٍ ال نمِر إل صادِر المم دامر  ُ اليزائر خ٘ؿ الل رة - 3
 . 92-91  ص ص .  2014(  مذهرة مايمِر   يامعر مطِؼ   منر 1970-2012 )      
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لػػػر للل ػػػكؽ المشػػػ رهر  طبػػػؽ يلػػػٍ الػػػدكؿ ال ػػػُ  مػػػن  لليزائػػػر لػػػؽ الدكلػػػر آكلػػػٍ  أخػػػرل   ك عِر
 بالرياِر .

لصكؿ اليزائر يلٍ معاملر  لضِلِر يمرهِر لصادرا يا مل ميمكير اؿCEE  بمكيب ال رار 
  .1نظرا ٓىمِر اليزائر إل صادِر 1963مارس  CEE  ُ 28يف اؿ الصادر

  ػػػػُ ميػػػػاؿ ال عػػػػاكف  1963ألبلػػػػت اليزائػػػػر يلػػػػٍ إبػػػػراـ يػػػػدة إ لالِػػػػات مػػػػل  رنمػػػػا منػػػػذ مػػػػنر 
لِػػر  29  مػػف أبرزىػػا إ لالِػػر  2إل صػػادم ك ال يػػارم ك الن ػػؿ  ػػُ ميػػاؿ الملركلػػات  1965يِك

لينػػػكب ك يربػػػكف لل عػػػاكف اللرنمػػػُ مػػػل دكؿ ٓف  رنمػػػا اي بر يػػػا نمػػػكذج لل عػػػاكف بػػػِف الشػػػماؿ كا
                     العالـ الثالث.

  ػػػؿ  08ا لالِػػػر ث ا ِػػػر  ػػػُ إبػػػراـ   دلِػػػؿ يلػػػٍ   ػػػارب الػػػرؤل مػػػف  3مػػػنر 20لمػػػدة  1966أ ِر
 ػػُ  بػػِف البلػػدِف  عػػاكف إ لالِػػر 11ك يلػػٍ العمػػـك   ػػد  ػػـ إبػػراـ  النالِػػر إي مايِػػر ك الث ا ِػػر .

  .  19704إلٍ  1962مياٗت مخ للر خ٘ؿ الل رة المم دة مف منر
   يلٍ مم كل  أمِـ    1968إلٍ غاِر  1962بعد منر  إيراخات ال ُ لامت بيا اليزائر

 ك النظاـ إش راهُ الذم اخ ار و   الع اِرر ال ُ غادرىا المم عمِرفبعض المؤممات ك آم٘ؾ 
ظيػر   لت معيا المِامر الدِغكلِػر بلهمػر  بؿ  عام5الع٘لات بِف البلدِفِؤثر يلٍ اليزائر لـ  ِك

ػػػر اللرنمػػػػِر ذلػػػؾ مػػػف خػػػ٘ؿ اليػػػػ٘خ اللرنمػػػُ يػػػف المرمػػػػٍ الهبِػػػر ك يػػػ ف لايػػػػدة ال يػػػارب الذِر
ػػػػػر دكف أم  صػػػػػادـ بػػػػػِف البلػػػػػدِف الم كايػػػػػدة بالصػػػػػلراخ اليزا ك الم  بػػػػػل للع٘لػػػػػات اللرنمػػػػػِر   ئِر

 ا اليزائر لـ  للؽ أضرار بلرنما .إف يمِل إيراخات ال ُ لامت بي  1971اليزائِرر لبؿ منر 
II-   ال عاكف إل صادم :   
 لكؿ مشاهؿ ال صنِل ك الممألر النلطِر   خلصت إلٍ 1963الملاكضات ال ُ بدأت نياِر   

                                                 

 نياح منصكرم   أثر إ لالِر الشراهر آكركم كمطِر يلٍ ال يارة العربِر البِنِر   أطركلر ده كراه  يامعر  -1
 . 42 ص.   2015ملمد خِضر بمهرة  منر    

2- inventaire des accords de transport et de coopération euromaghrébins ) GTMO 5+5( , novembre    

      2008 , Sur le site : www. Cetmo . org 

   يمِركش   لُ  إ لالِر الشراهر اليزائِرر اللرنمِر   رمالر ده كراه  ُ لانكف آيماؿ   يامعر بف ِكمؼ  -3
 . 67  ص.  2015اليزائر  منر  خدة بف      

4
 .18يمِركش   لُ   المريل نلمو   ص .  - 

5
 -l’université d’Alger,  problèmes actuels de l’unité Africaine ,colloque d’Alger (25mars au 12 avril  

    1971),faculté de droit et des sciences économiques et institut d’études politiques, op cit , p.    
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لِر  29إ لالِات  مالِػر  إيانػر لمػدة أيليػا خمػس مػنكات  عيدت  رنما بإمداد اليزائػر  1965يِك
بشػهؿ لػركض  %80منيػا ىبػات ك  %20   ٕنياز مشاِرل صنايِر  رنؾ  رنمُ لدرىا ملِاراف

ػػؿ   نػػر)ممنخلضػػر اللكائػػد ك ٓيػػؿ طِك ( ك لػػرض credits fournisseursمنكلػػر مػػف طػػرؼ الخِز
ف ٓيؿ  ػر  مػمٍ منظمػر  مِِر ىذه المعكنر أمند إلػٍ  م كمط   مِك منظمػر مدنِػر  رنمػِر يزائِر

أي ػػرؼ لليزائػػر إمػػ ئثارىا بالغػػاز الطبِعػػُ  ك بالنمػػبر مػػف ييػػر أخػػرل   (OCI)الصػػنايُال عػػاكف 
مِِ٘ػر  8للب ركؿ   د صكدؽ يلٍ إم ِازات الشرهات اللرنمِر ال ُ هانت لد ام ئثرت بما ِ ارت 

  م ابؿ  دىكر شدِد لنظاميا الضِربُ   إذ لرر مضايل و يلٍ ام دلد  1965 رنؾ  رنمُ منر 
(  هاف مف شأنيا ضـ ييكد الشرهر اليزائِرر Ascoopنشئت يمعِر  عاكنِر أمهكب)من ِف. ك أ

ك  لل ن ِػػػب يػػػف الملركلػػػات (Sofepal)مػػػكناطراؾ إلػػػٍ ييػػػكد الشػػػرهر الكطنِػػػر اللرنمػػػِر مػػػك ِباؿ
. كهػاف ىػدؼ  رنمػا  1ملِكف  رنػؾ 300ال ماـ آرباح   بلِث لدرت المماىمر المالِر للرنما بػ 

مف ذلؾ ىك  لدِد بنِر يدِدة  ُ الع٘لات بِف بلػداف م  دمػر ك بلػداف  ػُ طِرػؽ النمػك ك  عاكنػا 
ِف.مش رها م ماكِا بِف شرهاخ غِر   م ماِك

III-   المبادٗت ال ياِرر  
يلٍ إم راد أهبر همِر ممهنر مف الب ركؿ إلٍ مصػانعيا ك خاصػر   رنما رهزت خ٘ؿ ىذه الل رة 

 20.7إلػٍ  1958ملِػكف طػف مػنر  0.4مل  زاِد إن اج خ٘ؿ ىػذه الل ػرة   بلِػث ار لعػت مػف 
 .19702ملِكف طف  47  ثـ للزت إلٍ  1962ملِكف طف منر

  إل صاد اليزائرم هلو مكيو إلٍ المكؽ اللرنمِر ك بالُ دكؿ اؿCEE ما  بِنو ه
 إلصائِات ال الِر .

    ( 1966إلٍ   1964 )      مف لِث الكاردات اليزائِرر خ٘ؿ الل رة 
 مف إل ِايات الكطنِر  ـ  غطِ يا %60أهثر مف 

 . ال الُ   هما ِظيره اليدكؿمف المكؽ اللرنمِر  
الكاردات اليزائِرر لمب المنط ر مف  (:26رلـ) يدكؿ
 دج( ـ/) 1966إلٍ  1964منر 
إلصائِات ( O N Sالمصدر : الدِكاف الكطنُ لٖلصاخ ) 

1962-2011                  
                                                 

1
 . 764مكِرس  اِس   مريل مابؽ   ص . - 

2
 - Abdelkader  SID Ahmed, op cit, p . 17. 

 1966 1965 1964  المنكات          المنط ر
 2167 2330 2449  رنما 

 81 169 188 دكؿ مف منط ر اللرنؾ 

 906 815 384 دكؿ خارج منط ر اللرنؾ

 3154 3314 3471 الميمكع
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   (1969-1967) مف لِث الكاردات اليزائِرر خ٘ؿ الل رة  
ػػر بػػدخا مػػف مػػنر   لػػررت اليزائػػر  1966ثػػـ  ػػأمِـ البنػػكؾ مػػنر 1964بعػػد إصػػدار العملػػر اليزائِر

ػػا  لهػػف  طبِ ِػػا مػػف منط ػػر اللر  ػػر  بػػرز مػػِطرتنػػؾ نظِر نظػػرا   ك  لهػػـ  رنمػػا  ػػُ ال يػػارة اليزائِر
 ٗم مرار اليزائر  ُ  عامليا ال  لِدم مل الم ركبكؿ   ك إلصائِات المعلنػر  ػُ اليػدكؿ ال ػالُ

    ؤهد ذلؾ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1969-1967(:الكاردات لمب المناطؽ اليغرا ِر ك البلداف الرئمِر)27يدكؿ رلـ)         

                                   
          

    
 
 
 
 
 
 
 
                         2011-1962الكطنُ لٖلصاخ للل رة يدكؿ مف إنياز الطالب بإي ماد يلٍ الدِكاف    

  .   ال يارة الخاريِر  10اللصؿ رلـ                            
مف إل ِاطات الكطنِر  ـ  غطِ يا مػف المػكؽ     نم ن   مف خ٘ؿ اليدكؿ أف أهثر مف    

                                                                                                . 1969منر  ملِكف دِنار يزائرم مف ميمكع الكاردات اليزائِرر 2200  لكالُ  اللرنمِر
         (  1966_1964) الصادرات اليزائِرر لمب المنط ر خ٘ؿ الل رة مف لِث 
ائِرر مكيير إلٍ المكؽ اللرنمِر مف المن كيات اليز      ل ؿ  رنما المهانر آكلٍ      

  ال الُ: اليدكؿ لمب
 دج( ـ/)1966إلٍ 1964مب المنط ر مف منر اليزائِرر ل الصادرات( : 28يدكؿ رلـ)

                                                                                                                                                                                                                                
                                                 

              

  2011-1962  إلصائِات ( O N Sلٖلصاخ )المصدر : الدِكاف الكطنُ 
 

 1969 1968 1967 المناطؽ اليغرا ِر ك البلداف
 3325 2884 2126 الميمكير إل صادِر آكركبِر منيا

 2200 2274 1878  رنما -1
 458 237 97 ألمانِا اللِدِرالِر -2
 419 228 102 إِطالِا -3

 323 229 263 دكؿ أكركبا إش راهِر منيا
 182 88 142 إ لاد المك ِ ُ -1

 cee 144 224 430بالُ دكؿ اؿ

 1966 1965 1964 المنكات                المنط ر
 2070 2282 2793  رنما

 31 119 94 دكؿ مف منط ر اللرنؾ
 919 745 702 دكؿ خارج منط ر اللرنؾ

 3070 3146 3589 الميمكع



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

          (1969-1967) مف لِث الصادرات اليزائِرر لمب المنط ر خ٘ؿ الل رة 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مف إنياز    (1969-1967الصادرات اليزائِرر لمب المنط ر خ٘ؿ الل رة)  (:29رلـ) يدكؿ 

                               ال يارة 10 اللصؿ رلـ  2011-1962للل رة  يلٍ الدِكاف الكطنُ لٖلصاخالطالب بإي ماد 
 .  الخاريِر                                   

 .الن ائ  المكضلر  ُ اليدكؿ نوِبائِرر نلك  رنما ىُ ملركلات هما  أغلب الصادرات اليز  ك 
 (1969-1962)لصر اليزائر مف المكؽ اللرنمِر  : (30)رلـ اليدكؿ            
  
 
 
 

 . 39ػدخ خ١الٌٟ ، ِطخغ سبثك ، ص،  المصدر:
ِف البلػػػدِف خػػػ٘ؿ ىػػػذه ِر بػػػال غِػػرات الهمِػػػر  ػػػُ نمػػػب الب ػػركؿ  عػػػكد إلػػػٍ   لػػػب الع٘لػػػات المِامػػ

   إذ أف أهثر مف ا ىك اللاؿ لمهان يا  ُ الكارداتك رغـ ذلؾ  ل ؿ  رنما الصدارة مثؿ م  الل رة
 

 1969 1968 1967 المناطؽ اليغرا ِر ك البلداف
                الميمكير إل صادِر آكركبِر منيا

                _  رنما1
             ألمانِا اللِدِرالِر -2
             إِطالِا -3

             دكؿ أكركبا إش راهِر منيا
            إ لاد المك ِ ُ -1

             ceeبالُ دكؿ اؿ

كع الكاردات اللرنمِر مف ميم المنكات
  طف( )بالملِكفالب ركؿ

لصر اليزائر مف الكاردات 
 اللرنمِر

1962 37,16     
1963 43,26       
1964 49,19       
1965 58,55        
1966 62,75       
1967 72,35       
1968 77,18       
1969 86,31       
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 لٍ المكؽ اللرنمِرمكيير إ 1969-1962ِر خ٘ؿ الل رة مف الصادرات الكطن    
مف إن اج الغاز الطبِعُ الذم  ن يو اليزائر ِصدر        إف  1963ك  ُ نلس المِاؽ منر 

  ػد خلضػت  رنمػا  1967لٖمػ ي٘ؾ اللرنمػُ   ك  ػُ مػنر     إلٍ المكؽ آكركبِػر    ِيػا 
مػػف إمػػ راد ىػػذه  CEE  بِنمػػا زادت ب ِػػر دكؿ اؿ    مػػف إمػػ راد الغػػاز الطبِعػػُ اليزائػػرم إلػػٍ 

 .1 بِف مهانر إل صاد اليزائرم  ُ المكؽ آكركبِر النمبىذه       المادة اللِكِر إلٍ 
IV-    ُالمشركط ل نمِر إل صاد اليزائرال  ارب  ُ إطار الديـ اللرنم 
لِر  بعد  ك خصكصا الم علؽ لليزائر كاصلت  رنما ديميا المشركط    1962إم  ٘ؿ  ُ يِك

ك لػف ِهػكف   لل نػازؿ ك ال لػاكض ك ٗ إبطػاؿ باليانب المالُ   بلِث أف مشركطِ و غِر لابلػر
نػػدماج إل صػادىا مػػل إل صػػاد ك مكاصػػلر إ 2مػػل  رنمػا المِامػُىنػاؾ ديػػـ لليزائػر خػػارج إ لادىػػا 

    المِ ركبػػػػكؿ لمػػػػب خطػػػػر ال نمِػػػػر إل صػػػػادِر ك إي مايِػػػػر  المدريػػػػر  ػػػػُ مشػػػػرركع لمػػػػنطِنر
ب رار يف المنػدكب العػاـ لللهكمػر  الصادر بإشراؼ مف مدِِرر ال خطِط ك الدرامات إل صادِر 

إف ل مِػػػػر ىػػػذا إخ ِػػػػار مػػػكؼ   ػػػػِ  اللرصػػػػر  . 1959 براِػػػػر  12ب ػػػاِر   3اللرنمػػػِر بػػػػاليزائر
لليزائػػر إمهانِػػر ال بػػادؿ المػػلعُ مػػل  رنمػػا كهػػذلؾ مػػل منػػاطؽ نلكذىػػا ك منػػاطؽ شػػرهاخ  رنمػػا   

 ُ إطار منط ر ديما مالِا  ما  ل ؽ ل مِر إ لاد مل  رنمادكف مكايير أم مِامر لمائِر   ه
نظػِـ الييػاز المػالُ ك المصػر ُ بػاليزائر   ُ إطار مماىمر  رنما  ػُ بنػاخ ك  اللرنؾ   ك أِضا

 . 4لهُ ِعمؿ يلٍ  ميِؿ لِرر  ن ؿ رؤكس آمكاؿ بِف الضل ِف مف الم كمط
مشػػاهؿ ك آهثػػر  آلػػؿل ػػد هػػاف ال عػػاكف المػػالُ ك الن ػػدم بعػػد إمػػ  ٘ؿ مباشػػرة ىػػك ال عػػاكف  

ػر المر  ٓف   ِرإم  ٘ل ال لػرر مػف هػؿ  هػزة أمامػا يلػٍ الللملر المِامِر للطب ر المِامِر اليزائِر
ث إم عمارم لـ  هف  عنُ أبدا يدـ كيكد ي٘لات مالِر بِف اليزائرك  رنما   أشهاؿ ك لِكد إر 

ذه . ك يلػػٍ العمػػـك ِمهػػف   مػػِـ ىػػ 5ك إنمػػا أف ىػػذه الع٘لػػات لػػـ  طػػرح أم مشػػاهؿ بػػِف الطػػر ِف
 مرلل ِف :إلٍ  1970إلٍ  1962الع٘لات خ٘ؿ الل رة المم دة مف 

                                                 
1
 - Belkacem NaBi, ou va l’Algérie, édition Dahlab,     , p .   . 
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    مشػػاهؿ  خػػ٘ؿ ىػػذه الل ػػرة مػػرت اليزائػػر بأزمػػر مالِػػر لػػادة   ك :  1965إلػػٍ  1962مػػف
ي مايِر  ل اج إلٍ مكارد مالِر للليا   إل صادِر ك  ك ام مرت  رنما  ُ   دِـ ممايدا يا المالِر ا 
مػػػف ميمػػػكع الممػػػايدات ال ػػػُ  %72ال ػػػُ بلغػػػت   رغػػػـ  صػػػايد النزايػػػات بػػػِف البلػػػدِف لليزائػػػر

طب ا لما يػاخ  ػُ بنػكد إ لالِػات إِلِػاف  لِػث نصػت ىػذه    ك 1خصص يا  رنما للدكؿ المغاربِر
آخِرة يلٍ مػا ِلػُ ر ِ ػـك ال عػاكف بػِف  رنمػا ك اليزائػر  ػُ الميػاؿ إل صػادم ك المػالُ يلػٍ 

 : 2أماس مف ال عالد مطاب ا للمبادئ ال الِر
 ائر مصال   رنما ك ل كؽ آشخاص الطبِعِر ك المعنكِر . ضمف اليز  -       
  عيػػػد  رنمػػػا  ػػػُ م ابػػػؿ ذلػػػؾ ب  ػػػدِـ معكن يػػػا اللنِػػػر ك الث ا ِػػػر ك الممػػػايدات المالِػػػر   -       
 .ر ِ نامب مل أىمِر المصال  اللرنمِر  ُ اليزائرإل صادِر ك إي مايِر   بم دا لل نمِر

    مِػػػزت ىػػػذه المرللػػػر بع ػػػد إ لالِػػػر  عػػػاكف نلطػػػُ بػػػِف اليزائػػػر 1970إلػػػٍ  1965مػػػف  :               
  أمػػس يلػػٍ إثػػره نػػكع يدِػػد مػػف الع٘لػػات المالِػػر ال ػػُ إم ػػدت إلػػٍ مػػنر  1965ك  رنمػػا مػػنر 

بشػرط إمػ راد اليزائػر للمن كيػات    بلِث إل زمت  رنما بمن  اليزائر لركض مالِر ميمر 1970
المخصػػر دكؿ ال ػػالُ ِبػػِف ليػػـ الممػػايدات ك ال ػػركض المالِػػر اللرنمػػِر ك المػػلل اللرنمػػِر. اليػػ
 .لٖم ثمار  ُ اليزائر

 (1970-1961: الل رة )ثمارات  ُ اليزائرالممايدات اللرنمِر العامر لٖم  :(31اليدكؿ رلـ)
   .بالملِكف  رنؾ  رنمُ   

 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 المنكات
 108 147 36 11 6 24 131 176 713 651 ال ركض

 140 139 227 230 262 415 598 657 1326 1386 الممايدات
 248 286 263 241 268 439 729 833 2039 2037 الميمكع 

 Source : - Salah Mouhoubi , op cit , p . 186 
أف ليػػـ الممػػايدات المالِػػر ِػػنخلض  ػػدِريِا مػػنر  اليػػدكؿ  للِػػؿ معطِػػات ِ ضػػ  مػػف خػػ٘ؿ 

بالرغـ مػف   لكل آخرل   ك  ُ الم ابؿ ِر لل ليـ ال ركض الممنكلر مف طرؼ  رنما لليزائر 
 1963ملِػػػػػكف د ج مػػػػػنر  246) مػػػػػف تمػػػػػف العملػػػػػر الصػػػػػعبر لػػػػػد  ضػػػػػايلأف مػػػػػداخِؿ اليزائػػػػػر 
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1
 -Jean François Daguzan,op cit ,p . 887. 
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برمِػؿ  23568)إن ػاج الب ػركؿ بعػد إمػ  ٘ؿ إر لػاع بمػبب 1(1971مػنر  ملِكف دج 1248إلٍ
  ممػا ِػدؿ يلػٍ دريػر ال عػاكف بػِف البلػدِف خػ٘ؿ  (1971مػنر  برمِػؿ 36428إلػٍ 1963مػنر 
لمرللر مف يمر اليزائر المم  لر   ك لـ ِلدث إن طاع للع٘لات رغـ  ك ر الع٘لات بمبب ىذه ا

الِػػر إ ياىػػات المِامػػِر المعادِػػر لٖإصػػ٘لات إل صػػادِر ال ػػُ ألبلػػت يلِيػػا اليزائػػر ك  مبِر
ال ُ اخ ار يػا اليزائػر  ك مػف ييػر أخػرل نػدرؾ يِػدا إر بػاط ىػذه الممػايدات ك ال ػركض المالِػر 
           اللرنمػػِر بػػال طكر إل صػػادم ك إي مػػايُ لليزائػػر   همػػا أف ىػػذه الممػػايدات بم ػػدار ِ نامػػب

ػر للرنمػ لمػب المبػادئ الم لػؽ يلِيػا  ػُ إ لالِػات  ا  ػُ اليزائػرك المصال  إل صادِر ك ال ياِر
 .إِلِاف

V-  لرص  رنما يلٍ إم مرار ال عاكف ك  ياكز الخ٘ ات :  
الػذم ِمهػف  ال عاكف المثالُ مل اليزائر  يمِد ل د هاف الينراؿ دكغكؿ ِكاصؿ يلٍ ملاكلر     

همػا يبػر   2 رنما مف لعب دكر الياـ يلػٍ المػالر الدكلِػر   مػل  يػاكز خ٘ ػات إ لالِػات إِلِػاف
ػدة الػكطنُ الشػعبُ لِػر  09 ػُ  يف ذلؾ ه اب يزائِرِف  ػُ يِر   كظيػر ذلػؾ يلِػا  19683يِك

ػػػر مػػػنر     1968مػػػام  01   لػػػُ ميلػػػس كزراخ  ػػػُ  1968مػػػف خػػػ٘ؿ مشػػػهؿ الخمػػػكر اليزائِر
أظيػػػر يػػػدة كزراخ  رنمػػػِِف يلػػػٍ مػػػا ِبػػػدك ضػػػيرىـ ك اشػػػ رطكا ملاكضػػػر شػػػاملر بخصػػػكص هػػػؿ 

هػػاف يلػػٍ ك   يلػػٍ ضػػركرة ال كصػػؿ إلػػٍ إ لػػاؽ مػػلمُالنزايػػات   ك ينػػدىا ألػػ  الينػػراؿ دكغػػكؿ 
إذا هػػػاف ثمػػػر  « ب كلػػػو لالا يػػػا   ثػػػـ أردؼ مكضػػػلا إك يلِيػػػا أف  ل ػػػـر هػػػؿ   ٗ  خطػػػ   رنمػػػا أ

ملِػػػكف  رنػػػؾ  300لِنيػػػا  ػػػـ د ػػػل    »ممػػػاؾ بػػػاليزائِرِف   ػػػ٘ ِنبغػػػُ  ػػػرهيـ ِػػػذىبكف كمػػػِلر لٖ
ض الػػن ص الػػذم لدر ػػو اليزائػػر بػػػ  1968 رنمػػُ ممػػب ا لليزائػػر  ػػُ مػػام  ملِػػكف  700  ل عػػِك

ىهػػذا لػػا ظ الػػػرئِس اللرنمػػُ دِغػػكؿ يلػػٍ ال عػػػاكف بػػِف البلػػدِف   الػػذم أصػػػب     4 رنػػؾ  رنمػػُ
ميػػددا بػػالخطر بمػػبب مكيػػر ال أمِمػػات ال ػػُ ألبلػػت يلِيػػا اليزائػػر   بلِػػث امػػ أنلت  رنمػػا مػػنر 

ػػر بعػػدؿ  1969 مِ٘ػػِف ىه ػػكل ر   كىػػك رلػػـ ألػػ لظ بػػو  ػػُ ا لػػاؽ  5كاردا يػػا مػػف الخمػػكر اليزائِر
ملِكف  رنؾ  رنمػُ    5300صدرت اليزائر ما لِم و  كأربل منكات   لل رة  1969نك مبر  26

                                                 
1
 - Abdelkader SiD ahmed ,op cit , p.84. 

2
 - salah Mouhoubi , La politique de coopération Algérie – française bilan et perspective,op cit ,p . 127  
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ػادة إن اييػا 1970لبؿ أف  كلؼ  رنما كاردا يا  ػُ مػب مبر  ك  ػُ نػدكة  .1ميبػرة يلػٍ مكاييػر ِز
يبػػر يػػف مهانػػر  1964نػػك مبر  04 ػػُ  (Jean De Broglie)لِر ي ػػدىا يػػكف دكبركللػػُصػػل

ِامػػر اللرنمػػِر نلػػك العػػالـ اليزائػػر ب كلػػو ر اليزائػػر بمثابػػر البػػاب المل كلػػر مػػف لِػػث  مػػر هػػؿ الم
خػػ٘ؼ بػػِف  رنمػػا ك بلػػد أخػػر مػػف المغػػرب ِمثػػؿ ميػػرد  ػػك ر ثنػػائُ   ك لهػػف خ٘ ػػا مػػل  الثالػػث 

 .2هلور ُ العالـ  للخطر اليزائر]....[ لد ِعرض ييكد دبلكمامِ نا
VI-   إم مراِرر ال عاكف الث ا ُ بعد إم  ٘ؿ: 

            كنيػػا مػػل  رنمػػا  ػػُ الميػػاؿ الث ػػا ُالعصػػِبر   ػػد أب ػػت اليزائػػر يلػػٍ  عا  ػػُ  لػػؾ الظػػركؼ     
ال عػػاكف  ػػُ  ك أخػػذ ك ىػػُ مػػف إمػػ را ِيِات اليامػػر ال ػػُ اي مػػد يا  رنمػػا مػػل هػػؿ ممػػ عمرا يا.

المِداف الث ا ُ بِف اليزائر ك  رنما  مهانر ممِزة للغاِر   العدد الم زاِد مف الم عاكنِف اللرنمِِف 
المغػرب العربػُ بشػماؿ  خاصػر دكؿ 1970إلػٍ غاِػر   ُ مِػداف ال ربِػر ك ال علػِـ بعػد إمػ  ٘ؿ

م عػاكف  20170لػكالُ  1970إلػٍ  1969لِث بلغ يػدد الم عػاكنِف بيػا خػ٘ؿ الل ػرة إ ِر ِا   
بػِف أمػ اذ ك معلػـ ك  1093 رنمُ  ك أهبر يػدد مػنيـ م كايػد  ػُ اليزائػر  الػذم بلػغ أهثػر مػف 

غلػػػب يلػػػٍ منظكمػػػر ال علػػػِـ بعػػػد إمػػػ  ٘ؿ الطػػػابل  دب للعمػػػؿ  ػػػُ اليزائػػػر.مهػػػكف  رنمػػػُ من ػػػ
 أما  ُ ال علِـ الثانكم  ـ إدراج ال علِـ باللغر اللرنمِر إب دخ مف المنر الثالثر إب دائُ  كاللرنمُ  

ِ ل ػػػػكف    ِزاكلػػػػكف درامػػػػ يـ باللرنمػػػػِر   ك 150.000مػػػػف ال ٘مِػػػػذ مػػػػف ميمػػػػكع     هػػػػاف 
 . 3دركميـ باللغر العربِر   ك لهف ِدرمكف اللغر اللرنمِر هلغر أينبِر أكلٍ

باللغػػػػر      أمػػػػا  ػػػػُ ال علػػػػِـ العػػػػالُ     ػػػػد هانػػػػت هػػػػؿ اليامعػػػػات ك المعاىػػػػد  ػػػػدـ الػػػػدركس  
 اللرنمِر  مل درامر اللغر العربِر هلغر كطنِر ك لِمت لغر البلث العلمُ .

ِال عػػػاكف بػػػِف البلػػػدِف ػػػُ إطػػػار ك دائمػػػا   ف بعػػػض المػػػربِف اليزائػػػِر ف مػػػف طػػػرؼ     ػػػد  ػػػـ  هػػػِك
نيـ العػالُ. ك  ػُ إطػار  مؤطِرف  رنمِِف بػاليزائر  ك أخػركف  ػـ إرمػاليـ إلػٍ  رنمػا ٕ مػاـ  هػِك

  د  ضمنت إ لالِر إب اخ يلٍ بعض المنارات الث ا ِر اللرنمِر  ُ اليزائػر     عاكفإم مرار ال
ػػػػر الهبػػػػرل ال الِػػػػر : اليزائػػػػر  ك الم مثلػػػػر  ػػػػُ خممػػػػر مراهػػػػز ث ا ِػػػػر مكزيػػػػر يلػػػػٍ المػػػػدف اليزائِر
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 - Paul Balta et Claudine Rulleau , la politique Arabe de la France ) de De gaulle à Pompidou), op  

       cit,p.239. 
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 80.000العاصػػمر  ك ىػػراف  ينابػػر  لمػػنطِنر  ينابػػر ك  لممػػاف    ل ػػكم يلػػٍ مػػا ِ ػػرب مػػف 
 ميلد .

ػر دِهػارت بػاليزائر المؤم  مات ال ُ  درس باللرنمِر ضمف إطار ال عػاكف بػِف البلػدِف ىػُ: ثانِك
ػػر بامػػ كر بػػكىراف  562 لمِػػذ  ِيػػا  2000العاصػػمر ِػػدرس  ِيػػا أهثػػر مػػف   لمِػػذ يزائػػرم   ثانِك

 لمِذ يزائرم   ثانكِر بِػار ك مػارم هِػرم بعنابػر ِػدرس  ِيػا  418 لمِذ  ِيا  1221ِدرس  ِيا 
 لمِػذ  ِيػا  173يزائرم ك ثانكِر  ِه كر ىِهك ب مػنطِنر ِػدرس  ِيػا   لمِذ 321ذ  ِيا لمِ 603
 يزائرم. 54
ػػػكنُ المكيػػػو لليزائػػػر    لػػػُ مػػػنر   كلػػػد شػػػمؿ ال عػػػاكف اللرنمػػػُ اليزائػػػرم البػػػث إذايػػػُ ك ال للِز

 75  بػػػادؿ  ػػػُ الميػػػاؿ اللنػػػُ م مثػػػؿ  ػػػُ لصػػػر م للػػػزة ك 417ك   بػػػالرادِك 148بلغػػػت  1969
 يرض ممرلُ  رنمُ. 47للؿ ك  123 مثِؿ مصرلُ ك نظِـ 

عػػاكف خبِػر م  2358  عػػاكنِف اللرنمػِِف إيمػػالُف ال عػػاكف ال  نػُ   ػػد بلػغ يػدد المك  ػُ مِػدا 
ف  453 ِيا   ِعملكف  ُ مناصبيـ باليزائر لصر  497المينُ  ك مكزير يلٍ مؤممات ال هِك

 53  دمات العمكمِػرر  إدارة العامر  الصلر  الخػاي  المنايـ  اللرؼ  الزر مخصصر للصناير
 . 1خبِر  رنمُ مكزير يلٍ مياٗت أخرل

 367لػػػػػر درامػػػػػ يـ بلرنمػػػػػا مػػػػػنيـ همػػػػػا شػػػػػمؿ ال عػػػػػاكف  خصػػػػػِص مػػػػػن  للطلبػػػػػر اليزائػػػػػِرِف لمزاك  
ك  ػػُ إطػػار ال عػػاكف ك الممػػايدة  منلػػر مخصصػػر لل بػػادؿ العلمػػُ. 14م ػػربص ك  497 طالػػب

الث ا ِػػر اللرنمػػِر   لامػػت ىػػذه آخِػػرة بمػػن  الطلبػػر اليزائػػِرِف مػػن  ك لػػدمت لػػركض لليزائػػر  ػػُ 
ف ىذه اللئر مف الطلبر هما ِكضلو اليدكؿ   المكالُ .إطار  هِك

ر أمِرهُ(32يدكؿ رلـ )    ف الطلبر)بالملِكف دٗك  2(: الممايدات اللرنمِر لليزائر ل هِك
 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 المنكات

 42.4 41.3 39 39.7 40.8 37.1 31.9 الممايدات
اليزائػر ممػ  لر ك  رنمػا رغبػر  ػُ بػِف  بعػد إمػ  ٘ؿ  ػـ ي ػد إ لالِػر يدِػدة هما نشِر يلٍ أنػو 

 22 عدِليا  ُ   ـ   ك 1966أ ِرؿ  8ك هاف ذلؾ  الث ا ُ ك ال  نُ مكاصلر ال عاكف  ُ المِداف
ػػؿ  ر إل صػػاد اليزائػػرم  ػػُ ِػػ  ك المػػ٘ظ أنػػو  ػػُ لػػِف هانػػت ال ػػركض الممنكلػػر ل رل1970أ ِر

                                                 
1
 - Paul Balta et Claudine Rulleau , la politique Arabe de la France ) de De gaulle à Pompidou),op cit ,  

     p .240. 

2
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ملِػػػػػكف  160  1965ملِػػػػػكف مػػػػػنر  532) 1969إلػػػػػٍ  1965انخلػػػػػاض ممػػػػػ مر خػػػػػ٘ؿ   ػػػػػرة 
   لػد إزدادت بان ظػاـ -أيمػاؿ ث ا ِػر علِـ ك مػن  ك  -(     د هانت ال ركض الث ا ِر 1969منر

مػػػػػػنر  126.9   1967ملِػػػػػػكف مػػػػػػنر 114.3)  1969إلػػػػػػٍ  1967مػػػػػػف مػػػػػػنر  %24 بلػػػػػػكالُ
 .19691ملِكف منر  141.2  1968

 المرللر آكلٍ مف مِامر ال عاكف ملبِات     :الررع الثالث   
المغاربِر منيا ك الدكؿ الم كمطِر ك خاصر  CEEالخطكات آكلٍ لل عاكف بِف ميمكير اؿ  

 ك أ رزت ن ائ  ملبِر للغاِر نذهر منيا : كاضلر المعالـ  هانت ملدكدة يدا كغِر 
إي مػػاد يلػػٍ ال يػػارة  ػػُ ال نمِػػر إل صػػادِر ك إي مايِػػر للػػدكؿ الممػػ  لر ىػػك يامػػؿ يلػػب  - 

ِبػػِف  ِػػو أف  1971مػػنر  paul Bairochنشػػره بػػكؿ بػػاِركش  2ال خلػػؼ ليػػذه الػػدكؿ   ك  ػػُ م ػػاؿ
ػادة    لػُ مػنر اللارؽ بِف الدكؿ الم  دمر ك الدكؿ  هػاف اللػرؽ  1770الم خللر لـ ِ كلؼ يف الِز

 1870  ك ػُ مػنر  1/3بِف الدكؿ الم  دمر ك الدكؿ الم خللر ِمػاكم   ُ المدخكؿ الكطنُ لللرد
للرانمػػػكا  1952 ػػـ نشػػػره مػػنر  ر. ك  ػػػُ م ػػاؿ أخػػػ1970مػػنر  1/12  ثػػػـ للػػز إلػػػٍ  1/10بلػػغ 
           يزئِػػػػا  نا يػػػػر يػػػػف  بأنػػػػو ظػػػػاىرة كلػػػػدىا ال ػػػػاِر ِعػػػػرؼ  ِػػػػو ال خلػػػػؼ  francois perrouxبِػػػػرك

     .3عادلر الغِر الدكلِر  المبادٗت ال ياِرر
"Le sous développement est un phénomène historique engendré en partie par le 

commerce international" .  

همػا  ػُ   CEEالمشػاهؿ داخػؿ دكؿ الػػمِامر غِر كاضلر المعالـ ٓنيا أثػارت الهثِػر مػف  -    
ض يف الخمائر  بمبب الصادرات الزرايِػر لهػؿ مػف المغػرب ك  لالر إِطالِا ال ُ طالبت بال عِك

   كنس.
ػػر ملضػػٍ 5ىػػُ إ لالِػػات ملػػدكدة المػػدة) -  ضػػمنت يملػػر مػػف   مػػنكات(   ك ذات صػػبغر  ياِر

ـ المصػػػدرة إلػػػٍ دكؿ الميمكيػػػر آكركبِػػػر   كيػػػد ال لضػػػِ٘ت الخاصػػػر بأغلػػػب المػػػلل الصػػػنايِر
إي مػػػاد يلػػػٍ ال عػػػاكف الثنػػػائُ بػػػِف الميمكيػػػر إل صػػػادِر  ضػػػمنيا لممػػػايدات مالِػػػر ممنكلػػػر  

 : 4آكركبِر ك الدكؿ المغاربِر أظير ملدكدِ و بمبب

                                                 
 . 772مِرس  اِس   مريل مابؽ    يمِش صللر .  - 1

2
 -AISSA Khodri , op cit, p .84. 

3 -Ibid, p . 85 
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     ػػر كاضػػلر ك إمػػ را ِيِر أكركبِػػر كالػػدة لِػػاؿ الللػػكؿ إل صػػادِر المنامػػبر ال ػػُ غِػػاب رِؤ
 . ِيب إ باييا مل البلداف المغاربِر

      الطابل الثنائُ ليذه إ لالِات ِربط بِف هؿ لطر مغاربُ يلٍ لدل ك ميمكيػر اؿCEE 
 . دكف إي بار للبعد الييكم

 CEEإي مػدت الػدكؿ اؿ 1962 نلِذ إ لالِات ال ياِرر كايػو يػدة صػعكبات   ٓف  ػُ بداِػر  -
يلػػػػػٍ المِامػػػػػر الل٘لِػػػػػر المشػػػػػ رهر  لهػػػػػف بِرطانِػػػػػا ر ضػػػػػت ىػػػػػذه المِامػػػػػر بليػػػػػر أف ليػػػػػا دكؿ 

لث ) لندا  الهاِرِب(  الهكمنِك ك هرد  عؿ يلٍ ذلؾ إي مد آكركبِكف يلٍ أملكب  أم رالِا  نِكِز
ال عػػػػاكف  ػػػػُ  ل ِػػػػؽ ك ِػػػػرة إنػػػػدماج   ك هػػػػذا أمػػػػلكب ال عػػػػاكف المػػػػديـ   ك لػػػػد نػػػػ   يػػػػف ىػػػػذِف 

 ػػدىكر  أكركبػػا بمػػري ِف أك ك ِػػر ِف ىػػذا مػػف ييػػر   ك مػػف ييػػر أخػػرل ف مػػا ِمػػمٍ بػػػ :آمػػلكبِ
 . 1معدٗت ال بادٗت البِنِر آكركبِر يلٍ لماب بلداف الينكب 

ػػر  – هػػؿ مػػف  ػػكنس كالمغػػرب  يػػاكز ال عػػاكف  ػػُ إطػػار الثنػػائُ مػػل  رنمػػا  ك  عمػػؿ يلػػٍ  لِر
  . كىذا  ُ صال   رنما ك لللائيا . GATTلكانِف الػ يار يا ل شهِؿ منط ر  بادؿ لر  ُ إطار 

ػػر  CEEكمػػف مػػلبِات ىػػذه المِامػػر ىػػك أف دكؿ اؿ - مػػل الػػدكؿ  لػػـ  مػػطِل إبػػراـ إ لالِػػات  ياِر
ال ُ ليا إم ِازات لانكنِر  ُ المبادٗت ال ياِرر مل الدكؿ آكركبِر كرث يا يف إم عمار   مثؿ 

ركمػػا(   همػا  ربطيػػا إ لالِػات  عػػاكف ثنائِػػر مػل  رنمػػا بكامػػطر مػف معاىػػدة  227)المػػادة  اليزائػر
  .1962إ لالِات إِلِاف 

ػػػػر مػػػػل اؿ    هػػػػاف مشػػػػركطا  CEEإف  ممػػػػؾ اليزائػػػػر بيػػػػذا المهمػػػػب   ك كلِعيػػػػا ٗ لالِػػػػات  ياِر
ب كمػػِل إ لالِػػات  ػػػُ ميػػاٗت أخػػرل لػػػد ل ييلػػر ال نمِػػػر   كىػػذا هػػاف نياِػػػر للمِامػػر آكربِػػػر 

 مػػمٍ المِامػػر الم كمػػطِر مضػػر   مػػل إمػػ بداليا بمِامػػر كامػػعر شػػملت يػػدة مِػػادِف الميػػزأة الغا
              الشاملر .

    ( PMGالشامم  ) المتويطة اليةاي  ا     ;المطمب الثاني
ل د هاف لليزائر الدكر الِرادم  ُ اللد مف المبادٗت ال ياِرر الغِر م ها ئر بػِف دكؿ الميمكيػر 

ك دكؿ العالـ الثالث العربِر الم كمطِر يامر   ك الدكؿ المغاربِر  آكركبِر المش رهرإل صادِر 
المطلػػر يلػػٍ غػػرب لػػكض الم كمػػط مػػف الضػػلر الينكبِػػر ) اليزائػػر    ػػكنس   المغػػرب ( نظػػرا 
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من يػػر للملركلػػات لخصكصػػِر اليزائػػر  ػػُ ي٘ل يػػا مػػل الممػػ عمر اللرنمػػُ مػػف ييػػر   ك هدكلػػر 
ك الكمػائؿ  ني  الذم إ بع و اليزائر  ُ  لِرر إل صادىا مف ال بضر اللرنمػِرال مف يير أخرل  
ك الظػػركؼ المػػائدة لِنيػػا مػػف أيػػؿ  ػػأمِف مصػػادر الطالػػر   هػػؿ ذلػػؾ د ػػل  يلِيػػا ال ػػُ إي مػػدت 

  إلٍ النظر  ُ إيادة مِام يا  ُ لكض الم كمط . CEEبدكؿ اؿ
 يػاه ممػ عمرا يا   ك أىػـ آكركبِػر الميػزأة انيػاخ المِامػر ك نكض  هِلِر ممػاىمر اليزائػر  ػُ إ

امػػر آكربِػػر الم كمػػطِر اليدِػػدة   كلل ػػذهِر  ػػإف الميػػاٗت المدريػػر الميػػاٗت ال ػػُ شػػمل يا المِ
ػػد مػػف إر بػػاط اليزائػػر بػػدكؿ اؿ  ٓف اليزائػػر  رغػػب  ػػُ  CEEمػػف خػػ٘ؿ ىػػذه المِامػػر اليدِػػدة  ِز

 ػػػُ برنػػػام  الصػػػنايات المصػػػنعر الػػػذم رهػػػزت يلِػػػو   نمِػػػر إل صػػػاد يا مع مػػػدة يلػػػٍ الصػػػناير
ر إن اج الزرايُ المِامر البكمدِنِر   .   أما  كنس ك المغرب   د إي مدت يلٍ  طِك

              أىـ مياٗ ياك  م كمطِر شاملر عاكف العكامؿ الممايدة يلٍ  بنُ مِامر   ;الررع األول
  الم عل ر بياكالمبادئ                            

I :   العكامؿ الممايدة يلٍ  بنُ مِامر م كمطِر شاملر لل عاكف; 
ػػػر  ػػػُ  عاكنيػػػا مػػػل دكؿ العػػػالـ    إف اي مػػػاد الػػػدكؿ إل صػػػادِر المشػػػ رهر يلػػػٍ المبػػػادٗت ال ياِر

ؽ  الثالث الم كمطِر هاف  اش٘   ٓف النشاط ال يارم كلده ٗ ِل ؽ ال نمِر  بػؿ ىػك ميػرد  مػِك
مصػػنعر  ػػُ أمػػكاؽ دكؿ العػػالـ الثالػػث   كال ػػزكد بػػالمكاد آكلِػػر منيػػا   كيلػػٍ ىػػذا آمػػاس لمػػلل 

مماىم يا  ُ  نمِر إل صاد الدكؿ الم خللر   هما ب CEEهانت اليزائر المبالر  ُ مطالبر دكؿ اؿ
ػػر ييػػكد العػػرب  ػػُ لػػرب أه ػػكبر    الػػذم هػػاف مػػببا  ػػُ  1973هػػاف ليػػا الػػدكر اللعػػاؿ  ػػُ   ِك

  آكركبُ العربُ ك     مياؿ يدِد لللكار ك ال عاكف . ال  ارب
I -1 :اليزائر ك مكلليا مف مِامر اؿ خصكصِرCEE الميزأة ; 
الكضعِر ال ُ   مِز بيا اليزائر بعد إم  ٘ؿ مباشرة يعل يا   ممؾ بمكلبيا الصلب  ُ كيػو   

ػػر مػػل دكؿ اؿ   كCEEمِامػػر دكؿ ميمكيػػر اؿ بػػؿ طالبػػت بع ػػد   CEEر ضػػت ي ػػد إ لالِػػر  ياِر
ريػػل ذلػػؾ إ لالِػػات شػػاملر ل نمِػػر إل صػػادىا   ممػػا شػػهؿ ضػػغطا يلػػٍ دكؿ الميمكيػػر آكربِػػر  ِك

                                                                                   لٔمباب ال الِر :
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ك مد ػػو  دة ركمػػا   ىػػك لػػؽ مشػػركع مػػف معاىػػ 227ػػػػػ إف إمػػ ئثار اليزائػػر بإم ِػػازات المػػادة   
لِف أف دكؿ الميمكير إل صادِر المش رهر هانت  عامؿ اليزائر مثػؿ بػالُ الػدكؿ    ُ  1مؤل ر

آكركبِر  ُ الميمكير   كلِس مثؿ دكؿ العالـ الثالث   كىذا  ماشِا مل إ لالِات إِلِاف لل عاكف 
يػر مػل  رنمػا   لػد ِثِػر إشػهاؿ داخػؿ الميمك  227بِف اليزائر ك  رنما   ك إلغاخ العمػؿ بالمػادة 

 13ٓف اليزائر كهما ياخ يلٍ لماف كِزرىا للخاريِر يبد العِزز بك للِ ر إثر ِزار ػو للرنمػا  ػُ 
  هانػػػت  طالػػػب بضػػػميا إلػػػٍ الميمكيػػػر إل صػػػادِر آكركبِػػػر المشػػػ رهر دكف أف 1966دِمػػػمبر

ػػػػػػرِػػػػػػدرج  ِيػػػػػػا  بعػػػػػػدما ألػػػػػػرزت اليزائػػػػػػر مػػػػػػف ىػػػػػػذه آخِػػػػػػرة                                                                                                        . 2الللػػػػػػاظ يلػػػػػػٍ إم ِػػػػػػازات  ياِر
خاصػر   يػر إل صػادِر آكركبِػر ىػاـ يػداػػػػ أىمِػر إل صػاد اليزائػرم بالنمػبر للرنمػا ك للميمك 

هػػذلؾ نكيِػػر الخمػػكر  ك بػػالُ أيضػػاخ الميمكيػػر   ك الملركلػػات المصػػدرة إلػػٍ المػػكؽ اللرنمػػِر
ػر ال ػُ زادت مػف ركاج ال يػارة اللرنمػِر خاصػر ك آكركبِػر  يامػر ) ػـ شػرح ىػذا العنصػػر اليزائِر

 ػػُ إل صػػاد ميمكيػػر    لمػػا هانػػت اليزائػػر ممػػ عمرة  رنمػػِر إل صػػادىا هػػاف منػػدميا هلِػػامػػاب ا( 
لػد إي مػػدت يلِيػا  رنمػػا  ػػُ  البلػػار   ٓف اليزائػر م اطعػػر  رنمػِر مػػا كراخ آلِػػربطِر ػر  CEEاؿ

 . نمِر إل صادىا بصكرة خاصر
ػػػ إم را ِيِر  رنما  ُ منكات الخممِنات هانت  يدؼ إلٍ ربط هؿ مم عمرا يا إل صادِا   ل ٍ 

 poolبِر  شهؿ م اطعر اللرنؾ ب ِادة باِرس    الغرض ىك  شهِؿ لطب للعملر الصعبر آين
des devises étrangers 3 ٓف العم٘ت الصعبر الم لصؿ يلِيا  ُ المم عمرات  مِر مف  

طرؼ البنؾ اللرنمُ   مل  نظِـ أهبر مكؽ للمن يات الزرايِر طب ا للمرامِـ اللرنمِر الصادرة 
ال اِر    منيا المرمكـ الذم ِنظـ مِامر الخمكر الصادر  ُ نلس  1953مب مبر منر  30 ُ 

ك الم علؽ بمكؽ إن اج ك  كيِو الخمكر الذم خصص لليزائر ك الم ركبكؿ   المذهكر أنلا
ىذا دلِؿ دامغ  بنلس ال اِر    ك اللرنمُ  ك هذلؾ المرمكـ الم علؽ بمِامر اللبكب الصادر

ماس   د ياخ   يلٍ ىذا آ 4يلٍ إندماج الشامؿ لٖل صاد اليزائرم  ُ إل صاد اللرنمُ
و ٗ ن صكر  شهِؿ مكؽ   بأن 1956أ ِرؿ منر 21الصادر  ُ  Spaak ُ   ِرر مباِؾ 

                                                 
1
 -Bekenniche Otane,la coopération entre L’Union Europeenne et L’Algérie(Accord d’assocition),                 

O P U, 2006,p .  . 

2
 . 768مكِرس  اِس   مريل مابؽ   ص . - 

3
 - Pierre Moussa ,les chances économiques de la communauté franco- Africaine ,librairie Armand  

       Colin,1957,p .174. 
4
 - Ibid , P .178. 
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 ٓف  رنما  1دكف أف  ش رؾ  رنما ك مم عمرا يا كراخ البلار  EURAfricain إ ِر ِرأكركبِر ػػ
 يا بمكؽ م اطعر اللرنؾ   ثـ ديممكؽ مش رهر مل مم عمرا يا مف لبؿهانت لد شهلت 

 اللرنمُ.
ػػػػل الم عػػػػاملِف  ػػػػػػػ المِامػػػػر  ػػػػر إل صػػػػادىا مػػػػف اليِمنػػػػر اللرنمػػػػِر أيبرىػػػػا يلػػػػٍ  نِك ػػػػر ل لِر اليزائِر

إل صػػادِِف  ػػػُ ميػػػاؿ الملركلػػػات خاصػػػر  بلِػػػث لامػػػت بع ػػػد يػػػدة إ لالِػػػات مػػػل دكؿ منا مػػػر 
  ليػػا شػػرهات يم٘لػػر  ػػُ ىػػذا المضػػمار ك ىػػُ شػػرهات أمِرهِػػر  ػػُ مِػػداف  CEEلميمكيػػر اؿ

هػػػاف ىػػػذا يػػػام٘  ك ات مػػػف إ لػػػاد المػػػك ِ ُ) ركمػػػِا لالِػػػا(  الػػػنلط ك الغػػػاز الطبِعػػػُ ك شػػػره
خك ػػا مػػف الزلػػؼ آمِرهػػُ ك الركمػػُ   بمنط ػػر البلػػر الم كمػػط CEEأمامػػِا  ػػُ اى مػػاـ دكؿ اؿ

          ُ المنط ر .
 لشػػػػػػػرهات الب ركلِػػػػػػػر آينبِػػػػػػػراالرلابػػػػػػػر يلػػػػػػػٍ لامػػػػػػػت اليزائػػػػػػػر بلػػػػػػػرض  1967بعػػػػػػػد لػػػػػػػرب  ػػػػػػػػػػ 

 Philips, Mobil, Shell, Essa, Sinclair   2ك ىػػُ آمِرهِػػر ك اللرنمػػِر  آنيلكمهمػػكنِر

Mediterranean, El Paso Natural Gas et getty Oil        يلػٍ ىػذه الػدكؿ للعػدكؿ    هضػغط
ػػر  1968ٕمػػرائِؿ  ػػُ يػػدكانيا يلػػٍ  لمػػطِف   ك  ػػُ مػػام يػػف ديميػػا  لػػررت اللهكمػػر اليزائِر

 ػُ  ك ال لِػؿ مػف آمِرهِػر   لط لػدل الهثِػر مػف الشػرهات اللرنمػِر  أمِـ هؿ نشاطات  كِزل الػن
ِػػات الم لػػدة  ممػػهت بمِامػػر لِنػػر مػػل اليزائػػر ك لبلػػت ب ايػػدة    مػػل   ػػدِـ  51/49لػػِف أف الٗك

ك ىػػذا لػػـ ِلػػدث مػػل  رنمػػا   ممػػا أدل إلػػٍ  يِػػر لليزائػػر  ػػُ مِػػداف الملركلػػاتالممػػايدة ال هنكلك 
ػػر بداِػػر مػػف مػػنر  ػػدىكر الع٘لػػات اللرنمػػِر ا   لػػِف طالبػػت اليزائػػر بإيػػادة شػػركط  1969ليزائِر

ك ال ػُ  1971 براِػر  24 ػُ  إن يت بػإي٘ف  ػأمِـ الملركلػات ك   1965إ لالِر الب ركؿ لمنر 
  ل يا لم٘ت  أمِـ  ُ دكؿ أخرل إل داخ باليزائر ) مبؽ شرلو( .

  كنس ك المغرب نظرا لما ِلُ : ػػػػ الطابل إل صادم لليزائر ِخ لؼ  ماما يف اليار ِف
  ف المم عمر بعض م كمات الصنايات ك كرثت ي منر   132اليزائر مم عمرة  رنمِر لمدة

لِػػر ال ػػُ  ر هػػز ػػر ال ػػُ  ملهيػػا  ال لِك يلِيػػا للنيػػكض بصػػناي يا   بإضػػا ر إلػػٍ الخِػػرات الطالِك
 مف نلط ك غاز.

                                                 
1
 - Ibid ,p . 194. 

2
 - Hocine MAlti ,Histoire secrète du pétrole Algérien, éditions  : La Découverte, Paris, 2010,pp.  

             ,    . 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

  لركلات   بلِث إر لعت مداخليا ميائدات الإل ِاطيا المالُ م نامُ يدا بعد إم  ٘ؿ مف
  همػا  19711ملِكف دِنار يزائرم منر  1648إلٍ  1963ملِكف دِنار يزائرم منر  246مف 

 اّ ُ: ىك مبِف  ُ اليدكؿ
 (.1971-1961)إن اج الب ركؿ ك مداخلو باليزائر للل رة : (33)رلـيدكؿ  

Source :  A. SID Ahmed, op cit , p . 8                                                                        
مػػداخِؿ الملركلػػات مػػػاىمت  ػػُ إن عػػاش الكضػػػعِر المالِػػر لليزائػػر  ال ػػػُ شػػيعت يلػػٍ د ػػػل  -

  بلِث 1962إص٘لات إل صادِر ك ك ؽ إخ ِار إل صادم الذم  ضمنو مِثاؽ طرابلس 
             2ملِػػػكف  رنػػػؾ  رنمػػػُ 550   ال ػػػُ بلغػػػت 1965 مهنػػػت اليزائػػػر مػػػف  مػػػدِد دِكنيػػػا  ػػػُ مػػػنر 

ك ىذا هاف مببا  ُ د ل البنكؾ اللرنمِر  ُ إم مرار  ُ إلراض اليزائر مف أيػؿ إمػ راد المػلل 
ػػؿ المشػػاِرل الم ىػػذا ِػػدؿ نيػػزة مػػف طػػرؼ الشػػرهات اللرنمػػِر   اللرنمػػِر ك أخػػرل لل ييِػػز   كل مِك
ىػػػُ لِرصػػػر يلػػػٍ مصػػػالليا  ػػػُ بػػػؿ   اليزائػػػر يلػػػٍ لػػػرص  رنمػػػا يلػػػٍ مكاصػػػلر ال عػػػاكف مػػػل

إلػػػٍ إل ػػػراب مػػػف اليزائػػػر أهثػػػر مػػػف أم كلػػػت  CEEهػػػؿ ىػػػذه آمػػػباب  ػػػديك دكؿ اؿ اليزائػػػر.
ِػنعهس إِيابػا  CEEما  مػ لِد منػو ميمػكع دكؿ اؿ ل ٍ  ؤمف مصدرىا الطالكم   ك هؿمضٍ 

 يلٍ  رنما. 
ملاكضػات بشػهؿ رمػمُ يلٍ ىذا آماس   ػد   لػت الميمكيػر إل صػادِر آكركبِػر المشػ رهر 

ػػر ال يػػػارة اليزائػػػرم لعِاشػػُ ِػػػاهر مصػػػلكبا بمػػػلِر  ػػارة ال ػػػُ لػػػاـ بيػػػا كِز مػػل اليزائػػػر   أثنػػػاخ الِز
ػر بالمطالػب ال ػُ  ت  بلِث  ـ ربط المبػادٗ 19703مارس 16اليزائر بكي٘ـ بماِ   ُ  ال ياِر

                                                 
1
 -. Abdelkader SID Ahmed, op cit , p . 84 

 . 68يِ٘لُ بش٘غـ   مريل مابؽ   ص .  -  2
3
 - BEKENNICHE OTMANE , LA COOPEATION ENTRE L’union Européenne et L’Algérie,                   

                  (l’accord d’association)  OP CIT ,P .  . 
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إن اج 
بالملِكف 

 طف

31563 34679 37781 37476 44979 4:189 53611 5532449 589:643 47539 

يائدات 
الب ركؿ 
بالملِكف 

 د ج

6 357 
 
 

3:7 558 743 991 2223 2431 2461 2759 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ات إي مايِػػر مػػل  مػػكِر الكضػػعِ  ك ىػػُ ال عػػاكف إل صػػادم ك المػػالُ   ممػػهت بيػػا اليزائػػر
 . CEEللميايِرف الم ِمِف  ُ الدكؿ آكركبِر آيضاخ  ُ اؿ

ػػػر ال ػػػُ  بناىػػػا البرلمػػػاف آكركبػػػُ    ػػػـ ي ػػػد إي مػػػاع لػػػكزراخ  يلػػػٍ ضػػػكخ ىػػػذه الم  رلػػػات اليزائِر
لكضػػػل مليػػػـك  لدرامػػػ يا ك بػػػث الػػػرأم  ِيػػػا 1971 براِػػػر 09 ػػػُ ِػػػـك  CEE الخاريِػػػر لػػػدكؿ اؿ

إى دت اللينر  1971للمِامر آكركبِر  ياه البلر آبِض الم كمط   ك  ُ نياِر منر  مش رؾ
ػر)  كمػِل ميػاٗت إ لالِػات ال عػاكف(  ػُ صػال  الطػر ِف كهػاف  آكركبِر إلٍ الم  رلػات اليزائِر

إطػار مػل اليزائػر  ػُ  يلٍ نيػ  ىػذامِ٘د للمِامر الم كمطِر الشاملر . شريت  ُ ملاكضػا يا
ىذه المبادرة مل بػالُ دكؿ لػكض البلػر   عمِـ   ثـ أيلنت يف 1972مارس  21إلٍ  20دكرة 

بعػػػد  لػػػاىـ رؤمػػػاخ دكؿ كلهكمػػػات اليمايػػػر ك   1972الم كمػػػط  ػػػُ لمػػػر بػػػاِرس شػػػير أه ػػػكبر 
همػا    إ خاذىػا  ػُ  نمِػر منط ػر الم كمػط إل صادِر آكركبِر لكؿ الملاىِـ اليدِدة ال ُ ِيب

          اللهكمػػات م ل ػػكف ك  رؤمػػاخ الػػدكؿ « ػػُ نػػص المػػادة اللادِػػر يشػػر أف يػػاخ  ػػُ إيػػ٘ف بػػاِرس
ك دكف  رايل يف المزاِا ال ُ   م ل بيا الدكؿ ذات الع٘لات الخاصػر مػل الميمكيػر آكركبِػر   

 . »  1 م يِب الميمكير أهثر مف أم كلت مضٍ لطمكلات الدكؿ النامِر بلِث ِيب أف
ل نػػ ي  بػػذلؾ  لمػػلر يدِػػدة  ػػُ ي٘ل يػػا مػػل دكؿ لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط ك مػػمِت ىػػذه  

الػذم انبثػؽ ينػو مػا  Global approach 2آكركبػُ بػالمني  الشػامؿ أدبِػات إل صػادالرمػالر  ػُ 
 اصطل  يلٍ  ممِ و بالمِامر الم كمطِر .

ِف   مػػل آخػػذ بعػػِف ىػػذا المػػني  اليدِػػد هػػاف ِيػػدؼ إلػػٍ إلامػػر ركابػػط  عػػاكف بػػِف  شػػرهاخ م مػػاِك
إي بار مصال  مخ لػؼ آطػراؼ المعنِػر ملهكمػا  ػُ يػكىره بم  ضػِات ضػركِرر ٕلامػر نظػاـ 
 عاؿ لل عاكف إل صادم مػل دكؿ   بػاِف  ػُ ممػ كِا يا إل صػادِر ك إي مايِػر   همػا  خ لػؼ 

  ُ هكنيا أكركبِر أك غِر ذلؾ.
 ػػػُ ال بلػػػكر ينػػػدما صػػػادؽ يلِيػػػا ميلػػػس كزراخ  الشػػػاملر مػػػطِرل ػػػد بػػػدأت م٘مػػػ  المِامػػػر الم ك  

لػكض الم كمػط إلػٍ  العربِػر  ػُ دكؿالػ  ك لِنيا  ـ   مِـ  1973 ُ يكاف  اليماير آكركبِر

                                                 

 أماؿ ِكملُ  الع٘لات آكركمغاربِر مف ال عاكف إلٍ الشراهر  أطركلر ده كراه   يامعر اليزائر   هلِر  - 1
 . 38  ص . 2006الل كؽ   منر      
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( ك المشػرؽ العربُ)مصػر  لبنػاف  : المغػرب العربػُ) اليزائػر   ػكنس المغرب 1ث٘ثر منػاطؽ ىػُ
ا   آردف( ل ػػد هانػت أكركبػا  يػػدؼ إلػٍ  يزئػر اللػػكار ٕضػعاؼ المكلػػؼ  ك دكؿ الخلػِ  .  مػكِر

 زامػت    ألطػار ك ميػامِل يربِػرالعربُ ميما هاف نكيو مػل آخػذ  ػُ إبػراـ إ لالِػات ميػزأة مػل 
ال ػُ أدت إلػٍ نشػكب  ىذه المِامر الم كمطِر مل أزمر الب ركؿ بمبب الصراع العربُ إمػرائِلُ

 ػُ مكاييػر  ت صلكؼ العرب  لت مضلر ال كمِر العربِرال ُ كلد  الخالدة 1973لرب أه كبر
 آكركبُ . -إنط٘ؽ اللكار العربُ الدكؿ الغربِر المناصرة ٕمرائِؿ  كىك ن طر

I -2 ;  ُآكركبُ -اللكار العرب 
ك ِ صد بو اللكار الػذم ليػأت إلِػو دكؿ الميمكيػر إل صػادِر المشػ رهر  ػُ ظػركؼ مػا بعػد    

ِػػػػػات الم لػػػػػدة م ػػػػػِفلػػػػػدكؿ آكركبِػػػػػر أف الػػػػػدكل ِف العظك إدراؾ ا   1973لػػػػػرب أه ػػػػػكبر  ) الٗك
  صرؼ هؿ منيمػا با صػاؿ مباشػر مػل آخػرل ك بامػ  ٘ؿ يػف   آمِرهِر ك إ لاد المك ِ ُ(

بمبػادرة  آكركبػُ( – ) من ػدل اللػكار العربػُك لػد  ػـ  أمػِس ىػذا المن ػدل . 2لللائيا آكركبِِف
 .3 رنمِر مف أيؿ د ل اللكار بِف يامعر الدكؿ العربِر ك اللينر آكركبِر 

إي مػػػاع العربػػػُ  ػػػُ مػػػؤ مر لػػػكزراخ الػػػنلط العػػػرب  لمكلػػػؼ آكركبػػػُ منػػػذ البداِػػػر بانع ػػػادثر اأ ػػػ 
ػػػت  ػػُ  لػػكؿ إمػػ عماؿ الػػػنلط  ػػُ خدمػػػر ال ضػػاِا العربِػػػر    1973أه ػػػكبر  17المنع ػػد  ػػُ الهِك

مف نمػبر إن ايػو     ُ ثمف برمِؿ النلط   ك  ُ نلس الكلت  خلِض     ر ل  بلِث لرركا
شيِرا طالما أف دكؿ الميمكير آكركبِر لـ  ضغط يلٍ إمػرائِؿ لمغػادرة آراضػُ ال ػُ ال ل يػا 

 ك ىػػُ المػػرة آكلػػٍ ال ػػُ شػػيدت إ لالػػا بػػِف الػػدكؿ العربِػػر لػػكؿ خطػػكات ال لػػرؾ   19674مػػنر 
الػذم هػاف   1973يلٍ إصدار بِاف  ُ أه كبر  العربُ ك ىك ما أيبر دكؿ الميمكير آكركبِر

إف لػرار آكبِػؾ لػد ن ػؿ ك ٓكؿ مػرة المػلطر    بمثابر إن ٘ب يذرم  ُ مكلؼ إ لػاد آكركبػُ
كؿ إل صػػادِر إلػػٍ العػػالـ الثالػػث   ك هػػاف منطل ػػا لبػػدأ اللػػكار العربػػُ آكركبػػُ بعػػدما اي مػػل د

ك ا ل ػكا يلػٍ  ػ   ملاكضػات شػاملر مػف أيػؿ   1973ل معر بهكبنياىهف  ػُ دِمػمبر ا CEEاؿ
       ال عػػاكف مػػل ىػػذه الػػدكؿ ل نمِػػر إل صػػادِا يا ك صػػنايا يا  م ابػػؿ ضػػماف مصػػادر ال ػػزكد بالطالػػر 

                                                 

                 الطبعر آكلٍ  ر   دار كائؿ للنش21ي٘لات العرب الدكلِر  ُ مطلل ال رف اؿمعِد ل ُ  ك ِؽ  - 1
 . 183  ص .   2003منر         

 . 180المريل نلمو   ص .  - 2
3
 - dialogue-euro-arabe sur le site : http://www.medea.be/fr 

4 - BEKENNICHE OTMANE ,   Le partenariat EUroMediterraneen ( Les enjeux) , op  cit,p.19 . 
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ِ كا ػػؽ ك لكايػػد   لضػػِلُكهػػاف رد الػػدكؿ آكركبِػػر ىػػك  ػػرض  كلِػػل  يػػارم    ك بأثمػػاف مع كلػػر
 ُ شهؿ إ لاد يمرهُ أك منط ر  بادؿ لر هما هاف معمكؿ بو مػل  ػكنس ك المغػرب  GATTاؿ
 .19691منر

I -3 : المطالبر بنظاـ إل صادم يدِد  
  ديت دكؿ منظمر يدـ إنلِػاز إلػٍ  1973 ُ مؤ مرىا الرابل المنع د  ُ اليزائر  ُ مب مبر 

ِ ػِ  ظػركؼ أ ضػؿ لل  ػدـ إل صػادم ك إي مػايُ للبشػِرر   إلامر نظاـ إل صادم دكلُ يدِػد 
المنع ػػدة بنػػاخ  1974لعامػػر لٔمػػـ الم لػػدة مػػنر ك يلػػٍ إثرىػػا  ػػـ انع ػػاد دكرة إمػػ ثنائِر لليمعِػػر ا

ِ علػػؽ ال ػػرار    ػػاِرخِِف لػػراِرف اليمعِػػر العامػػر لٔمػػـ الم لػػدة  ا خػػذتيلػػٍ طلػػب مػػف اليزائػػر  
آكؿ إي٘ف بشأف إلامر نظاـ ال صادم دكلُ يدِد  كال رار الثانُ ِ علؽ  ببرنام  العمػؿ ٕلامػر 

 .نظاـ ال صادم دكلُ يدِد
ال ػُ هللػت بػإلرار ل ػكؽ الػدكؿ  1974ما بِف مب مبر إلٍ دِمػمبر  ك بعدىا ي دت دكرة أخرل  

 ػػُ اللصػػكؿ يلػػٍ معاملػػر  لضػػِلِر  ػػُ أمػػكاؽ  منيػػا لػػؽ الدكلػػر النامِػػر  ك كايبا يػػا إل صػػادِر
  24الدكؿ الم  دمر 

ك ِعػػػرؼ أِضػػػا بمػػػؤ مر  1975مػػػؤ مر اللػػػكار بػػػِف الشػػػماؿ ك الينػػػكب  ػػػُ دِمػػػمبر  ثػػػـ  ٘ىػػػا 
آغنِػػػاخ ك الل ػػػراخ الػػػذم ي ػػػد ببػػػاِرس لػػػكؿ لضػػػاِا الطالػػػر ك المػػػكاد آكلِػػػر ك ال نمِػػػر كالشػػػئكف 

م لػدة لل نمِػر ك ال يػارة الػذم ي ػد  ػُ نِركبػُ بهِنِػا  ػُ مػاِك المالِر كالدِكف  ثـ مؤ مر آمـ ال
  ك طرلػػػت  ػػػُ يػػػدكؿ أيمالػػػو لضػػػِ ِف م صػػػل ِف  ىمػػػا لضػػػِر المػػػكاد آكلِػػػر ك لضػػػِر 1976

المدِكنِر الخاريِر للدكؿ النامِر  ك مف خ٘لو   دمت الدكؿ النامِر ببرنام  مشركع م هامؿ لكؿ 
    ػػد ال رلػػػت  3أمػػػا  ِمػػا ِخػػػص المدِكنِػػر الخاريِػػػر لمػػػكاد آكلِػػر ك الملا ظػػػر يلِيػػا. أمػػعار ا

نب المخ للر بيػذا المبعِف ي د مؤ مر دكلُ ليذا الغرض   نالش  ِو هؿ اليكاك  رميمكير المبع
لػػػدكؿ النامِػػػر  ك  ػػػُ لكايػػػد يامػػػر لل خلِػػػؼ مػػػف يػػػبخ المدِكنِػػػر يلػػػٍ ا كضػػػلالمكضػػػكع   مػػػل 
 ضت الدكؿ الرأممالِر الم  دمر ىذا اٗل راح ك أصرت يلٍ ال لاكض مل هؿ بلد ر  اليانب اّخر

                                                 

دم يبد اليلِؿ  إنعهامات الشراهر اٗكركم كمطِر يلٍ ال يارة الخاريِر  ُ اليزائر  مذهرة مايم ر    - 1  ىِك
 . 68  ص .  2013يامعر ملمد خِضر  بمهرة  منر      

 لشماكم ملمد   إ ياىات اليدِدة لل يارة الدكلِر  ُ ظؿ العكلمر إل صادِر   أطركلر ده كراه دكلر  ُ  - 2
 . 35  ص  2006العلـك إل صادِر   يامعر اليزائر   منر     
 . 37المريل نلمو   ص .   - 3
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بلِث شملت ىذه المِامر لل عاكف مياٗت أخػرل نػذهرىا  ػُ العنصػر المػكالُ ل .مدِف يلٍ لد
. II: مياٗت ال عاكف  ُ إطار المِامر الم كمطِر الشاملر 
الدكؿ المغاربِر )  ػكنس  اليزائػر  المغػرب(  طتب ُ إطار المِامر آكركبِر الشاملر     د إر   

مػل هػؿ  1969لهنيػا  خ لػؼ يػف  لػؾ ال ػُ أبرمػت مػنر   CEEبا لالِات  عاكف مل ميمكيػر اؿ
ىػذا النػكع يػف إطػار ال يػارم الصػرؼ إلػٍ يِػؿ يدِػد مػف خػرج    بلِػث مف  ػكنس ك المغػرب

ت مالِػػػػر مخصصػػػر ل نمِػػػر ك                 كمػػػِل الصػػػنايات الزرايِػػػػرإ لالِػػػات لػػػد  ػػػـ إر اليػػػا ببرك كهػػػٗك
  :1ك الصنايات آخرل   لهف ىذه إ لالِات لد  رضت شركط ضارة للدكؿ المغاربِر نذهر منيا

  معدؿ صلر المطبؽ يلٍ المن يات الصنايِر المم كردة مف الػدكؿ الم كمػطِر الم عاكنػر مػل
  مػػػػا يػػػػدا المن يػػػػات النمػػػػِيِر ك المػػػػكاد الب ركلِػػػػر المهػػػػررة ) كىػػػػك مػػػػف صػػػػادرات  CEEدكؿ اؿ
 اليزائر(.

   ت المالِر للل رة بيند  يدِد ال  ـ إي ماد يلٍ ال ركض أهثر منو  1986-1981رك كهٗك
ف البنؾ آكركبُ لٖم ثمار  مما أدل إلٍ ضعؼ إم ثمارات  ُ دكؿ المغرب  يلٍ  مِك

 العربُ .
 II -1: ال عاكف ال يارم : 

ػػػر بػػػِف دكؿ اؿ     ك دكؿ  CEEاليػػػدؼ آمامػػػُ مػػػف ىػػػذا ال عػػػاكف ىػػػك  رلِػػػر المبػػػادٗت ال ياِر
ػػر ك  الم كمػطِر العػػالـ ثالثِػػر   ك  ػػأمِف إ ػػزاف أ ضػػؿ ل لػػؾ المبػػادٗت ب مػػِرل ك ِػػرة ال نمِػػر ال ياِر

لػػػٍ المػػػكؽ إل صػػػادِر إنعػػػاش الشػػػركط ال ػػػُ  مػػػن  دخػػػكؿ من يػػػات الػػػدكؿ الم كمػػػطِر الم خللػػػر إ
آكركبِػػر المشػػ رهر   همػػن  رخػػص ال صػػدِر مػػف الػػدكؿ المغاربِػػر الث٘ثػػر إلػػٍ المػػكؽ آكركبِػػر 
المشػػػػ رهر   مػػػػل إيلائيػػػػا مػػػػف الرمػػػػـك اليمرهِػػػػر بامػػػػ ثناخ المػػػػكاد الزرايِػػػػر ال ػػػػُ  خضػػػػل ل ػػػػانكف 

 : 2إف إ لالِر ال عاكف ال يارم لد كضعت أىداؼ لث٘ثر يكانب  اللصص
ِعػػال  النظػػاـ المطبػػؽ يلػػٍ المن يػػات الصػػنايِر لػػدكؿ العػػالـ الثالػػث ل ػػٍ  لػػ   :اليانػػب آكؿ   

 إلٍ المكؽ إل صادِر آكركبِر المش رهر .
 ِعال  النظاـ المطبؽ يلٍ المن يات الزرايِر . :اليانب الثانُ  
 إخ ص بآلهاـ المش رهر . :اليانب الثالث  

                                                 
1
 - site : www.Medea .be/ fr 

2 - Bekenniche otmane , , Le partenariat EUroMediterraneen ( Les enjeux), op cit ,p .30 . 
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 المن يات الصنايِر : -أ
بالدخكؿ اللر للمن يات الصنايِر  ُ أمكاليا   كذلؾ بإيلائيػا مػف  CEEل د مملت دكؿ اؿ   

الرمػػـك اليمرهِػػر كدكف  لدِػػد همػػُ ليػػا  بامػػ ثناخ الػػكاردات آكركبِػػر مػػف المػػكاد الب ركلِػػر ال ػػُ 
 . 1بالنمبر للللِف   هؿ منر ك     خضعت لنظاـ الم ؼ الذم ِر لل بػ

  المن يات الزرايِر : -ب 
ِلػدد لمػب المن كيػات  ينػاؾ  خلِضػات ملصػكرة مػا  طبؽ يلٍ المن يات الزرايِػرمالنظاـ ال  

ك بعػػػػض ال كايػػػػد   ©لػػػػبعض المن يػػػػات ك خاصػػػػر آهثػػػػر لمامػػػػِر( 100%إلػػػػٍ  20%بػػػػِف )
 :  2الممنكلر هانت  يدؼ إلٍ لماِر المن يات الزرايِر آكركبِر مف خ٘ؿ

 الزرايِر المش رهر  كذلؾ بال راـ آمعار المريعِر .إل راـ ال دابِر المِامِر  -
 . ِعطُ اللؽ  ُ ال خلِضات اليمرهِر كضل يدكؿ زمنُ لٖم راد -
II -2 : ُال عاكف المالُ ك ال  ن : 
ر ي٘لات ال عاكف بِف الدكؿ الم كمطِر المائرة  ُ طِرؽ النمك         إنو المند الملرؾ ل طِك
 خصِص أربعر  1978  بلِث  ـ منذ إل صادِر آكركبِر المش رهرر ك دكؿ الميمكي 

ِ ـ بكامط يا لصكؿ دكؿ ينكب الم كمط يلٍ   ت مالِر مكزير يلٍ   رات من ظمربرك كهٗك
ر ال ِمر   بلِث ا خذت ىذه الممايدات ث٘ثر صكر : إما بشهؿ  أغللر مالِر لِمت م ماِك

  أك من  مالِر مشركطر م دمر مف  BEIلركض م دمر مف لبؿ البنؾ آكركبُ لٖم ثمار 
 . 3ر مف طرؼ الميمكير أِضامِزانِات دكؿ الميمكير إل صادِر آكركبِر   أك ىِبات ممنكل

  ػأثِر أما ال عاكف  ُ المياؿ المؤمما ُ    د   رر إلامر إي ماع دكرم لميلس  عػاكف   ك لػت 
          الثنائِػػر بػػِف الميمكيػػر إل صػػادِر آكركبِػػر لينػػر  عػػاكف ل طبِػػؽ إ لالِػػات  شػػهِؿ ىػػذا آخِػػر

 .  4طِر الشاملرر المعنِر بالمِامر الم كمِك دكؿ الم كمط الثالث

                                                 

                      مايم ر   درامات أكركم كمطِر   يامعر مذهرةزهرم مِرـ  البعد إل صادم للع٘لات آكركمغاربِر    -1
 . 41  ص . 2011أبك بهر بل اِد  لمماف   منر 

©
             ر      البصؿ     ك  ُ لدكد يدكؿ زمنُر الطماطـ  %(60إل30ٍ خلِضات   راكح ما بِف ) - 

 مام . 15 ِلرم ك  15ما بِف       
  45ماؿ   مريل مابؽ      ص . آِكملُ  -2

ص . مريل مابؽماِؿ معِد      - 3  . 65  ن
 . 68ص.  نلس المريل  - 4
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III :ادٗتالمبادئ الم عل ر بالمب  
ػػر نصػػت يلػػٍ يػػدـ  طبِػؽ مبػػدأ ال ـرغػ     معاملػػر بالمثػػؿ كمبػػدأ يػػدـ ال مِِػػزأف المبػػادٗت ال ياِر

لهف مف يير أخرل  لؾ إ لالِات ال ُ  ـ إبراميا مل الدكؿ الم كمطِر العالـ ثالثِر هانػت  زخػر 
 ال ِكد الهمِر ك  لدِد آمعار المريعِر مل  طبِؽ لايدة المنشأ.ك هذلؾ  بالشركط إل راِزر  

III -1 : مبدأ يدـ المعاملر بالمثؿ  : 
ال ايػدة ال ػُ  عمػـ يلػٍ يمِػل الشػركط  ػُ المعػام٘ت مػا  إذا هاف مبدأ المعاملػر بالمثػؿ ىػك     

ػر دكلػر ضػعِلر إل صػادِا ك  بِف الدكؿ    إنو ٗ ِمهف  طبِؽ المعاملر بالمثؿ بػِف دكلػر م  دمػر لِك
غِر م طكرة   يلٍ ىذا آماس ك مف أيؿ من  أ ضلِر ل نمِر الدكؿ الم خللر   ك إيػادة  نظػِـ 

ػػػر     ػػػد  ػػػـ  مبػػػدأ   بنػػػُ CNUCEDمػػػؤ مر آمػػػـ الم لػػػدة لل يػػػارة ك ال نمِػػػر ػػػُ المبػػػادٗت ال ياِر
هػػاف مبػػدأ الدكلػػر   ك ملػػاده ىػػك أنػػو إذا  1964ك هػػاف ذلػػؾ مػػنر    GATTيهػػس مبػػادئ اليػػات 

ػػر بػػِف دكل ػػِف م هػػا ئ ِف إل صػػادِا    إنػػو لػػِس هػػذلؾ  آكلػػٍ بالرياِػػر ممهنػػا  ػػُ الع٘لػػات ال ياِر
بػػِف دكل ػػِف لػػك يـ إل صػػادِر غِػػر م عادلػػر   ك  ػػـ  طبِػػؽ مبػػدأ يػػدـ المعاملػػر بالمثػػؿ بػػِف دكلػػر 

 . 1976منر  ك أخرل م خللر ٓكؿ مرة  ُ إ لالِر لكمُ م  دمر
  ٓف يػػدـ   طبِػػؽ مبػػدأ المعاملػػر بالمثػػؿ ِشػػهؿ خطػػرا يلػػٍ الػػدكؿ الضػػعِلر ك الغِػػر م طػػكرةإف 

المماكاة  ُ ال نمِػر ِلػرض  يػاكز العمػؿ بمبػدأ المعاملػر بالمثػؿ    ال عػاكف  ػُ النمػك إل صػادم 
مل  طبِؽ المعاملر بالمثؿ ِل   ىِمنر ال كم يلٍ الضعِؼ ك ىذا ِ نالض مل مبػدأ الممػاكاة  ػُ 

 مليػـك الممػاكاة ىػك يػكىر شػرط المعاملػر الكطنِػر ال ػُ  ضػمف المنا مػر العادلػر لهػؿ  .1لمػِادة ا
 الملل ك المن يات ميما هاف منشؤىا .

III -2: مبدأ يدـ ال مِِز 
            GATTيدِػػدة  ػػُ إل صػػاد الػػدكلُ منػػذ نشػػأة اؿ مػػرة ظيػػر  مبػػدأ يػػدـ ال مِِػػز ه ايػػدة آ      

لضػماف مبػدأ يػكىرم ىػك مبػدأ الدكلػر آكلػٍ بالرياِػر   ىػذا ه ايػدة يامػر إذا  طبِ و ضػركرم ك 
هانػت آطػػراؼ الم عالػدة م مػػاكِر  ػػُ النمػك إل صػػادم   لهػف ىػػذا المبػػدأ لػد كردت يلِػػو بعػػض 
إمػػػ ثناخات لػػػدخكؿ المػػػلل إلػػػٍ بعػػػض آمػػػكاؽ  لصػػػلت بعػػػض الػػػدكؿ الضػػػعِلر يلػػػٍ معاملػػػر 

   2م اطعر اللرنؾ يلٍ معاملر  لضِلِر  ُ إطػار معاىػدة ركمػا لضِلِر   هما  ُ لالر لصكؿ 

                                                 
1
 - AISSA Khodri, op cit, p .   . 

2
 - Bekenniche otmane, Le partenariat EUroMediterraneen ( Les enjeux), op cit ,p. 34.35. 
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ػر مػل الميمكيػر إل صػادِر آكركبِػر  52ك  ـ  أهِد ذلؾ  ُ المػادة  مػف إ لالِػر ال عػاكف اليزائِر
همػا أنػو مػف خػ٘ؿ  بأنور ٗ ِلرض المعاملر بالمثؿ مابِف الطر ِف  ُ  طبِػؽ مبػدأ يػدـ ال مِِػز .

 غِر ميبػرة يلػٍ المعاملػر بالمثػؿ   الدكؿ المغاربِر    إف ىذه آخِرة ك CEEإ لالِات بِف اؿ
 . CEE 1ؿبؿ  كا ؽ يلٍ مبدأ الدكلر آكلٍ بالرياِر لميمكير ا

III-3: لايدة المنشأ   
   ِمم  مليكـ المنشأ إضلاخ ينمِر إل صادِر يلٍ الملل ال ُ ِ ـ  بادليا  ُ ال يارة الدكلِر     

دد مػػػف ذلػػػؾ ٓنػػػو إي بػػػارا لهػػػكف المن يػػػات لصػػػِلر ممػػػاىمات  راهمِػػػر ك لػػػِـ مضػػػا ر خاصػػػر بعػػػ
ػا   بلِػث ِػ ـ  لدِػد  المن يِف  ػُ بلػداف مخ للػر     ػد أضػلٍ  لدِػد منشػأ المن يػات أمػرا يكىِر

       لكايد المنشأ المنصكص يلِيا  ُ إ لالِات ك ؽ ليـ ال شغِؿ ك نمبر المهكف آينبػُ
يلػٍ أف ِهػكف منشػأ المػلعر  لُ  ُ ملعر ما   ك ِ كلؼ اللصػكؿ يلػٍ إيلػاخ اليمرهػُك المل

ػػػؽ  CEEلػػػدكؿ اؿ المصػػػدرة ىػػػك الدكلػػػر الطػػػرؼ  ػػػُ المشػػػارهر   أك يبػػػر  صػػػنِعيا بيػػػا يػػػف طِر
 . 2 إضا ر مهكنات ذات منشأ أكركبُ أك مف دكلر أخرل يضك  ُ منط ر ال يارة اللرة

III -4 : الشركط إل راِزر 
ىػػك إن  ػػاص مؤلػػت مػػف آلهػػاـ إ لالِػػر  ػػُ لالػػر لػػدكث صػػعكبات ضػػارة ٓلػػد آطػػراؼ      

 لػػُ ميػػاؿ المبػػػادٗت العامػػر الليػػكخ إلػػػٍ ال ِػػكد ممػػمكح بػػػو ٓمػػباب يمكمِػػر مثػػػؿ لالػػر لماِػػػر 
الصػػلر العمكمِػػر   ك لماِػػر صػػلر ك لِػػاة اللِكانػػات ك النبا ػػات ك الثػػركات الكطنِػػر ال ػػُ ليػػا 

ػػر ك الصػػنايِر ك  لِمػػر  نِػػر ك ػػر  اِرخِػػر ك لماِػػر الملهِػػر اللهِر لهػػف بشػػرط أف ٗ  هػػكف  ال ياِر
ك يلٍ ىذا آماس  لُ الع د النيائُ  ُ دكرة آركغكام    الملل.ىذه ال ِكد كمِلر لل مِِز بِف 

ِػػػ ـ  طبِػػػؽ لايػػػدة المنشػػػأ يلػػػٍ المػػػلل   ػػػـ إصػػػدار إيػػػ٘ف مػػػف طػػػرؼ الػػػدكؿ الم عالػػػدة يلػػػٍ أنػػػو
 المم لِدة مف المعاملر ال لضِلِر .

ك  ػػػػُ ظػػػػؿ ىػػػػذه الشػػػػركط دخلػػػػت الػػػػدكؿ المغاربِػػػػر  ػػػػُ ي ػػػػد إ لالِػػػػات  عػػػػاكف مػػػػل الميمػػػػكع  -
  لهف ىذه إ لالِات لـ  هف يمايِر بلؾ هانت ثنائِر بِف هؿ دكلر مغاربِر إل صادِر المش رهر

ك   CEEك ىػػػذا بمػػػبب إنضػػػماـ دكؿ أكركبِػػػر يدِػػػدة إلػػػٍ ميمكيػػػر اؿك الميمكيػػػر آكركبِػػػر   
المشاهؿ ال ُ مبب يا للدكؿ المغاربِر مف لِث صادرا يا   ل د لاكلت ىذه آخِػرة  أمػِس يبيػر 

                                                 
1
 - -   europe information ,  commission des commutes europeènne , op cit , p. 14 . 

2
دم يبد اليلِؿ     -   . 90ص .     مريل مابؽىِك
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ل كلِد مكلليا  لِػث  هللػت هػؿ لهكمػر معِنػر بالػد اع يػف ملػؼ معػِف أمػاـ  1975مكلدة منر 
لليزائػر  الِز ػكف ل ػكنس ك المن كيػات الزرايِػر للمغػرب ك ذلػؾ اللينر آكركبِر: الخمكر بالنمبر 

لهف الخ٘ ات اليزائِرر المغربِر لػكؿ الصػلراخ الغربِػر لالػت    1طب ا لمبدأ الك رة ك ال خصص
دكف نياح ىذه المبادرة   كهاف ىذا مكلل لكة للميمكير آكركبِر   ك يلٍ ىػذا الكضػل المشػ ت 

مػػل الميمكيػػر ال ػػُ  رضػػت يلػػٍ البلػػداف الث٘ثػػر ض يلػػٍ لػػدل أخػػذت هػػؿ دكلػػر مغاربِػػر   لػػاك 
كضعِر مش رهر إزاخ مِام يا   ٓف هؿ إ لالِػات هانػت م طاب ػر مػل ال صػكر الشػمكلُ ٓكركبػا 
يلػػػٍ صػػػعِد مِامػػػ يا الم كمػػػطِر . كن  بػػػل مػػػف خػػػ٘ؿ ىػػػذه الدرامػػػر هِلِػػػر  عامػػػؿ ك إل ػػػراب دكؿ 

  ض  ذلؾ لالر اليزائر.مف هؿ دكلر  كهؿ لمب أىمِ و  ك نك  CEEاؿ
                                  اليزائرم  ُ إطار م عدد آطراؼ -ال عاكف اللرنمُ                 :الثانيالررع  

  أىـ مظاىر ال  ارب ك  1976منر آكركبُ -إ لالِر ال عاكف اليزائرم )              
  (اللرنمُ -اليزائرم                              

 I -  ك مياٗ يا 1976آكركبُ منر -إ لالِر ال عاكف اليزائرم 
      I-1-  1976 آكركبُ منر -إ لالِر ال عاكف اليزائرم. 
ال ػُ  بعد ململر ال طػكرات ال ػُ طػرأت يلػٍ ي٘لػات ال عػاكف آكركبِػر الم كمػطِر المغاربِػر    
 ممػا، منر     د  ـ ال كصؿ إلٍ إبراـ إ لالِات  عاكف أهثر شمكلِر مف مػاب  يا 15أِزد مف دامت

  همػا  CEEك دكؿ اؿ الػدكؿ المغاربِػربِف  ِعهس مم كل ال  ارب  ُ إطار ىذا ال عاكف اليدِد 
ِبرز مدل  طػكر ي٘لػات ال عػاكف بػِف  رنمػا ك اليزائػر م ارنػر بع٘لػر اليزائػر مػل بػالُ دكؿ اؿ 

CEEهمػػا مػػبؽ ذهػػره   ػػد ا   لػػت اليزائػػر ملاكضػػا يا مػػل ميمكيػػر اؿ .CEE  ك   1972مػػنر
ػػؿ  26 ػػُ  2ان يػػت بػػإبراـ إ لالِػػر  عػػاكف ك ال ػػُ دخلػػت لِػػز ال نلِػػذ  ػػُ شػػير نػػك مبر  1976أ ِر

لهنيا لـ  خلك مف المشاهؿ ال ُ ريلت ال عاكف لصال  الدكؿ آكركبِر المش رهر       3 1978

                                                 
 . .53  ص.مريل مابؽمعمر ملِـ    - 1
2
المبرمر بِف  ِر ِ ضمف المصادلر يلٍ إ لال 1976دِممبر  29الصادر ب اِر   76/201المرمـك رلـ  - 

 المعدلر  1977 براِر  27الصادرة ب اِر    17اليزائر ك الميمكير إل صادِر آكربِر   يِردة رممِر رلـ 
 .1977يانلُ  12الصادرة  ِر   04لليِردة الرممِر رلـ 

3
 ِصؿ بيلكلُ  ال يارة الخاريِر اليزائِرر بِف إ لاؽ الشراهر آكركم كمطِر ك إنضماـ إلٍ المنظمر  -  

 . 114  ص .  2012  منر   11العالمِر لل يارة   ميلر البالث   العدد رلـ 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

إلػػػػٍ اللػػػػارؽ  ػػػػُ النمػػػػك إل صػػػادم مػػػػف ييػػػػر ك  ػػػػُ آيضػػػػاخ المشػػػػهلر للميمكيػػػػر كىػػػذا رايػػػػل 
 ت  ياِرر مل اليزائر منذ ال دِـ.آكركبِر  يُ الدكؿ ال ُ ليا ي٘لا

I-2-  مياٗ يا. 
ك نكضػ  ذلػؾ مػف خػ٘ؿ يكانػب   الطرؼ اليزائرممم كل لـ  رلٍ مم كِات ال عاكف إلٍ طمكح 

ال عػػاكف المبرمػػر بػِف اليزائػػر ك ميمكيػر  دكؿ المػػكؽ آكركبِػػر  ال عػاكف ال ػػُ يػاخت بيػػا إ لالِػر
 المش رهر.

I-2-1-  :ال عاكف ال يارم الملدكد  : 
رغػػـ إر لػػاع صػػادرات اليزائػػر مػػف الب ػػركؿ ك الغػػاز الطبِعػػُ ا يػػاه دكؿ الميمكيػػر آكركبِػػر   

 إف المِزاف ال يارم ب ُ  ُ صال  ىذه آخِرة نظرا لمعدؿ إمػ راد الم نػامُ مػف  المش رهر  
مػػل إنخلػػاض مػػعره    1980طػػرؼ اليزائػػر ىػػذا مػػف ييػػر   ك إر لػػاع إن ػػاج الب ػػركؿ بعػػد مػػنر 

  ك ىك المبب آمامُ  ُ ألداث  1990ال ُ  كاصلت إلٍ منر  1986مما أدل إلٍ أزمر 
 الكيير اٗل صادِر لليزائر.  ال ُ غِرت 1988أه كبر 05

ػر بػػِف اليزائػػر ك دكؿ الميمكيػػر آكربِػر أف ىػػذه آخِػػرة ىػػُ  ك الم٘لػظ  مػػف المبػػادٗت ال ياِر
ِػػات الم لػػدة آمِرهِػػر )%72.8الزبػػكف آكؿ لليزائػػر) (  أمػػا يلػػٍ الممػػ كل %14.2( لبػػؿ الٗك

 ِما ِخص الصادرات   د  رايعت  رنما إلػٍ  كطالِا  ِاللردم   د  رايعت  رنما  ارهر مهانيا ٕ
اليزائرم    الر بر الثالثر . هما أف إ ماع دائرة المكؽ آكركبِر المش رهر أثر ملبا يلٍ إل صاد

بعػػدما دخلػػت ىػػذه الػػدكؿ  ػػُ منا مػػر الػػدكؿ المغاربِػػر مػػف لِػػث المن يػػات الزرايِػػر ك الصػػنايِر 
 ض البلػر آبػػِض الم كمػط ك ينكبػػو  شػماؿ لػػك يامػر   ك زادت  ػُ  ػػارؽ ال نمِػر بػػِف ضػل ُ 

مف  يار يا الخاريِر مف الػدكؿ     أهثر مف  فؤم  إذا هانت دكؿ المكؽ آكركبِر المش رهر 
 . 1مف  يار يا مل دكؿ الميمكة آكركبِر المش رهر    المغاربِر   يذا آخِر ٗ ِؤمف مكل 

 I-2-2- : ىُ ُ ىذا المياؿ   الن ائص المميلرأىـ :  ال عاكف إل صادم الملدكد : 
I-2-2-1-   ُ الزرايُ النشاط  
  بػِف الطػر ِف آكركبػُ ك اليزائػرم   بػؿ  ريدـ  ميِؿ أم مبادرة لل عػاكف  ػُ مِػداف الزرايػ

بلِػػػث أف إر لػػػاع يػػػدد   ممػػػ كل زرايػػػُ م طػػػكر ل ػػػأمِف غػػػذائيابػػػالعهس اليزائػػػر لػػػـ  صػػػؿ إلػػػٍ 
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 -  BEKENNICHE OTMANE, LA COOPEATION ENTRE L’union Européenne et L’Algérie,                   

                  (l’accord d’association), OP CIT ,P .    . 
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ك مػػف أمِرهػػا الشػػمالِر    CEEاؿ خاصػػر ملصػػكؿ ال مػػ  مػػف دكؿالمػػهاف د عيػػا إلػػٍ إمػػ راد 
للت بالب٘د منكات الثمانِنػات    ك ىذا رايل إلٍ ٓزمر اليلاؼ ال ُ   لغت نمبر إم راد بك 

ال ػػُ إمػػ كردت  ِيػػا اليزائػػر لػػكالُ  1989للملاصػػِؿ الزرايِػػر خاصػػر مػػنر مػػل اي ِػػاح اليػػراد 
 ملِكف طف مف ال م  .  7481

   ػػػػ ػػػػـ مػػػػن لِػػػػر يػػػػف طِر      خلػػػػِض الل ػػػػكؽ اليمرهِػػػػر   ػػػػراكح مػػػػا بػػػػِف ؽإم ِػػػػازات  عِر
مػػػف طػػػػرؼ دكؿ المػػػكؽ آكركبِػػػػر إلػػػٍ اليزائػػػػر لػػػبعض المن يػػػػات الزاريِػػػر آهثػػػػر      إلػػػٍ

لمامِر   مل العلـ أف ىذه إم ِازات  ُ الل ِ ر  يدؼ إلٍ لماِر المن يات الزرايِر آكركبِر 
 : 1مف خ٘ؿ ما ِلُ

 .              إل ػػػػػػػراـ ال ػػػػػػػدابِر الزرايِػػػػػػػر المشػػػػػػػ رهر بػػػػػػػال راـ آمػػػػػػػعار المريعِػػػػػػػر للخضػػػػػػػر ك اللكاهػػػػػػػو   -
  خلِضات يمرهِر لٖم راد لمب يدكؿ زمنُ مضبكط.  –
ض شػػػػرط يػػػػدـ المعاملػػػػر بالمثػػػػؿ بمػػػػن  دكؿ الميمكيػػػػر آكربِػػػػر معاملػػػػر الدكلػػػػر آكلػػػػٍ  –  عػػػػِك

ػر ال لضػِلِر  هػـ  عمػؿ هػؿ مػف اليزائػر  2بالرياِر   ك ِعنُ ذلؾ من  ىذه الػدكؿ الظػركؼ ال ياِر
ك دكؿ الميمكيػػػر آكركبِػػػر يلػػػٍ إل ػػػراـ يػػػدـ إغػػػراؽ المػػػكؽ مػػػل ينػػػب ال مِِػػػز بػػػِف المػػػلل ك 

     المؤممات ك الشرهات .                                                                                 
 I-2- 2-2-  ُ  الصنايُ النشاط : 

بعدما كضعت اليزائر لايدة صنايِر للنيكض بالصناير منكات المبعِنات     د يرؼ ىذا 
ؿ المالُ ك ش   ال طاع  دىكرا منكات الثمانِنات   بمب إنخلاض أمعار الب ركؿ ك للر ال مِك

  بإضا ر إلٍ ندرة الممايدات اللنِر  هؿ ىذه آمباب  CEEالممايدات المالِر مف دكؿ اؿ 
            يعلت هبِرات المؤممات الصنايِر اليزائِرر ٗ  ملؾ لدرة  نا مِر يلٍ المم كل العالمُ.
ل د ظلت اليزائر  ع مد يلٍ صادرات الملركلات  ُ د ل ييلر النشاط إل صادم   الذم 

مؿ   لِدم إنو ي خرايِر   ط ك  صدِر المكاد الخاـ يات إم ِع مد بالدرير آكلٍ يلٍ الصنا
ر الصنايات الب ركلِر  ُ اليزائر ل ٍ ٗ  م غنُ ىذه  اٗم  ٘ؿمنذ  ِيدؼ إلٍ يدـ  طِك
 هثِؼ اليزائر مف  ك رهر يامر ك المكؽ اللرنمِر خاصر  خِرة يف المكؽ آكربِر المش آ
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 45 ص . مريل مابؽ أماؿ ِكملُ   - 
ـ أثر إ لالِر الشراهر العربِر  -2  يامعر الدكؿ العربِر     ِرر المنظمر العربِر لل نمِر الزرايِر   )درامر   ِك

 . 55  ص .  1999أه كبر آكركبِر يلٍ الزراير آكربِر ( الخرطـك      
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ر إن اييإم ثمارات الب انخلاض معر الب ركؿ زاد مف لدة المدِكنِر ا الب ركلُ  لهف  ركلِر ل طِك
خصصر مبمبب يدـ هلاِر الممايدات المالِر  ال 1986ال ُ بلغت ار لاع مخِؼ خاصر منر 

ت آ  ربعر  . لليزائر مف خ٘ؿ البرك كهٗك
      I-2- 2-3-  ُ ُاليانب المال :  

ت مالِػر   بػِف اليزائػر ك دكؿ المػكؽ آكركبِػر  1ل د  ضمف إ لػاؽ ال كلِػل يلػٍ أربػل برك كهػٗك
 ملِػكف إِهػك 909بمبلغ مالُ لػدر بػػ  1996إلٍ غاِر  1976المش رهر  غطُ الل رة المم دة مف 

ت المالِر لمب آكلكِر ك  : ك  ـ  كِزعيا هآ ُ 2خصصت ىذه البرك كهٗك
 : 1981إلٍ  1976البرك كهكؿ آكؿ للل رة المم دة مف    -أ             

 أغلب إنياز  ُ ام غلت ملِكف إِهك    منو صرؼ ملِكف إِهك      ب ِ در مالُ بمبلغ
لِػر ) الزرايػُ بال طػاع الم علػؽ البرك كهػكؿ ضمف أدريت ال ُ المشاِرل ( ك     ك ال نمِػر الِر
 ك ال هكِف المينُ ك الصنايُ . (     ُ )( ك الم    البِئر )

  1986إلٍ   1982بِف  ما الثانُ البرك كهكؿ -ب                   
امػؿ ه بشػهؿ ام غ٘لو  ـ إِهك ملِكف     منو صرؼ  إِهك ملِكف     ب لدر مالُ بغ٘ؼ

  ُ المشاِرل ال الِر :   
  ( (    مِِر المِاه ك الطالر )    البنٍ ال ل ِر    ). 
 الزرايُ .                                                                               بال طاع خاصِف مشركيِف
  ف مشركع                                       .إِهك  ملِكف     بمبلغ   دِر ب هللر زرايِِف ممِِرف  هِك
 ف مشركع  .إِهك ملِكف      هللر البلرم الصِد مياؿ  ُ  هِك

 1991إلٍ  1987بِف  ما الثالث البرك كهكؿ  -ج                  
 اسثزفبز ح١ث  % .  ٠ؼبزي ِب ِٕٗ اسزغً إِهك ملِكف     مف صرؼ إِهك  ملِكف     بمبلغ

للبنػٍ  %50 كالل٘لِػر  ال ايدِػر المنشػتت ك لليِاهػؿ كييػت %30بلكالُ الزرايُ ال طاع ِٕٙب
                                                 
1
 -union européen, Maghreb 25ans de coopération(1976-2001),document de la commission européenne                            

                                                                   sur le site : ec .Europa .eu / external. 
2
 - europe information ,  commission des commutés européennes ,direction générale information  

                                                            communication culture, op cit , p .14. 

 - آكربُ الن دم النظاـ داخؿ ال ِاطُ أصؿ بؿ العم٘ت مف هغِرىا   داكؿ ل ِ ِر يملر إِهك : لِمت 
ات المالِر ككمِلر  الكلدة ىذه أنشئت كلد الخاصر  الملب ل كؽ مثؿ   ط آكربُ اٗ لاد دكؿ بِف لل مِك
 ذىب و كدائل الن دم مف لل عاكف آكربُ الصندكؽ ِ ل اه ما أماس    صدر يلٍ 05/12/1978 ُ  اللمابِر

ر أرصدة أك  آيضاخ. للدكؿ المرهِزر البنكؾ ال ِاطاتمف  20% مثؿ  بالدٗك
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ك ال عػػػػاكف  ػػػػُ المِػػػػداف العلمػػػػُ ك المنايمنػػػػت ك الطالػػػػر ك المِػػػػاه ك البػػػػذكر ك مبِػػػػدات  ال ل ِػػػػر
 إل صادم.اللشرات ك  ديِـ لر ر الصِد البلرم ال  لِدم ك ال صلِ  

 1996إلٍ  1992بِف  ما الرابل البرك كهكؿ -د                 
بمبب المشاهؿ ال ُ  راهمت يف المِامر المن يير   كلِنيا   د  مشاهؿ ك يرالِؿ كايو المشركع

 ػػُ إطػػار المِامػػر الم كمػػطِر الم يػػددة       ػػـ إلػػرار ر ػػل نمػػبر مبلػػغ البرك كهػػكؿ الرابػػل إلػػٍ 
بيػػدؼ ال  لِػػؿ  ػػُ اللػػارؽ  ػػُ النمػػك بػػِف دكؿ  1990ال ػػُ إل رل يػػا اللينػػر آكركبِػػر  ػػُ يػػكاف 

ىػػذه المِامػػر اليدِػػدة  يػػدؼ إلػػٍ إصػػ٘لات اليِهلِػػر ك  ٓف  1الضػػل ِف  ػػُ لػػكض الم كمػػط
 ملِػػػػكف إِهػػػػك 405   ػػػػد  ػػػػـ  خصػػػػِص  إل صػػػػادِر ك ال ضػػػػاخ يلػػػػٍ ال لػػػػاكت الييػػػػكم ك البِئػػػػر

    لبنِػػر ال ل ِػػر ك خصصػػت ل        ملِػػكف إِهػػك    ِيػػا 145  أمػػ يلهت منيػػا لليزائػػر
 يلػٍ لل نمِػر المالِػر الممػاىمات ىػذه  نكيػت يلػٍ ىػذا آمػاس ك للزرايػر الصػِد البلػرم  

 نمطِف:  
                                                                                               .خاصر ػػ    بريات

 إِهك . ملِكف 666 بمبلغ  BEIل٘م ثمار آكربُ البنؾ مف لركض ػػ 
 اللكائػد ِخػص  ِما      ب در  خلِض مف اٗم لادة إمهانِر مل آكربِر المكؽ شركط لمب

  اليزائر  ِيا  شارؾ ال ُ البرمير يملِات خ٘ؿ مف ذلؾ ك آكلكِات لمب المشاِرل   لدِد ك
 اليانػب مػف مل كلػر مشػاِرل    بػِف مػف كالػد مشػركع يلػٍ المكا  ر  مت   ل دآكربِر كاللينر
 .إِهك ملِكف    ب ِمر الزرايِر المم لزمات بمشركع ِ علؽ ك اليزائرم

 الميمكيػر مِزانِػر مػف  مػ  طل ٗ  مػن  مثػؿ إِهػك ملِػكف     بمبلػغ اليزائػر امػ لادت همػا
ؿل لليزائر لدمت آكركبِر  . كال طايات المياٗت مخ لؼ  مِك

I-2-3- الِد العاملر الميايرة     
إلٍ إر لاع نمبر الميايِرف مف دكؿ  تمِامر ال ييِر ك إم طاف ال ُ مارميا إم عمار أد   

  ػد ظلػت  آمػاسيلػٍ ىػذا  المغرب العربُ ك ان شارىـ  ُ هؿ دكؿ المكؽ آركبِر المشػ رهر  
معاِِر المشاهؿ إنمانِر ك إل صادِر المر بطر بييرة الِد العاملر المغاربِر ىُ مف المعطِػات 

صػػػػر مػػػػل اليزائػػػػر  ٓف أهبػػػػر نمػػػػبر مػػػػف اليامػػػػر ك اللمامػػػػر  ػػػػُ الع٘لػػػػات آكركمغاربِػػػػر ك خا

                                                 
1
 - khoudir leguefèche, L’accord d’association entre L’Algérie et L’union Européen,  études  

                    européenne, université Pierre Mendes, Grenoble, France, 2008.sur le site :  

                                                                                  www.memoireonline.com/08/11/4729 
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ػػكف    مػػف ميمػػكع  ملِػػكف ميػػاير ميػػاير مغػػاربُ    ػػِيـ  1,8الميػػايِرف  ػػُ أكركبػػا ىػػـ يزائِر
ألهػاـ       ا لالِػر ك لػد  ضػمف اليانػب إي مػايُ  ػُ . 1أغلػبيـ ِ طػف بلرنمػا 819000

  ر ِبات كضل  ـ هذلؾ  المنامب كآيرك المها ئر يلِو   خاصر إى مت ب لمِف شركط العمؿ
 العمػاؿ بيػا ِ م ػل ل لػؾ ال ػُ ممػاكِر اٗي مػايُ الضػماف مِػداف  ػُ مهامػب  ل ِػؽ إلػٍ  يدؼ

 . آكركبِكف
 ٠ٚؼثٛز ِٕٙب، اٌّطخٛ اٌٙسف رحمك ضغُ أْ ٘صٖ اإلرفبل١خ لس شٍّذ وً ٘صٖ اٌّدبالد غ١ط أٔٙب  ٌُ

 إٌمبئض ٚ ثؼض اٌؼ١ٛة اٌزٟ طبحجزٙب . إٌٝ شٌه

 II  ; 1976إ لالِر ال عاكف منر يِكب 

 إم را ِيِر  ُ ال نمِر مم كِاتاليزائرم مف خ٘ؿ  -ال عاكف آكركبُ  لالِرِمهف   ِِـ إ    
 :  الم مثلر  ُ

  II-1- : ٌٟػٍٝ ِسزٜٛ اٌسػُ اٌّب: 

لبػػؿ الخػػكض  ػػُ إلصػػاخ أىػػـ الن ػػائص الممػػيلر مػػف خػػ٘ؿ  نلِػػذ إ لالِػػات ال عػػاكف بػػِف اليزائػػر 
ت إل صادِر آكركبِر   نلػاكؿ أف نهشػؼ يػف نػكع الممػايدات المالِػر ال ػُ  لصػلكالميمكير 

مػػل م ارن يػػا باليػػار ِف  ػػكنس ك المغػػرب مػػف خػػ٘ؿ  للِػػؿ ك  يلِيػػا اليزائػػر مػػف دكؿ الميمكيػػر
ت المالِػػػػر المعػػػدة لل عػػػػاكف مػػػل اليزائػػػػر خػػػ٘ؿ الل ػػػػرة   -1978 لمػػػِر يػػػدكؿ مبػػػػالغ  البرك كهػػػٗك

1996. 
    لليزائر   ( 1996 – 1978ت ال عاكف المالُ خ٘ؿ الل رة )مبالغ برك كهٗك :( 34يدكؿ رلـ )

 (الكلدة: ملِكف أكرك) 

SOURCE : -La-coopération-économique-et-financière-entre-  L’Algérie-et l-Union-

européenne-avant-    ,sur le site : http://ecomedfot.blogspot.com 
                                                 
1
 - europe information ,  commission des commutes européennes ,direction générale information 

communication culture, op cit , p .16 . 

ت  البرك كهٗك
 الممايدات

البرك كهكؿ آكؿ 
(1978-1981) 

البرك كهكؿ الثانُ 
(1982-1986)  

البرك كهكؿ الثالث 
(1987-1991)  

البرك كهكؿ الرابل 
(1992-1996)  

 الميمكع

 253 125 56 28 44 ىبات
 656 280 183 123 70 لركض
 909 405 239 151 114 ميمكع

 503 145 181 107 70 ال ِمر المم يلهر
 %55.33 %35.80 %98,9 %70.86 %61,40 النمبر)%(

http://ecomedfot.blogspot.com/
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ت  معطِػػػاتمػػػف خػػػ٘ؿ  للِػػػؿ  اليػػػدكؿ ِ ضػػػ  لنػػػا أف المبػػػالغ المالِػػػر ال ػػػُ  ضػػػمن يا البرك كهػػػٗك
ملِػػػػكف أكرك(  يػػػػزخ منيػػػػا  ػػػػُ شػػػػهؿ إيانػػػػر مالِػػػػر مػػػػف طػػػػرؼ الميمكيػػػػر  909آربعػػػػر بلغػػػػت )

ك يػزخ آخػػر ه ػركض ممنكلػر مػػف طػرؼ البنػػؾ   ملِػكف أكرك( 253آكركبِػر ب ِمػػر)اٗل صػادِر 
ك الم٘لػػػظ أف ىػػػذه الممػػػايدات غلػػػب   ف أكرك(ملِػػػك  656( ب ِمػػػر )BEIل٘مػػػ ثمار) آكركبػػػُ

% مػػف ميمػػكع 74.25يلِيػػا طػػابل ال ػػركض الم دمػػر مػػف طػػرؼ البنػػؾ آكركبػػُ ل٘مػػ ثمار ب:
     الممايدات.

%( 55.33ملِػكف أكرك( أم بنمػبر) 503هما ن٘لظ أف ميمكع لِمر المبالغ المم يلهر بلغػت ) 
ت آربعػػػرمػػػف م  بنمػػػبرالمبػػػالغ  مػػػل  مػػػيِؿ أيلػػػٍ نمػػػبر  ػػػُ امػػػ ي٘ؾ  يمػػػكع مبػػػالغ البرك كهػػػٗك

 ثػػػػػـ البرك كهػػػػػكؿ آكؿ %(70.86)الثػػػػػا ُِلِيػػػػػا البرك كهػػػػػكؿ ا   %( البرك كهػػػػػكؿ الثالػػػػػث98,9)
ىك كيػكد ضػعؼ   ميِلو ك ما ِمهف  (35.80خِر البرك كهكؿ الرابل ب)%( ك  ُ ا61,40ٓ)

ذم ير  ػو امف مل الكضل الصعب الخاصر  ُ البرك كهكؿ الرابل الذم  ز    ُ ام ي٘ؾ ال ركض
آكركبِػػر ك ىػػذا بمػػبب صػػعكبر ك  ع ِػػد إيػػراخات ك  للػػظ اللينػػر   1986اليزائػػر اب ػػداخ مػػف 

 عػػر مػػف اليزائػػر  ػػُ  يمػػِد المشػػاِرلإلػػٍ يانػػب غِػػاب إدارة يدِػػر ك م اب  ِػػار المشػػاِرل لػػكؿ اخ
   الممطرة.

إٗ   الثالث ًالرابل ين ماب ِوؿ هػػػػك البرً ًمن ؿ هػػػػ ًبالرغم من الزِادة المللًظر ال ُ ير يا
ؿ أن ليم ىذا ال عاًن ِعد يد م ًاضل م ارنر بال ِايات اليزائر من ممايدات بغِر  مًِ

 نو لم ِمدد ليا ما  م  خصصوإمن ذلك  هثػػػػػػرأؿ ب   ي مايِر ًٕال صادِر ٕامخ لف المشارِل 
نمػػبر  الممػػ يلهر مػػف برك كهػػكؿ مػػالُ  ػػُ ال مػػيؿ إنخلػػاض   ػػد    ) نمػػبر ال مػػدِدات اللعلِػػر( 

  83ؿ  %آًؿ هك البر ً النمبر  ُ  ذهىلدرت المخصص   إيمالُ خر بالنظر إلٍ المبلغٓ
الثالػث ك   ػُ  البرك كهػكؿ 16إلػٍ%ثم    65ثـ انخلضت   ُ البرك كهكؿ المالُ الثانُ إلػٍ %

لِر  مدِد ال رًض يم  مرد ذلك بالدرير آًلٍ ىً انخلاض  ًُ    ُ الثالث 10إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ %
الل رة   ؿ اللعلِر خِ٘ػػػػػػػػػػػػػػػػد لِث لم  بلغ نمبر ال مد البنك آًرًبُ ل٘م ثمار ؿ الممنًلر من لب

 .1  ط من  إيمالُ ىذه  ال رًض   40مًٌ  % 1996-1976

                                                 
1
 براؽ ملمد   مِمكنُ ممِر   إل صاد اليزائرم ك ممار برشلكنر) درامر  للِلِر لليانب إل صادم ٗ لالِر  - 

 آكركبِر(  مل  ٍ دكلُ لكؿ أثار إ لاؽ الشراهر يلٍ إل صاد اليزائرم ك يلٍ منظكمر –الشراهر اليزائِرر   
  7.  مطِؼ ص  يامعر  رلات يباس2006بر  منك  14ك 13غِرة ك الم كمطر المنع د  ُ المؤممات الص  
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ف اليزائػر  ل ػؿ المر بػر الثانِػر  ػُ الػدكؿ المغاربِػر إ ػ  م ارنر مل آش اخ المغػرب ك  ػكنسك بال 
الػػػػػ ٘ؿ اليزائػػػػػر المر بػػػػػر  ملِػػػػػكف أكرك( مػػػػػل 1151لميمػػػػػكع المبػػػػػالغ بعػػػػػد المغػػػػػرب ب)بالنمػػػػػبر 
  ملِػػكف أكرك( 253مف لِػث مبػالغ الممػايدات الم دمػػر هيبػات مػف طػرؼ الميمكيػر ب)آخِػرة

ك يلػٍ ىػذا آمػاس   ملِػكف أكرك( 1017رك( ك المغػرب ب)ملِكف أك  301بعد هؿ مف  كنس )
 نميؿ ماِلُ: 

  كهانػػت الممػػايدات المالِػػر بشػػهؿ لػػركض أهثػػر لمبػػالغ المالِػػر مػػف برك كهػػكؿ ٓخػػرإخػػ ٘ؼ ا -
                                   الم مثلػػػػر  ػػػػُ:  منػػػػو مػػػػف المػػػػن    ك هػػػػاف لػػػػذلؾ ي٘لػػػػر ب طػػػػكر آكضػػػػاع المِامػػػػِر  ػػػػُ المنط ػػػػر

 المكارد المالِر غِر ها ِر لل نمِر إل صادِر .  –
ػػػر ٓنيػػػا لػػػـ  ػػػدرس يِػػػدامشػػػاِرل المبرميػػػر ال – .                          1ك مػػػيلت  ػػػُ بػػػاب المػػػن   لِمػػػت ذات أكلِك
 ياىؿ إيراخات ك الطرؽ ال ُ  ش رطيا الميمكير آكربِر  ُ ال عامؿ مل المشاِرل الممكلر  –

 مف لبليا . 
ال شػِرعات  إخ ٘ؼ  ُ ال شِرعات بِف الطر ِف   أدل إلٍ يػدـ  طػابؽ مشػاِرل إنيػاز مػل –

 اليزائِرر  ُ مياؿ الصل ات . 
  II-2-: إنعػػػػداـ إمػػػػ ثمارات آينبِػػػػر المباشػػػػرة(: يلػػػػٍ ممػػػػ كل إمػػػػ ثمار آينػػػػُ المباشػػػػر(                                                                  

  نظػػرا للمِامػػر 2لػـ   بػػؿ دكؿ الميمكيػػر إل صػادِر آكربِػػر الخػػكض  ػػُ إمػ ثمارات المباشػػرة 
ػػر المنا ِػػر لٖمػػ ثمارات آإل صػػادِر ال ينبِػػر   ك هػػذلؾ  خػػكؼ آيانػػب مػػف ذلػػؾ بمػػبب يزائِر

  هػؿ ىػذه العكامػؿ أدت إلػٍ  1971المن ييػر مػف طػرؼ اليزائػر خصكصػا مػنر يملِات ال ػأمِـ 
ل ػػػد إي مػػػدت اليزائػػػر خػػػ٘ؿ مػػػنكات  إنخلػػػاض النشػػػاطات إن ايِػػػر  ػػػُ مِػػػداف الملركلػػػات .

ر إل صػاد   ك بعػد ذلػؾ يلػٍ رنػام   clé en mainالمبعِنات يلٍ برنام  المل اح  ُ الِد ل طػِك
دت أف  يرب برنام  المكؽ  ُ الِػد   لهنيػا لػـ  للػ  ا  هما أر  produit en mainالمن كج  ُ الِد 

 عػػػاملِف آيانػػػب خاصػػػر مػػػل  ػػػُ ذلػػػؾ بمػػػبب المشػػػاهؿ ال ػػػُ خلليػػػا مشػػػركع المن ػػػكج  ػػػُ الِػػػد للم
د يلػػٍ اللػػكايز اليمرهِػػر للماِػػر المن ػػكج الػػكطنُ   ك لػػـ   همػػا ليػػأت اليزائػػر إلػػٍ ال شػػدِألمانِػػا

امُ  ػُ إل صػاد اليزائػرم  بػؿ ىػك ثػانكم   ػط ك لػـ ِمثػؿ مػكل ِعد لٖم ثمار آينبُ دكر أم
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 ذلػػػػؾ.                                                                                         اليػػػػدكؿ آ ػػػػُ ِكضػػػػ   مػػػػاؿ الخػػػػاـ خػػػػ٘ؿ مػػػػنكات المػػػػبعِنات مػػػػف  شػػػػهِؿ رأس ال    
 ( %: لصر إم ثمارات آينبِر  ُ  شهِؿ النا   الخاـ اليزائرم)  (35)يدكؿ رلـ
 1991-1986 1985-1981 1980-1976 1975-1971 المنكات

ر  0.05 0.01 1.4 1.9 النمبر المئِك
 source : BEKENNICHE Otmane, la cooperation entre l’union europeenne et 

l’algerie, op cit,p. 51                                                 

رغـ أف دكؿ الميمكير آكربِر ىُ مف أهبر الدكؿ المماىمر  ػُ ميػاؿ إمػ ثمار إٗ أنػو لػـ    
نشػػػاىد ذلػػػؾ مػػػل اليزائػػػر مثػػػؿ مػػػا لػػػدث مػػػل مصػػػر  كنػػػ   يػػػف ذلػػػؾ ال بعِػػػر ك يػػػدـ إمػػػ  رار 

 ال هنكلكيِا .إي مايُ بمبب إن شار البطالر ك اللد مف ن ؿ 
  II -3-ُيلٍ مم كل المدِكنِر ك ال صلِ  اليِهل  : 

ػػرليػػأت اليزائػػر إلػػٍ إل ػػراض ل طػػ منػػذ مػػنكات المػػبعِنات     ر الصػػنايات الب ركلِػػر كالغاِز   ِك
مػف المن ػكج الػكطنُ الخػاـ   ك  ػُ     إر لعت نمبر المدِكنِػر إلػٍ  1980لهف مل بداِر منر 

ػػػل إل صػػػاد  منػػػو   ىػػػذا رايػػػل إلػػػٍ  رايػػػل أمػػػعار الػػػنلط      بلغػػػت  1985مػػػنر  ك يػػػدـ  نِك
             اليزائرم. 

        كبلغػت 1980مػنر       ل د بلغػت نمػبر خػدمات المدِكنِػر  ػُ يائػدات الب ػركؿ  
مدِكنِػػر  .  ضػػايلت 19931مػػنر       ثػػـ إر لعػػت إلػػٍ  1988مػػنر     ك  1985مػػنر 

            اليزائػػر  ػػُ لػػِف ر ضػػت البنػػكؾ العالمِػػر   ػػدِـ لػػركض ليػػا بمػػبب ػ أخرىا  ػػُ  مػػدِد الػػدِكف  
ملِػػػػػكف إِهػػػػػك مػػػػػف دكؿ الميمكيػػػػػر  400ك  ػػػػػُ خضػػػػػـ ىػػػػػذه الظػػػػػركؼ الصػػػػػعبر  ل ػػػػػت اليزائػػػػػر 

ػػػر    ل ػػػت  مػػػاه إل صػػػادِر آكركبِػػػر المشػػػ رهر   بشػػػرط  مػػػدد بيػػػا اليزائػػػر دِػػػكف البنػػػكؾ ال ياِر
 اليزائر ممايدات مالِر لل خلِؼ مف دِكنيا .

ظلت اليزائر   خبط  ُ مشهؿ  لالـ المدِكنِر بمبب ال طيِر إل صادم الػذم شػريت  ِػو   ك  
ال صلِ  اليِهلُ للمؤممات إل صادِر بعد  بنِيا مِامر إنل اح يلٍ المكؽ   بإضػا ر إلػٍ 

الظػػركؼ ال ػػُ    1994مػػنر     ال ػػُ بلغػػت  العمػػاؿلبطالػػر النا يػػر يػػف  مػػِر  إر لػاع نمػػبر ا
اليزائرم   ك رالت اليزائر منيمهر  ػُ -مرت بيا اليزائر يرللت ال عاكف بِف الطر ِف آكركبُ

مشاهليا الم نكير ك المع دة أخطرىا ىِهلر المؤممات إل صادِر ك خكصصػ يا ك مػا هلليػا مػف 
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 ػدىكر الكضػل  ك الصػراع لػكؿ المػلطر مػل  شػرائِرالبطالػر كانخلػاض ال ػدرة الأمكاؿ  ناىِؾ يف 
هػػؿ ىػػذه المػػلبِات النا يػػر يػػف إ لالِػػات ال عػػاكف بػػِف اليزائػػر ك ميمكيػػر  آمنػػُ  ػػُ اليزائػػر  

ػر هرهِػزة أمامػِر  ػُ ال نمِػر  ممػ CEEاؿ   ػدىكر ا زاد مػفبمبب إي ماد يلػٍ المبػادٗت ال ياِر
 مل إخ ٘ؿ  ُ النمك الدِمغرا ُ ك ال طكر الدِم راطُ . إل صاد اليزائرم  

نكض  مدل  أثِر إر لاع نمبر ال ركض ال ياِرر للكاردات مف الدكؿ آكركبِر يلٍ  لالـ   
             ُ اليدكؿ ال الُ : 1988إلٍ  1980المدِكنِر اليزائِرر خ٘ؿ الل رة المم دة مف 

 دِكنِر بمبب ال ركض ال ياِررإر لاع نمبر الم :( 33يدكؿ رلـ )
 

                                                                                                                                                                          
   
 
 
 
 
 

                                                   
 (      0NS) الدِكاف الكطنُ لٖلصاخ

 
                     ُ إطار ال ه ؿ إل صادم اللرنمُ -اليزائرم مظاىر ال  ارب    ; الثالث الررع

                         (1976إ لالِر  إطار ُ ) آكركبُ الم عدد آطراؼ                      
ال ػػػُ طبعػػػت    ػػػرة النزايػػػات  ػػػارب بػػػِف اليزائػػػر ك  رنمػػػا بعػػػد ِمهننػػػا اللهػػػـ يلػػػٍ مػػػدل ال       

بمبب إم را ِيِر اليزائر مف أيؿ إم رياع مػِاد يا   (1972إلٍ  1962العشِرر الماب ر ) مف 
الخ٘ ػػات بػػِف البلػػدِف  لػػـ  صػػؿ إلػػٍ ن طػػر ال٘ريػػكع أبػػدا ك لػػف ِلػػدث  لػػدةرغـ  ػػ   إل صػػادِر

 .  إن طاع  ُ الع٘لات   كىذه مِزة الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر
لممار ال عاكف اللرنمُ اليزائرم  ػُ ميالػو إل صػادم ِمهنػو الهشػؼ يػف  لمػف الم  بل ملِا   

مػػف خػػ٘ؿ الػػدكر  1976إ لالِػػر اليِػػؿ اليدِػػد لمػػنر ِظيػػر  ػػُ إطػػار الػػذم   ال عػػاكف بػػِف البلػػدِف

 نيب  القروض التجارة  في إجمالي المدةونة  الينوات
1980     
1981     
1982     
1983     
1984     
1985     
1986     
1987     
1988     
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الذم لعب و  ُ ال  ارب آكركمغاربُ مػف ييػر  كمػف خػ٘ؿ الممػاىمات اللرنمػِر الممِػزة لليزائػر 
للػػػدكؿ المغاربِػػػر   ك هػػػذلؾ  CEEالممػػػايدات المالِػػػر الممنكلػػػر مػػػف طػػػرؼ دكؿ اؿ ػػػُ الم مثلػػػر 

ػر مػل اليزائػر م ارنػر مػل بػالُ دكؿ الميمكيػر إل صػػادِر  مػِطرت  رنمػا يلػٍ المبػادٗت ال ياِر
 ض  ىذه الن اط هما ِلُ:ك كن  آكركبِر 

I- الممايدات المالِر اللرنمِر الممِزة لليزائر  ُ إطار اؿCEE 
 لصػػػػلت الػػػػدكؿ المغاربِػػػػر يلػػػػٍ لػػػػكالُ نصػػػػؼ  1988إلػػػػٍ  1985خػػػػ٘ؿ الل ػػػػرة المم ػػػػدة ـ   

  همػا مػاىمت ىػذه  CEEم دمػر مػف طػرؼ اؿ     ِيا       الممايدات الدكلِر ك البالغر 
آخِػػػػرة خػػػػارج إطػػػػػار ال عالػػػػد  ػػػػُ   ػػػػػدِـ إيانػػػػات الغذائِػػػػر ك الممػػػػػايدات العايلػػػػر   ك هػػػػػذلؾ 

مػػػػف خػػػػ٘ؿ  لػػػػؾ  (   كONG  ػػػػدميا المنظمػػػػات الغِػػػػر لهكمِػػػػر) الممػػػػاىمر  ػػػػُ إيانػػػػات ال ػػػػُ
لدمت  رنما ممايدات مالِر مع برة للػدكؿ    بلِث اليزائرم -الممايدات ِظير ال ناغـ اللرنمُ

مف ميمػكع إيانػات     بلِث لدرت بػ  لهنيا  ُ غاِر آىمِر بالنمبر لليزائر   المغاربِر  
  ك اليػػػدكؿ 1988إلػػػٍ 1985ال ػػػُ منل يػػػا الػػػدكؿ آكركبِػػػر لليزائػػػر خػػػ٘ؿ الل ػػػرة المم ػػػدة مػػػف 

 : 1ِكض  ذلؾ المكالُ
 (1988 -1985لل رة ا) معدؿ للدكؿ المغاربِر : ممايدات الدكؿ آيضاخ(37يدكؿ رلـ )    

       Source : OCDE                                                                      
 يػػُ منخلضػػر  CEEأمػػا اللصػػر إيمالِػػر ال ػػُ  لصػػلت يلِيػػا اليزائػػر مػػف ممػػاىمات دكؿ اؿ 

                                                 
1
 - europe information ,  commission des commutes européennes ,direction générale information 

communication culture, op cit , p. 11 . 

 الدكؿ الم ل ِر             
 الدكؿ المانلر

  كنس مكِرطانِا المغرب اليزائر

 91 69 91 19 فرنيا

 14 15 23 02 ألمانِا

 41.5 17 04 03 إِطالِا

 03 01 02 03 بليِها

PB-DK-RU 01 02 11 02.5 

                     الميمكع للدكؿ آيضاخ

 132 76 232 54 م كمط المبلغ بالملِكف أكرك
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(  ِيػػا أيلػػٍ    )م ارنػػر ببػػالُ الػػدكؿ اليػػارة    هانػػت أضػػعؼ لصػػر  لصػػلت يلِيػػا اليزائػػر
لمػػب اليػػدكؿ المػػابؽ   ك اليػػدكؿ المػػكالُ ِظيػػر لصػػر اليزائػػر مػػف  لصػػر م دمػػر مػػف  رنمػػا

-1985المخصصػػػػر لٖيانػػػػات العمكمِػػػػر لل نمِػػػػر  ػػػػُ العػػػػالـ خػػػػ٘ؿ الل ػػػػرة  CEEممػػػػايدات اؿ
1988. 

               ُ الممايدات العامر الصا ِر لل نمِر العالمِر CEE(: لصر دكؿ اؿ38يدكؿ رلـ )  
 (1988-1985) معدؿ         

               Source: C A D.                                        

II- مهانر  رنما  ُ ال يارة الخاريِر لليزائر 
ػر ألػد المؤشػرات ا    لرئِمػِر بإضا ر إلٍ الممايدات المالِر   ِشػهؿ ينصػر المبػادٗت ال ياِر

ٗ مِما  ُ ظؿ إ ماع ىامش المصػال  إل صػادِر  ليـ ك طبِعر الع٘لات بِف الدكؿ  ل لدِد 
د ِامػػػِر خػػػ٘ؿ مػػػنكات مػػػا بعػػػمدارة الع٘لػػػات الدكلِػػػر ك  رايػػػل اٗي بػػػارات إِدِكلكيِػػػر ك ال ػػػُ إ

ك مكلػل  رنمػا الػذم ِ صػدر الم عػاملِف ال يػاِرِف الرئِمػِِف لليزائػر همػا ِظيػره    اللػرب البػاردة
  .1989إلٍ غاِر  1970خ٘ؿ المدة المم دة مف  ال كِزل اليغرا ُ للمبادٗت ال ياِرر لليزائر

   .(دج /ـ)الكلدة:(1979-1970)ال كِزل اليغرا ُ للكاردات اليزائِرر خ٘ؿ الل رة (:39اليدكؿ رلـ)

  كنس مكِرطانِا المغرب اليزائر  دكؿال
ر                        النمب المئِك

 المنكا ت                              
 الدكؿ

                                                  

 8506 0682 2200 6220 2062 2225 0226 508 805 026 ألمانِا

 05.00 00.85 02.80 02.06 00.60 02.22 06.02 02.22 2.22 06.22 النمبر

 8200 0822 0008 0602 5222 2282 2522 2626 2206 2060  رنما

 05.22 02.00 22.02 20.65 62.20 20.52 62.62 66.05 60.00 26.22 النمبر

 cee 565 520 0220 0506 6656 6586 2620 8025 0028 5802بالُ دكؿ

 20.66 22.62 02.00 05.00 00.22 00.60 20.06 05.66 02.68 06.68 النمبر

بالُ الدكؿ 
 آكركبِر

005 052 0602 502 0020 0280 2620 6650 6258 6002 

 00.02 06.02 06.20 2.62 520 2.80 2.26 08.52 02.20 00.62 النمبر
 082 252 602 205 256 255 208 222 222 228 إ لاد المك ِ ُ
بالُ الدكؿ 
 إش راهِر

028 088 266 205 206 020 066 0620 0622 0260 
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 . 115.  ِصؿ لكصِؼ  مريل مابؽ  ص المصدر:
 بدك مِطرت  رنما يلٍ المكؽ اليزائِرر بارزة مف خ٘ؿ معطِات اليدكؿ   خاصر مف خ٘ؿ 

ِر ر الثانيلٍ ال ر ِب   ك الم٘لظ %32.04ك %43.47لِث بلغت    1973-1970  رة 
            ت آكركبِر بشهؿ كاض  مف خ٘ؿ ال ناكب اليلُ بِف  رنما ىك إي ماد اليزائر يلٍ الكاردا

 CEE بلِث هلما ار لعت نمبر كاردات اليزائر مف  رنما  نخلض لدل دكؿ اؿ CEEدكؿ اؿ ك
 ك العهس صلِ  .

الم٘لظػػر الثانِػػر ىػػك ضػػعؼ كاردات اليزائػػر مػػف بػػالُ دكؿ العػػالـ رغػػـ أنيػػا هانػػت  عمػػؿ يلػػٍ 
ػػل شػػرهائيا  ػػُ ظػػؿ  بنِيػػا لنظػػاـ إل صػػاد المخطػػط  إٗ أف ذلػػؾ لػػـ ِػػنعهس يلػػٍ كاردا يػػا   نِك

إلػػٍ  مػػف الػػدكؿ إشػػ راهِر ك إ لػػاد المػػك ِ ُ   بلِػػث ا ييػػت اليزائػػر خػػ٘ؿ ىػػذه الل ػػرة رخاصػػ
                        ٗت ك المػػػػػػػػػلل المكييػػػػػػػػػر لل صػػػػػػػػػنِل مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدكؿ آكركبِػػػػػػػػػر الغربِػػػػػػػػػر الم  دمػػػػػػػػػر . إمػػػػػػػػػ راد اّ

اؿ  ػػُ  لدِػػد مصػػدر ر اللعػك نمػ ن   دكر العامػػؿ اليغرا ػػُ ك الػركابط ال اِرخِػػر ال ػػُ هػاف ليػػا الػػد
الكاردات اليزائِرر   كمِطرت  رنما هشِرؾ أكؿ لليزائػر خػ٘ؿ ىػذه الل ػرة دلِػؿ لػاطل يلػٍ  شػؿ 
ػػل شػػرهائيا ػػر  ػػُ الم اطعػػر ال امػػر للمػػكركث اللرنمػػُ    لػػـ  مػػطِل اليزائػػر  نِك           آىػػداؼ اليزائِر

(   خاصػر مػل شػرهائيا  CEEبػُ)ك ب ِت  ابعر كبنمبر يالِر لدكؿ الميمكيػر إل صػادِر آكرك 
  رنما  ألمانِا ك إِطالِا. ال  لِدِِف كىـ :

 2.56 2.00 2.28 2.52 6.50 8.60 0.02 0.20 0.82 8.05 النمبر

ِات الم لدة  2620 2628 2802 2062 6800 2066 066 205 866 225 الٗك

 0.20 0.08 5.02 00.52 08.66 02.66 5.22 0.22 5.02 5.26 النمبر

دكؿ أمِرها 
 الشمالِر

                                        

دكؿ أمِرها 
 الينكبِر

                                         

                                  66 الدكؿ إ ِر ِر

                                                   النمبر

                                  الصِف

                                           الِاباف

                                   بالُ دكؿ أمِا

                                                   النمبر

                                       بااقي دول الاالم

                                                         إجمالي الواردات
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 دج : ملِكفالكلدة(1989-1980ال كِزل اليغرا ُ للكاردات اليزائِرر خ٘ؿ الل رة)(:40اليدكؿ رلـ)
         المنكات               

 الدكؿ
0256 0250 0252 0256 0252 0258 0250 0250 0255 0252 

 0082 8082 6850 2020 8808 8205 8850 0520 0060 8822 ألمانيا

 2.02 06.28 00.86 00.68 00.22 06.02 00.20 06.58 06.82 06.05 النسبة

 02082 5020 0526 06262 02580 02606 00050 06606 2600 2650 فرنسا

 00.68 05.50 22.26 26.25 28.20 26.86 26.20 26.25 05.25 26.08 النسبة

 2222 2622 6500 8060 8202 2860 2602 6668 0200 2560 إيطاليا

 06.20 2.28 00.05 02.22 06.22 5.05 5.02 0.08 06.08 00.58 النسبة

 cee  8600 8260 8265 8622 0028 8000 6228 6200 2606 0626 باقي دول

 2.68 2.26 06.08 2.20 00.68 00.28 06.06 06.00 00.08 06.20 النسبة

 باقي الدول
 األوروبية

2062 0622 0260 0200 0020 8620 0268 2560 0020 2066 

 06.06 00.22 02.00 02.00 06.56 06.60 02.22 06.22 02.68 00.60 النسبة

 0222 626 020 068 2225 2006 6065 6000 2662 0082 اإلتحاد السوفيتي

 0.05 6.02 6.20 6.22 2.82 8.26 0.66 0.26 2.05 2.65 النسبة

 0052 062 585 008 002 850 220 220 062 256 الدول العربيةمج 

 2.26 0.02 2.80 0.00 0.60 0.06 0.66 6.58 0.66 0.02 النسبة

 5658 2052 2622 6628 6260 2522 2222 6020 6260 2502 الواليات المتحدة

 00.20 06.02 0.62 0.00 0.86 8.08 0.60 0.82 5.60 0.00 النسبة

أمريكا باقي دول 
 الشمالية

0262 0000 0206 0520 0258 2622 280 020 0622 2200 

 2006 0826 0062 0002 2682 2602 2606 2026 2226 0282 دول أمريكا الجنوبية

 200 652 652 660 260 266 882 800 020 505 اإفريقيدول .مج

 5.06 0.28 5.00 0.60 5.00 2.20 5.28 2.86 06.65 5.00 النسبة

 222 026 062 065 022 806 525 086 205 056 الصين

 2020 0556 0666 0200 2500 2000 2252 6060 2820 0022 اليابان

 0528 206 0622 825 062 828 062 656 220 252 باقي دول أسيا

 0.06 8.06 0.28 0.06 0.26 06.22 5.22 2.26 0.22 8.20 النسبة

 2200 2280 0258 2222 066 262 000 20 80 06 باقي دول العالم

 06602 26220 62086 26622 22220 80280 22052 22652 25056 26802 مج الواريدات

 . 117 ِصؿ لكصِؼ   مريل مابؽ   ص . المصدر: 
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  بؿ كاصلت اليزائر  ُ  عام٘ يػا مػل شػرهائيا ال  لِػدِِف   مػل الل رة يف ماب  يالـ  خ لؼ ىذه 
لائمر مكردم اليزائر   ك  لِيا ألمانِا ك إِطالِػا بخطػٍ ثاب ػر . رغػـ مِطرة  رنما دائما ك صدرىا 

ِػات الم لػدة  ػر يامػر بعػد بػركز هػؿ مػف الٗك بركز مبدأ  نكِل شرهاخ اليزائر  ُ ال بػادٗت ال ياِر
ػر  آمِرهِر ك الِاباف  ُ المكؽ اليزائِرر   بلِػث بلغػت نمػبر كاردات الِابػاف  ػُ المػكؽ اليزائِر

ِات الم لدة آمِرهِر 1984منر     مف ميمكع كاردات     بلغت نمبر كاردا يا    أما الٗك
 اليزائر   ك هانت المبادٗت ال ياِرر لليزائر مل بالُ الدكؿ ضعِلر. 

III-  آكركم كمطُ المغاربُ مهانر اليزائر  ُ ال عاكف  : 

ر ي٘لا يػػػا مػػػل دكؿ  ػػػُ إطػػػار إ لػػػاد المغػػػاربُ   أبػػػدت أيضػػػاخ إ لػػػاد نِ يػػػا يػػػف        طػػػِك
ظيػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػ٘ؿ إل ػػراح  هػػػرة إنشػػػاخ صػػػندكؽ م كمػػطُ م عػػػدد آبعػػػاد ل ل ِػػػؽ  CEEاؿ   ِك

ك زاد مف ال  ػارب  14 ُ إطار المِامر الم كمطِر الميددة  Co-développement نمِر  شارهِر 
أثناخ مؤ مر اليزائػر لػدكؿ يػدـ إنلِػاز   بعػدما  ػـ  CEEبِف الدكؿ المغاربِر الخممر ك دكؿ اؿ

ال ػُ  ػـ إل راليػا مػف  (cscmإدراج  هرة ي د مؤ مر لكؿ آمف ك ال عاكف  ػُ لػكض الم كمػط)
هما هانت الدكؿ المغاربِر  طمػ   ػُ   2مف  رنما  إِطالِا ك البر غاؿ  ل ت ديما طرؼ إمبانِا ك

  ك أِضػػا إمهانِػػر  نظػػِـ مخطػػط مشػػركع  BIRDارم كمػػطُ لل نمِػػر يلػػٍ غػػر - أمػػِس بنػػؾ أكرك
 مارشاؿ خاص بإ ِر ِا الشمالِر .

 UMAمػل ممثلػُ  CEEر كزف اليزائر  ُ ه لر إ لاد المغاربُ  ُ إي ماع الػذم يمػل اؿظي 
  ك الػػذم مػػف خ٘لػػو أثػػارت اليزائػػر 1990نػػك مبر  12ب ِػػادة مػػِد المػػد غزالػػُ بالبركهمػػؿ  ػػُ 

ػػر  ن ػػؿ الميػػايِرف ك شػػركط مشػػهؿ لػػرب الخلػػِ     الع كبػػات الملركضػػر يلػػٍ لِبِػػا ك مشػػهؿ لِر
 لِاة المغاربر  ُ أكركبا .

ر الع٘لات المغاربِر آكركبِػر مػف خػ٘ؿ مشػاِرل  ػد أكركبػا  هما لعبت اليزائر دكر  ُ  طِك  زِك
ركرا  ـ كضل أنبكب غاز  ُ الخدمػر ِػربط اليزائػر بإِطالِػا مػ 1983بالغاز الطبِعُ    لُ منر 

 : 3ب كنس   الذم  ـ إم همالو بمشركيِف شارهت  ِيما هؿ مف المغرب ك  كنس
   ـ إنيازه مف طرؼ شرهر  400kmبطكؿ  TRANSmaghrebinالمشركع آكؿ : -

 لِبِر . – كنمِر  -مخ لطر يزائِرر
                                                 
1
 -- europe information ,  commission des commutes européennes ,direction générale information  

            communication culture, op cit , p.8. 
2
- Ibid.p.6. 

3
- Ibid . p.7. 
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ِػػػػربط اليزائػػػػر بإمػػػػبانِا ك البر غػػػػاؿ مػػػػركرا بمضػػػػِؽ  200kmمشػػػػركع أخػػػػر بطػػػػكؿ  -
 .مغربِر -رؼ شرهر مخ لطر يزائِررإنيازه مف طيِبرال ار   ـ 

IV-  ك مهانر  رنما  ِو مف الغاز الطبِعُ أكلكِر المكؽ آكركبِر لصادرات اليزائر : 
ل ػػػد مػػػيلت مػػػنكات المػػػبعِنات  نػػػامُ مضػػػطرد  ػػػُ إمػػػ ي٘ؾ الغػػػاز الطبِعػػػُ مػػػف طػػػرؼ الػػػدكؿ 

ك  أمِنا لمصدر ىذه المػادة ال ِرػب  آكركبِر نظرا ل لمف الظركؼ المعِشِر للمكاطف آكركبُ 
ِػػات الم لػػدة آمِرهِػػر ك إمػػ را ِيِ يا  ػػُ اليزائػػر بلعػػؿ نشػػاط شػػرهر  مػػف أكركبػػا مػػف خطػػر الٗك

 GAZ deز دك  رانس اغ ؿ الغاز باليزائر    د ماريت شرهر ُ مِداف إم غ٘ EL pasoألبامك 

france ُ15إلػٍ إبػراـ إ لالِػر  ػُ  المنخلضػر مل شرهات ال كِزل  ُ ألمانِا   بليِها  ك آراض 
ػػؿ الػػدكؿ  200  لشػػراخ  1972دِمػػمبر  ملِػػكف م ػػر مهعػػب مػػف الغػػاز الطبِعػػُ اليزائػػرم  ل مِك

مػػػػنر مما ِػػػػدؿ يلػػػػٍ  طػػػػكر ال عػػػػاكف بػػػػِف الميمكيػػػػر آكركبِػػػػر ك  20آكركبِػػػػر الم عالػػػػدة لمػػػػدة 
ػػػػر  . 1اليزائػػػػر مػػػػف طػػػػرؼ الػػػػدكؿ ك ِظيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ٘ؿ الطلػػػػب الم نػػػػامُ ليػػػػذه المػػػػادة اللِِك
  .المِامر الم كمطِر الشاملر    رةخ٘ؿ  آكركبِر

  خ٘ؿ الل رة  CEEالمكيير لدكؿ اؿ  :  طكر همِر الغاز الطبِعُ(41يدكؿ رلـ )        
                                     (1972- 1978) 

 
 
 

          Source : - Belkacem NaBi,op cit , p. 237. 

 :2إف لدرات اليزائر يلٍ  نكِل شرهائيا  ظؿ ملدكدة بؿ م ِدة كىذا رايل لمببِف رئِمِِف ىما
 .دخؿ إرادات ك بان ظاـ مكيكد  ُ دكؿ الغربالمكؽ الذم ِؤمف  -           

  عامػؿ  ال ػُالمبب الثانُ ىك أف الدكؿ إش راهِر ك دكؿ العالـ الثالث الممػ كردة  -
ف . ل مصادر ال مِك                       معيا اليزائر ىُ نلميا   خبط  ُ مشاهؿ  نِك

ف ال  لػدِِف الرئِمػِِف ف الم عػاملِمػ شػُخإف خطر  نكِػل الشػرهاخ ك ال يػاِرِف لػـ ِغِػر أم       
 اليدكؿ المكالُ.بِانات ما أكؿ زبكف لليزائر هما  ظيره لليزائر   ك ب ٍ  رن

        
                                                 
1
 - - paul balta et claudine Rulleau , la politique Arabe de la France ) de De gaulle à Pompidou),op cit ,  

                                                                            p.204 
2
 - Belkacem NaBi,op cit , p .236 . 

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 المنكات
 12.90 11.74 10.61 10.07 10.62 12.56 9.31 الهمِات
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 (1986-1976ال كِزل اليغرا ُ لصادرات الغاز الطبِعُ اليزائرم) (:  رلـ) يدكؿ   
 ىكلندا إِطالِا الغربِر ألمانِا إمبانِا بليِها فرنيا الدكؿ 
 4.4 19.9 4 5.7 7.2 31415 الهمِات

           Source : - Belkacem NaBi,op cit , p. 237. 

  V- رغبر الملطر اليزائِرر  ُ الملا ظر يلٍ لنكات إم راد المكركثر يف إم عمار 
ػػػر          ػػػل الم عػػػاملِف إل صػػػادِِف لليزائػػػر  ػػػُ مِػػػداف المبػػػادٗت ال ياِر  ػػػُ إطػػػار مِامػػػر  نِك

بالخصػػكص الملركلػػات أمامػػا    ػػرغـ أنػػو مػػف نالِػػر النظػػرة المِامػػِر ال ػػُ  ػػديك إلػػٍ كن صػػد 
ػػر مػػل الػػدكؿ إشػػ راهِر ك خاصػػر مػػل   إ لػػاد المػػك ِ ُ )ركمػػِا لالِػػا(  كيِػػو المعػػام٘ت ال ياِر

كرؾ  إٗ أف هبار الممؤكلِف  ُ ىـر لطاع الملركلات ِلضلكف ال كيو نالِر أمكاؽ باِرس ك نِِك
ال كيو إلٍ أمكاؽ مكمهك بكخاِرمػت   ٓنػو ِيػب معر ػر هِػؼ ِ يلػٍ الطلػب يلػٍ الػنلط ك بدؿ 

هِؼ ِ كزع ىذا الطلب بِف المن يِف   كخاصر ِيب أف نعرؼ يِدا أف أىـ مكؽ  ُ العالـ ىُ 
 .1(OCDE) إل صادِر مكؽ منظمر ال عاكف ك ال نمِر

اليزائِركف إب اخ يلػٍ المػكؽ آكركبِػر خاصػر   ال ػٍ  يلٍ ىذا آماس   د  ضؿ الممؤكلكف 
مكييػػر للمػػكؽ اللرنمػػِر ك      ِيػػا  1963مػػف صػػادرات اليزائػػر مػػنر     هانػػت  مػػ يلؾ 

  ٓف اليزائر ٗ  م طِل أف   طل مصادرىا مف العملر الصعبر ال ُ  CEEلبالُ دكؿ اؿ    
 إب ػػاخ يلػػٍ ال عامػػؿ مػػل الػػدكؿ  دكف أف  شػػهؿ خطػػرا يلػػٍ إل صػػادىا .    بلغػػت أهثػػر مػػف 

أ ضػػؿ مػػف أم مػػكؽ أخػػرل   ك أِضػػػا  آكركبِػػر هزبػػكف ِضػػمف دخػػؿ كصػػلات أمنػػر ك بان ظػػاـ
ِات الم لدة آمِرهِر . ينب ال ِعِر لدكلر أخرل مف دكؿ الغرب الم    دـ هالٗك

 : 2ب كلو يبر يف ذلؾ بل امـ نابُك  
« C’est l’histoire du loup affamé et du chien au collier, le choix entre le gite et le 
couvert assurés , mais avec le collier au cou ,et la liberté sans collier ,mais sans 

gite et sans couvert assurés »   

  إف آلػداث ك  مف خ٘ؿ الدرامر الماب ر   ندرؾ يِدا مدل إر باط الطر ِف ببعضػيما الػبعض 
لػػـ  ػػؤثر هثِػػرا يلػػٍ ال عػػاكف بػػِف الطػػر ِف   ٓف إمػػ را ِيِر  البلػػدِف  ػػات ال ػػُ دارت بػػِفالخ٘

                                                 
1
 -  Ibid , p.235. 
 - Belkacem NaBi : en 1964 /     ,   Directeur de L’Energie et des carburants, apartir de      à     ,    

                         Ministre de l’énergie et des Industries petro-chimiques. Algrie . 
2
 - Ibid, p.235. 
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إلػٍ  كطِػد الع٘لػات  الم بعر مف طرؼ  رنما مف خ٘ؿ المِامر الم كمطِر الشاملر هانت  يدؼ
نظػػرا لخصكصػػِ يا  ػػُ دكؿ المغػػرب العربػػُ  همػػا أف آلػػداث العالمِػػر ال ػػُ  مػػل اليزائػػر خاصػػر

 رنمػػػا إلػػػٍ ال  ػػػرب مػػػف اليزائػػػر ٍ مصػػػادر الطالػػػر  ػػػُ العػػػالـ   د ػػػل شػػػهؿ المػػػِطرة يلػػػصػػػنعيا م
يػػادة  ػػؾكا  المبػػادرات الدبلكمامػػِر ال ػػُ  ك ِظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػ٘ؿ   ييلػػر ال عػػاكف مػػف يدِػػد  لِر

 يزائِرر .-ميدت الطِرؽ ل يدِد إ لالِات ثنائِر  رنمِر
  ػديِـ ىػك ىػاـ يػكىرم ليػدؼ يػاخت أنيػا نيػد الشػاملر آكركبِػر المِامػر   ِػِـ خػ٘ؿ مػف ك

ػر المبػادٗت  ك الصػنايُ ال طػاع ديػـ هػذا ك آكركبِػر  اليمايػر ك الم كمػط دكؿ بػِف ال ياِر
 إط٘ؽ مف أيكاـ بعد ك آمر كالل أف إٗ .مالِر لركض ك ممايدات   دِـ طِرؽ يف الل٘لُ 
ػر ال بػادٗت ب ِػت الشػاملر آكركبِػر المِامػر  ىػذه ذلػؾ مػف أهثػر ك بػؿ م كازنػر  غِػر ال ياِر

 رايل ىذا ك آكركبِر  اليماير لدكؿ الم كمطِر الدكؿ  بعِر  ديِـ يلٍ أهثر يملت إ لالِات
 : 1 ىما بعائ ِف المِامر ىذه إصطداـ إلٍ
 المزاِػا نلػس أيطػت ك دكلػر  هػؿ خصكصػِات م ػاس يلػٍ يػاخت إ لالِػات ىػذه هػكف -1

 أهثر ك أ ضؿ كالدة هؿ  هكف أف  ُ رغبر الم كمطِر الدكؿ بِف  نا س إلٍ أدل مما ال لضِلِر
 أدلك ىػذا   ابيػ خاصػر  لضػِلِر بمعاملػر بالمطالبػر ليػا ِمػم  مما   آخرل الدكلر مف إِيابِر
 .العاـ الرضٍ يدـ مف يك خلؽ إلٍ بدكره

ر الملركض مف ال ُ الم كمطِر الدكؿ  ُ ال ياِرر ال طايات -2 ػر آنظمػر  طػِك   ِيػا  ال ياِر
 ممػا   ضػئِؿ لهنػو مرضػٍ هػاف المػالُ  ال عػاكف يػدة  مشػاهؿ مػف ذا يػا الميمكيػر داخػؿ  عػانُ

 نخلػص ك .الخمر ك النمِ  مياؿ  ُ خاصر الم كمطِِف الشرهاخ مل كلائِر إيراخات ام كيب
 ك النلػكذ منط ػر  كمػِل إلػٍ  مػعٍ إمػ را ِيِر بػآهثر ىػُ آكركبِػر الميمكيػر مِامػر أف إلػٍ

هانػػت بمثابػػر اللضػػاخ المنامػػب  1976 عػػاكف لمػػنر إف إ لالِػػر ال عػػاكف ل .الم كمػػط  ػػُ ال بػػادؿ
ٕيادة كثاؽ ال عاكف بِف البلدِف  بعد   ػرة النزايػات النا يػر يػف إصػ٘ح ي بػات إ لالِػات إِلِػاف 

  ػػارب أهثػػر نل ممػػو مػػف خػػ٘ؿ مِػػؿ البلػػداف إلػػٍ إبػػراـ إ لالِػػات  يمكمػػا  بلِػػث شػػيدت ىػػذه الل ػػرة
 يزائِرر ك ىُ أىـ مِزة  طبل الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر. -ثنائِر  رنمِر

 

                                                 
1
 . 92ص .  مريل مابؽ     ػبر بػػػػػػػػرد ر ِػػػػ - 
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                                              ( ُ إطار ثنائُ )لرنمُال -يزائرمال عاكفال  طكر        :الرابعالررع   
    الشاملر كمطِرخ٘ؿ   رة المِامر آكركبِر الم                   

لضػاىا  م ارنر بالمدة ال ُل د ل  ت اليزائر اليزخ الياـ مف برنام  طرابلس خ٘ؿ زمف لِامُ   
ثنػاف كث٘ثػكف مػنر هاملػر   العشػِرر  إم عمار اللرنمُ  ُ آراضُ اليزائِرر ال ػُ دامػت لػرف كا 

 طػػاـ   رنمػػا يػػف  ؿ ينيػػا ىػػُ معرهػػر إل صػػادِر مػػف أيػػؿآكلػػٍ بعػػد إمػػ  ٘ؿ   ػػرة ألػػؿ مػػا ِ ػػا
ام طايت بلِث   آزمات ليذا المبب اش د الخ٘ؼ ك عددت  خِرات أرض أديٍ بأنيا  رنمِر 

اليزائر أف  م ريل ثركا يا الطبِعِر ك  لهـ  ُ  مِِرىا كرلاب يػا   كامػ همؿ إمػ  ٘ؿ المِامػُ 
 بإم  ٘ؿ إل صادم إنيا المِادة الكطنِر اليزائِرر بمليكميا ال اـ . 

ٗ  1966ك مػػنر 1963إصػػ٘لات إل صػػادِر ال ػػُ اي مػػد يا اليزائػػر مػػف خػػ٘ؿ لػػكانِف لمػػنر 
ر إل صاد هيدؼ أمامػُ بػؿ ىػُ إمػ ر ِيِر لل ػدخؿ  ػُ رلابػر ك مػِِر الثػركات  يدؼ إل ٍ  طِك

ػر ال صػرؼ  الكطنِر  ميِدا ل أمِميا    هاف الثمف باىض  ػ٘ معنػٍ لٖمػ  ٘ؿ  ػُ ظػؿ   ِِػد لِر
 ػػػُ ثػػػركات الػػػب٘د كأخػػػذ ال ػػػرارات المػػػِادِر بشػػػأنيا    أمػػػا  رنمػػػا   ػػػد خمػػػرت هػػػؿ إم ِػػػازات بعػػػد 

مما د عيا إلٍ  غِِػر إمػ را ِيِ يا  ػُ ال عػاكف مػل اليزائػر   ػُ    1971الهبرل لمنر ال أمِمات 
إمػػػ عماؿ آدكات النايعػػػر ال ػػػُ كصػػػليا مِثػػػاؽ طػػػرابلس كأهػػػد يلِيػػػا  إلػػػٍلػػػِف مػػػاريت اليزائػػػر 

صػػطلاؼ الػدكؿ الل ِػرة الم لػػررة مػف إمػػ عمار 1976كنمػخيا مِثػػاؽ اليزائػر  1964مِثػاؽ    كا 
ػػػ )مِامػػػر شػػػد العضػػػد(  ت  ػػػُ  هػػػ ٘ت ليػػػا أىػػػداؼ مشػػ رهر ػػُ مخ لػػػؼ ال ػػػارا ل يبيػػػات مػػػل  نِك

يػػؿ إنشػػاخ نظػػاـ إل صػػادم يدِػػد كيػػادؿ  شػػارؾ  ػػُ صػػِاغ و دكؿ أالنضػػاؿ ضػػد إمػػ عمار مػػف 
 العالـ الثالث الم خللر إلٍ يانب الدكؿ إم عماِرر الم  دمر .   

يلٍ ىذا آماس دخؿ ال عاكف اليزائرم اللرنمُ  ُ مرللر يدِدة هانت أهثر   ارب بِف البلدِف 
مػػف مِامػػ يا ال عاكنِػػر مػػل يعلػػت  رنمػػا  غِػػر   ال ػػُ طػػرأت يلػػٍ النظػػاـ الػػدكلُنظػػرا لل غِػػرات 

بلِث صػارت أهثػر  ضػامنا إل صػادِا ك ٘لػُ   ػُ الػرؤل لػكؿ الممػائؿ إللِمِػر  رغػـ   اليزائر
ف خ٘ ات ال ُ مِزت مرللر بعد  أمِـ الملركلات كال ُ  مت  مِك يا بطِر ر م ها ئر للاظػا مػال

ػػر بػػك ِرة يدِػػدة ي٘لػػر ال عػػاكف   ك يلِػػو بػػدأت  رنمػػا يلػػٍ مهان يػػا  ػػُ المنط ػػر  اللرنمػػِر اليزائِر
 ا  ُ العناصر آ ِر:  ض يا بركز يكامؿ إم را ِيِر نكضلي ر 
  I  -   اللرنمِر -انبعاث يدِد  ُ ي٘لات ال عاكف اليزائِرربكادر إنلراج ك                                                                                              
I  -1-  بِف البلدِف أهثرالبلث يف لالر إ زاف ك ها ؤ ػ  
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 ػػإف إ لالِػػات ب ِػػت ممػػ مرة دائمػػا كم كللػػر يلػػٍ ن ػػاط أمامػػِر  ، بعػػد  ػػأمِـ الملركلػػات       
ِرِف  ػػػػُ  رنمػػػػا ئػػػػِيػػػػب اف ٗ   ػػػػدىكر ينػػػػدىا الخ٘ ػػػػات المِامػػػػِر   كىػػػػُ مصػػػػِر العمػػػػاؿ اليزا

كالم عاكنِف اللرنمِِف  ُ اليزائر. ل ػد ا خػذت اليزائػر مػف الب ػركؿ كمػِلر لهمػب كضػعِر أ ضػؿ 
ئػر ك  رنمػا يلػٍ لػد مػكاخ    مػف أيػؿ  ل ِػؽ المنػا ل ال ػُ مبنِر يلػٍ لكايػد الممػاكاة بػِف اليزا

ػػػد مػػػف  كطِػػػد الع٘لػػػات بػػػِف البلػػػدِف   ك طمػػػ   ػػػُ إطػػػار أكمػػػل يلػػػٍ   ػػػُ إِيػػػاد نلػػػس يدِػػػد  ِز
يلػٍ ىػذا آمػاس   يلػٍ الصػعِدِف الػدكلُ ك إللِمػُ المم كل العالمُ نظػرا ل ػداخؿ المصػال  

 بنُ ىذه إم را ِيِر مف شد إن باه اليزائر  ك  إف اليزائر لد أممت مِام يا  ُ إطار إللِمُ  
ػر الكيػكد اللرنمػُ  ػُ لػكض البلػر آبػِض  خ٘ؿ رغبر الرئِس اللرنمُ يكرج بكمبِدك  ُ   ِك

ن مػاخ المشػ رؾ ف إأب كلػو بػ 1971أ ِرؿ 22رممُ ِـك   صِر الم كمط   كال ُ يبر ينيا  ُ 
                                          .                                                                 1لمنط ر الم كمط  من  للبلدِف ال درة يلٍ المشارهر اللعالر ل ل ِؽ أىداؼ هبِرة 

L’ appartenance commune à la région Méditerranéenne offre aux deux pays la 

possibilité de participer éfficacement à la réalisation de grands desseins.                                                                                                                         

ه شؼ مػدل  عػاكف  رنمػا ال ُ نذهرىا  ِما بعد   نلهف ب  بعنا لبعض ال صِرلات  لنلس الرئِس 
بلِث صرح الرئِس يكرج بكمبِدك لائ٘  يُ بِف إلباؿ ك ال ردد ك يدـ الكض      مل اليزائر

كلمػب    ك  ُ لدكد إمهانِا نا كمصاللنا ر نلف ياىِزف للمشارهر  ُ  نمِر إل صاد اليزائرم
                                                                                           لِمػػػر ك أىمِػػػر المشػػػاِرل ال ػػػُ نأخػػػذىا ر

                ….nous sommes prêts a participer au développement économique de 

l’Algérie dans la mesure de nos possibilités, et nos intérêts, et en fonction de la valeur 

des projets entrepris .                                                                                               

اضاؼ لائ٘ بأف  رنما ٗ  عطُ أ ضلِر لليزائر مف خ٘ؿ ال عػاكف معيػا   ٗك ن صػُ أم بلػد ٚ 
 Autrement dit, nous ne donnons pas à l’Algérie une priorité          .     ن عػاكف معػو

dans notre  coopération, mais nous ne l’excluons nullement des membres des états .   

ككضػػػ  لصػػػده يلِػػػا لػػػائ٘ رلهػػػف إذا ذىبنػػػا  ػػػُ العمػػػؽ   مػػػف المل مػػػؿ أف الع٘لػػػات بػػػِف اليزائػػػر 
 .                                 2ك ال ُ ٗ ِمهف  عليا دكف الكلكع  ُ أزمر إلٍ  لدِد بعض الن اط  ك رنما  ل اج 

Mais si je vais au font, il probable que les relations entre la France et l’Algérie avait 

besoin d’une mise en  au point ,et que cette mise au point ne pouvait se faire sans une 

petite crise .                                                                                               

الغربِػػر ) إِطالِػػا  بليِهػػا  المانِػػا  ػػُ لػػِف يملػػت اليزائػػر يلػػٍ  لمػػِف ي٘لا يػػا مػػل دكؿ أركبػػا 
 1972هما شيد يػاـ  ك بالُ دكؿ البلر آبِض الم كمط  ُ إطار مِامر اليكار   ِر( اللدِرال

                                                 
1
 - Nicole Grimaud, la politique exterieure de l’Algérie ,Opcit, p .88. 

2
  Ibid, p.39. 
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                                           نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ الم كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطِر المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ لرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ إنلِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز . 
ف يدِد  لكح  ُ آ ؽ  بؿ ىُ ل مِػر ك أهثػر مػف ك بذلؾ بدأت إمهانِات بعث ي٘لر ال عاكف م

                                            ضركِرر للبلدِف.
I  -2-  ك العكامؿ الممايدة يلِو 1975إلٍ  1973إنلراج ػ  
I  -2-1-  1975إل1973ٍإنلراج 
ػػػر يلػػػٍ الع٘ يػػػا أثػػػر بػػػارزمِػػػز ىػػػذه الل ػػػرة بعػػػض آلػػػداث الدكلِػػػر ال ػػػُ هػػػاف ل    لػػػات اليزائِر

       .  يلػػػػٍ المػػػػالر الدكلِػػػػر ك إللِمِػػػػر    مػػػػف خ٘ليػػػػا ظيػػػػرت مهانػػػػر هػػػػؿ دكلػػػػر ك دكرىػػػػااللرنمػػػػِر
هانػػا يػػام٘ف أمامػػِاف  1973إف نيػػاح لمػػر دكؿ لرهػػر يػػدـ إنلِػػاز   ثػػـ  ٘ىػػا لػػرب أه ػػكبر 

صػػال  اليزائػػر  ػػُ للػػب مػػكاِزف الع٘لػػات الدبلكمامػػِر كاٗل صػػادِر   ك ىػػذه الظػػركؼ هانػػت  ػػُ 
لهػػُ  لػػرض دكرىػػا ضػػمف ميمكيػػر دكؿ العػػالـ الثالػػث مػػف ييػػر ك مػػل الػػدكؿ العربِػػر مػػف ييػػر 

 لػػر الػػدكؿ المصػػنعر ىػػذه العكامػػؿ لػػد مػػايدت يلػػٍ   ػػارب الػػرؤل بػػِف  رنمػػا ه ػػكة  ػػُ ه     أخػػرل
ك اليزائػػر ال ػػُ هانػػت  ػػرل بػػأف  رنمػػا ىػػُ أ ضػػؿ مػػف بػػالُ الػػدكؿ آكركبِػػر   للللػػؼ آطلمػػُ

 طِل أف  لعػػب دكر  عػػاؿ  ػػُ  غِِػػر ال ػػانكف الػػدكلُ اٗل صػػادم الػػذم طالبػػت بػػو دكؿ العػػالـ  مػػ
ك كا  ػت يلِػو آمػـ   1973الثالث  ُ لمر لرهر دكؿ يدـ إنلِاز المنع دة بػاليزائر  ػُ مػنر 

هما أف  رنما  م طِل للللر مشهؿ العرب    1974اٗم ثنائِر المنع دة منر  الم لدة  ُ دكر يا
                                                                    كبلكض البلر آبِض الم كمط مف غِرىا .                                                                                         أهثر إر باط بالعربىا   باي بار ؽ آكمطالشر   ُ
  اطعت المصال  اليزائِرر اللرنمِر مف خ٘ؿ ياملِف بارِزف غِرا    ُ ىذه الظركؼ الدكلِر 

لرب أه كبر ك أثِره يلٍ مصدر الطالر   كالثانُ ىك  :مف المِامر إل صادِر  ُ العالـ ىما
 الدكر ال ِادم لليزائر  ُ المطالبر بنظاـ إل صادم يالمُ يدِد . 

I  -2-2-  اليزائرم( –ال  ارب اللرنمُ  بداِر )الممايدة يلٍ إنلراجالعكامؿ : 
I  -2-2-1-  نياح لمر اليزائر لدكؿ لرهر  يدـ اٗنلِاز  

 لت  1973مب مبر  09إلٍ  02لمر منظمر دكؿ يدـ إنلِاز المنع دة باليزائر العاصمر مف 
ر   إم طايت أف  Pauvres dans le monde , unissez – vousر  1نداخ   راخ العالـ إ لدكا 

ـ العالـ إلٍ ه ل ِف يدِد ِف إلداىما م  دمر  ضـ دكؿ رأممالِر كأخرل إش راهِر   أما اله لر ِ  م
ك ٓكؿ   ِر ِا   أمِرها الينكبِر   أمِا الثانِر  ضـ الدكؿ الل ِرة الم خللر مف ال ارات الث٘ثر ػ إ 

                                                 
1
- Ibid , p.294 
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مرة  ُ  اِر  دكؿ العلـ الثالث  بمط مِاد يا يلٍ ثركا يا الطبِعِر بعدما يممت  هرة آبِب 
Opep لمب  1يلٍ بالُ الثركات الطبِعِر   بلِث  شهلت إ لادات ك يمعِات للمن يِف

 المكاد آكلِر آمامِر  ُ  لِرؾ إل صاد العالمُ مثؿ : النلاس   اللدِد  البكهمِت 
 1980. بلغ يدد ىذه إ لادات ك اليمعِات منر   أخرلطاط   البف   الهاهاك ك مكاد الم

 ـ  شهِؿ  1978  ك بمبادرة مف لرهر دكؿ يدـ إنلِاز منر  2ث٘ثر ك يشركف يمعِر 
  ىذه اّلِات اليدِدة زادت من ير ك المصدرة للمكاد آكلِر ميلس ليمعِات دكؿ العالـ الثالث ال

 .بمبب المصال  إل صادِر المراد  ل ِ يا لدل هؿ دكلر البلدافمف   ارب 
  I  -2-2-2-:  1973دكر لرب أه كبر                                                            :  

ئِؿ  ػػُ معرهػػر الهرامػػر ليػػأت دكؿ آكبِػػب إلػػٍ إمػػ عماؿ مػػ٘ح إمػػ را ِيُ لػػردع لللػػاخ إمػػرا    
ك ىك ال كلؼ يف  صدِر الب ػركؿ إلػٍ الػدكؿ المصػنعر ل ػٍ   رايػل الػدكؿ   1973لرب أه كبر

ال كِر يف ديميا ٕمػرائِؿ   كىػذا اللػدث أثػار مشػهؿ الِػد العاملػر الميػايرة  ػُ الػدكؿ المصػنعر 
  3  بلِث ليأت إلٍ  مِرليا ك العكدة إلٍ أكطانياكمِلر  ُ كيو دكؿ آكبِب كال ُ ام عمل يا

نزايات لػادة بػِف اليزائػر ك رنمػا هػادت  صػؿ إلػٍ ن طػر الػ٘ ريػكع لػٗك أف مما أدل إلٍ نشكب 
                                               رنمػػػػػػا لػػػػػػد امػػػػػػ لالت بمػػػػػػرير ك  يمػػػػػػت منػػػػػػاخ آلػػػػػػداث الدكلِػػػػػػر الػػػػػػذم ٗ ِخػػػػػػدـ مصػػػػػػالليا .                                                    

الضغط يلٍ اليزائر ردا يلٍ  أمِـ الملركلات    1973رصر لرب أه كبر ل د إغ نمت  رنما  
كأثارت مشهؿ الِد العاملر الميايرة اليزائِرر   بإضا ر إلٍ مضاِ  يـ  ُ لِا يـ إي مايِر ك 
العمؿ بأثماف زىِدة    ػُ ظػركؼ يمػؿ يػد كخطِػرة ك يػدـ ال ػراـ مػايات العمػؿ كغِػر مػؤمنِف 

نمِكف مشهؿ البطالر بمػبب  شػغِؿ العمػاؿ اليزائػِرِف   كلِنيػا بػدأ العمػؿ ربط اللر  كإي مايِا   
 1971مػام  31اليزائِرِف   لُ الل رة المم ػدة مػف أكؿ  ِلػرم إلػٍ  اٗن  امُ باغ ِاؿ الميايِرف

ػػا مػػف طػػرؼ المنظمػػات الِمِنِػػر ال ػػُ إشػػ يرت  33ل ػػؿ  ػػُ  رنمػػا مػػا ٗ ِ ػػؿ يػػف  يػػام٘ يزائِر
يامػػػؿ  827اللرنمػػػِر لػػػكالُ خػػػ٘ؿ نلػػػس الل ػػػرة طػػػردت الشػػػرطر    4ِرِفبعػػػدائيا للعمػػػاؿ اليزائػػػ

ػػػر إلػػػٍ إصػػػدار لػػػرار ب كلِػػؼ الييػػػرة إلػػػٍ  رنمػػػا  ػػػُ   يزائػػرم ىػػػذا العمػػػؿ د ػػػل بالمػػلطات اليزائِر

                                                 
1
- Paul Balta et claudine Rulleau , la stratégie de Boumediene,  Opcit , p .319 

2
- Aissa kHodri , Opcit ,p .240 . 

3
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مػػػل ديػػػكة الميػػػايِرف بػػػالعكدة إلػػػٍ أرض الػػػكطف   لهػػػف  رنمػػػا نظػػػرت إلػػػٍ   1 1973مػػػب مبر 19
المػػدل البعِػػد بلهمػػر كامػػ لادت مػػف آخطػػاخ ال ػػُ ار هب يػػا مػػاب ا   لػػـ  ِه نليػػا الغػػركر المِامػػُ 

 الخطأ آكؿ ىك اٗم خلاؼ بألمانِا بعػد اللػرب العالمِػر آكلػٍ  لهػف يدِػر آلمػاف  مرة ثالثر  
غِػػػر ميػػػرل آمػػػكر كأصػػػبلت  رنمػػػا  بلػػػث يػػػف خطػػػط مِامػػػِر يدِػػػدة  ػػػ ٘خـ  ػػػُ الث٘ثِنػػػات 

ػر الرابعػر كميػُخ الينػراؿ دِغػكؿ بمػب ب كالكضل اليدِد   كأما الغلطر الثانِر ىك مػ كط اليميكِر
ػػر    ػل  ػػُ الغػركر المِامػػُ الػذم ِػػؤدم  ـبهلمػر كيِػػزة أف  رنمػا لػػ  صػعكبر إخمػػاد الثػكرة اليزائِر

ػر ال ائلػر بػأف إلٍ يدـ ال بصر ك ٗ ا ل لطف لل ِ ر آشػِاخ إٗ بعػد  ػكات آكاف   كالعمػؿ بالنظِر
المِامر  ُ يكىرىا ما ىُ إٗ ميرد مظير لمصال  إل صادِر كأف هؿ بلػد ِبلػث يػف مصػاللو 
ػز أكامػر الصػدالر كال عػاكف مػل اليزائػر  الخاصر   لكيدنا أف المصللر العلِا للرنمػا    ضػُ  عِز

 :2نظرا لٔمباب ال الِػر ش رهر ال ُ  لرض ال عاكف أهثر مف أم كلت مضٍل ل ِؽ المصللر الم
ػػر كايػػدة ل ػػرِك  البضػػاير اللرنمػػِر   كخاصػػر أف اليزائػػر  - هانػػت الن طػػر آكلػػٍ المػػكؽ اليزائِر

 900ملِارات دِنار يزائرم  ) أم ما ِعػادؿ  8لِر   در لِم يا بػ  نكم شراخ آٗت صنايِر ك ٘
ر اللرصػػػر للشػػػرهات ِلػػػدِـ (  ػػػُ إطػػػار المخطػػػط الربػػػايُ آكؿ   مػػػل  ػػػك ملِػػػار  رنػػػؾ  رنمػػػُ 

ٗ  ك لصؿ يلػٍ ي ػداللهكمِر اللرنمِر لصناير المِارات ٕنياز مرهب المِارات بمدِنر كىراف 
 .     ؿ لِم و يف ملِار دِنار يزائرم

رنمػِر بال عػاكف مػل الن طػر الثانِػر ىامػر لٖل صػاد اللرنمػُ   ٓف بإمهػاف الشػرهات الب ركلِػر اللـ 
                                                                                                     مػػػف أمػػػيميا  ػػػُ الب ػػػركؿ اليزائػػػرم .               شػػػرهر مػػػكناطراؾ  ل ِػػػؽ ثػػػركة نلطِػػػر  ٓنيػػػا  ملػػػؾ 

الن طػػر الثالثػػر   علػػؽ ب ينػػب كلػػكع  ػػُ أزمػػر الِػػد العاملػػر ال ػػُ هانػػت  رغػػب العمػػؿ  ػػُ ألمانِػػا  -
ػر .  لػُ مػنر  الغربِر كلِس  ُ  رنما   مما ِيعؿ  رنما  ُ لاير مامر إلٍ الِد العاملػر اليزائِر

يامػؿ مػف  رهِػا 122.1144يامؿ مف ِكغم٘ ِا ك 113.000 كيو إلٍ المانِا الغربِر  1971
مػػف إمػػبانِا  ػػُ لػػِف  كيػػو إلػػٍ  رنمػػا  ػػُ نلػػس المػػنر   37.530يامػػؿ مػػف الِكنػػاف ك 42000ك

 .                                                                                             مف شماؿ إ ِر ِا 30.652يامؿ مف البر غاؿ ك  60.328
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ػػر الن طػػر الرابعػػر ال ػػُ  شػػيل يلػػٍ ال عػػاكف  - ىػػك لايػػر إل صػػاد اللرنمػػُ للِػػد العاملػػر اليزائِر
بمػبب ال  ايػػد المبهػر لللرنمػػِِف خػػ٘ؿ ىػذه الل ػػرة  نظػرا لمكاصػػلر الشػػباب اللرنمػُ لدرامػػا يـ  ػػُ 

  .اليامعات
الن طر الخاممر ال ُ  ِزد مف ال عاكف بِف البلدِف ىك لاير  رنمػا لليزائػر ل كظِػؼ إطػارات  -

ليـ إل  . ٍ اليزائر  ُ إطار ال عاكف ال  نُ اللرنمِر ك  لِك

مػػػف ييػػػر أخػػػرل أف أزمػػػر الييػػػرة  ػػػؤدم إلػػػٍ  ػػػؾ خِػػػكط  بعِػػػر اليزائػػػر كبػػػالُ الممػػػ عمرات     
     إ ِر ِر للرنما   كنكض  ذلؾ  ِما ِلُ :

مشػػػهؿ الييػػػرة صػػػادؼ المخطػػػط الربػػػايُ آكؿ  ػػػُ اليزائػػػر الػػػذم ِل ػػػاج إلػػػٍ الِػػػد العاملػػػر  -
اللرنمػػِر ك ذات خبػػرة لٖنطػػ٘ؽ  ػػُ مشػػركع الصػػنايات المصػػنعر الث ِلػػر    المدربػػر  ػػُ المعامػػؿ

شػػارهكف  ػػُ د ػػل إل صػػاد  خ العمػػاؿ بعػػد يػػكد يـ إلػػٍ أرض الػػكطف   ِك همػػا ِمػػيؿ إدمػػاج ىػػٗؤ
 .  الكطنُ   كىذا ِنا س الصنايات اللرنمِر ك ِ لؿ مف  بعِ يا لليزائر

ػادة أكامػر الصػدالر بػِف اليزائػر ك  - لرار  كلِؼ الييرة إلٍ  رنما  ػُ ىػذه الظػركؼ أدل إلػٍ ِز
ػر  ػُ    RDAألمانِا الدِم راطِر إش راهِر    ال ُ هللت بإبراـ إ لالِر ل شغِؿ الِد العاملر اليزائِر

ػػػؿ  11 ٓخػػػرل  ػػػُ ة م  دمػػػر ك اك ال ػػػُ  ع بػػػر إ لالِػػػر بػػػِف دكل ػػػِف اشػػػ راهِ ِف كالػػػد 19741أ ِر
ػػؽ النمػػك مػػل  بػػادؿ مصػػال  مشػػ رهر   بلِػػث أف ألمانِػػا  غطػػُ الػػن ص  ػػُ الِػػد العاملػػر أمػػا  طِر

 .  اليزائر  لصؿ يلٍ الخبرة لهُ  طكر إل صادىا

إم عماؿ م٘ح الب ركؿ  ُ كيو الدكؿ العظمٍ هاف نايلا للضغط يلِيا   ٓف الدكؿ  -
ٗك  م طِل إم غناخ ينيا   ك ىذا  Opepِب المصنعر إه شلت نلميا بأنيا  ابعر لدكؿ آكب

 د ل بلرنما إلٍ إمراع إلٍ  مكِر مشهؿ الييرة مل اليزائر   . 
  ل صػادىاهما كضلنا ماب ا  إف  رنما هانت  شيل يلٍ ىيرة اليزائِرِف إلٍ  رنما للنيكض با 

ظػػركؼ العمػػؿ الصػػعبر ك  يػػف مػػل  أِِػػد البا ركنػػا لػػذلؾ لل خلِػػؼ مػػف ضػػغط إضػػرابات النا يػػر
المطالبػػػػر ب لمػػػػِف الممػػػػ كل المعِشػػػػُ مػػػػف طػػػػرؼ العمػػػػاؿ اللرنمػػػػِِف  ٓف العمػػػػاؿ   اليزائػػػػِرِف 

ىػػػذا العامػػػؿ د ػػػل   مثِػػػؿ الن ػػػابُ ك ٗ ل ػػػٍ إنخػػػراط الميػػػايِرف بلرنمػػػا لػػػِس ليػػػـ اللػػػؽ  ػػػُ ال 

                                                 
1
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و  بعِػػر إل صػػاد   كىػػذا نػػ   ينػػاٗي مػػاد يلػػٍ العمػػاؿ اليزائػػِرِف بأربػػاب العمػػؿ اللرنمػػِِف إلػػٍ
 .                                                                                                      للعماؿ اليزائِرِف خاصر  ُ آيماؿ الخطِرة ك الشالر 1اللرنمُ

I  -2-2-3-: المطالبر بنظاـ إل صادم يالمُ يدِد 
أصػكلو إلػٍ مػا ِطلػؽ  تم ػدإلػدا لعيػد  1973للب ػركؿ  ػُ أه ػكبرل ػد كضػعت الػدكؿ المصػدرة   

 ال اضػػػُ يلِػػػو الغػػػرب إمػػػـ ر إه شػػػا ات لهبػػػرل ر   إف لػػػرار البلػػػداف المن يػػػر ك المصػػػدرة للػػػنلط
بمضايلر معر النلط   ك ىنا ٗبد مف ال كضِ  بػأف أىمِػر ىػذا ال ػرار ىػُ أهبػر مػف ن ائيػو  ػُ 

ل د  دىكرت الع٘لات بِف دكؿ الشماؿ  ،2در ٗن ٘ب  اِرخُالمكؽ الدكلِر   أىمِ و  ُ أنو مص
ال ػُ بػدكرىا    الليكة ال هنكلكيِر بِف الطػر ِف الم  دـ ك دكؿ الينكب الل ِرة   ىذا بإضا ر إلٍ

ل د هانت الدكؿ النامِر ك   اليِاهؿ المِامِر ك اٗي مايِر  خل ت  باِف  ُ ال نمِر اٗل صادِر ك
مازالػػػت  ػػػُ ىػػػامش منظكمػػػر الرأمػػػماؿ العػػػالمُ ك غِابيػػػا يػػػف المػػػالر المِامػػػِر   هػػػكف أف يػػػؿ 

ػػز الع٘لػػات  ا يػػا  صػػب  ػػُ صػػال  الػػدكؿ الغربِػػر المنظمػػات العالمِػػر ك أغلػػب لرار  مػػف أيػػؿ  عِز
م ػػو مػػف ي٘لػػات بػػِف ها ػػر الػػدكؿ هػػاف اللػػكار ىػػك المػػبِؿ آمثػػؿ   ك ذلػػؾ يلػػٍ يهػػس مػػا  ػػـ إلا

لائمر يلٍ المصللر ك اليِمنر مف لبؿ دكؿ الشماؿ   ابليا ال بعِر ك ال خلؼ  ػُ دكؿ الينػكب   
كلػػد لػػاكؿ الطر ػػاف )دكؿ الشػػماؿ ك دكؿ الينػػكب ( بلػػكرة  هػػرة اللػػكار  ػػُ منامػػبات يدِػػدة مػػرت 

ِيػػا الػػنلط لػػِس   ل ػػٍ للػػت آزمػػر النلطِػػر مػػنكات المػػبعِنات ال ػػُ بػػرز  3بيػػا الع٘لػػات الدكلِػػر
همػػادة أكلِػػر ممِػػزة  لمػػب بػػؿ همػػ٘ح إمػػ را ِيُ ذم أثػػر ميػػـ  ػػُ مػػكاِزف الصػػراع إللِمِػػر ك 

مػل  خلػِض إن ػاج  ػدِريِا      الدكلِر   لِف لػررت دكؿ آكبِػب ر ػل مػعر برمِػؿ الػنلط بػػ 
  ل ٍ ِ ـ انملاب إمرائِؿ مف هامؿ آراضُ المل لر .

يػػؿ إرمػػاخ معػػالـ نظػػاـ دكلػػُ أعػػاؿ  ػػُ  لعِػػؿ لػػكار شػػماؿ ينػػكب مػػف ل ػػد لعبػػت اليزائػػر دكر  
ػر ك إللِمِػر الم مثلػر  ػُ ميمكيػر دكؿ اؿ   إل صادم يدِد بعد دخكليا  ُ  ه ٘ت يالمِر ك لاِر

ك دكؿ لرهػػر يػػدـ إنلِػػاز ك منظمػػر الكلػػدة إ ِر ِػػر ك ميمكيػػر دكؿ آكبِػػب   كيملػػت  77
ب كلِد صلك يا   مل  ياىدة ل ل ِؽ مبادئ الدكؿ النامِر الل ِرة ال ُ إنع  ت مف طكؽ إم عمار

لكة الدكؿ إم عماِرر ر لهمر  كلِد آىداؼ المش رهر ك  طبِؽ إم را ِيِر الملاكضات اليمايِ
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   1967بػػػاليزائر مػػػنر  انع ػػػدالػػػذم  77إغ نمػػػت اليزائػػػر إي مػػػاع ميمكيػػػر دكؿ اؿ  الم  دمػػػر 
الميمكيػر مػف ييػر   ك رصػر  ػرأس اليزائػر مػؤ مر دكؿ  هبو  ـ إنشاخ اليِهؿ ال نظِمُ ليػذبمكي

 :ػػػػػػبػ 1ال ُ طالبت مف خ٘ليا  1973لرهر يدـ إنلِاز منر 
 أمِـ ثركا يا الطبِعِر مف خ٘ؿ منابر آمـ الم لدة كأييز يا   إلٍديكة شعكب العالـ  - 

 .    إل صادِر المامِر ك

 المطالبر بإلامر نظاـ إل صادم يدِد  مكده العدالر ك المماكاة . ـ    
 مرالبر أنشطر الشرهات الم عددة الينمِات.  -  
  الدكلُ.إص٘ح النظاـ الن دم  ـ   
  عِزز ال كازف بِف المكاد آكلِر ك المكاد المصنعر .   ـ   
                    إى مػػػػػاـ ب ضػػػػػاِا ال نمِػػػػػر  ػػػػػُ دكؿ العػػػػػالـ الثالػػػػػث مػػػػػف خػػػػػ٘ؿ ال عػػػػػاكف ينػػػػػكب ينػػػػػكب . ـثثثثث   

 كصػِات مػؤ مر لرهػر يػدـ إنلِػاز المنع ػد  ػُ عِر العامر ليِئر آمـ الم لػدة ك لد  بنت اليم
طلػػب الػػرئِس  1974يػػانلُ  30 ػػُ    كامػػر لللػػكار بػػِف الشػػماؿ ك الينػػكب ة ياليزائػػر ه ايػػد

بكمدِف مف آمِف العاـ ٓمـ الم لدة بع د دكرة طارئر لليمعِر العامر لٔمـ الم لػدة ِػ ـ  2ىكارم
               مػػػػػف خ٘ليػػػػػا إيػػػػػادة النظػػػػػر  ػػػػػُ الع٘لػػػػػات إل صػػػػػادِر بػػػػػِف دكؿ العػػػػػالـ ل ػػػػػٍ  هػػػػػكف م كازنػػػػػر . 

ثػرت أخ يلػٍ بػركز اليزائػر هدكلػر نامِػر ص  ُ أي اب مرد ىػذه اٗلػداث إلػٍ  مػلِط الضػك كنخل
   ُ الع٘لات الدكلِر بلمف إم عماليا لعصب اللرب كىك النلط .

أ ِرػؿ 2 ُ ىذه الظركؼ الم ك رة بِف البلدِف  إن يت ييدة الرئِس اللرنمُ يػكرج بكمبِػدك  ػُ   
مهاردِمػ اف إي برىا اليزائِركف نياِر للمِامر الدِغكلِر   كخللو الرئِس  ػالِرم يِ ال ُ   1974

مػف أيػؿ  ضػِِؽ دائػرة   لما هاف كِزر للمالِػر اللرنمػِر  ػُ ييػد بكمبِػدك هيازما يلٍ  نلِذ كيكد
النزايات ك ردـ ىكة الخ٘ ات ال ُ شهلت يػدار مػف الصػعكبات المم عصػِر الللػكؿ   مػل  رلِػر 

ر مف مكالؼ  رنما ا يػاه بلِث صرح لائ٘ بأنو مِغِ ِف الشعبِف اليزائرم ك اللرنمُ  الصل  ب
 زامنت ىذه النكاِا للرئِس اليدِد مل ِزارة كِزر الطالر اليزائػرم بلعِػد يبػد المػ٘ـ الػٍ   اليزائر 

كلضػر ىػذا   1974باِرس   ل  دِـ كشرح ما  ضمنو مخطط ال نمِر للربايُ الثػانُ  ػُ نػك مبر 
أما يدد المشاِرل المعركضػر مػف لبػؿ  مف رياؿ الصناير اللرنمِِف   32لل اخ لينر مهكنر مف ا

                                                 
1
  edu .dz www. Onefd.: اليزائر  ُ العالـ يلٍ المكلل -

2
 -Abderrahmane Remili , Tiers Monde et émergence d’ un nouvel ordre économique international,   

                                    OPU ,Alger , p . 35 . 

http://www.onefd/
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ػػػر الطالػػػر اليزائػػػرم  راكلػػػت مػػػف  ملِػػػكف  رنػػػؾ  17مشػػػركع بغػػػ٘ؼ مػػػالُ ِ ػػػدر بػػػػ  40الػػػ30ٍكِز
  . 1 رنمػػػُ   ك ػػػُ الم ابػػػؿ صػػػرح الػػػرئِس الرالػػػؿ ىػػػكارم بكمػػػدِف بأنػػػو مػػػِمن  آ ضػػػلِر للرنمػػػا 

بػػػدأت اللهكمػػػر اللرنمػػػِر اليدِػػػدة  ػػػُ  يمػػػِد خطػػػر يِمهاردِمػػػ اف يلػػػٍ أرض الكالػػػل   بلِػػػث 
ر مشػػػاهؿ العمػػػاؿ الميػػػايِرف  ػػػُ  رنمػػػا   هخطػػػكة ىامػػػر لل خلِػػػؼ مػػػف شػػػدة  مػػػاريت إلػػػٍ  مػػػِك
ػػػػػػارة يِمهاردِمػػػػػػ اف لليزائػػػػػػر مػػػػػػف  ػػػػػػر اللرنمػػػػػػِر بمنامػػػػػبر ِز الخ٘ ػػػػػات ك  لضػػػػػػِرا لل مػػػػػػر اليزائِر

ػػؿ 12الػػ10ٍ) ػػر الممػػ  لر ال ػػُ شػػغؿ    1975( أ ِر ػػارة أكؿ رئػػِس  رنمػػُ للدكلػػر اليزائِر إنيػػا ِز
د كمعارض   صداىا  لهِر الشعبِف اليزائرم الماضُ ال ِرب لاضرا ب كة  ٓفك اللرنمُ بِف مِؤ

ػػػػرالػػػػذم انعهػػػػس مػػػػلبا    لهػػػػف   ػػػػاطل المصػػػػال  يعػػػػؿ مػػػػف  لػػػػؾ يلػػػػٍ الع٘لػػػػات اللرنمػػػػِر اليزائِر
  ب طبِل الع٘لات ٓيؿ مصال  يلِا .الخ٘ ات ميرد لمامِر لد  زكؿ 

II-  4 بِف البلدِف    ها ؤ ال كل ك أكؿ   ارب ل ِ ُ   اطل المصال 
II -2-  اطل المصال  ; 
مما د ل بلرنما بال رايل يف خط يا   نت ألكل  ُ ميمكير الدكؿ النامِرإف يِزمر اليزائر ها   

 ِلُ :ك ملاكلر إل راب مف اليزائر أهثر نظرا لما 
ر ال ِربر مف  رنما خاصر كمف دكؿ أكركبا الينكبِر يامر    يُ مصدر  ـ مِزة اليزائر الطالِك

ىاـ للطالر ال  لِدِر ) الب ركؿ ك الغاز الطبِعُ( الطالر الم يددة أِضا نظرا لشماير الممالر 
 كيليا صلراخ  ر لل بيا درير اللرارة .  

ات  الػػذم دار  ػػُ إطػػار لػػكار دكرىػػا البػػارز  ػػُ الملاكضػػمهانػػر اليزائػػر  ػػُ دكؿ آكبِػػب ك ـثث 
دكلػػر نامِػػر ممثلػػر للعػػالـ الثالػػث  ػػُ غضػػكف  19ينػػكب بػػِف الػػدكؿ المصػػنعر الثمانِػػر ك -شػػماؿ

( CCEI)  ك  ػػـ بشػػهؿ مػػؤ مر لػػكؿ ال عػػاكف إل صػػادم العػػالمُ  ػػُ ميػػاؿ الطالػػر1975أه ػػكبر 

نظػرا ل زامنػو بػبعض الظػركؼ الصػعبر  ببػاِرس 1977بلِث دامت الملاكضات إلٍ غاِر يكاف  
بلِػث إلػٍ   كؿ العػالـ الثالػث ب ِػادة اليزائػرٓف  نػكع مطالػب د  ال ُ يرللت ممار الملاكضػات 

  ِر ك مشػػػهؿػػػػػػػكاد آكلػػػػػػ  ثمػػػف المارت ثػػػ٘ث مللػػػات أخػػػرل كىػػػُ المالِػػػرأثػػػيانػػػب مشػػػهؿ الطالػػػر 
  الطالر   ط .   ُ لِف أرادت الدكؿ المصنعر منالشر ملؼ 2ال نمِر 

                                                 
1
- Nicole Grimaud , la politique exterieure de l’Algérie,Op cit ,p. 92 . 

2
- Francois Bujon de l’estang , les traveaux sur l’energie de la ccei )         (,raisons et leçons d'un  

    échec, Politique étrangère , Persée,  revue francaise de science politique N°    -  ,      ,                                  

                                                                                                 pp.    -     . 
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اللػػدِث يػػف   ضػػمف الػػذم 1975الخطػػاب الػػذم أل ػػاه الػػرئِس اللرنمػػُ يِمهاردِمػػ اف مػػنر ـثث 
ػػػل الغِػػػر العػػػادؿ للثػػػركات الطبِعِػػػر   ي٘لػػػ الخطػػػاب هػػػاف  ات العمػػػؿ ك النمػػػك الػػػدِمكغرا ُ ال كِز

نامب اللكار شماؿ ػ ينكبي اخ يلٍ نلس الملكر صرح الػرئِس اللرنمػُ أمػاـ الرؤمػك   المِا ِك
يػدؼ  1975مػارس 5اللرنهك كنِِف آ ارلػر  ػُ العاصػمر بػانغُ ِػكـ  بػأف اللػكار ِهػكف شػامؿ ِك

بالمدرمػػر الم عػػددة  1975أه ػػكبر28إلػػٍ إيػػادة بنػػاخ النظػػاـ إل صػػادم العػػالمُ اليدِػػد   ك ػػُ 
ال  نِػػػات أهػػػد الػػػرئِس يلػػػٍ ضػػػركرة لِػػػاـ ىػػػذا النظػػػاـ إل صػػػادم العػػػالمُ اليدِػػػد نظػػػرا للػػػدركس 

 خرير مف آزمات الماب ر ِك لكؿ مف نظػاـ إل صػادم مبنػُ يلػٍ ي٘لػات ال ػكة إلػٍ نظػاـ المم
 . 1إ لالُ دائـ

ػػر  لعػػب دكر  عػػاؿ  ػػُ إمػػ را ِيات دكؿ منط ػػر البلػػر آبػػِض الم كمػػط                الب ػػركؿ مػػادة لِِك
ػػر ال ػػُ   ػػكد المنط ػػر الغربِػػر مػػف لػػكض البلػػر آبػػِض  ك  رنمػػا  خطػػط ٓف  هػػكف الدكلػػر ال ِك
 كمط ال ُ  ضـ  رنما   إِطالِا   إمبانِا  يُ دكؿ ٗ ِكيد ب ركؿ  ُ أراضِيا   يهس بالُ مال

منط ػػر غػػرب الم كمػػط  ك بػػذلؾ  ظػػؿ  مثػػؿ بِرطانِػػا  يػػُ  ملػػؾ همِػػر منػػو الػػدكؿ الميػػاكرة ليػػا 
ال ُ  ضـ  د الطالر ك ُ م دم يا الب ركؿ    را ِيُ ٓنيا ضلر م ابلر لضلر غنِر بمكار ملكر إم

لؼ الم شػارهر  ضػمِت  ُ العلـك إل صػادِر دكؿ الك م   كنس  المغرب   لِبِا  هؿ مف اليزائر
 (Associes riveaux) 2  اليزائر البلد آلرب لػدكؿ أكركبػا الغربِػر ِملػؾ أكؿ إل ِػاط مػف الغػاز .

الطبِعػُ ك الب ػػركؿ  ػػُ شػػماؿ إ ِر ِػػا   ممػػالر شامػعر  شػػهؿ منلػػذ ىػػاـ للمػػركر إلػػٍ دكؿ ينػػكب 
  بإضػػا ر  راليزائػػر ىػػُ البػػاب الضػػِؽ للمػػركر إلػػٍ إ ِر ِػػا :ريػػكف دكبركللػػُ لػػاؿ إ ِر ِػػا أك همػػا

                     كلػػػػػػل يغرا ػػػػػػُ للعبػػػػػػكر إلػػػػػػٍ ال ػػػػػػارات الث٘ثػػػػػػر إ ِر ِػػػػػػا   أمػػػػػػِا ك أكركبػػػػػػا . إلػػػػػٍ أنيػػػػػػا   ػػػػػػل  ػػػػػػُ م
هؿ ىذه المِزات  لرض يلٍ  رنما أف    رب مف اليزائر أهثر مف أم كلت مضٍ هِؼ ٗ كىُ 

  أمنيا. صماـ مند لك يا ك
كنخلص مف ىذا ال للِؿ إلٍ أف   اطل المصال  بِف البلدِف لد خلؽ نكع مف  كازف ال كل مايد  

 يلٍ   ارب أهثر بِف البلدِف.
 
 

                                                 
1
- Charle zorgbibe ,la France :les initiatives d’ une puissance moyenne, Persée ,revue francaise de  

        science politique n :04 ,1976,pp .724ـ     
2
 -Henri Madelin , opcit ,p.21 
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II -2- مظاىر  ها ؤ ال كل بِف الطر ِف  ; 
ل د بدت مظاىر ال كل الم ها ئر بارزة خ٘ؿ العشِرر الثانِر بعد إم  ٘ؿ اليزائر   كأخذت        

                                                       ف الصراع مف أيؿ  ل ِؽ المصػللر اليمايِػر  مػف اليػانبِف اليزائػرم ك اللرنمػُ :                                                     نمطا أخر م
II -2-1- ليػػػا مِػػػزة خاصػػػر  ػػػُ  ػػػاِر  المي مػػػل الػػػدكلُ نظػػػرا  1973:  مػػػنر  اليانػػػب اليزائػػػرم

لٔلػػداث ال ػػُ لمػػمت العػػالـ إلػػٍ ه ل ػػِف إلػػداىما م  دمػػر  شػػمؿ يلػػٍ دكؿ أكركبِػػر ك أمِرهِػػر ك 
هػػاف لليزائػػر دكر بػػارز  ػػُ  ل ِ ػػو منػػذ أف  لصػػلت  ك  نِػػر دكؿ م خللػػر مػػف مخ لػػؼ ال ػػاراتالثا

ػػػر ك   ك ل  ػػػت إ 1962يلػػػٍ إمػػػ  ٘ؿ مػػػنر  نيػػػازات بػػػاىرة يلػػػٍ هػػػؿ آصػػػعدة الدكلِػػػر   ال اِر
 إللِمِر نذهر منيا :  

ل راـ مبػادئ منظمػر لرهػر يػدـ إنلِػاز مػف أبرزىػا ىػك يػدـ       يملت اليزائر يلٍ  طبِؽ كا 
الِػر الم  دمػر بػأم نػكع مػف إ لالِػات الثنائِػر   بػؿ ِيػب أف  إر باط بأم دكلر مػف الػدكؿ إمبِر

هرمػػت اليزائػػر ىػػذا المبػػدأ ك  ممػػهت بػػو ك  ك ِهػػكف ال لػػاكض يمػػايُ مػػل هػػؿ دكؿ المنظمػػر  
ر لمػر لرهػر يػدـ ضػبلِػث ل  ؽ إمػ  ٘ؿ إل صػادم ك الث ػا ُم٘ح ناي   ػُ  ل ِػا خذ و ه

دكؿ نامِػػر مػػف مخ لػػؼ ال ػػارات يػػددىا  1973مػػب مبر  9إلػػٍ  5إنلِػػاز المنع ػػدة بػػاليزائر مػػف
ػػػر 14منظمػػػات دكلِػػػر ك 3كدكلػػػر  87 همػػػا  ممػػػهت بمػػػدأ اللِػػػاد إِيػػػابُ ه ايػػػدة   لرهػػػر  لرِر

خؿ لػدكد الػدكؿ املزمر ل ريِ  الهلر بِف ال ك ِف لللظ الم٘ـ كآمف  ُ العالـ  ٓف الملـ  ُ د
 الم  دمر ٗ ِعنُ بالضركرة الملـ  ُ العالـ بهاملو .  

ػػر منظمػػر الكلػػدة إ ِر ِػػر     ال عػػاكف بػػِف   إمػػ غ٘ؿ الثػػركات الطبِعِػػر ك  شػػيِل   OUAػػػ   ِك
ػػؽ النمػػك  ػػُ ال ػػارات آخػػرل )أمػػِا   أمِرهػػا ال٘ ِنِػػر ( ل ػػٍ  ػػ مهف ىػػذه  الػػدكؿ المػػائرة  ػػُ طِر

ػػر مػػل الػػدكؿ الم  دمػػر المصػػنعر همػػا إى مػػت     1الػػدكؿ الل ِػػرة مػػف إيػػادة نمػػ  الع٘لػػات ال ياِر
ؿ الع٘لػات الخاصػر بػِف  رنمػ  ل ػؽ أىػداؼ ك ممػ عمرا يا  ػُ إ ِر ِػا إلػٍ مصػللر يامػر ا ب لِك

 كمصال  هؿ الدكؿ إ ِر ِر ك لِس منلعر دكلر كالدة   ط .  
ر الػػػذم مهنيػػػا مػػف لعػػػب الػػػدكر ـثثث  لامػػت ب كلِػػػد الػػرؤل بػػػِف الػػػدكؿ العربِػػر ك إ ِر ِػػػر ك آمػػِِك

الط٘ئعُ يلٍ المػالر الدكلِػر ك خاصػر  ػُ لػكار شػماؿ ػ ينػكب   ل ػد  عػددت يبيػات النضػاؿ 
دكؿ لرهػر يػدـ إنلِػاز  منظمػر الكلػدة    77آكبِػب   ميمكيػر الػػ  ال ُ  نشط  ِيا اليزائػر)

كؿ مػػػرة ئػػػ ِػػػر( شػػػهلت لػػػكة ٗ ِمػػػ ياف بيػػػا  ايإ ِر ت الػػػدكؿ الم  دمػػػر بمكالليػػػا إمػػػ را ِيِر   ٓك

                                                 
1
- Paul Balta et Claudine Rulleau  , la stratégie de Boumediene ,Opcit ,pp . 300 ـ     
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 ضػػػعؼ الػػػدكؿ الغنِػػػر المصػػػنعر أمػػػاـ الػػػدكؿ الل ِػػػرة الم لػػػررة   بعػػػدما ليػػػأت دكؿ آكبِػػػب إلػػػٍ 
ػػد مصػػانل الػػدكؿ الغربِػػر بػػالب ركؿ   كلػػـ  عػػد الػػدكؿ الم  دمػػر  ػػ لهـ  ػػُ  لدِػػد  ال كلػػؼ يػػف  زِك

معره ك ٗ بالُ أمعار المػكاد آكلِػر آخػرل   بػذلؾ  ع ػدت مػبؿ ال عػاكف إل صػادم آكركبػُ 
مػػػل دكؿ العػػػالـ الثالػػػث  خاصػػػر الملاذِػػػر منيػػػا لينػػػكب البلػػػر آبػػػِض الم كمػػػط  ك ىػػػذا نظػػػرا 

 06 صادِر لٖنط٘لر العربِر ال ُ  رض يا لرب ال لِرر العربِر  ُ للم  ضِات المِامِر ك إل
ال ػُ أللػت  1973نػك مبر  06  ك منػذ إنع ػاد لمػر هكبنيػايف آكركبِػر  ػُ ِػـك  1973أه كبر 

يلٍ ضركرة ال هِرس ال أمِمُ لل عاكف إل صادم إنمائُ مل ها ر الدكؿ العربِر   كىك آمر 
لمبػدأ  1974 براِػر 11كِ  ميلس الكزراخ لليمايات آكركبِػر  ػُ ِػكـالذم ما لبث أف  عزز ب  

 .  dialogue Euro- Arabe 1إرماخ اللكار العربُ آكركبُ 
  II -2-2- ُخصكصػػػا   :  غِػػػرت المِامػػػر اللرنمػػػِر ا يػػػاه ممػػػ عمرا يا هثِػػػرا  اليانػػػب اللرنمػػػ

 بعػػد مػػا أخػػذ يا  ػػُ اللمػػباف ينػػد الشػػركع  ػػُ  1980إلػػٍ مػػنر  1970خػػ٘ؿ الل ػػرة المم ػػدة مػػف 
  ل ػد أكلػت  رنمػا لممػ عمرا يا أثنػاخ  CEEإرماخ لكايد الميمكير آركبِػر إل صػادِر المشػ رهر 

الشػػػركع  ػػػُ كضػػػل مبػػػادئ ك نصػػػكص ىػػػذا المشػػػركع اٗل صػػػادم اليمػػػايُ الػػػذم ِلػػػدد ممػػػ  بؿ 
آكركبِػػػر الغربِػػػر المصػػػنعر . ل ػػػد إي بػػػرت  رنمػػػا ممػػػ عمرا يا يػػػزخ منيػػػا نظػػػرا ٓىمِ يػػػا  الػػػدكؿ

مػػف لػػانكف ركمػػا(   ٓف  رنمػػا هانػػت لػػد شػػهلت مػػكؽ مشػػ رهر مػػل  227) المػػادة    إل صػػادِر
ممػػ عمرا يا كمنيػػا اليزائػػر لبػػؿ  أمػػِس ميمكيػػر المػػكؽ آكركبِػػر المشػػ رهر بمعاىػػدة مامػػ رخِت 

ىػذا المػكؽ ِن مػُ إلػٍ منط ػر اللرنػؾ اللرنمػُ    ثػـ ربط يػا با لالِػات  للػظ بيػا   ك  1957منر 
إم ِازات إل صادِر ىامر  مهنيا مف المِطرة يلٍ خِرات الػب٘د م ابػؿ ثمػف إمػ  ٘ؿ  يلػٍ ىػذا 
آمػػاس  رنمػػا كيػػدت نلمػػيا مخِػػرة بػػِف للػػِف أمػػاـ الميمكيػػر آكركبِػػر إمػػا خػػرؽ إ لالِػػر مػػل 

بِر ك إل لاظ بمكؽ الدكؿ إ ِر ِر  لت مِطر يا   أك إن ماخ إلٍ المكلِف كىذا الدكؿ آكرك 
  ٓف  رنما منلػت المعاملػر ال لضػِلِر 2ِضعؼ لدرة  رنما ال نا مِر أماـ الدكؿ الم  دمر  آخِر

يػػا لممػػ عمرا يا إ ِر ِػػر ال ػػُ  ع بػػر م اطعػػات  رنمػػِر . ك بعػػد إمػػ مالر ال اِرخِػػر ال ػػُ لامػػت ب
ػػػر  اليزائػػػر خػػػ٘ؿ العشػػػِرر آكلػػػٍ بعػػػد إمػػػ  ٘ؿ مػػػف أيػػػؿ إمػػػ رياع الثػػػركات الكطنِػػػر ك  لِر

                                                 
 دار النيضر    ُ ضكخ اللكار العربُ ػ آكركبُلاـز ملمد ي لـ  ال عاك ف إل صادم ٓغراض إنماخ -   1

 . 20منر؟  ص.                       
2
 -Pierre Moussa ,les chances économiques de la communauté Franco ـ Africaine , op cit ,p.     . 
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ك ىػػذا مػػا   إل صػػاد الػػكطنُ     ػػدت  رنمػػا  لػػؾ إم ِػػازات كلػػـ  عػػد بلايػػر للػػد اع يػػف اليزائػػر
 ممػػا د ػػل  رنمػػا إلػػٍ  رهانػػت  ناضػػؿ مػػف أيلػػو اليزائػػر كىػػك الػػ خلص مػػف لهػػـ الكصػػاِر اللرنمػػِ

ان يػػػاج إمػػػ را ِيِر أخػػػرل كىػػػُ إمػػػ عماؿ مبػػػادئ ك لػػػكانِف ميمكيػػػر المػػػكؽ آكركبِػػػر المشػػػ رهر 
ر مشػهؿ الخمػكر   هكمِلر ضغط يلٍ اليزائر ل ٍ  عرلؿ ممارىا إل صادم هما  ُ لالػر  مػِك

                                                                                            .1976ِر للضػػػػػػػػػغط يلػػػػػػػػػٍ اليزائػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػُ إ لالِػػػػػػػػػرت لػػػػػػػػػكل الػػػػػػػػػدكؿ العربِػػػػػػػػػر الم كمػػػػػػػػػطك شػػػػػػػػػ 
  لـ  عد اليزائر  م لِد مف المعاملر ال لضِلِر ال ُ اه مب يا مف إ لالِػات ال عػاكف ال ػُ أبرم يػا

ر بمػػػبب ال ِػػػكد ال ػػػُ كضػػػع يا دكؿ المػػػكؽ آكركبِػػػ  1971أه ػػػكبر  29مػػػل  رنمػػػا منػػػذ  ػػػاِر  
المش رهر الم ر   باي بار اليزائػر مػف دكؿ العػالـ الثالػث كلػـ  عػد ممػ عمرة  رنمػِر ٗك ِمهنيػا أف 

  بالرغـ مف أف اليزائر أكؿ شِرؾ  يارم لٖ لاد آكركبػُ بنمػبر  1 م لِد مف معاملر  لضِلِر 
ػػر   ػػدر بػػػ  أمػػا  ػػُ ميػػاؿ الممػػايدات المالِػػر   دكؿ الميمكيػػر آكركبِػػر       مبػػادٗت  ياِر

المش رهر ٗ   دـ الممايدات لليزائر ك  ع برىا دكلر منا مر ليا  ُ من ػكج إل صػادم   بإضػا ر 
(  ػػػُ F.A.V.Fإلػػػٍ ذلػػػؾ  ػػػإف مزاريػػػك الهػػػرـك إِطػػػالِِف خاصػػػر ك ِدرالِػػػر الهػػػرـك اللرنمػػػِر ) 

ت  ياِرر بِف اليزائر ك دكؿ أكركبِر   مثؿ  ُ شػراخ ملِػكف لد إل يكا يف مبادٗ 1972خِرؼ 
ىه ػػكل ر مػػف الخمػػكر بػػثمف مريعػػُ لدد ػػو دكؿ الميمكيػػر آكركبِػػر المشػػ رهر م ابػػؿ  خلِضػػات 

  كطالبكا م ابؿ ذلؾ إلغاخ المعػام٘ت ال لضػِلِر ك  كلِػؼ بػالُ النشػاطات     يمرهِر  در بػ 
  ماما.ال ياِرر 

     كؿ العربِػػر بعػػد إبػػراـ مصػػر مػػل إمػػرائِؿ إ لػػاؽ  ػػض إشػػ باؾ الثػػانُ  ػػُ                                   شػػ ت لػػكل الػػد
ػػػر الخاريِػػػر آمِرهػػػُ ىنػػػرم هِمػػػني1975مػػػب مبر  01 يػػػؿ إنيػػػاخ أ  مػػػف  2ر لػػػت رياِػػػر كِز

المبرمػػر بػػِف ثػػـ زاد  مػػزؽ الللمػػر العربِػػر بعػػد إ لالِػػر هامبدِلِػػد  الصػػراع الممػػل  بػػِف الػػدكل ِف  
مما لضٍ يلٍ اللكار العربُ آكركبُ ك د ل الدكؿ العربِػر  مصر ك إمرائِؿ مف أيؿ الم٘ـ  

كىػػذا الكضػػل زاد مػػف     CEEإلػٍ إبػػراـ إ لالِػػات ثنائِػػر مػل ميمكيػػر الػػدكؿ آكركبِػػر المشػػ رهر 
 ال كة ال لاكضِر للدكؿ  آكركبِر كضعؼ للعرب .

الدكؿ العربِر كخاصر المطلر يلٍ  مل  ل عاكف مف أيؿ إنماخاإ لالِات  CEEأبرمت دكؿ اؿ   
منيػا اليزائػر ال ػُ    3م لرلػر ك منلػردة ك لِمػت م ه لػر هالدكؿ المغاربِر البلر آبِض الم كمط

                                                 
1
- Jean Offredo ,Op cit,p 54  

2
  19ص .،    ِطخغ سبثكحبظَ ِحّس ػزٍُ ، -  

3
 - l’université d’Alger Problèmes Actuèls de l’unité Africaine ,colloque d’Alger(  Mars-12Avril  
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ػػػؿ  26 ػػػُ  CEEمػػػت إ لالِػػػر ال عػػػاكف مػػػل ميمكيػػػر اؿأبر    بلِػػػث لػػػـ  عامػػػؿ الػػػدكؿ  1976أ ِر
لغػرض ال عػاكف  1969يارا يا المغرب ك ػكنس  ػُ إ لالِػات ال عػاكف مػنر آكركبِر اليزائر مثؿ 

  ك ىذا لٍ ميمكير الدكؿ المن ير للب ركؿبؿ يامل يا يلٍ أماس أنيا  ن مُ إ مف أيؿ ال نمِر  
 بضغط مف  رنمػا ل ػٍ  بػـر معيػا إ لالِػر الغػاز ك لصػؿ  ِيػا ثمػف الغػاز يػف ثمػف الب ػركؿ    ػُ

  كدامت  Opepربطت اليزائر ثمف الغاز بالب ركؿ   مديمر لك يا بميمكير دكؿ آكبِب  لِف
ال ػػُ إن يػػٍ  ِيػػا ييػػد اللػػزب الِمػػِف اليميػػكرم المنػػاىض  1982الملاكضػػات إلػػٍ للػػكؿ مػػنر 

ػػػػػر ػػػػػر ك خللػػػػػو لػػػػػزب الِمػػػػػار إشػػػػػ راهُ آ  للثػػػػػكرة اليزائِر                                                             هثػػػػػر مركنػػػػػر مػػػػػل المِامػػػػػر اليزائِر
إف ميػػُخ الػػرئِس  رانمػػكا مِ ِػػراف خللػػا للِمِنػػُ يِمػػهارد ِمػػ اف هػػاف لػػو آثػػر البػػالغ  ػػُ د ػػػل 

 . 1982الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر ال ُ ا   لت بإبراـ إ لالِر الغاز منر 
    II -4-   أكؿ   ارب ل ِ ُ بِف البلدِف:   

إذا هانػػت  رنمػػا لػػد كيػػدت مصػػدر بػػدِؿ للب ػػركؿ اليزائػػرم ل ػػٍ   لػػرر مػػف  بعِ يػػا لليزائػػر      
ػػػر أخػػػرل كىػػػك الغػػػاز الطبِعػػػُ   اليزائػػػر   صػػػدر دكؿ   ػػػر لِِك  لػػػـ  يػػػد لػػػ٘ ممػػػاث٘ لمػػػادة طالِك

آبػػِض الم كمػػط  ػػُ إن ػػاج ىػػذه المػػادة ك   ػػل  ػػُ الضػػلر الم ابلػػر مػػف البلػػر  Opepآكبِػػب 
 ك ىذا هاف لو إنعهاس إِيابُ يلٍ ال عاكف اليزائرم اللرنمُ .  يارا ياللرنما ك 

كيػززت لك يػا بػإبراـ   و اليزائر  زاد مػف كزنيػا العػالمُمخزكف الغاز الطبِعُ اليائؿ الذم  م له 
ِػػات الم لػدة آمِره ػػر منيػا الٗك ػػدىا بيػذه المػادة اللِِك ػػات دكؿ العػالـ ل زِك  ِػػر  إ لالِػات مػل هبِر

.                                                                                          1بِف البلدِفال عاكف  ضركرة يلٍ   ك ىذا لو إنعهاس إِيابُ مباشرد المك ِا ُ ك إِطالِاإ لا
ػرالغاز الطبِعُ مف المكاد  ملِػار  3000  بلِػث لػدرت إل ِاطا ػو بػػ  ػُ اليزائػر الم ػك رة الطالِك

ػر لِبلػغ ليػـ إمػ ثمارات مػنر    كم ر مهعب  لػكالُ  1984 طكر إن اج ىػذه الصػناير الطالِك
ل ل ِػػؽ ىػػذا إنيػػاز    2ملِػػار م ػػر مهعػػب مخصصػػر لل صػػدِر 70ملِػػار م ػػر مهعػػب  ِيػػا 100

اليزائػػر مػػف الػػدكؿ الرائػػدة  ػػُ  ممػػا يعػػؿ  ػػد أطل ػػت اليزائػػر مشػػاِرل خػػ٘ؿ مػػنكات المػػ ِنات   
مػػػف أىػػػـ الكلػػػدات   Opepؿ الغػػػاز الطبِعػػػُ  ػػػُ العػػػالـ ك يلػػػٍ ممػػػ كل دكؿ آكبِػػػب امػػػ غ٘

ملِػار 1.5)إن اج المِثاف المػائؿ( ِك ػدر إ اييػا مػف الغػاز بػػ  La camel: كلدة الصنايِر نذهر
كلػػػدة  1978  ك  ػػُ مػػػنر  1974م ػػر مهعػػػب  ػػػُ المػػنر   بػػػدأت نشػػػاطيا الصػػنايُ  ػػػُ مػػػنر 

                                                                                                                                            
                       1971),op cit, p.272 
1
 - Belkacem NaBi,op cit, p.84 

2
 -Abdelkader  Sid Ahmed , op cit, pp .    ,     
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GNL1   كلػػػدة  1980ك  ػػػُ مػػػنرGNL2  ملِػػػار م ػػػر مهعػػػب لهػػػؿ 10.5بليػػػـ إن ػػػاج ِ ػػػدر بػػػػ
مػػػف غػػػاز  250.000ك   فكبػػػاالبر  م ػػػر مهعػػػب مػػػف غػػػاز 350.000لػػػدة منيمػػػا   مػػػل إن ػػػاج اك 
هما  كيد كلدات ٕن اج الغاز بمػهِهدة ال ػُ  ع بػر أِضػا   ك اف ك ىُ كلدات م كايدة بأرِزكالب

ػػات   كنػػذهر أِضػػا بػػأف ليػػـ غػػاز اؿ الػػذم  ن يػػو ِ ػػدر بػػػ   GPLمرهػػزا ٕن ػػاج البِ ركهِمِاِك
ػػػر ال ػػػُ  ع بػػػر ألػػػد العكامػػػؿ آمامػػػِر ال ػػػُ  510.000 طػػػف . نظػػػرا ٓىمِػػػر ىػػػذه المػػػادة الطالِك

ر الممػػ كل المعِشػػُ لللػػرد ينػػد ػػد مػػف  مػػاىمت  ػػُ  طػػِك ػػادة إمػػ ي٘ؾ  ِز الػػدكؿ المصػػنعر    ِز
ػػر   ك  ػػُ م ػػدم يا  الػػدكؿ آكركبِػػر  الم  دمػػر : بليِهػػا    الطلػػب يلػػٍ شػػراخ ىػػذه المػػادة الطالِك

رار اليزائػر يلػٍ ربػط مػعر صػياكز الخ٘ ػات مػل اليزائػر لػكؿ  إإِطالِا   مما د ل  رنما إلٍ  
   1980ك  ـ إم ئناؼ ال لاكض يف معر ىذه المػادة الخػاـ مػنر   الغاز الطبِعُ بمعر الب ركؿ

بلِػػث مػػايد يلػػٍ إنيػػاح ىػػذه الملاكضػػات المنػػاخ المِامػػُ الػػذم  مػػت  ِػػو   ٓنيػػا  زامنػػت مػػل 
ػػػر بنياِػػػر لهػػػـ لػػػزب الِمػػػِف الم طػػػرؼ المنػػػا ياِػػػر ييػػػدة الػػػرئِس نىض للثػػػكرة ك المِامػػػر اليزائِر
مػػار اللرنمػػُ مػػدة اللهػػـ برئامػػر  رانمػػكا مِ ِػػراف الػػذم  ػػالِرم يِمهاردِمػػ اف ك ايػػ ٘خ لػػزب الِ

ػػػػػػر أيطػػػػػػٍ د عػػػػػػر يدِػػػػػػد :                        ث٘ثػػػػػػر ميػػػػػػاٗت إمػػػػػػ را ِيِر ىػػػػػػُ  ػػػػػػُة للع٘لػػػػػػات اللرنمػػػػػػِر  اليزائِر
 . ك المياؿ المِامُ المياؿ إل صادم ك المياؿ الث ا ُ

II-3-1- ال عاكف اللرنمُ اليزائرم بإبراـ إ لالِات ال الِر: ظير:     ُ المياؿ إل صادم                                                     
II -3-1-1-: إ لالِر الغاز اللرنمِر اليزائِرر  : 

خ٘ؿ يشِرر المػبعِنات زاد ممػ كل إمػ ي٘ؾ الغػاز الطبِعػُ بمػرير  للػت إن بػاه ك خاصػر     
ِػات الم لػػدة آمِرهِػر ك الػػدكؿ آكركبِػر   بلِػػث بلػغ ليػػـ إمػ ي٘هو  ػػُ العػػالـ   مػف طػػرؼ الٗك

مػنر  ضػايؼ  20 خػ٘ؿ   الر الم لصؿ يلِيا مف الملركلػات مف ميمكع الط    أهثر مف 
ػػػر  14بػػػػ  CEEليػػػـ إمػػػ ي٘ؾ اللػػػرد آكركبػػػُ مػػػف ميمكيػػػر اؿ  .                                                                                                                      1مػػػرة مػػػف ىػػػذه المػػػادة اللِِك

ػر بعػدما  خلصػت مػف منا مػِيا  ػُ إن ػاج  OPEPاليزائر   صدر دكؿ آكبِػب  ىػذه المػادة اللِِك
 : آمِكم ك ىُ إندكنِمِا هما  بِنو النمب ال الِر

  Tableau n°   :le commerce mondial du gaz naturel(1980-1990)(en pourcentage) 

                                                 
1
- Ibid, pp . 414 ,415 . 

Exportations de gaz GNL 

pays           

opep       

Algérie -    
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           Source : Abdelkader sid-Ahmed,op cit,p.415 

إلػػٍ غاِػػر مػػنر  1972بشػػهؿ مللػػكظ مػػف مػػنر GNL  إنخلػػض مػػعر الغػػاز الطبِعػػُ مػػف نػػكع
م ارنر بالمكاد الطالكِر البالِر    ُ لِف أف بعض الػدكؿ المن يػر لمػكاد الطالػر لػد لِمػت  1980

ػػر( ل ػػٍ   ػػارب بػػِف مػعر الغػػاز بهمِػػر الطالػػر اللرا ػر ال ػػُ ِن ييػػا ينػػد إل رالػػو ) المػعرة اللراِر ِر
                             مػػػػػػػػػػعر الب ػػػػػػػػػػركؿ كمػػػػػػػػػػعر الغػػػػػػػػػػاز الطبِعػػػػػػػػػػُ يلػػػػػػػػػػٍ غػػػػػػػػػػرار المِهمػػػػػػػػػػِؾ ك هنػػػػػػػػػػدا كالنػػػػػػػػػػرِك  . 

  base de parité calorifique 1 يلػٍ مبػدأ ىػذه ال ايػدة الممػماةبػدأت  رهز  1980 ُ مطلل مػنر 
ػػر( مػػل هػػؿ مػػف  رنمػػا  اليزائػػر  ػػُ  طبِػػؽ ىػػذا المبػػدأ  ػػُ ملاكضػػا ياكلػػد أخل ػػت  الثنائِػػر ) لطِر

ِات الم لدة آمِرهِر   باليزائر العاصػمر ك  ػُ ملاكضػات يمايِػر  ػُ  1980ل ٍ منر  كالٗك
 مهنػػػػت اليزائػػػػر  طبِػػػػؽ  لػػػػؾ ال ايػػػػدة ك ربطػػػػت مػػػػعر الغػػػػاز الطبِعػػػػُ  Opepإطػػػػار الٔكبِػػػػب 

( إ لالِر   مل DistriGAZأمضت الشرهر البليِهِر دِم رم غاز) 1981بالب ركؿ   ك  ُ أ ِرؿ 
دىا بالغاز مػف نػكع  ر للملِػكف  4.80بػثمف  GNLشرهر مكناطراؾ ل زِك دٗك

BTU  ك ػُ شػير  
دىا بالغاز الطبِعُ بمعر ِ ػدر بػػ  1981 براِر   ـ ال كصؿ إلٍ ي د إ لالِر يزائِرر  رنمِر ل زِك
ر للملِػػكف  5.1 ملِػػار م ػػر مهعػػب مػػنكِا   كبعػػدىا  ػػـ  9.1ب ػػدرة إمػػ ي٘ؾ بمػػا ِ ػػارب  BTUدٗك

دىا بالغػاز الطبِعػُ مػف نػكع  1982إمضاخ إ لالِر مل إِطالِا  ُ مب مبر   بعػد   ك GNLل زِك
ت   عدِؿ يلٍ ال كا ؽ مف 1982  ِلرم 03  ُ  رنما ك اليزائر  مهنت ال لاكض مف شالر يٗك
٘ يهرت ال ُ الن طر ىُ ك  الب ركؿ ثمف مل ربطوك   الغاز ثمف  الثنائِرلات الع٘ لصلك  طِك
 اٗنطػ٘ؽإيػادة  ن طػر  رنمػا غػاز ك ؾامػكناطر  بػِف الغػازم اٗ لػاؽ بػذلؾ هاف ك   الدكل ِف بِف
 مبػدؤىا كهػاف اٗل صػادم الميػاؿ  ػُ اتِػاٗ لال مػف يدِدة مرللر     إلٍ بالطر ِف أدت  ال ُ

 . 19822 لمنر اٗل صادم المياؿ  ُ اٗ لاؽ برك كهكؿ
 
 
 

                                                 
1
-  Ibid, p.    . 
 -  BTU : Brittan température Unit 

                   مريل مابؽ  ر ده كراه ) لانكف دكلُ لٔيماؿ(يمِركش   لُ   الشراهر اليزائِرر اللرنمِر   أطركل - 2
 . 43ص .                                

Idonesie       

autres       



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

II -3-1-2-:  1982ال عاكف  ُ إطار البرك كهكؿ إل صادم لمنر 
 :رأمامػِ ث٘ثػر  صػكؿ 1الخػاص بال عػاكف إل صػادم اليزائػرم اللرنمػُ البرك كهػكؿ  ضمف    
  ػد لػدد  الثػانُ اللصػؿ أمػا  ال عػاكف يلِيػا ِبنػٍ أف ِيػب ال ػُ العامػر المبػادئ ضػمف   آكؿ
 .ال عاكف   ك اللصؿ الثالث خاص ب نظِـ ال عاكف ىذا  ِيا ِنصب ال ُ المياٗت ميمؿ

 : المبادئ العامر لل عاكف -أ
 ػ   طػرؽ يدِػدة ك  ر ػاف  ػُ د ػل ييلػر ال عػاكف أىميػا ضمنت مبادئ أمامِر  عهس رغبػر الط 

 نو أف ِضمف لدكؿ العالـ الثالث  رصا لل عاكف إل صادم الدكلُ  مف شأ مثالِر ٓشهاؿ يدِدة
 راخ نمك شامؿاللرص يلٍ المعُ ك    2يادلر لل نمِر ك ِمم  ب ك ِر شركط نمك منظـ

 :3يلٍ ضكخ المبادئ ال الِر لبلدِفبِف اللع٘لات  
إلامػػر  عػػاكف م كا ػػؽ ك مػػنظـ ك ػػؽ مخطػػط ال نمِػػر إل صػػادِر ك إي مايِػػر للبلػػدِف  لصػػد  - 

  نمِر ي٘لات إل صادِر منميمر ك ذات  ائدة للبلدِف .
  ك ِيػدؼ إلػٍ إنيػاز مشػاِرل ِيب أف ِ كـ ال عاكف يلٍ ال صػكر الشػامؿ للع٘لػات الثنائِػر  - 

ػؿ ك   م لِد مف إيراخات ال  بل ال هنكلػكيُ ك المينػُ ك ال يػارم ك ال مػِِرم مػل ضػمانات ال مِك
 ن ؿ ال  نِات ال ُ  ضمف نياح ىذه المشاِرل .

اؿ المش رهر  ك ِر آدكات ال  نِر ك الصنايِر ك اليامعِر ك البلثِر ال٘زمر ٕن اج آيم - 
ف العماؿ   كضماف  هِكللعلُ لل  نِات ك  نمِر الهلاخات  لصد الن ؿ اال ُ  ـ الشركع  ِيا

 .ؿ ال هنكلكيِر بالممارمر المينِرالمؤىلِف  ُ مشاِرل  ضمف ن 
 .  ؼ المم  بلُِ هِِؼ المكاد الصنايِر مل ال هِ - 
ػػػػل ال ػػػػدِريُ  ػػػػُ النمػػػػِ  الصػػػػنايُ   -   ك ِمػػػػيؿ إدمػػػػاج  ِيػػػػب أف ِمػػػػاىـ ال عػػػػاكف  ػػػػُ ال نِك

 ِر المش رهر .المن يات اليزائِرر  ُ المبادٗت الدكلِر خاصر  ُ المكؽ آكركب
ك  ُ لالر إم لالر ذلؾ ِ ـ الليكخ إلٍ ال ر ِبات المذهكرة  ػُ   مكِر الخ٘ ات بطرؽ كدِر   - 

 نامب ليذه الخ٘ ات .مالع كد ال ُ  نص يلٍ اللؿ ال
                                                 

الم ضمف المصادلر يلٍ برك كهكؿ الخاص بال عاكف  1982أكت  07المؤرخ  ُ  82/259المرمـك رلـ    - 1
 21ُ إل صادم بِف لهكمر اليميكِرر اليزائِرر الدِم راطِر الشعبِر ك لهكمر اليميكِرر اللرنمِر المكلل  

 . 1982أكت  10الصادرة ب اِر   32ر  اليِردة الرممِر رلـ بمدِنر اليزائ 1982ِكنِك 
 .   المريل نلمو 01المادة  - 2
 . 1568المريل نلمو   ص . - 3



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

 : مِادِف  طبِؽ ال عاكف إل صادم  -ة 
المهف ك آشػغاؿ العمكمِػر ك مػكاد  : 1ل د شمؿ البرك كهكؿ ال عاكف  ُ مياٗت م عددة كىُ   

  إيػػػػػ٘ـ آلػػػػػُ   المكاصػػػػػ٘ت مػػػػػكاد ال ييِػػػػػز   البنػػػػػاخ   الػػػػػرم ك المػػػػػهؾ اللدِدِػػػػػر   الطِػػػػػراف
 ك الصِد البلرم . المياؿ الزرايُ ك الغذائُ الطالر النككِر ث  ال٘ملهِر   الطالات اليدِدة  

 :ال عاكف نظِـ    -ج 
  هما  مير يلٍ  نمِر 2ِ ـ م ابعر  نلِذ مشاِرل ال عاكف بِف البلدِف مف طرؼ لينر مخ لطر    

ػػػ ـ  عِػػػِف أيضػػػاخ اللينػػػر مػػػف طػػػرؼ اللهػػػكم ِف   بلِػػػث  ال عػػػاكف إل صػػػادم بػػػِف البلػػػدِف   ِك
 مرة  ُ المنر يلٍ مم كل كزارم بال ناكب  ُ اليزائر ك  رنما . ِي مل أيضاخ اللينر

II -3-1-3- 1987اليزائرم  -اللرنمُ ييز المِزاف ال يارم اليزائرم ك إ لالِر ال عاكف     
بمػب انخلػاض أمػعار الػنلط   أدل  1986العيز الذم ميلو المِػزاف ال يػارم اليزائػرم مػنر    

ػػر  مػػف     إلػػٍ أر لػػاع المدِكنِػػر الخاريِػػر لليزائػػر   بلِػػث بلغػػت  ِيػػا نمػػبر ال ػػركض ال ياِر
ػػر يػػف  ػػك ِر المػػِكلر المالِػػر لكاردا يػػا د عيػػا إلػػٍ ىػػذا  ك إيمػػالُ المدِكنِػػر  ييػػز الدكلػػر اليزائِر

مػػػل       إلػػػٍ      النػػػكع مػػػف إل ػػػراض   ك بلكائػػػد مر لعػػػر النمػػػب   إذ  راكلػػػت مػػػابِف 
 . 3 نالص أياؿ ال مدِد ال ُ انخلضت إلٍ منر ك نصؼ لمب معطِات البنؾ العالمُ

ف ا  ػػُ  عام٘ يػػا مػػل اليزائػػرت  رنمػػ ػػُ ىػػذه الظػػركؼ     ػػد امػػ مر     بلِػػث مػػِطرت يلػػٍ  مػػِك
  المكؽ اليزائِرر ل ٍ  صدرت لائمر دائنُ اليزائر ال  لِدِِف:

ر للمدِكنِر(  )ـيدكؿ رل               (: أىـ دائنُ اليزائر) النمب المئِك
 الِاباف بِرطانِا ألمانِا +هندا usa إِطالِا  رنما الدكلر
                                  النمبر

 (ONSالدِكاف الكطنُ لٖلصائِات ) المصدر:                                 

الػػذم ِبػػدك مػػف خػػ٘ؿ اليػػدكؿ أف المِػػزاف ال يػػارم اليزائػػرم لػػد مػػيؿ ييػػزا يِرضػػا أمػػاـ  رنمػػا  
مػنر ملِكف  رنؾ  رنمُ  4800  ثـ ار لل إلٍ 1985ملِكف  رنؾ  رنمُ منر  1100لدر بملغ 
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  ك مػػػػل  صػػػػايد آزمػػػػر إل صػػػػادِر أبرمػػػػت  رنمػػػػا إ لػػػػاؽ أهثػػػػر شػػػػمكلِر مػػػػل اللهكمػػػػر  1986
 : 1  الذم لدد إيراخات ال الِر ل لعِؿ ىذا ال عاكف 1987أ ِرؿ  23اليزائِرر  ُ 

  مكِر مشهؿ مبِعات آم٘ؾ اللرنمِر  ُ اليزائر   ك ال ابعر لٔشخاص الطبِعِر . -أ   
 مِد يف ها ر الكدائل اللرنمِر المملكهر ٓشخاص لـ ِعكدكا م ِمِف  ُ اليزائر.ر ل ال ي -ب   
ؿ رؤكس آمكاؿ إلٍ  رنما لمداخِؿ -ج     آشخاص الم ِمِف  ُ اليزائر.  بمِط نظاـ  لِك
ملِػار  رنػؾ  رنمػُ   3.5هما ن   يف ىػذا إ لػاؽ مػن  لػرض  يػارم لصػِر المػدل بملػغ لػدره  

 ِخصص ل مكِر المش ِرات اليزائِرر مف المكؽ اللرنمِر .
II -3-2-   ُ (1986)إ لالِر  ُ المياؿ الث ا  : 
ال عػػػاكف  إ لالِػػػر ي ػػػد ىػػػكمػػف أبػػػرز الميػػػاٗت الشػػػاىدة يلػػػٍ دِنامِهِػػػر ال عػػػاكف بػػػِف البلػػػدِف     

 .1986الث ا ُ ك العلمُ ك ال  نُ منر 
 بر ال عاكف الث ا ُ مف أىـ المياٗت ال ُ رهزت يلِيا  رنمػا  ػُ الللػاظ يلػٍ صػل يا ِع       

يػػرؼ ال عػػاكف الث ػػا ُ اللرنمػػُ اليزائػػرم  بلِػػثبمخ لػػؼ ممػػ عمرا يا  ػػُ إ ِر ِػػا ك منيػػا اليزائر 
ر إ لالِػػات  ػػُ ىػػذا المِػػداف               1962آكلػػٍ هانػػت مػػنر يػػدة  طػػكرات مػػف خػػ٘ؿ  يدِػػد ك  طػػِك

   ُ المِداف الث ا ُ ال  نُ الملض  مف خ٘ليما  ـ ال رهِز يلٍ ال عاكف  1966ك الثانِر منر 
  ك  ال عػػػاكف إلػػػٍ الميػػػاؿ العلمػػػُ ك ال هنكلػػػكيُ ىػػػك  كمػػػِل ميػػاؿ 1986ك اليدِػػد  ػػػُ إ لالِػػػر 

 :19862ِظير ذلؾ مف خ٘ؿ مضمكف إ لالِر ال عاكف الث ا ُ ك العلمُ لمنر 
     : رهزت إ لالِر يلٍ المبادئ ال الِر  

  نمِؽ الييكد مف أيؿ  نمِر المكارد البشِرر ك ن ؿ ال هنكلكيِا. -             
 ضركرة  كظِؼ ها ر الكمائؿ مف أيؿ إن  اؿ ال دِريُ إلٍ  عاكف نكيُ.  -             

  كطِد الصدالر بِف الشعبِف. -              
   : آىداؼ العامر لٖ لالِر 
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 07 ِـك اليزائر مدِنر  ُ ك 1986 منر مارس 11 ِـك باِرس  ُ ال كالُ يلٍ المكلعر اللرنمِر  اليميكِرر
 1987منر  24ـ رل ر ج , 1986 مب مبر
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ر  ُ ال عاكف الث ػا ُ ك العلمػُ  -    ضمف الباب آكؿ منيا يلٍ  لدِد دلِؽ للبرام  ذات أكلِك
ك الػ لهـ  ػُ ال هنكلكيِػا ك   ِػِـ   ماىـ  ُ ال نمِر إل صػادِر ك إي مايِػر للبلػدِف  ك ال  نُ 

 .1كمائؿ إن اج 
ر العمػػؿ المشػػ رؾ بػػِف المؤممػػات ال علِمِػػر ك   -  ال عػػاكف  ػػُ الميػػاؿ ال ربِػػر ك ال علػػِـ ك  طػػِك

ف العػػػالُ ك المينػػػُ ك  بػػػادؿ الخبػػػرات ك المعلكمػػػات ك الكثػػػ ائؽ   مػػػل  مػػػيِؿ اليامعِػػػر ك ال هػػػِك
 .2 ُ المؤممات اللرنمِر  إيراخات ٗم  باؿ الطلبر ك الم ربصِف

  ُك  14إلػػٍ المػػادة  08لٖ لالِػػر مػػف المػػادة  اليِئػػات ك إيػػراخات : يػػاخت  ػػُ البػػاب الثػػان
ال ػػػُ  ضػػػمنت نصكصػػػيا هِلِػػػر  شػػػهِؿ لينػػػر مشػػػ رهر بػػػِف الطػػػر ِف مػػػف أيػػػؿ  مػػػِر  نلِػػػذ ىػػػذه 

 ك  لدِد أدكار ك مياـ أيضاخ اللينر  ُ ذلؾ . المشاِرل إ لالِر  
  ل ِاـ الث ا ُ ك العلمُ ك ال  نُ:ال نظِـ كالكمائؿ المكظلر ل 

  لدِػػد رهػػزت يلػػٍ ال عػػاكف لمػػب آكؿ ػػُ  صػػليا   ضػػمنيا البػػاب الثالػػث مػػف إ لالِػػر       
(  أما اللصؿ الثانُ   د  لردت نصكصو بال عػاكف العلمػُ 17إلٍ المادة  15آىداؼ )مف المادة

( ك  ػػػُ اللصػػػؿ الثالػػػث إنصػػػبت نصكصػػػو يلػػػٍ 21إلػػػٍ المػػػادة  18ك ال هنكلػػػكيُ ) مػػػف المػػػادة
 (.26إلٍ المادة  22ال عاكف اليامعُ )مف المادة 

   ال عاكف الث ا ُ ك العلمُ ك ال  نُ : كمائؿ  طبِؽ 
شملت إ لالِر الكمائؿ ال ُ ِيب  عبئ يا مف أيؿ  نلِذ ال عاكف ال عاكف الث ا ُ ك العلمُ       

ؿ ليذه الكمائؿ 3ك ال  نُ  .4  كهذلؾ رصد مصادر ال مِك
ك  ضػػػمنت إ لالِػػػر أِضػػػػا البرك كهػػػكؿ إدارم ك المػػػالُ الخػػػػاص بكمػػػائؿ ال عػػػاكف الث ػػػػا ُ ك  

  .  ك برك كهكؿ أخر م علؽ بم طكيُ الخدمر الكطنِر النشِطر العلمُ ك ال  نُ
II -3-3-   ُالمياؿ المِام ُ : 

يػػػدكؿ  رنمػػػا يػػػف مكلليػػػا ك  ممػػػهيا بمِثػػػاؽ آمػػػـ الم لػػػدة  ػػػُ  مػػػكِر لضػػػِر المغػػػرب ك      
ػػػرمكِرطانِػػػا ك الصػػػلراخ الغربِػػػر   بلِػػػث  ػػػـ    لػػػد أيطػػػٍ د ػػػل يدِػػػد للع٘لػػػات اللرنمػػػِر اليزائِر
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  ال ُ شػملت يلػٍ معظػـ المللػات ذات الخ٘ ػات المػاخنر ك 1980إمضاخ خممر إ لالِات منر 
الخػػػ٘ؼ  آشػػػخاص  ايِرف اليزائػػػِرِف بلرنمػػػا  الضػػػماف إي مػػػايُ  كضػػػعِرىػػػُ : ملػػػؼ الميػػػ

 14مكل ملؼ آرشِؼ يال ا ِبؽ   ك لـالمالُ ك أم٘ؾ اللرنمِِف ال ُ  رهكىا  ُ اليزائر
III-  الشاملر للر المِامر الم كمطِر آكركبِرل عاكف االيزائرم اللرنمُ خ٘ؿ مر ا   ِِـ لصِلر ;   

 الن ائ  ال الِر :  يلٍ ما مبؽ مف ال للِؿ ك الدرامر نم بط ام نادا       
مف نالِر ال عاكف إل صادم     د رهزت  رنمػا يلػٍ ميػاٗت ملػددة بالػذات ك بػآخص  -   

ك ىذا خلؽ  ك را بِف الطر ِف   لطالما أيِب يلػٍ ال عػاكف اليزائػرم اللرنمػُ يػدـ  الملركلات  
ك لـ ِ طرؽ إلػٍ ىػذا   ادم ك  نمِر لدرات اليزائر  ُ ىذا المياؿإي نائو الها ُ بالمياؿ إل ص

المياؿ إم را ِيُ  ُ اللِاة ال عاكنِػر بػِف البلػدِف إٗ  ػُ مرللػر م ػأخرة مػف ييػد إمػ  ٘ؿ   
يػػػكاف  21 ػػػُ   ػػػأكؿ إ لالِػػػر  عػػػاكف إل صػػػادم بمليكمػػػو الل ِ ػػػُ العػػػاـ بػػػِف الػػػدكل ِف  ػػػـ إبراميػػػا

 . 2ل ِ ِر لل عاكف  ُ مياٗت أخرل غِر الملركلات ك المنايـ  ٗك  ظير نِر  1982
  بدأت الع٘لػات إ لالِػر بػِف البلػدِف  شػيد د عػر نكيِػر يدِػدة  عبػر  1980إب داخ مف منر  - 

       لليزائػػػر دكر  عػػػاؿ  ػػػُ يملِػػػر ال عػػػاكف  تيػػػف يِػػػؿ يدِػػػد مػػػف إ لالِػػػات ال عػػػاكف بِنيمػػػا   منلػػػ
الم عل ر بال عاكف  1986 مارس11صكص إ لالِر المكلعر  ُ مف خ٘ؿ ن خاصر ك ِظير ذلؾ

الث ػػا ُ ك العلمػػُ ك ال  نػػُ مػػف لِػػث إنشػػاخ لينػػر مخ لطػػر لل عػػاكف ال ػػُ  ضػػطلل ب  ِػػِـ ك إدارة 
  .ال عاكف الثنائُ للطر ِف

صكصػػا خػػ٘ؿ   ػػرة     خ  طػػكر  ػػُ ال عػػاكف إل صػػادم ك انعػػداـ الخ٘ ػػات  ػػُ الميػػاؿ المِامػػُ -
ك هػػػذا    ك ِظيػػػر ذلػػؾ مػػػف خػػ٘ؿ ليػػػـ إ لالِػػات المبرمػػػر بػػِف الطػػػر ِف (1990إلػػٍ  1980)

ػػر   بمػػبب   ػػارب رؤل الػػرئِس اليزائػػرم شػػادلُ بػػف يدِػػد ك مػػِطرت  رنمػػا يلػػٍ المػػكؽ اليزائِر
  الرئِس اللرنمُ  رانمكا م ِراف .

ِف المػالُ ك الن ائ  ال ُ  ل  ت  ُ إطار المِامر الم كمطِر الشاملر لـ  هف ها ِر يلٍ ا لممػ ِك
إل صادم   خاصر بعد إنضماـ بعض الدكؿ آكركبِر ال ُ ليا نلس الخصكصػِر الزرايِػر مػل 

 CEEبعػد إنضػماميما إؿ ميمكيػر اؿ دكؿ المغرب العربُ   ك ن صد هؿ مف إمػبانِا ك البر غػاؿ
ت ال ػػُ بػػدأت  عر يػػإبا   1981ك لبليػػا الِكنػػاف مػػنر  1986 مػػنر المػػالر  ضػػا ر إلػػٍ ال لػػٗك

                                                 
1 -Jean françois Daguzan,  op cit ,p. 889. 
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ِػػػات الم لػػػدة بالزيامػػػر  الدكلِػػػر يلػػػٍ ها ػػػر آصػػػعدة أىميػػػا زكاؿ ال طبِػػػر الثنائِػػػر   ك انلػػػراد الٗك
   مػل ان شػار مكيػر إصػ٘لات إل صػادِر لػدل الػدكؿ ال ػُ  خلػت يػف إشػ راهِر    الرأممالِر

ال ه ٘ت إل صادِر بِف ك  بنت النظاـ اللِبرالُ للدخكؿ  ُ ال صاد المكؽ  بإضا ر إلٍ بركز 
 ػػػػُ لػػػػِف ِع بػػػػر مػػػػكخ    1ِيِِف ىمػػػػا الشػػػػمكلِر ك إللِمِػػػػردكؿ العػػػػالـ م خػػػػذة مظيػػػػِرف إمػػػػ را 

ك هػػذلؾ    1990آكضػاع آمنِػر  ػُ منط ػر الخلػِ  بمػػبب العػدكاف الغربػُ يلػٍ العػراؽ مػنر 
ك بػركز ظػاىرة  نػُآزمات المِامِر  ُ هؿ مف اليزائر ك ِكغم٘ ِا الذم أدل  أـز الكضل آم

ر المِامر آكركبِر الم كمطِرإرىاب  ُ المنط ر الم كمطِر  .  مف الدكا ل الرئِمِر إلٍ  طِك
ر مِهانِزما ػػو ِٕيػػاد مِامػػر  هػػؿ ىػػذه العكامػػؿ  رضػػت يلػػٍ إ لػػاد آكركبػػُ ال لهِػػر  ػػُ  طػػِك

دِا  بنػػاخ يلػػٍ ىػػػذه يدِػػدة  شػػمؿ ىػػذه ال غِػػرات اليدِػػدة ال ػػُ شػػػيدىا العػػالـ إمػػ را ِيِا ك ال صػػا
يدِد للع٘لات آكركبِر الم كمػطِر  إطار 1990المعطِات  بنٍ الميلس آكركبُ  ُ دِممبر 

 .politique Mediterraneène renovéeمف خ٘ؿ صِاغر ما ِممٍ المِامر الم كمطِر الميددة 

 .6::2 – 2:99( من ين  PMRاليةاي  األوروبة  المجددة )  ; المطمب الثالث
 :يددة ك أىـ آلِاِيالملر يف المِامر آكركبِر الم  :الفرع األول

   I- يددةلملر يف المِامر آكركبِر الم: 
  بمبب إ مػاع  المريكة الن ائ  ُ  ل ِؽ   الشاملر الم كمطِر آكركبِر المِامر لشؿل نظرا     

 آكركبِػر إل صػادِر الميمكيػر د ػل   2الليكة  ُ ممػ كاِات ال نمِػر بػِف دكؿ ضػل ُ الم كمػط
 شػير مػف إنط٘لػا ك  1990 – 1988 بػِف مػا المم ػدة الل ػرة  ػُ الم كمػطِر مِامػر  يدِػد إلٍ

 إلػٍ آكلػٍ بالدريػر  يدؼ يدِدة مِامر أكركبِر آكركبِر الملكضِر إل رلت 1990 مف يكاف
 خػ٘ؿ مػف الممػايدات ليػـ مضػايلر طِرػؽ يػف  الم كمػطِر  الػدكؿ مػل الػركابط  م ػِف

ػادة إمػػ ثمارات  الرابػل المػالُ البرك كهػكؿ بيػدؼ  مهِنيػا مػف إصػ٘ح برامييػا إل صػادِر ك ِز
  . المش رهر آكركبِر للمكؽ الدخكؿ شركط  لمِف هذا ك  3الخاصر بيا

                                                 
1
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            1992يػكاف  29 ػُ  أميػامِف بعػد يملػُ ال يدِػد ىػذا ِيعػؿ الػذم ال ػانكنُ إطػار  بنػُ  ػـ
إلػٍ  1992خمػس مػنكات مػف  ةمػد يلػٍ  م ػد   الميػددة الم كمػطِر المِامػر " بإمػـ يػرؼ ك

يمػػػػؿ الميمكيػػػػر آكركبِػػػػر لصػػػػال  الػػػػدكؿ  ك  كيِػػػػو ال ػػػػُ هانػػػػت  يػػػػدؼ إلػػػػٍ لصػػػػر  1996
 :  1الم كمطِر  ِما ِلُ

 .الخاص اٗم ثمار ك شيِل الم كمطِر البلداف  ُ اٗل صادم إص٘ح ديـ  -    
ادة  -      . الخاصر ل٘م ثمارات المالِر المعكنات ليـ ِز
 .إلِو ال صدِر بيدؼ رآكركبِ المكؽ إلٍ الكصكؿ  لمِف  -    

 .اٌدٕٛة فٟ اٌد١طاْ ِغ اٌس١بسٟ االلزظبزٞ اٌحٛاض رؼع٠ع -     
II-    آلِاِيا: 
المِامر الم كمطِر ٗ ِكيد إخ ٘ؼ يكىرم ملمكس بِف المِامر الم كمطر الشاملر ك   

 :  2الم يددة إٗ مف لِث بعض ال طكرات الطلِلر ال ُ   مثؿ  ُ
  II -2- ّلِات المالِرا : 
ر ال ِمػػػػر المالِػػػػر للبرك كهػػػػكؿ المػػػػالُ الرابػػػػل    المبلػػػػغ المخصػػػػص للػػػػدكؿ بػػػػالر ل مػػػػف   ػػػػـ  طػػػػِك

ضػعؼ الممػايدات ملِار إِهػك لمػدة خمػس مػنكات   كىػك  4.4الم كمطِر العالمثالثِر إلٍ لدكد 
  المخصصر لل رة خمس منكات الماب ر .

ؿ ك إنياز المشاِرل  ُ بلداف  – مرا  ر البنؾ آكركبُ لٖم ثمار ك البنؾ العالمُ لعملِر  مِك
 ينكب الم كمط ك مرالب يا .

 (إِهك بمِِ٘ف )لالراب المالُ البرك كهكؿ  (:  يدكؿ رلـ)           
 صندكؽ المِزانِر BEIلرض  الميمكع الدكؿ

 المغرب العربُ
 اليزائر
 المغرب
  كنس

 المشرؽ العربُ
 مصر

1227 
405 
498 
324 
961 
568 

668 
280 
220 
168 
550 
310 

559 
125 
278 
156 
401 
258 
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 آردف 
 لبناف
 مكِرا
 إمرائِؿ
 الميمكع

166 
69 

158 
82 

2375 

80 
45 

115 
--- 
1300 

80 
24 
43 

---- 
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   II -3- ّال ياِرر : لِاتا 
ادة مف     آمكاؽ آكركبِر بشهؿ أكمل أماـ المن ي   ات الصنايِر ك الزرايِر لدكؿ الِز
 ل الملل ك المن يات ال ُ  لظٍ بأ ضلِر ال صدِر ٓكركبا نِكالم كمط العالمثالثِر   مل  بينك 
 لِر المالِر لكؿ ث٘ثر ملاكر رئِمِر ىُ :  ك لد اي مدت ا1ّالمنشأ الم كمطُات ذ  ك 
ص٘ح كمرا  ر المشاِرل ذات المنلعر إللِمِر  :الملكر آكؿ  مثؿ الن ؿ ك خاص ب لدِد كا 

 ال ُ  مكف مف طرؼ البنؾ آكركبُ لٖم ثمار ك البنؾ العالمُ. إ صاٗت ك الطالر 
ف.مخصص للممايدة ال  نِر للمشاِرل ذات ال :الملكر الثانُ   بعد إللِمُ مثؿ مؤممات ال هِك
خػػاص بإمػػ لادة مػػف لػػركض ممنكلػػر مػػف طػػرؼ البنػػؾ آكركبػػُ لٖمػػ ثمار   :الملػػكر الثالػػث 

 24مكيو للمياؿ البِئُ  خارج نطاؽ البرك كهكؿ
 :آكركبِر الميددةالمِامر  ُ ظؿ  آزمر اليزائِرر مكلؼ  رنما مف  :الفرع الثاني 

 )مف المرالبر ك إن ظار إلٍ إبراـ إ لالِر لماِر ك  شيِل إم ثمار(                
  I- ك ال رلب إن ظار: 

  مل آلداث المِامِر المؤلمر  ُ اليزائر ل د  زامنت   رة  طبِؽ المِامر آكركبِر الميددة    
  ػُ م ػدم يا مم كِات  يدة يلٍ لطِعر يف إي٘فىك  اليزائر  ُ      أه كبر ألداث إف

 اللزبِر  ال عددِر أماـ المياؿ     الكالد اللزب طرؼ مف الملطر ممارمر إل هار يلٍ ال ضاخ
ادة  إش راهُ  ال مِِر يف كال خلُ الكطنُ إل صاد ب لِرؾ ِمم  الذم إل صادم إن اج ِز
ل صػادم مِامػُ منػاخ بخلػؽ كاليزائػر  رنمػا بػِف ِ ػرب أف شػأنو مػف الػذم آمػر ي مػايُ كا   كا 
 .3م شابو

                                                 
1
 - Bekenniche Otmane, la coopération entre L’union européenne et  L’Algérie ,Op cit ; P .   . 

2
 - Ibid, p. 76 . 

3
 - Jean françois Daguzan, article( les relations franco-algerien,ou la poursuite des amicales    

    incomprehensions , sur le site : www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/03/daguzan2001 
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إلػػػٍ  1990لهػػػف المكالػػػؼ اللرنمػػػِر الغامضػػػر مػػػف آزمػػػر المِامػػػِر  ػػػُ اليزائػػػر خػػػ٘ؿ الل ػػػرة  
كإن ظار  ممػا أدل إلػٍ  المرالبرمِامر   ك بنُ شُخ أم  عؿ  ضلت  رنما يدـ بلِث  1993

ػػػر   رغػػػـ أف  رنمػػػا خػػػ٘ؿ ىػػػذه الل ػػػرة  مثػػػؿ أكؿ ممػػػكف يمػػػكد ك  شػػػن  الع٘لػػػات اللرنمػػػِر اليزائِر
  1998إلٍ  1990ت غائبر خ٘ؿ   رة لليزائر ك ثالث زبكف ليا    إف إم ثمارات اللرنمِر ظل

الميػػاؿ لممػػ ثمِرف يػػدد  ملِػػكف  رنػػؾ  رنمػػُ   ػػط   ممػػا  مػػ  340بلِػػث بلػػغ ليػػـ إمػػ ثمارا يا 
ِات الم لدة   مثؿ هندا ػر إلػٍ    همػاا ك إِطالِػا آمِرهِر   بِرطانِػالٗك إر لعػت المدِكنِػر اليزائِر
 . 1ملِار أكرك للرنما 3.47ملِار أكرك  ِيا  22.75

مِامِا   ال راب اللرنمُ   ٓف البلداف ليما إر باط كثِؽ  اِرخِا   بلغ   صايد آزمر اليزائِرر  
 الع٘لات مم كل ا يفرِ عب  اليزائِرر آزمر إل كاخ اللرنمِر المِامر لاكلت   كإي مايِا ك مالِا

  إل صادم م دم يا الديـ ك ُ آشهاؿ الم عددة كالمماندة الديـ خ٘ؿ مف البلدِف  بِف الثنائِر
   ػدِـ إلػٍ ِيػدؼ مالُ برك كهكؿ أكؿ يلٍ ال كلِل مف خ٘ؿ      منر ل صادمإ الديـ  بعد

 يلٍ  مدِده ِ ـ منخلضر   ائدة بنمبر النمك ل ل ِؽ المكيو العمكمُ الديـ لشركط ك  ا لركض
  مػف اليزائػر إمػ لادت       ـ منذ   د يامِف  خ٘ؿ  رنؾ   دـ ملِار   كلِم و منر  ث٘ثِف
 ِ ػدر ىبػر لعنصػر م ضػمف  مػيِلِر  كبشػركط ه ػركض مػنكِر  رنمػُ  رنػؾ ملِػار   

إل صػادِر  المصػللر ضػمافلاليزائػرم  للنظػاـ اللرنمػُ الػديـ ىػذا إمػ مر كلػد     بنمػبر
أظيػرت  رنمػا نِ يػا  ػُ امػ ئناؼ نشػاطيا إل صػادم بػاليزائر    بلِػث  2اليزائػر  ػُ اللرنمػِر

 بإبراـ إ لالِر للماِر إم ثمارا يا باليزائر.
II - إ لالِر اليزائِرر اللرنمِر ل شيِل ك لماِر إم ثمار  

 ل د  مت المصادلر يلٍ إ لاؽ المبـر بِف البلدِف بشأف ال شيِل ك اللماِر الم بادلِف    ِما 
 براِػػر  13  المػػكلعِف بمدِنػػر اليزائػػر  ػػُ  3ِخػػص إمػػ ثمارات ك  بػػادؿ الرمػػائؿ الم عل ػػر بيمػػا

  ك  ضػػمنت نصػػكص ىػػذه إ لالِػػر بعػػض إل زامػػات الم بادلػػر بػػِف الطػػر ِف مػػف أيػػؿ  1993
 :لماِر إم ثمارات ك رؤكس آمكاؿ ك المم لهات الع اِرر   كنلخص  لؾ إل زامات  ِما ِلُ
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            ُ إطار ىذا إ لاؽ ِشيل هؿ مف الطر ِف الم عالدِف إم ثمارات ال ُ   ـ يلٍ إللِمو  -1
 . 1ك منط  و البلِرر مف مكاطنِف ك شرهات الطرؼ آخر

 ك هػػػػذلؾ ك منصػػػػلر ٗمػػػػ ثمارات الطػػػػرؼ آخػػػػر  معاملػػػػر يادلػػػػر ِل ػػػػـز هػػػػؿ طػػػػرؼ بضػػػػماف -2
ػػؽ  لمكاطنِػػو   بلِػػث أف ممارمػػر اللػػؽ المع ػػرؼ بػػو ٗ ِمهػػف أف ِعرلػػؿ لانكنِػػا أك  علِػػا يػػف طِر

 .2إيراخات غِر مبررة أك  مِِِزر
ِيػػػب أف  هػػػكف المعاملػػػر الممنكلػػػر لمػػػكاطنُ ك شػػػرهات الدكلػػػر الممػػػ ثمرة  ػػػُ نلػػػس ممػػػ كل  -3

الممنكلػػر لمػػكاطنُ ك شػػرهات الدكلػػر آهثػػر رياِػػر إذا هانػػت ىػػذه المعاملػػر ىػػُ آهثػػر المعاملػػر 
 .  بلِث ٗ  م د ىذه المعاملر إلٍ دكلر ثالثر مف منط ر ال بادؿ اللر 3إم ِاز

 ك ِر اللماِر ك آمف الهاملِف مل يدـ آخذ ب دابِر نزع الملهِر إٗ لمنلعر يامر   ك ك ػؽ  -4
ض مم لؽإيراخات لانكنِ  . 4ر غِر  مِِِزر ك ٗ مخاللر ٗ زامات خاصر   مل  عِك

ػػؿ رؤكس آمػػكاؿ بػػدكف  ػػأخِر معػػدؿ الصػػرؼ الرمػػمُ المطبػػؽ ب ػػاِر   -5 إل ػػزاـ الطر ػػاف ب لِك
ػػػؿ   همػػػا إ لػػػؽ الطر ػػػاف يلػػػٍ لػػػؿ الخ٘ ػػػات الم عل ػػػر بإمػػػ ثمارات  ػػػُ المرهػػػز الػػػدكلُ  5ال لِك

بم  ضػػػٍ إ لالِػػػر الخاصػػػر بلػػػؿ النزايػػػات الم عل ػػػر  المنشػػػ   (CIRDI)الم علػػػؽ بإمػػػ ثمارات 
 ك أِضا   19656مارس  18الدكؿ ك رياِا الدكؿ آخرل المكلعر بكاشنطف  ُ  بإم ثمار بِف

إ لؽ الطر اف يلٍ دِمكمر مِراف ىذا إ لاؽ ما لـ ِ ـ إلغاؤه مػف طػرؼ ألػد الطػر ِف ك بطِر ػر 
  .7دبلكمامِر 

 اليزائرم: –ال عاكف اللرنمُ  أىـ الخصائص ال ُ مِزتذهر إلٍ  ص لخن
ك مػػدل إنعهامػػا يا يلػػٍ  لل عػػاكف ِبػػدك مػػف خػػ٘ؿ ال للِػػؿ المػػابؽ للمِامػػر آكركبِػػر الم كمػػطِر

  ي٘لات ال عاكف اللرنمِر اليزائِرر ما ِلُ :
ػػر  ػػُ   ك مػػدلإر بػػاط إل صػػاد اليزائػػرم بإل صػػاد اللرنمػػُ -  ال يػػػارة  أىمِػػر المػػكؽ اليزائِر

 الخاريِر اللرنمِر   ال ُ ماىمت  ُ نمك ك ازدىار المي مل اللرنمُ.
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ػػػر  مِامػػػِر( بمػػػبب مِامػػػات ال ػػػأمِـ ال ػػػُ  -    عػػػدد ك  نػػػكع أمػػػباب آزمػػػات )إل صػػػادِر   ياِر
ػػػػر ك انخلػػػػاض المِػػػػزاف ال يػػػػارم  ممػػػػت المصػػػػال  اللرنمػػػػِر بػػػػاليزائر ك مشػػػػهؿ الخمػػػػكر اليزائِر

 بإضا ر إلٍ مشهؿ الصلراخ الغربِر .
در مصػػػػا  ػػػػأمِف  م ػػػػدم يا بػػػػركز مشػػػػاهؿ إمػػػػ را ِيِر بعػػػػد اللػػػػرب العربِػػػػر إمػػػػرائِلِر ك  ػػػػُ – 

مػػببا  ػػُ   ػػارب الػػرؤل بػػِف   ك هػػاف دت إلػػٍ  هػػا ؤ ال ػػكل إمػػ را ِيِرأ  اللصػػكؿ يلػػٍ الطالػػر
  ُ ظؿ الظركؼ المناخِر اليدِدة ال ُ صنعيا اللراؾ الدكلُ. البلدِف

  1990إلٍ 1980المم دة مف  لدِف  ُ الل رةإن عاش الع٘لات إل صادِر   ال ياِرر بِف الب -  
 بمبب   ارب الرؤل المِامِر للرؤماخ اليدد ) شادلُ بف يدِد    رانمكا مِ ِراف(.   
 المبحث الثاني                              

 في إطار أوروــ متويطي  الجزائري -الررنيي مبادرات التااون       
 خارج دائرة التكتل اإلاقتصادي األوروبي                   

بػِف  أنيا لػـ  شػمؿ ميػاٗت ال عػاكف ال ُ شيد يا المِامر آكركبِر الم كمطِر إٗ رغـ ال طكرات
الدكؿ الم كمطِر   كىذا رايل إلٍ  رهِز الدكؿ آكركبِر يلٍ العامؿ إل صادم بالدرير آكلٍ 

الم كمػطِر الث٘ثػر) الميػزأة   الشػاملر    ادٗت ال ياِرر ال ُ طبعت المِاماتك بالخصكص المب
بػادرت إلػٍ صػِاغر مِامػات ك  الل ػرة    ػإف الػدكؿ آكركبِػر    ك بػالمكازاة خػ٘ؿ نلػس ميددة(ال

خػػارج نمػػط ال ه ػػؿ إل صػػادم  ك مػػف  نامِػػرالغِػػر رل لل عػػاكف مػػل الػػدكؿ الم كمػػطِر أشػػهاؿ أخػػ
ػر  اليزائػرم   ك  مثػؿ -ك مػدل ال عػاكف اللرنمػُ خ٘ليا نم  رئ   اطل المصال  اللرنمػِر اليزائِر

                          أىػػػػػػػػػػػػـ المبػػػػػػػػػػػػادرات آكركبِػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػارج إطػػػػػػػػػػػػار الميمكيػػػػػػػػػػػػر إل صػػػػػػػػػػػػادِر آكركبِػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػُ :
(   ك نشػِر لل ػارئ 5+5ر اؿ )من ػدل الم كمػطُ ك ميمكيػك ال ندكة آمف ك ال عاكف الم كمػطُ

ك  مثػػػؿ  ضػػػاخات إل هػػػاؾ ك  عػػػاكف بػػػِف ىػػػذه الػػػدكؿ  إمػػػ را ِيِات ىامػػػر  إذ يػػػذه ال هػػػ ٘تأف ل
اليزائر  بذلؾ  يُ  ؤثر ك   أثر بدريات م لاك ر   ك ِظير ذلؾ يلِا بدكر اليزائر  ُ ميمكير 

 .خاصر 5+5اؿ
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 (CSCM)ندوة األمن و التااون المتويطي المطمب األول;
 لِث  1975منذ  الم كمط  ُ آمف ب ضِر أكركبا  ُ كال عاكف آمف لكؿ الندكة دار مكضكع

                1الم كمػط أمػف ك أكركبػا أمػف بػِف الكثِػؽ إر بػاط      أكت    ػُ ىلمػنهُ إيػ٘ف ألػر
 يلِيػا أطلػؽ الم كمػط  بلػكض خاصػر لينػر إنشػاخ (  ػـ1979 -1978بلغػراد) نػدكة خػ٘ؿ ك 

 يػاـ  ػُ إي ماييػا أكؿ آخِػرة ىػذه ي ػدت ك  "أكركبػا  ُ ال عاكف ك آمف لكؿ الندكة"   ممِر
 ال عػاكف ك آمػف ديـ ممألر الم كمطِر الدكؿ طرلتك     La valetteٗ الِت   ُ       

 الدكؿ الطرح ىذا  ُ ماىمت ك  1981 ُ الم لدة لٔمـ اليمعِر العامر خ٘ؿ مف الم كمط  ُ
يػدـ  لػدكؿ COLOMBO هكلكمبػك لمػر  ػُ هبِػرا دكرا لعبػت ال ػُ غِػر المنلػازة الم كمػطِر
 إي ماع  ُ " م٘ـ منط ر " الم كمط لكض ِع بر ىاـ نص  بنُ  ـ لِث        ُ إنلِاز
ػكنُ  ػُ منلازة الغِر للدكؿ مػابِف  ٗ الِػت إي مػاع هػذا مػب مبر ك    ك    مػابِف BRIONI بِر
 غِػر منط ػر الم كمػط يعػؿ  هػرة المشػارهر الػدكؿ     د طرلػت معظػـ 1978يكاف  04 – 03

ػر   ػُ ال عػاكف ك لٔمػف نػدكة إنشػاخ إل ػراح  ػـ ػد         ػُ إي مػاع اليزائػر  ػُ أمػا ك   2نكِك
       ُ إِطالِا مف هؿ يي يا مف لدمت ك   3 (CSCM)ك الشرؽ آكمط   الم كمط منط ر

 الم ابعر إي ماع  ُ مماثؿ مشركع البلدِف خاريِر كزراخ طِرؽيف       ُ إمبانِا ثـ     
ػرة بالمػا مدِنػر  ػُ المنع ػد (CSCE) أكركبػا  ػُ ك ال عػاكف آمػف لػكؿ للنػدكة  ماِكرهػا  ػُ بيِز
 : 4ىُ ك أمامِر ن اط ث٘ث يلٍ المشركع ىذا رهز بلِث      مب مبر

 الث ا ُ. البعد إىماؿ يدـ ضركرة مل ال اِرخُ  ك اليغرا ُ ال  ارب -
  ػُ يػدة  ػكارؽ ِعػرؼ الم كمػط داـ مػا بػآمف  شػعر أف ٓكركبػا ِمهػف ٗ بلِػث ال ػرابط -

 الدِمغرا ِر.  ُ ك ال نمِر ك الدِم راطِر
 .آزمات مف الكلاِر مِهانِزمات كضل  ُ أكركبا ؿا م عيإ  ضركرة  -

  الم كمط منط ر خصكصِر إي بار بعِف ِأخذ هكنو   ىاـ إمبانُ -إِطالُ المشركع إي بر
 البرلمػاف طػرؼ مػف خاصػر ال بػكؿ ك الػدكؿ مػف هبِػر يػدد إر ِػاح يلػٍ لػاز أنػو مػف بػالرغـ ك
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ِات معارضر بمبب ال نلِذ  لِز دخكؿال درير ِصؿ لـ أنو إٗ آكركبُ   آمِرهِر الم لدة الٗك
ض ال كايد آمِرهُ  ُ لكض الم كمط ك ملاصرة نلكذىاك اي ب   .1ر يا ملاكلر أكركبِر ل  ِك

 (Forum Méditerranéen) تويطيمالمنتدى ال المطمب الثاني;

ل ل ِػػػؽ  هػػػرة  رنمػػػِر   ل ػػػٍ  ؤهػػػد مصػػػر  بمبػػػادرة مػػػف مصػػػر 1994 ػػػـ  أمِمػػػو  ػػػُ مػػػنر      
ِع بػػػر المن ػػػدل    5+5إلصػػػاؤىا مػػػف مبػػػادرة الميمكيػػػر  كايػػػدىا  ػػػُ البلػػػر الم كمػػػط بعػػػدما  ػػػـ 

  ك لالِػػػػا  المن ػػػػدل الم كمػػػػطُ ىػػػػك المن ػػػػدل  هكمػػػػِلر أك أداة بػػػػِف كزاِرر)لهكمِػػػػر( الم كمػػػػطُ
مػػل  امػػا ث ا ِػػر بالدريػػر آكلػػٍ    ك أىدا ػػو أم لللػػكار بػػِف الػػدكؿ آيضػػاخ  ِػػو إللِمػػُ الكلِػػد

 أخذ ال رارات الميمر  ُ المنط ر بإيماع . 
    رهِػا مالطػا الِكناف   كنس     مصر  إِطالِا ا  رنم دكلر منيا اليزائر  11ِضـ المن دل    

 .2م كمطِرالغِر اط الدكؿ بِنما ِر ض المن دل إنخر  إمبانِا  المغرب ك البر غاؿ 
  ك مل بالُ لل عاكف اللرنمُ اليزائرم مف ييرأمامُ  ِع بر المن دل الم كمطُ  ضاخ 

 أيضاخ المن دل مف يير أخرل.
ك الغاِػػػر مػػػف المن ػػػدل الم كمػػػطُ   ىػػػك ال كصػػػؿ إلػػػٍ إطػػػار غِػػػر لهػػػكمُ ِيمػػػل الممػػػؤكلِف  
رياؿ المِامر   الهلاخات اليامعِر   أهادمِِف ك خبراخ مف   فٕداِرِف  رياؿ آيماؿ  الملهِرا

ر ال عاكف إل صادم ك إي مايُ ك العلمُ ك الث ا ُ ك  عِزز  الدكؿ الم كمطِر مف أيؿ  طِك
الم كمطُ يدة  ي د المن دلمنذ  ػأمِمو   ك . 3لكار اللضارات ك آدِاف  ُ لكض الم كمط

 :نلخصيا  ُ اليدكؿ المكالُ ل اخات 
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 ( : يلمات المن دل الم كمطُ  ـ )يدكؿ رل

 اٌربص ثّٕزسwww.medea.be/frٜ//:مف إنياز الطالب إي ماد يلٍ معطِات المكلل المصدر:

Forum Méditerranéen  

 6+6حوار ال  : المطمب الثالث   
 I-  5+5نشأة ميمكير اؿ; 
 Mitterrand François مِ ِرافاللرنمُ المابؽ  رانمكا  الرئِس مف إل راح رنمِر  5+5 هرة اؿ   

كخػػ٘ؿ ِزار ػػو للمغػػرب مػػنر   ل صػػر إلِػػزم  ػػُ مطلػػل مػػنكات الثمانِنػػات  كلِػػو مػػدة اللهػػـ بعػػد 
ي د إي ماع ضـ أربعر دكؿ أكركبِر ك خممر دكؿ يربِر مطلر يلٍ البلػر الم كمػط أم  1983

 ػػـ ي ػػد نػػدكة  ػػُ مدِنػػر مرمػػِلِا ضػػمت نلػػس الػػدكؿ  لػػت  1988دِمػػمبر  17(  ك  ػػُ 5+4) 
ر المر بطػػر ل ػػائؽ ك أ ػػاؽ الع٘لػػات بػػِف الػػدكؿ آكركبِػػر الم كمػػطِر ك الػػدكؿ المغاربِػػر :ينػػكاف

  ثـ ي د ندكة أخػرل بمدِنػر طنيػر المغربِػر مػا بػِف  ميمكع إل صادِر آكركبِرربا لالِات مل ال

 الدكلر المدِنر ال اِر  رلـ اليلمر
 آكلٍ
 الثانِر
 الثالثر

 الرابعر 
 الخاممر 

 المادمر   
 المابعر   

 الثامنر
 ال امعر   

 العاشرة   
 اللادِر يشر
 الثانِر يشر 
 الثالثر يشر
 الرابعر يشر

 الخاممر يشر       

لِر   1994يِك
 1995أ ِرؿ 
لِر   1995يِك
 1996مام 

لِر   1997يِك
 1998أ ِرؿ 
 1999مارس 
 2000مارس 
 2001أه كبر
 2001مام 
 2002مام 

 2003أه كبر 
 2004أه كبر 
 2005أه كبر
 206أه كبر 

 Alexandrie إمهندِرر 
  Maxime-Sainteمانت ماهمِـ  

  Tabarka  برلر   
 Ravelloرا ِلك  

  Algerاليزائر   

  Palma de Majorqueبالما دك ماِكرها 
  St Juliansماف يِلِاف 

 Funchal انشاؿ  
  Agadirأغادِر    
 Tangerطنير  
 Delosدكلكس  
 Antalyaأن الِا  
 Parisباِرس 

 Hammametاللمامات 
 Alicanteألِهكنت 

 مصر
  رنما
  كنس
 إِطالِا
 اليزائر
 إمبانِا
 مالطا

 البر غاؿ 
 المغرب
 المغرب
 الِكناف
  رهِا
  رنما
  كنس
 إمبانِا
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أف ِمػػػػػػ ريل الع٘لػػػػػػات مػػػػػػل  (مِ ِػػػػػػراف)الِمػػػػػػارم الػػػػػػرئِسإمػػػػػػ طاع    .1 1989مػػػػػػام  24-27
اللهػرة   ثػـ نػادل بػنلس المم عمرات اللرنمِر يلٍ نمط المِامر الدِغكلِر بعػد ال شػن  الػذم شػابيا

الكِزر آكؿ إمبانُ  ِلِب ك  iBettino Crax الرئِس إِطالُ بِ ِنك هراهمُ بعد ذلؾ هؿ مف
Felipe Gonzalez هػػكنزاٗس

 يػػدؼ إلػػٍ  شػػهِؿ إطػػار لل لػػاكر ك ال عػػاكف بػػِف يشػػرة  بػػادرةمال  2
دكؿ  5( ك لِبِا الم كمط)المغرب  كنس اليزائر مكِر انِا  مف ينكب 5دكؿ مف غرب الم كمط  
 . ( رنما البرنغاؿ  إِطالِا إمبانِا مالطامف ضلر شماؿ الم كمط )

بادرة إللِمِر  يدؼ إلػٍ  أمػِس إطػار م٘ئػـ لللػكار ك ال عػاكف بػِف الػدكؿ آيضػاخ  ػُ مىذه ال
مػػػػ  رار المنط ػػػػر الم كمػػػػطِر ك  لػػػػؿ المشػػػػاهؿ ذات إى مػػػػاـ المشػػػػ رؾ   ك  ػػػػُ م ػػػػدم يا أمػػػػف كا 

   نلِػذا ليػذه اللهػرة لػدكؿ غػرب الم كمػط ك معاليػر مشػاهؿ الييػرة  الييػكمإندماج إل صادم 
بػػػػؿ ( ل4+5بركمػػػػا ك مػػػػمُ لػػػػكار اؿ) 1990بػػػػِف الػػػػدكؿ آيضػػػػاخ  ػػػػُ أه ػػػػكبر هػػػػاف أكؿ ل ػػػػاخ 

ال ُ إنضمت إلٍ المن دل  ُ المؤ مر الثانُ المنع د بػاليزائر  ػُ  إنضماـ مالطا إلٍ الميمكير 
 . 1991أه كبر

ػر ك لػرب الخلػِ   البرنام  بعد ذلؾ لمدة  مػل مػنكات  كلؼ ىذا  بمػبب آزمػر المِامػِر اليزائِر
ل د طاؿ إن ظار إلٍ   المبادرة.كلضِر لكهاربُ اللِبِر بإضا ر إلٍ صراع أكركربُ لكؿ لِادة 

ػؿ  artStuttg ارتغػبمدِنػر شػ كت  1999غاِر إنع اد المؤ مر آكركم كمطُ  ػُ أ ِر
  ك يلػٍ 3

  ك يلِػػو  ػػـ إمػػ ئناؼ 5+5نشػػاط لػػكار اؿ   ػػكنس إيػػادة  لعِػػؿ إل رلػػتىػػامش يلمػػر المػػؤ مر 
  ثػػـ  ٘ىػػا ل ػػاخ كزراخ الخاريِػػر  2001يػػانلُ  26ك  25اللػػكار  ػػُ ل ػػاخ لشػػبكنر المنع ػػد  ػػُ 

  ك مػػف خػػػ٘ؿ إي مػػػاع   ػػد  ػػػـ  لدِػػػد  2002مػػػام  30ك 29للػػدكؿ المعنِػػػر  ػػػُ طػػرابلس  ػػػُ 
 : 4 ـ   ِرر إ لاؽ يلٍ الن اط اليامر ال الِر   ك 5+5خارطر العمؿ لللكار 

 كبال ناكب بِف أكركبا ك الدكؿ المغاربِر .  ِ ـ ي د دكرات إي ماع منكِر -   

                                                 
1
 . 87بكزهرم يماؿ   مريل مابؽ   ص.  - 

2
 -  Dialogue 5+5(la Méditerranée occidentale), sur le site: http://www.medea.be/fr . 

- Le groupe s’appela initialement ―Dialogue  + ‖. Il devint  +  quand Malte rejoignit le groupement  

           lors de la deuxième conférence en 1991 à Alger. 
3
- Bekenniche Otmane, la coopération entre L’union européenne et  L’Algerie ,Op cit ; P .   . 

4
  - Ibid,P.197. 

http://www.medea.be/fr
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آمػف شػاهؿ الهبػرل  ػُ المنط ػر يلػٍ غػرار اللكار المِامُ البناخ ِخ ص بدرامر كلؿ الم -   
النزاع  ُ الشرؽ آكمط  ملاربر إرىاب   إل صاد   لدِات العكلمر  منط رك إم  رار  ُ ال

  ُ غرب الم كمط. الدكلُ  إندماج المغاربُ   إم ثمار  ُ الدكؿ المغاربِر ك الييرة
 5+5لػػكار  همػػا  عػػزز 2003بلرنمػػا مػػنر   Saint Maxime    خػػر  ػػُ مػػاف ماهمػػِـآكل ػػاخ  

  أىميا  بل اخات ك ُ صكر أخرل  مثلت  ُ اي مايات برلمانِر ك اي مايات ييكِر ك مؤ مرات
بالربػاط  ػُ أه ػكبر    ك الثػان2002ُ كنس  ُ أه ػكبر ي د مؤ مِرف لكؿ مشاهؿ الييرة آكؿ ب

2003.  
ل اخ ك ٓكؿ مرة بِف رؤماخ الدكؿ ك اللهكمػات  5+5ي د من دل اؿ ب كنس  2003 ُ دِممبر 

   Romano Prodi   ك بلضػػكر رئػػِس اللينػػػر آكركبِػػر المػػِد ركمػػانك بػػػركدم 5+5لػػدكؿ اؿ 
نا   أمػػا المكاضػػِل آيلػػٍ للمِامػػر الخاريِػػر ك آمػػفممثػػؿ  Javier Solana كالمػػِد يػػا ُِ مػػٗك

المنط ػػر   رلِػر ك إدمػػاج إل صػػاد المغػػاربُ  ال ػُ طلػػت يلػػٍ الل ػاخ ىػػُ آمػػف ك إمػ  رار  ػػُ 
 . 1 ا اتػػ ن ؿ الميايِرف ك لكار الث

ىػػك إطػػار ِهمػػؿ المبػػادرات آخػػرل لل عػػاكف  ػػُ لػػكض الم كمػػط يلػػٍ غػػرار  5+5إف لػػكار اؿ 
ِخ ص أماما بالمشاهؿ  5+5  بلِث أف لكار اؿالمن دل الم كمطُ ك الشراهر آكركم كمطِر 

  24   يك ِعزز ممار برشلكنر المِامِر  ُ المنط ر
II-   5+5اؿ ضركرة إم نئناؼ لكاردكايُ الريكع إلٍ غرب الم كمط ك   
   II-1- دكايُ الريكع إلٍ غرب الم كمط  : 

المشػػػاهؿ الم عل ػػػر بالكضػػػل الػػػدكلُ أدت إلػػػٍ  خلػػػِض لػػػدرة المبػػػادرات آكركبِػػػر  ػػػُ  -        
الشػػرؽ آكمػػط  ك ملاكلػػر  يػػاكز اللػػكايز  ػػُ خضػػـ مشػػركع برشػػلكنر مػػف آمػػباب ال ػػُ  ػػديك 

  ٓنػو مشػركع أهثػر  نا مػِر مػف  2001مػنر  5+5إلٍ إمراع  ػُ الريػكع ك امػ ئناؼ لػكار اؿ
 .مشركع برشلكنر

ضل ُ الم كمط    امػـ مصػال  ال رهِز يلٍ غرب الم كمط هاف يف كيُ  اـ   ٓف  -        
إل صػادِكف  ػُ  خبراخ خاصر  ُ المياؿ إل صادم  ك ىذا ما أثب  و الكثِ ر ال ُ أصدرىا هبرل

  بعد درامر م أنِر لليـ المبادٗت ال ياِرر بِف الضل ِف   ك يلٍ ىذا آماس  2003دِممبر 

                                                 
1
 -  Dialogue 5+5(la Méditerranée occidentale), sur le site: http://www.medea.be/fr/ 

2
 - Bekenniche Otmane, Le partenariat Euro- Mediterranneen (les enjeux),op cit,p.171 . 

http://www.medea.be/fr
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بأف  ُ  عدِؿ المِزاف إل صادم ك المِامُ لد ِ ضػُ يلػٍ لػدكث  5+5دكؿ اؿ  رل ميمكير
كمػطُ  اؽ المم  بلِر  ديك إلٍ  هكِف مشػركع م لم كمط ك ينكبو   ك اّأم صدع بِف شماؿ ا

 .1هبِر
ِذهر  ِو ك لمب   ػدِرات آمػـ الم لػدة    FEMISEيف  2001ال  ِرر الصادر منر -       

أف الدكؿ آكركربِر بلاير إلٍ ملِكف مف الِد العاملر المغاربِر   بمبب إلالر العماؿ آكركبِِف 
ال  ايػػد مػػف العيػػز  ك للػػر الِػػد العاملػػر آكركبِػػر ل لػػر إنيػػاب   ك ل ػػأمِف صػػندكؽ يلػػٍ ال  ايػػد

ل مدِد مم ل ات الم  ايدِف  ىذا العامؿ ِراىف يلٍ إرماخ ميمكير لِـ مش رهر  ِزد مف   ارب 
    الث ا ات ك شهؿ المكاطنر الم كمطِر الل ِ ِر.

 II-2-- ك العكامؿ المشيعر يلٍ ذلؾ 5+5اؿ ضركرة إم نئناؼ لكار 
 - 5+5ضركرة إم نئناؼ لكار اؿ: 
نط ػػػر إيػػػادة طػػػرح مشػػػهؿ غػػػرب الراىنػػػر  ػػػُ آللِػػػر اليدِػػػدة  رضػػػت يلػػػٍ دكؿ المالظػػػركؼ  -

مػػػػػؤ مر ك بصػػػػػكرة مل شػػػػػمر يلػػػػػٍ ىػػػػػامش إنع ػػػػػاد ال 2001  ك هػػػػػاف ذلػػػػػؾ  ػػػػػُ مػػػػػنر الم كمػػػػػط
ىك أف بعض الدكؿ  ِر   ك الم٘لظ بعد مضُ يامِفارد آلمانغآكركم كمطُ بمدِنر ش كت 

ِػػات الم لػػدة آمِرهِػػر  ػػُ لمػػر   5+5المغاربِػػر لػػد  ػػـ مممػػر يا مػػف طػػرؼ دكؿ أكركبِػػر ك الٗك
ِػات  بلِث أف لبِؿ إنع اد ىذه ال مر    2003المنع دة ب كنس  ُ دِممبر  لػاـ ها ػب الدكلػر للٗك
ف بػاكؿ   ال ػُ  ػكلُ بأىمِػر  بػدكرة  ػُ دكؿ شػماؿ إ ِر ِػا( Colin Powell)الم لػدة آمِرهِػر هػٗك

  ال ػػُ هانػػػت  ػػرل بػػػأف آمِرهِػػػر  ػػُ منط ػػػر لػػكض الم كمػػػط المغػػرب العربػػُ  ػػػُ إمػػ را ِيِر
ِػػات الم لػػدة  ػػُ الشػػرؽ آكمػػط  المغػػرب العربػػُ  شػػهؿ يػػزخ ىػػاـ  ػػُ المنط ػػر لبنػػاخ مشػػركع الٗك

  همػػػا ِمثػػػؿ المغػػػرب العربػػػُ منط ػػػر  كمػػػل أمِرهػػػُ ك  ػػػأثِر إل صػػػادم ىػػػاـ ٕلبػػػاط هػػػؿ الهبِػػػر
  .2المصال  آكركبِر  ُ المنط ر 

 أمػا بالنمػبر للػػدكؿ آكركبِػر  ػإف منط ػػر غػرب الم كمػط ِع بػػر  ضػاخ لبنػاخ شػػراهر م مِػزة   ػػُ -
بػػػػِف ضػػػػل ُ  5+5اؿ  ك بيػػػػذا المعنػػػػٍ ِيػػػػب إمػػػػ ئناؼ لػػػػكار المنط ػػػػر مػػػػف ال ػػػػأثِرات آمِرهِػػػػر

 الم كمط.

                                                 
1 - Jean Robert Henry, La Méditerranée occidentale en quête d’un destin commun,    L'Année du   

Maghreb 2004, mis en ligne le 08 juillet 2010, sur le site : anneemaghreb.revues.org/     
2
- Ibid. 
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ػز ال عػػاكف آكركمغػػاربُ ك  رلِ ػو إلػػٍ إطػار الشػػ - راهر لػػد ل ػُ يائ ػػا يرلػػؿ همػا أف ملاكلػػر  عِز
. ك مػػػف ييػػػر أخػػػرل  ػػػإف آزمػػػر مػػػبب النػػػزاع الللمػػػطِنُ إمػػػرائِلُ  ػػػاؽ الممػػػطرة ب ل ِػػػؽ اّ

 كع آكركبُ  ُ المنط ر.إل صادِر ال ُ   خبط  ِيا دكؿ ينكب الم كمط لد أث لت  نلِذ المشر 
- 5+5العكامؿ المشيعر يلٍ إم ئناؼ لكار اؿ  
ىنػػاؾ يكامػػؿ مشػػيعر  نشػػِط   5+5بػػالرغـ مػػف العرالِػػؿ ال ػػُ كللػػت  ػػُ كيػػو  ل ِػػؽ مشػػركع اؿ 

 ال ُ   مثؿ  ُ : 5+5من دل لكار اؿ
الركابط المِامِر ك إل صادِر ك الث ا ِػر ك إي مايِػر ال ػُ خلل يػا الػدكؿ إمػ عماِرر  ػُ  -  

 مم عمرا يا المغاربِر ىُ ٗ زالت ركابط م ِنر ك لـ   غِر بعد إم  ٘ؿ .
ػػػػد مػػػػف نصػػػػؼ لػػػػرف بعػػػػد إمػػػػ  ٘ؿ دكؿ شػػػػماؿ إ ِر ِػػػػا    ػػػػإف الع٘لػػػػا -   ت بػػػػِف ضػػػػل ُ بعػػػد أِز

 :1يلٍ مخ لؼ آصعدة الم كمط لد  طكرت 
    يلٍ المم كل إل صادم  إف ثلثُ إلٍ ث٘ثر أرباع مف المبادٗت ال ياِرر المغاربِر  ػ ـ مػل

 إ لاد آكركبُ    ِو ربل المبادٗت مل  رنما ك البالُ مل إِطالِا ك إمبانِا .
    يلػػٍ الممػػ كل الث ػػا ُ  ػػإف كمػػائؿ إيػػ٘ـ المػػمعِر البصػػِرر لػػد زادت مػػف  كطِػػد الع٘لػػات

الِكمِر  مل إم عماؿ اللغر اللرنمِر  ُ إ صػاٗت بػِف أ ػراد المي مػل المغػاربُ  ػُ الصػلا ر ك 
 إدارات العمكمِر ك إن اج اله ابُ كخاصر  ُ  صِرلات هبار ممؤكلُ الدكلر .

   لمغاربِرآصداخ ا  maghrébinité  la ػر مػف أضػلت   منيػا  L’algérianité كخاصر اليزائِر
ػػػر اللرنمػػػِر ظيػػػر  ػػػُ ؿ الِكمِػػػر  ػػػُ اللِػػػاة المِامػػػِر ك الِراضػػػِر ك الث ا ِػػػر كامػػػالع   مػػػل  اليِك

 كصكؿ أصكؿ مغاربِر إلٍ ر ب يلِا) ل ائب كزاِرر(  ُ الملطر اللرنمِر.
   ِٓف إٗ أف الع٘لات لـ  ن طل بِنيما بمبب مخللات إم عمارف الضل ِف رغـ الخ٘ ات ب  

الللػاظ يلػٍ    ٗ  ػزكؿال ػُ مهانر لل عػاكف ك المػِالر ك الييػرة  ليذه الدكؿ إم عمار لد كضل
 ك هؿ الدكؿ المغاربِر. ِامر ثاب ر يند  رنما ك اليزائرال عاكف بعد إم  ٘ؿ ِشهؿ م
ػػر  إف إنشػػاخ  ضػػاخ ييػػكم لػػد ِلػػد مػػف مػػِادات الػػدكؿ يزئِػػا   لهػػف الل ِ ػػر أف الع٘لػػات اليزائِر

ُ صػػػنل ؤثر  ػػػ ػػػُ لػػػكض غػػػرب الم كمػػػط ك مػػػ اللرنمػػػِر ليػػػا دكر ملػػػكرم  ػػػُ  نظػػػِـ الع٘لػػػات
ػػز بك للِ ػػر مػػنر  ميػػُخ  خاصػػر بعػػد الع٘لػػات بػػِف دكؿ المنط ػػر الػػذم  1999الػػرئِس يبػػد العِز

                                                 
1
 - Ibid. 
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المعنِػر لػدكؿ الخاريِػر ل بع ػد مػؤ مر لػكزراخإلٍ يانب  ػكنس ك الػذم هلػؿ  5+5أيطٍ للكار اؿ
                  .  2005أه ػكبر  03  كأخر  ـ ي ػده  ػُ مدِنػر الربػاط المغربِػر  ػُ 2004باليزائر  ُ مب مبر 

يؿ  عِزز ال عاكف  ُ المياؿ آمنػُ  ػـ ي ػد إي مػايِف لػكزراخ الػد اع لػدكؿ غػرب الم كمػط ٓ ك
  ك  ُ  2006دِممبر  11  ك الثانُ بباِرس  ُ  2005دِممبر  12آكؿ  ُ اليزائر ب اِر  

ميػػاؿ الصػػلر العمػػهِرر  ػػـ ي ػػد يلمػػر للمػػدراخ ال نلِػػذِِف لمصػػال  الصػػلر العمػػهِرر بػػاليزائر ك 
  . 1 2008يكاف  10ٓكؿ مرة ب اِر  

 نياِر مِامر ال عاكف آكركبِر بزكاؿ اللرب الباردة: خالص  الرصل األول  
ُ الم كمػط مم كِات ال عاكف بػِف الػدكؿ  ػُ لػكض الم كمػط    ػإف ال  ػارب بػِف ضػل رغـ  غِر 

دة المم ػدة مػف بمبب الم غِرات المِرعر ال ُ ير  يا المنط ر خ٘ؿ المػ  ِب ٍ دائما صعب المناؿ
ر ض إِطالِا للمعاملر ال لضِلِر ال ُ منل يا  رنما ك بالُ ب  ال ُ بدأت 1990إلٍ  1962منر 

ِنات   ثـ أزمر الب ركؿ منر  لهؿ مف المغرب ك  كنس ك اليزائر خ٘ؿ منكات الم CEEدكؿ اؿ
كبعػػدىا  با  ػػُ  ػػ   اللػػكار العربػػُ آركبػػُ الػػذم هػػاف مػػب ك الصػػراع العربػػُ إمػػرائِلُ 1971

ال ػُ هانػت مػبب مباشػر  لمدِكنِػر خػ٘ؿ مػنكات الثمانِنػات أزمر ييز المِزاف ال يارم كمشػهؿ ا
  الػذم لػـ ِعػد نا عػا بعػد إن صػار الػذم ل   ػو الرأمػمالِر  ػُ  ظػاـ إشػ راهُ ُ ال خلػُ يػف الن

بػاردة ك زكاؿ ال طبِػر الثنائِػر   هػؿ ىػذه الم غِػرات اليدِػدة  رضػت يلػٍ لك نياِػر اللػرب ا العػالـ
 ػُ إصػ٘لات إل صػادِر  ػُ مػِاؽ ال لػكؿ إلػٍ إل صػاد المػكؽ ك إنل ػاح يلػٍ  الػدخكؿ اليزائر

 إل صاد العالمُ .
ىذه ال طكرات ال ُ أي بػت إنيِػار المعمػهر المػك ِ ُ  ػُ نياِػر آللِػر الثانِػر أ ػرزت مؤشػرات   

 مػػػبعر ػػُ غاِػػػر الخطػػكرة   أبرزىػػػا  ػػرؾ الميػػػاؿ شػػاغرا أمػػػاـ صػػندكؽ الن ػػػد الػػدكلُ ك ميمكيػػػر ال
الِر يدِدة  ( لٖنلراد ك ال لهـ  ُ العالG7الهبار ) إف إلامر نظاـ يالمُ  ـ  ك خلؽ مرللر إمبِر

عر الهبػػار ك صػػندكؽ الن ػػد الػػدكلُ ك البنػػؾ العػػالمُ ك منظمػػر بيدِػػد ىػػك بآمػػاس مػػف صػػنل المػػ
 .2ال يارة العالمِر
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رد   ضػػطالم كمػػط نمػػكا مكمػػط ىػػذه آيػػكاخ ير ػػت الػػدكؿ الم  اربػػر بػػِف ضػػل ُ البلػػر آبػػِض 
العدِد مف الدكؿ المطلر يلٍ البلر الم كمػط ينكبػا    ضمت  ه ٘ت أكركم كمطِر بلِث برزت

  كبال ػالُ  ػإف ىػذه ال هػ ٘ت الدكلِػر لػـ  ػأ ُ إٗ إمػ يابر للعدِػد إمػرائِؿ يػاشماٗ ك شرلا  بمػا  ِ
مف اللػكار اللضػارم بػِف ِمهف ال كؿ أنيا مؤطرة ضػ  مف المطالب  ُ إطار المصال  المش رهر

يف   ُ ملاكلر إلناع العدِد مف اللرلاخ إي مايِِف ك إل صادِِف لٖيابر  شعكب  لؾ البلداف
 .  1إنشغاٗت إي مايِر ال ُ إم لللت  ُ المنط ر

ػر ال  إف ائمػر يلػٍ أف المنط ػر  مثػؿ ال لرؾ آكركبػُ نلػك البلػر آبػِض الم كمػط  لهمػو الرِؤ
ىا ال لدِات إي مايِر ه نامُ ظاىرة الييرة   مف ال لدِات الث ا ِر ك اللضاِرر ميمكير ك أٗك

مػػػػر المنظمػػػػر   ك الثانِػػػػر ال لػػػػدِات  آمنِػػػػر هإرىػػػػاب العػػػػابر لللػػػػدكد ك  بِػػػػِض المػػػػِرر ك اليِر
  آمكاؿ ك إ يار  ُ المخدرات   ك الثالثر ال لدِات البِئِر ه لكث البلػر آبػِض الم كمػط  

 .2عر ال لدِات الخاريِر الم مثلر  ُ المنا مر آمِرهِر يلٍ المنط ر الم كمطِر ك الراب
إف ىػذه ال لػػدِات هانػػت الػػدا ل آمامػػُ لٖ لػػاد آكركبػػُ إلػػٍ إل لػػاؼ نلػػك الينػػكب ك البلػػث 

لل عػػاكف ك الشػػراهر مػػل الػػدكؿ الم كمػػطِر يمػػدىا ممػػار برشػػلكنر  ػػُ  آلِػػاتيػػف صػػِغ يدِػػدة ك 
ك ىػػك المشػػركع الػػذم لػػكؿ ال عػػاكف إل صػػادم ك ال يػػارم إلػػٍ شػػراهر  1995نػػك مبر  27-28
   ِيِر   ـك يلٍ ديائـ أمامِر .إم را

 ػاؿ مػف نمػط ال عػاكف إلػٍ من طرؽ إلٍ ال طكر اليدِد لٖندماج  ُ منط ر الم كمط  ُ ظؿ إن 
ر  الشػػراهر  مػػل ال رهِػػز يلػػٍ الشػػراهر بػػِف إ لػػاد آكركبػػُ ك اليزائػػر كمػػدل ممػػاىم و  ػػُ  طػػِك

    4  الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر ك إر  اخ بيا إلٍ مم كل الشراهر
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 الرصل الثاني

 المتويطة اإلندماج في المنطق  تويةع     
 ( )من التااون إلى الشراك             
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أىمِػػػر هبػػػرل لمكلعيػػػا   عػػػد الػػػدكؿ الم كمػػػطِر خصكصػػػا دكؿ شػػػماؿ إ ِر ِػػػا كمنيػػػا اليزائػػػر ذات
 عػػاكف مػػل ىػػذه البلػػداف  ػػُ ركابػػط الك لمػػكليا الكامػػعر مػػف ييػػر أخػػرل  ك  مػػف ييػػر إمػػ را ِيُ
أمضػػػٍ إ لػػػاد   لػػػذا   ػػػد  ينيػػػا لػػػاد آكركبػػػُ مػػػف الممػػػلمات ال ػػػُ ٗ ِمهػػػف ال خلػػػُنظػػػر إ 
ر ي٘لػات ال عػاكف مػل هػؿ دكلػر م كمػطِر يلػٍ لػدل   ثػـ إر  ػا لػدما آكركبُ خ بيػا  ػُ  طػِك

 أِػػف  ػػـ إيػػ٘ف يػػف مػػِ٘د ممػػار  بع ػػد مػػؤ مر برشػػلكنر وإلػػٍ إطػػار أمثػػؿ ك أشػػمؿ لػػد  ػػـ رمػػم
لاد آكركبُ نو أمس ال عاكف ك الشراهر بِف إ الذم لدد بِا برشلكنر للشراهر آكركم كمطِر  

الم كمػػػطِِف  لهػػػف ىػػػذه المبػػػادرة لػػػد ل ِػػػت إن  ػػػادات مػػػف داخػػػؿ دكؿ إ لػػػاد آكركبػػػُ  شػػػرهائوك 
هر ك يػػػدـ شػػػمكلِ يا لهػػػؿ نلمػػػيا  مبػػػرِرف ذلػػػؾ بمػػػبب بالن ػػػائص ال ػػػُ اه شػػػلت  ػػػُ ممػػػار الشػػػرا

 مما أدل إلٍ البلث يف مب٘ أخرل  غطُ يِكب ممار برشلكنر.المياٗت  
ر برشلكنر   إم ازت ي٘ل يا دائما مما ىاـ  ُ إنياح  ك طرؼ ِرهر عد اليزائر إلدل الدكؿ الش

آكؿ ليػا   بال رابط بلعؿ يكامؿ إل صػادِر باي بػار أف إ لػاد آكركبػُ ِعػد الشػِرؾ إل صػادم
ىناؾ يكامؿ   لِدِر م ِنر  ربط بِف الطر ِف   مثؿ أماما  ػُ الػركابط ال اِرخِػر ك ال ػرب  هما أف

ػػر   بػػِف الضػػل ِف اليغرا ػػُا إضػػا ر إلػػٍ العكامػػؿ إي مايِػػر الم عل ػػر أمامػػا بكيػػكد يالِػػر يزائِر
  رنما.  بالخصكصلكِر  ُ ال ارة العيكز ك 

نلػػػاكؿ بالدرامػػػر ك ال للِػػػؿ الهشػػػؼ يػػػف مخ لػػػؼ  طػػػكرات الع٘لػػػات اللرنمػػػِر  مػػػف ىػػػذا المنطلػػػؽ
ػػػػر  ػػػػُ مخ يب لهػػػػف الغػػػػرض مػػػػف الدرامػػػػر ِمػػػػ ك   لػػػػؼ الميػػػػاٗت ك خاصػػػػر إل صػػػػادِر  اليزائِر

دكا عيػػا ك أىػػـ  ذهػػرإلػػٍ نظػػرة يامػػر إلػػٍ الشػػراهر آكركم كمػػطِر مػػل  (مبحــث أول ػػُ)   طػػرؽال
ػر  ػُ المرللػر آكلػٍ ثـ ال رهِػز    أىدا يا كمكلػؼ اليزائػر مػف  يلػٍ الشػراهر آكركربِػر اليزائِر

ر الع٘لػات المِامر آكركبِر لليػكار ػر  ػُ  طػِك نمػِر اللر   ك هِلِػر إنعهػاس الشػراهر آكركيزائِر
ػر ك   ػػارب البلػػدِف   ضػػكخ يلػػٍ  هػػرة إ لػػاد مػػف أيػػؿ ك لأمػػا  ػػُ المرللػػر الثانِػػر نمػلط ا اليزائِر

نلصؿ مرللِا مدل ال طكرات  ػُ   (المبحث الثاني)   ك  ُنشأ و ك أىدا و ك مكلؼ اليزائر منو
ي٘لػػػات ال عػػػاكف بػػػِف اليزائػػػر ك  رنمػػػا  ػػػُ إطػػػار الشػػػراهر آكركم كمػػػطِر ك إ لػػػاد مػػػف أيػػػؿ 

 .الم كمط
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 المبحث األول                               
 ضمن تكتل دولي متويطي متادد األطراف; الررنية  الجزائرة  التااون تاعالاقتطور   

إمػػػػػ را ِيِر م هاملػػػػػر ك شػػػػػاملر ليمِػػػػػل الميػػػػػاٗت               الشػػػػػراهر اٗكركم كمػػػػػطِر مشػػػػػركعِع بػػػػػر 
ػر أكركبِػر ليندمػر خطػر  ) المِامِر  إل صادِر  الث ا ِػر  آمنِػر ك البِئِػر(   عبػر يػف رِؤ
  كالمياؿ اللِكم لللضػاخ آكركبػُ يمؿ لمكايير ال لدِات المم يدة  ُ البِئر الم كمطِر 

 بنػُ  علؽ  رص دكؿ الضلر الينكبِر ل٘م لادة مف مشػركع الشػراهر ب ػدر يا يلػٍ   ُ لِف 
  الم غِػػرات اٗل صػػادِر ك كالممػػ يدات  مِامػػر مشػػ رهر كمر هػػزات ديػػـ ٗمػػ غ٘ؿ اللػػرص

  .المِامِر كآمنِر  ُ اللضاخ اٗكرك م كمطُ
ت اليػكة النمبُ   ك بدف النياح ك النياح مؤشرات أمزيت بِ لهف مشركع برشلكنر لد أظير

 يف المنبث ر الطمكلر ال طلعات    يمد لـ كاضلر بِف دكؿ الشماؿ الم كمطُ ك ينكبو  ك
   ػُ ىػذه الظػركؼ ألػر ال ػادة آكركبِػكف  ػُ لمػر بركهمػؿ برشػلكنر  ػُ اليمػايُ اللمػاس

  رنمػا لدم ػو الػذمرمشػركع إ لػاد مػف ايػؿ الم كمػطر   2008مػارس  13المنع ػدة ِػـك 
يػدؼ                .العربػُ المغػرب دكؿ مػل اٗكركبػُ خصكصػا اٗ لػاد بػِف ال عػاكف  عِزػز الػٍ ِك

ػر أيػده  ِرػؽ مػف  ىذه المبادرة اللرنمِر ياخت يلٍ أن اذ مشركع مػارهكزم   يػكىره ىػك   ِر
   "1مِنا ابف   ِرر" ينكاف المخططِف ك آهادمِِف ك الدِبلكمامِِف   أطل كا يلِو إصط٘لا

لػكس  إطػار  ػُ المػكاخ  يلػٍ كالػدكلُ إللِمُ  رنما مرهز  لمِف ك هاف ِيدؼ مف كرائو 
البلػر    شػعارهمكِر انِػا  ػُ آطلمػُ ضػلاؼ إلػٍ  رهِػا  ػُ البكمػلكر ضػلاؼ مػف ِم ػد

 .2نير الماف باِرس ِعبرهما  رنما  ِعبر الم كمط
« La Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris » . 

بنػػاخ يلػػٍ ىػػذه المعطِػػات   مػػنلاكؿ أف نبػػرز أىػػـ ال طػػكرات ال ػػُ شػػيدىا ال عػػاكف اليزائػػرم 
:  ُ إطار ال ه ٘ت إل صػادِر الم كمػطِر  اللرنمُ   إطػار الشػراهر آكركم كمػطِر ػُ  أٗك
 . ُ إطار إ لاد مف أيؿ الم كمط ثانِا:
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 .90أنكر ملمد  رج  مريل مابؽ    ص.    - 

2
 -  YVAN Gastaut, traversées incertaines , regards douloureux, In: Cahiers de la Méditerranée, n°56  ,    

                  ,  P.89 
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        (الشراك  األورومتويطة  ;اإلطار األول) 
 ، ميار و إعالن برشمون الشراك  األورومتويطة  ;  األولالمطمب 

 ;الشراهر آكركم كمطِرالررع األول;  
 نطلؽ مف ي٘لات يدِدة بِف إ لاد آكركبُ ك الدكؿ الم كمطِر  ُ شراهر   هرة الم كمطِر

إ لاد إ لاد آكركبُ إثار يا مل يِرانو   بعدما ال ُ ِِزد  أهثر شمكلِر مف لِث ال ضاِا
ل د بدأ اللدِث يف مليـك    1غاب الكيكد العربُ الم كمطُ  ُ الخطاب آكركبُ الم كمطُ

نكات يدِد لع٘لات أكركبِر مخ للر مل ينكب الم كمط  ُ ضكخ ال طكرات اللاصلر  ُ الم
ُ غابت يف المِامر العربِر.  ة الم كمطِر ال  مف أيؿ بلكرة  هر آخِرة مف آللِر الماضِر

ىناؾ يدة يكامؿ ماىمت يلٍ إِياد ي٘لات  لايؿ بِف الشعكب آكركبِر كشعكب المنط ر 
  ال ُ أملت يلٍ أكركبا بزيامر  رنما خاصر إى ماـ بالكطف العربُ الم كمطِر منذ ال دِـ

لكيكد المك ِ ُ  ُ المنط ر العربِر ا ُ :  لؾ العكامؿ يامر ك بينكب الم كمط خاصر     مثؿ
  ك العامؿ الثانُ  1962ك بال لدِد اليزائر ال ُ  بنت النظاـ إش راهُ منذ إم  ٘ؿ منر 

ِ مثؿ  ُ  طكر الصراع العربُ إمرائِلُ ك العامؿ الثالث ىاـ يدا ِ مثؿ  ُ المصال  
 . الطبِعُ  صادِر يلٍ رأميا النلط ك الغازإل

 ػػػأثرت بػػػأيكاخ اللػػػرب البػػػاردة ك ىػػذه إي بػػػارات مي معػػػر د عػػػت أركبػػػا إلػػػٍ  بنػػػُ مِامػػػر يربِػػػر 
 الصراع الدكلُ بِف الشرؽ ك الغرب.

 I: ماىِر الشراهر آكركم كمطِر  
 بيا ي٘لات ال عاكف لدِد مليـك الشراهر ِ طلب ال ذهِر ك الريكع إلٍ المرالؿ ال ُ مرت     
 ك بالُ الدكؿ الم كمطِر    الشراهر ىُ مرللر م طكرة مف ال عاكفالدكؿ آكركبِر  بِف

  البلداف بِف  ُ معنٍ دلِؽ    الشراهر ىُ ألد أشهاؿ ال  ارب ك ال عاكف الشامؿ  لصره
       امـ مشركع معِف   هما ِمهف إي بار مبدأ ل ب ِاـ الينمِا يـ لصد  المؤممات باخ ٘ؼك   
 . 2  رات زمنِر ملددة ك ِ ـ ىذا ك ؽ إ لاؽ  ُ المخاطر ك  ل ِؽ المصال   
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 اٗل صادِر المصال  ل ديِـ العلمِر اللعالر الكمائؿ إلدل م كمطِر-آكرك الشراهر  عدهما         
  ُ المكارد الم الر ك لٖمهانِات المش رؾ ؿاٗم غ٘ خ٘ؿ مف الدكؿ المماىمر بِف الم بادلر

مامِر إلدل  مثؿ انيا هما الدكؿ  ىذه ٔٗ  .1اٗل صادم ال هامؿ ل ل ِؽ الكمائؿ ا
 الم كمطِشمؿ يمِل الدكؿ يلٍ البلر آبِض   مثؿ  يمل إللِمُ الشراهر آكركم كمطِر

ر أك إ ِر ِػػر    يػػُ  ضػػـ دكؿ إ لػػاد آكركبػػُ  ػػُ شػػماؿ البلػػر                مػػكاخ هانػػت أكركبِػػر أك أمػػِِك
 آركربػػػُ  طِر طالمػػػا أنيػػػا أيضػػػاخ  ػػػُ إ لػػػاد م كمػػػ الم كمػػػط مػػػكاخ هانػػػت م كمػػػطِر أك لِمػػػت

 العربِر  ُ شرلو ك ينكبو إضا ر إلٍ  رهِا ك إمرائِؿ. كيمِل الدكؿ
ا    عد الشراهر ك لمب إي٘ف برشلكنر  إطارا شام٘ م عدد آطراؼ  لِث ٗ  ع بر إ لالا  ياِر

 لك المصِرؿ ىك المِر اليمايُ نا يابرا ٗك  كا  ا مِامِا ملددا  بيابرا ك ٗ إ لالا  ياِر
                        ل صػػػػػػػػادِر ك إي مايِػػػػػػػػر ك الث ا ِػػػػػػػػرالمشػػػػػػػػ رؾ الػػػػػػػػذم ِشػػػػػػػػمؿ هػػػػػػػػؿ اليكانػػػػػػػػب المِامػػػػػػػػِر ك إ

إلػػػػدل آدكات الرئِمػػػػِر ل يمػػػػِد ال عػػػػاكف الل ِ ػػػػُ بػػػػِف إ لػػػػاد  ىػػػػُ الشػػػػراهرأف  همػػػػا
 ال لدِات المش رهر . المشارهر مف أيؿ مكايير ك هؿ الدكؿ الم كمطِر  آكركبُ

II- أبعاد الشراهر آكركم كمطِر 
 د اٗللِمُبعالبعد الثنائُ ك ال :2ىمام كمطِر بعداف م هام٘ف  -للشراهر آكرك 
  ال ُ م كمطُ بعدد مف النشاطات الثنائِر مل هؿ بلد ِ كـ إ لاد آكربُ: البعد الثنائُ -أ  

مل هؿ مف  آكركم كمطِر ال ُ ِ لاكض إ لاد آكركبُ بشأنيا  مثؿ  ُ إ لالِات الشراهر  
  الشرهاخ الم كمطِِف يلٍ لدل  ك لد  خ لؼ إ لالِات مف دكلر م كمطِر شِرهر إلٍ أخرل.

إل صػػادِر ك ث ا ِػػر مثػػؿ الصػػناير ك الطالػػر ك  ِػػ ـ  نػػاكؿ ممػػائؿ مِامػػِر  :د اٗللِمػػُبعػػال  -ب       
ؿ ك الزراير ا   لِػث ِػ ـ إي مػادر لهثِر مف الشرهاخ الم كمػطِِف  بال ُ ليا أىمِ لبِئر ك ال مِك

 بإضػا ر  المشػركياتك  المن ػدِات ك الشػبهات ك البػرام بشهؿ رئِمُ يلٍ ميمكير هاملر مػف 
المػػػدنُ ك الميػػػالس  ت بػػػِف البرلمانػػػات ك المي مػػػل صػػػاٗالػػػٍ ىػػػذا   ػػػد  ػػػـ  أمػػػِس يػػػدد مػػػف إ
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بِف شعكب اٗللِـ  مامُ ليذا اليانب  ُ بناخ الث ردؼ آيِ مثؿ ال   صادِر ك اٗي مايِر اٗل
 .دمييـ  ُ ال عاكف المينُ المن ظـب
 نشِر  ُ ىذه الن طر اليامر يلٍ أف هؿ إ لالِات ال ُ أبرمت بِف الدكؿ آكركبِر ك  

 ك شراهر  للالر ال عاكف أك االم كمطِر لد إي مدت يلٍ البعد الثنائُ مكاخ  ُ  ك الدكؿ
   خاصر مف اليانب آكركبُ ىك إمراع  ُ  هكِف منط ر  بادؿ لر  اليدؼ آمامُ 

 . 2010بصلر  دِريِر مل مطلل 
III: لشراهر آكركم كمطِرا أىداؼ: 
  الع٘لػات أكاصػر ِزد مػف  كطِػد  ُال ر ال ُ ِرغب الطر اف  ُ  ل ِ يا مش رهىناؾ أىداؼ    

 لدل هؿ طرؼ. د آىداؼ الخاصر المراد  ل ِ يانلدثـ 
  III-1-  ٓ1الن اط ال الِر نكيزىا  ُ   :المش رهر بِف الطر ِف ىداؼا: 

  لدِد  ضاخ مش رؾ للملـ ك اٗمف. -
ف منط ر ل٘زدىار   لايؿ  ِيا  ه -  بدايات هؿ دكؿ المنط ر .إِك
 اهر ال صادِر ك مالِر.شر  -
ف منط ر لل عاكف  -  اٗي مايُ ك الث ا ُ ك اٗنمانُ. هِك
 الشراهر  ُ المياؿ ال انكنُ ك ال شِرعات ك هذا  ُ الشؤكف الداخلِر . -
مديمِف ب كانِف المنظمر العالمِر  2010اٗنضماـ لمنط ر ال بادؿ اللر الملددة لمنر -

 لل يارة.
 لِرر لرهر رؤكس اٗمكاؿ.  لِرر  ن ؿ اٗشخاص -
ل صادِر بإضا ر الٍ نزع الرمـك اليمرهِر ك لِرر  بادؿ ال ميِ٘ت  ُ مياؿ ال نمِر اٗ -

 الملل ك الخدمات.
III-2-: 2ىُ ذات طبِعر إم را ِيِر أكركبِر بالدرير آكلٍ   مثؿ  ُ :آكركبُ إ لاد أىداؼ : 
ر -        .آكركبُ اٗندماج يملِر  طِك
  ل شمؿ نلكذىا مناطؽ  كمِل خ٘ؿ مف ال صادِر ه كة آكركبُ إ لاد إبراز  ديِـ -      
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ر ليزائرم آكركبُ يلٍ ضكخ الشراهدرامر  للِلِر ك   ِِمِر ٕطار ال عاكف ا  إبراىِـبكيلخر  - 

   آكريزرائِرر
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 .الم كمط البلر لكض هؿ          
 يملِػر   ػُ مكالليا ك ديِـ  رالعالمِ المِامات  ُ مؤثر بدكر ال ِاـ  ُ آكركبِر الرغبر -      

 إمػ را ِيِر أكركبِػو منط ػر ك ذلػؾ بإلامػر آخػرل العالمِػر اٗل صػادِر ال كل مل اللادة المنا مر
 أكركبا لصر ِضمف إ لاد آكركبُ    كِر مرهزه يلٍ المالر الدكلِر كضماف م كمطِر ل ٍ

 .الم كمط لكض  ُ منط ر نلكذه  كمِل خ٘ؿ كمف العالمُ اٗل صاد  ُ
ِػات مكاييػر  ػُ آكركبِر اٗم  ٘لِر  ديِـ  -    ا يػاه  بنػاخ  ػديـ ال ػُ آمِرهِػر الم لػدة الٗك
 خاص. بشهؿ الم كمطُ - آكركبُ كال عاكف ال بادؿ مناطؽ  ُ أكمطُ  شرؽ
يلػٍ  العمػؿ خػ٘ؿ مػف الم كمػط كشػرؽ ينػكب دكؿ  ػُ امػ  رار يكامػؿ  ػك ِر يلٍ العمؿ  -   

إصػ٘ح   ك شػيِل ديػـ خػ٘ؿ مػف , ِيػا المعِشػر ممػ كِات كر ػل ,م كاصػؿ نمػك ديػـ إلػداث
 .الم كمط لكض شماؿ إلٍ الييرة مف ال  لِؿ يلٍ ِعمؿ بمبدأ اٗل صادم

 الينػكب الم كمػط دكؿ مػف الزاللػر  ِيػا المرغػكب غِػر الييػرة معػدٗت مػف اللد أك ال  لِؿ   -
 .كاٗي مايِر اٗل صادِر اليكانب يلٍ المنعهمر الملبِر آثارىا مف كاللد

 .الهبِر ليـ مزاِا مف الم كمط كشرؽ ينكب دكؿ  ُ يدِدة أمكاؽ ال لاـ إلٍ اللاير ػػػ  
 مبؿ  ال عاكف كديـ ال عبِر  كلِرر إنماف ل كؽ كال راـ المِامُ إص٘ح ديـ ك شيِل -  

 الطالر كاٗم ثمار. ,البِئر مياٗت  ُ الم كمط ينكب كدكؿ آكركبُ إ لاد دكؿ بِف
الػػ خلص ال ػػدِريُ مػػػف أيبػػاخ الػػػديـ المػػالُ المباشػػػر الػػذم ظػػػؿ ِ دمػػو لػػػدكؿ الم كمػػط منػػػذ  -  

 .1إن ياخ الل بر إم عماِرر آكركبِر ل لؾ الدكؿ 
 ضماف ب اخ  لؾ الدكؿ الللؾ المِامُ لٖ لاد آكركبُ ك ؽ إم را ِيِات مدركمر . -   
ر النظـ المِامِر ك إل صاد -    ِر المػائدة  ػُ  لػؾ الػدكؿ ك يعليػا أهثػر   ػارب  عدِؿ ك  طِك

 مف آنظمر آكركبِر .
 خلػػػِص ىػػػذه الػػػدكؿ مػػػف أمػػػباب ال لػػػؽ ك بػػػؤر ال ػػػك ر ك النزايػػػات  هػػػالل ر ك إرىػػػاب ك  -    

 إضطرابات المِامِر ال ُ ليا آثر الكاض  يلٍ إ لاد آكركبُ.
III-3-   :الم كمطِر الدكؿ أىداؼ:  

 الدكؿ النامِر الم كمطِر  نمكِر بل ر    يُ  طم   ُ د ل ييلر ال نمِر بإي مادإف أىداؼ 
 يلٍ الشراهر مل أهبر ال كل إل صادِر  ُ العالـ ل ٍ  مايدىا يلٍ إندماج  ُ إل صاد

                                                 
 . 184 ملمد دلاـ هردم   مريل مابؽ   ص . - 1



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

 :1ك نذهر مف أىـ آىداؼ العالمُ   
 الملركضر يلٍ ال ِكد ك خلِض ,يير مف الصنايِر صادرا يا أماـ آكركبِر آمكاؽ    ػػػ     

 مل مِاد يا ال ياِرر خ٘ؿ مف هبِر  ائض  ل ِؽ الم كمطِر للدكؿ مِضمف الزرايِر الصادرات
 آكركبُ إ لاد

ؿ إنمائِر كلركض ممايدات يلٍ اللصكؿ  -    رؤكس آمكاؿ  د ؽ يانب إلٍ مشاِرعيا ل مِك
 .ىذا المياؿ  ُ ل٘م ثمار آكركبُ البنؾ دكر إلٍ إضا ر .منيا آكركبِر خاصر  آينب

 يلػٍ أراضػُ آكركبِػر اٗمػ ثماِرر المشاِرل خ٘ؿ مف ال هنكلكيِا ن ؿ  ُ المماىمر  شيِل - 
 .الم كمط ينكب ضلر

الػذم   الشػباب ال ػكاخ ك البطالػر خاصػر  منيػا  عػانُ ال ػُ اٗي مايِػر المشػاهؿ يلػٍ ال غلػب -  
ت ِعرؼ بدأ  .المِامِر الطب ات  خدـ ٗ أخرل مِٗك
إطػار    ػُ آكركبِػر راتبػالخ مػف كاٗمػ لادة  إلِيػا اللدِثػر كالمعػارؼ ال هنكلكيِػا ان  ػاؿ  -  

 .مخ للر مِادِف  ُ الشراهر  طرليا ال ُ ال عاكف  رص
ي٘ف برشلكنر: الررع الثاني  ممار الشراهر آكركم كمطِر كا 

  I :ممار الشراهر آكركم كمطِر 
   1995ر مػػنرمرالػػؿ لبػػؿ إنع ػػاد مػػؤ مر برشػػلكن ثؼثثسحل ػػد مػػرت  هػػرة الشػػراهر آكركم كمػػطِر    

ر مِامر ال عاكف مػل الػدكؿ العربِػر لهف  ظلت دكؿ المكؽ آكركبِر المش رهر لِرصر يلٍ  طِك
آكركبػػُ يلػػػٍ  الطػػػرؼ ػػُ ينػػكب الم كمػػػط   خاصػػر بعػػػد ظيػػكر بعػػػض العكامػػؿ ال ػػػُ أيبػػرت 

ك  1989إف   لهػػػؾ إ لػػػاد المػػػك ِ ُ ك مػػػ كط يػػػدار بػػػرلِف مػػػنر إى مػػػاـ بينػػػكب الم كمػػػط . 
إه ماؿ  ل ِؽ مشركع هِاف  مل   1991إمرائِلُ  ُ مؤ مر مدِرد منر  -نياح اللكار العربُ

 ػُ  اعمػر لٖل ػُ د عػت إ لػاد آكركبػُ   مػف أىػـ العكامػؿ ا 1992إ لاد آكركبػُ  ػُ مػنر 
دكات ػالس ك النػػػػذت شػػهؿ الميػػػػػػالػػذم مػػػب  و يػػدة  ر ِبػػات أخ   ي ػػد مػػؤ مر للشػػراهر الم كمػػطِر

 :2أىميا 
ال أهِد يلٍ ي د مؤ مر أكركم كمطُ مف لبؿ الميلس آكركبُ المنع د  ُ لمر لشبكنر  ُ  -  

  . 1992يكاف 
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-  Bekenniche Otmane, Le partenariat Euro- Méditerranéen (les enjeux),op cit,p p. 50,51. 
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   أِف  ـ   ِِـ 1994 ُ يكاف  الِكنانِر (Corfou )إنع اد الميلس آكركبُ  ُ لمر هكر ك - 
 المِامر الم كمطِر الشاملر لٖ لاد آكركبُ  ُ لكض البلر آبِض الم كمط   مل  المطالبر

 .بإمهانِر ي د مؤ مر
 :              ػػػػػػـ صػػػػػػدكر أكؿ مػػػػػػذهرة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ إ لػػػػػػاد آكركبػػػػػػُ بعنػػػػػػكاف 1994أه ػػػػػػكبر 19 ػػػػػػُ  -  

ػػز المِامػػر الم كمػػطِر لٖ لػػاد آ كركبػػُر    ػػنص يلػػٍ ضػػركرة إرصػػاخ مِامػػر م كمػػطِر ر  عِز
 شاملر ليمِل المياٗت .

ك  ِػو أمػ عمؿ ك  1994 ػُ دِمػمبر  (Essen )مفآي ماع الميلس آكركبُ  ُ مدِنر إ -   
  بلِػػث  ػػـ  (conférence Euro-méditerranéenne) ٓكؿ مػػرة مصػػطل  مػػؤ مر آكركم كمػػطُ

ال ػػػُ  ػػػنص يلػػػٍ الملػػػاكر الهبػػػرل ال ػػػُ مػػػ  كـ يلِيػػػا  1994أه ػػػكبر  19ار ك لبػػػكؿ مػػػذهرة إلػػػر 
إر هػػزت ىػػذه الملػػاكر  ك   الشػػراهر بػػِف إ لػػاد آكركبػػُ ك يِرانػػو  ػػُ لػػكض البلػػر الم كمػػط

لر آمد  ُ منط ر الم كمط   : 1ىما يلٍ  هر ِف أمامِ ِف رممت إم را ِيِر أكركبِر طِك
        أف آمف ك إم  رار داخؿ إ لاد آكركبُ مرىكف بأمف ك ام  رار هامؿ المنط ر

 الم كمطِر . 
       . البلر آبِض الم كمط مياؿ لِكم إم را ِيُ  ُ الخطر آكركبِر 

  لمنالشػر  1995يػكاف  27 26( بلرنمػا ِػكمُ Canneك بناخ يلٍ مامبؽ  ػـ ي ػد مػؤ مر هػاف)
لِث  ضػمف البِػاف الخ ػامُ الصػادر   بمِامر اليدِدة ل٘ لاد آكركبُللعلُ للإمهانِر ال طكر ا

كركبػػُ  ػػـ رشػػلكنر ك امػػ نادا ليػػذا المكلػػؼ آينػػو  أِِػػد ي ػػد المػػؤ مر اٗكركبػػُ الم كمػػطُ  ػػُ ب
الػػذم أصػػب  أمامػػا لل لػػاكض    1995مػػمُ لمػػؤ مر برشػػلكنر نػػك مبر إيػػداد مشػػركع اٗيػػ٘ف الر 

 لمنط ر  يارة لرة ك منط ر م٘ـ  دِريُبِف اٗ لاد اٗكركبُ ك الدكؿ الم كمطِر بيدؼ إنشاخ 
لِضػل أمػس يدِػدة  1995كياخ مؤ مر برشػلكنر  ػُ نػك مبر   ك ام  رار أكركبِر م كمطِر  آمف

 . للع٘لات آكركبِر الم كمطِر
لل خكؼ آكركبُ مف ال ماؿ   ػداف مرهػزه  ػُ مػلـ  ا ريل أمامإف الديكة آكربِر لع د المؤ مر 

ال كة الدكلِػر ك  ػأثر مصػاللو اٗمػ را ِيِر  ػُ العػالـ  أمػا مػف يانػب الػدكؿ المغاربِػر  ػإف لبكليػا 
هػػػا  ال لػػػاكض مػػػل اٗ لػػػاد آكربػػػُ لػػػكؿ مشػػػركع الشػػػراهر ِبػػػرره اٗمػػػ ِاخ العربػػػُ مػػػف انلِػػػاز أمِر
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  خاصر ك أنيـ مف الدكؿ العربِر الم كمػطِر   لضػلت الشرؽ أكمطُرائِؿ  ُ إطار مشركع ٕم
 14الذم  ديك إلِو أمِرها راهر يلٍ لماب مشركع الشرؽ أكمطُالدخكؿ  ُ مشركع الش

مف ىذا المنطلؽ كا  ت الدكؿ المغاربِر يلٍ لضكر مؤ مر برشلكنر ٓنيا هانت  بلػث يػف مػند 
 ُ هانت  ػديـ مكلليػا  ك  ػرل  ِػو إللِمػا يدِػدا ِمهػف دكلُ يدِد بعد غِاب المظلر المك ِا ِر ال

 . أف ِمٔ اللراغ الذم  رهو غِاب اٗ لاد المك ِا ُ يف المالر الدكلِر
II-  إي٘ف برشلكنر ك دكا عو 
II-1-   دكا ل إي٘ف برشلكنر: 

كمػر  ػالبلر اٗبػِض الم كمػط يمػكد   ػرم  ػُ منظ  لِمت اللهرة الم كمػطِر كلِػدة مػؤ مر برشػلكنر
ؤ مر مػػػه  كيػػػد يػػػدة دكا ػػػل أدت الػػػٍ  نظػػػِـ كممػػػا مػػػبؽ ذهػػػر   مي معػػػات ِػػػر بط بعضػػػيا بػػػالبعض

يمت  ػػُ ال لايػػؿ بػػِف شػػعكب ىنػػاؾ يكامػػؿ يغرا ِػػر ك  اِرخِػػر ك دِمغرا ِػػر ك ث ا ِػػر أمػػ  برشػػلكنر
لػػٍ انع ػػاد ىػػذا المػػؤ مر إأىػػـ العكامػػؿ المللػػزة الػػٍ الػػديكة ك ِعػػد العامػػؿ اٗل صػػادم مػػف   المنط ػػر

م را ِيُ الكلِد لدكؿ اٗ لػاد اٗكركبػُ نظػرا لمػا ِلػدث ذه المنط ر ىُ اللضاخ إاصر ك أف ىخ
كمػف ىػذا المنطػؽ ِصػب  مػف   مِامػِر ك اٗل صػادِر  ػُ العػالـ -مف  غِرات يلٍ الخارطػر اليِػك

 : 2الضركرم ال عرض ٓىـ الدكا ل ال ُ هانت كراخ إلامر مؤ مر برشلكنر
 آمامػػػػِراليدِػػػػدة الل ػػػػِف أصػػػػبل ا مػػػػف الم٘مػػػػ   إللِمِػػػػربػػػػركز ظػػػػكاىر يدِػػػػدة هالعكلمػػػػر ك  - أ

ف ال يمعػات  ر اٗل صػادِر ن اطػا رئِمػِر  شػهؿ الخِرطػ إللِمِػرل٘ل صاد العالمُ هما أصػِ   هػِك
 .اليدِدة للنظاـ العالمُ اليدِد

بػػػؿ  ل ػػػاج الػػػٍ   ؿ أكركبػػػا   ػػػطٗ ِمهػػػف أف  لػػػؿ داخػػػبػػػأف مشػػػاهليا  آكركبِػػػرإدراؾ الػػػدكؿ  - ب
اللضػاخ الم كمػػطُ للػؿ يػػزخ مػػف مشػاهؿ بلػػدانيا هػػالييرة ال ػُ   طلػػب  عاكنػػا م كمػطِا مػػف خػػ٘ؿ 

يلػػٍ كضػػل لػػد للييػػرة  ممػػا ِمػػايد  للميػػايِرف للب ػػاخ  ػػُ بلػػدانيـ بػػد ل ال نمِػػر  ِيػػا المنػػاخ ػػك ِر 
 إٗ بمِامر م كمطِر. ُ لكث البِئالهما ٗ ِمهف لؿ مشهؿ   غِر الشريِر

بضركرة اٗنل اح يلٍ ال هنكلكيِا ك المعر ر ك ن ؿ العلػـ مػف  آخرلإدراؾ الدكؿ الم كمطِر  - ج
ك  هػِرس ل ػكؽ  آخػركهذا آخذ بآملكب الدِم راطُ ك ال راـ الرأم   أيؿ  نمِر لدرات بلدانيا
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 هػػػرة الشػػػراهر  إلػػػٍممػػػا ِػػػؤدم   أكركبػػػاـ بػػػدكف شػػػراهر م ها ئػػػر مػػػل ك ىػػػذا ٗ ِمهػػػف أف ِػػػ   اٗنمػػاف
 ال ضامنِر ك باٗ ياىِف.

الم كمط ك آمف بمليـك ام را ِيُ لِس آمػف العمػهرم  آبِضىك أمف البلر  أكركباأمف  - د
 ػ٘ ِمهػف أف  هػكف أكركبػا ممػ  رة ك بلػداف   ٗل صػادم ك الث ػا ُ ك اٗي مػايُ لمب بؿ آمف ا

إذ ٗبد أف ِن  ؿ ىذا اٗضطراب  ِؤثر يلٍ اٗم  رار   الم كمط مضطربراللكض الينكبُ للبلر 
 آكركبُ.

 هِرمػ كؼ ب عبِر)يػكف اللايزة  هرة الدكلر بركز" ة منيا يدِد كام را ِيِات نظِرات بركز - ه 
  مػاس خػط يلػٍ   ػل الينكب مف دكلر ىُ  ال ُ هنِدم( )بكؿ ب عبِر الدكلر الملكِرر أك رك اف(
ِات بالنمبر كالمهمِؾ الم كمط  ُ لكض المغاربِر الدكؿ الشماؿ)لالر مل مباشرة الم لدة(    للٗك

ػر  مػايد يلػٍ ام صػاص أك اللػايزة الػدكؿ كضػعِر ىػذه  الينػكب ال ادمػر مػف ال ػك رات الملكِر
ضعا يا ل ٍ   مايدىا ال ُ اٗم ِازات بعض مف  م لِد ىذا الشماؿ   كم ابؿ للعر إلٍ  صؿ ٗ كا 

 . 1ك  ط الدكر ىذا ٔاداخيلٍ 
ِػات الم لػدة آمِرهِػر  ػُ منط ػر  آكمطُهاف  رهِز مشركع الشرؽ أِضا  الذم بػادرت بػو الٗك

ػػػا للػػػدكؿ آكركبِػػػر لهػػػُ  مػػػعٍ نلػػػك  نمِػػػر   الشػػػرؽ آكمػػػط يلػػػٍ المصػػػال  آمِرهِػػػر دا عػػػا لِك
 إف البعد اٗل صػادم لذلؾ   الم كمط  آبِضالع٘لات آكركبِر مل دكؿ ينكب ك شرؽ البلر 

الذم ِعنػُ  ػداخؿ ال صػادِات الػدكؿ الم كمػطِر    م كمطِر-ِشهؿ ملكر كرهِزة الشراهر آكرك
 رلب ك أكمل.  ال صادم ُ مياؿ  آكركبُ ُ اللكضِف الينكبُ ك الشرلُ مل دكؿ اٗ لاد 

ر يملِػر  آكركبِػرالشراهر  خدـ ال كييػات  ك  ػديِـ إبػراز اٗ لػاد    آكركبػُاٗنػدماج نلػك  طػِك
ِػػػديـ مكللػػػو  ػػػُ يملِػػػر المنا مػػػر اللػػػادة مػػػل ال ػػػكل  ممػػػا  ه ػػػكة ال صػػػادِر ليػػػا نلكذىػػػا آكركبػػػُ

 اٗل صادِر الدكلِر اٗخرل.
II-2-  م كمطُ-الرممُ لٔكرك إي٘ف: 
بمشػارهر كزراخ خاريِػر الػدكؿ  1995نػك مبر  28-27 ـ ي د مؤ مر برشلكنر  ُ الل ػرة مػا بػِف   

ػػػر 15 آكركبػػػُآيضػػػاخ  ػػػُ اٗ لػػػاد  كِز
دكلػػػر 12مػػػف ييػػػر أخػػػرل مشػػػارهر كزراخ خاريِػػػر     
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الرمػػمُ النيػػائُ ليػػذا المػػؤ مر المعػػركؼ  إيػػ٘فك ِع بػػر   م كمػػطِر مػػف بِنيػػا ثمػػانُ دكؿ يربِػػر
م كمػػطِر ك  لػػكؿ  ػػُ ممػػار الع٘لػػات -كركر بمثابػػر شػػيادة مػػِ٘د الشػػراهر آبرشػػلكن إيػػ٘فبامػػـ 

ػػؽ رالشػػرا ر ر بػػدٗ يػػف هبػػِف الطػػر ِف ك ذلػػؾ ب بنػػُ  هػػرة يدِػػدة   علػػؽ بال نمِػػر المشػػ رهر يػػف طِر
  ك  طػػكر ِمثػػؿ إيػػ٘ف برشػػلكنر ي ػػد  أمِمػػُ للمرللػػر الرابعػػر  ػػُ  ػػاِر   1مصػػطل  الممػػايدة

 ك لػػد أخػػذ إيػػ٘ف برشػػلكنر منلػػٍ لمػػر هكبنيػػاهف مػػف لِػػث المعػػاِِر     آكركم كمػػطِرالع٘لػػات 
 لػػدكؿ الميمكيػػر 2 يػُ  طبػػؽ يلػػٍ الػػدكؿ المنخرطػػر مباشػػرة   ٓف ىػػذه المعػػاِِر صػػارت مه مػػبات

(L’aquis de Barcelone ك لمػب  )Erwan Lannon 
 ػإف مػني  برشػلكنر ىػك نػكع مػف الشػراهر  3

ػر)  association stratégique et partenariat deِمهػف كصػليا ب يمػل إمػ را ِيُ ك شػراهر يكاِر

proximité) ك لمب رأم نلس الها ب أف  association  ِدؿ يلٍ نػكع الع٘لػات ال عالدِػر الثنائِػر
ػر للمِامػر الم كمػطِر   ٓني strategiqueيلٍ لايدة بناخ آكركم كمطُ   ك  ا أيطت د ل ك   ِك

ىػػػك ل مِِػػػز نػػػكع الع٘لػػػات  proximiteك    صػػػد  عػػػاكف شػػػامؿ ك بػػػركح  شػػارهِر   partenariatأمػػا 
 الخاصر مل الدكؿ الم كمطِر الم خللر.

كركبُ رؤِر برشلكنر مؤ مر إي٘ف يهس كلد ٔٗ  دكؿمل  ي٘ل و يلِو  هكف فأ ِيب لما اٗ لاد ا
 الع٘لػر نمط  ُ نكيِرر ن ل لاكلت إلداث رؤِر كىُ المغاربِر الدكؿ خصكصا الم كمط لكض 
 :4زكاِا ث٘ث مف الدكؿ  ربطو بيذه هانت ال ُ الماب ر

ػؿ; األولـى الزاوةـ  -  يلػٍ لائمػر صػِغر إلػٍ ال عػاكف يلػٍ صػِغر لائمػر مػف الع٘لػر ىػذه  لِك
  .المشارهر

لػدد كمؤمػس لػانكنُ إطػار كضػل :الثانةـ  الزاوةـ  - مامػِر  كييا يػا ِلهػـ ِك ٔٗ  لِػث مػف ا
كركبػُ اٗ لػاد الطػر ِف  يػا ؽ يلػٍ المل ػاة كالل ػكؽ كالكايبػات اٗل زامػات ٔٗ  هه لػر مػف ييػر ا
ٗٓخر  منلردة. المعنِر الدكؿ كا

                                                 
1-  youcef  Benabdellah, l’Algérie dans la perspective de l’accord d’association avec l’union  
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2
 -khoudir leguefche ,Accord d’association entre l’Algerie et l’Union Europeenne ,Universite de Pierre  
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ػؿ :الثالثـ  الزاوةـ  -  المِامػر   ضػمف شػاملر ي٘لػر إلػٍ أك  نِػر ال صػادِر مػف الع٘لػر ىػذه  لِك
مف ٔٗ مكر إلٍ الث ا ر كاٗي ماع  كا ٔٗ  .كاللنِر ال  نِر ا

كضػػػل إطػػػار للشػػػراهر اٗ لػػػاؽ  ػػػُ ىػػػذا المػػػؤ مر يلػػػٍ  ك يلػػػٍ أمػػػاس ىػػػذه المرامػػػُ الم داخلػػػر  ػػػـ
 يلػٍ المبنِػر اليدِػدة للع٘لػر أبعػاد ث٘ثػر النيػائُ برشػلكنر إيػ٘ف م كمػطِر لِػث لػدد-آكرك

منػُ ا المِامػُ ك البعػد :كىػُ المشػارهر  اٗي مػايُ كالث ػا ُ كالبعػد كالمػالُ  اٗل صػادم البعػد ٗٔ
 كإنمانُ .

ـــي ;  -1 يػػػف مبػػػادئ  ػػػُ مِػػػداف  إيػػػ٘ف ػػػـ مػػػف خػػػ٘ؿ مػػػؤ مر برشػػػلكنر  الباـــد اليةايـــي األمن
 إيػػ٘فاٗمػػ  رار الػػداخلُ ك الخػػاريُ  ؤهػػد يلػػٍ لكايػػد مػػلكؾ داخػػؿ هػػؿ بلػػد شػػِرؾ لِنمػػيـ مػػل 

ر دكلػػػر ال ػػػانكف ك الدِم راطِػػػر  ػػػُ نظامػػػو المِامػػػُ الػػػداخلُ مػػػل  إنمػػػافالعػػػالمُ لل ػػػكؽ  ك طػػػِك
ػػر لمؤممػػات ال ػػادة ك ال مثِػػؿ ك ال أىِػػؿ المنامػػب  ػػُ مِػػداف ل ػػكؽ  اي مػػاد ان خابػػات لػػرة ك دكِر

ك يػدـ ان شػار أمػللر الػدمار الشػامؿ ك  إرىابِرك مها لر آنشطر  آمامِرك اللِرات  إنماف
لبنػػاخ الث ػػر ك  إيػػراخاتلضػػماف امػػ  رار المنط ػػر ك اٗل ػػزاـ بيػػذه  إللِمػػُالعمػػؿ يلػػٍ اٗنػػدماج 

 آمف مف أيؿ إلامر م٘ـ ك ام  رار الم كمط. 
 ;1ك ِمهف  لدِد أىـ مبادئ ىذا البعد مف الشراهر هما ِلُ

 ي٘لات لمف اليكار  ِما بِنيا. إلامرال راـ لؽ ك م٘ـ أراضُ الدكؿ ك  -
ك اللػث يلػٍ لػؿ الخ٘ ػات بػالطرؽ  آطػراؼيدـ ام خداـ ال كة  ُ النزايات بػِف الػدكؿ  -

 الملمِر .
 . إرىابلملاربر  آطراؼ  كِر ال عاكف بِف الدكؿ  -
 .آطراؼيدـ ال دخؿ  ُ الشؤكف الداخلِر للدكؿ  -

للشػراهر  آمامػِر الرهِػزة  ُإف  عِزز ال عاكف اٗل صادم ك المػالالباد االاقتصادي و المالي ; -2
ك لػد  ػـ ال عبِػر يػف ذلػؾ مػف   طِرػؽ مكاييػر ال لػدِات اٗل صػادِرم كمطِر ك ذلؾ يػف -كركآ

لر  آىداؼخ٘ؿ   :2ال ُ لدد يا الدكؿ الشِرهر ك ىُ آيؿطِك
  ُ يملِر ال نمِر اٗل صادِر ك اٗي مايِر المم دامر . إمراع -
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ادة  - ة ال ُ مف ليـ اليير  إل٘ؿك    رص ال كظِؼ لمِف أكضاع المعِشر يف طِرؽ ِز
 م كمطِر. -كرك عانِيا يملِر ال نمِر آ

 .إللِمُديـ ال عاكف ك ال هامؿ  -
ػػؿ آكركبػػُكلػػد لػػدد الشػػِرؾ  ػػات لل عػػاكف اٗل صػػادم ك المػػالُ ككضػػل أدكات ككمػػائؿ لل مِك            أكلِك

.           ؿ  ػػػُ إلامػػػر منط ػػػر  بػػػادؿ  يػػػارم لػػػراليػػػدؼ النيػػػائُ ك الم مثػػػ إلػػػٍآلِػػػات للم ابعػػػر للكصػػػكؿ ك 
  نر يلػػٍ ث٘ثػػر ديػػائـ أمامػػِر ك ىػػُ ممػػار برشػػلك  إطػػار ع مػػد الشػػراهر اٗل صػػادِر ك المالِػػر  ػػُ 

إلامػػػػر  عػػػػاكف   2010م كمػػػػطُ بللػػػػكؿ يػػػػاـ  -كركٓال بػػػػادؿ اللػػػػر ال ػػػػدِريُ لمنط ػػػػر ا إنشػػػػاخ
لامرال صادم    عاكف مالُ. كا 

كضػل  1995ل د ألرت ا لالِػر برشػلكنر مػنرمتويطي; -إنشاء منطق  التبادل الحر األورو -9 -2
مف يير ك الدكؿ الم كمطِر مف ييػر  آكركبُاللر  ضـ دكؿ الشِرؾ ؿ آلِر ٕلامر منط ر لل باد
ه اِر  ٕلامر ىذه المنط ر ك ذلؾ يلػٍ أمػاس اٗل زامػات الم ػررة مػف  2010أخرل ك لددت منر 

ػػػر ال بػػػادؿ ال يػػػارم  ػػػُ    1لبػػػؿ المنظمػػػر العالمِػػػر لل يػػػارة ي٘لػػػات اٗ لػػػاد  إطػػػارلِػػػث ِػػػ ـ  لِر
مػنر اب ػداخ مػف  ػاِر   12خػ٘ؿ   ػرة زمنِػر ألصػاىا  ل مل هؿ دكلػر م كمػطِر يلػٍ لػد آكركبُ

ػػر إزالػػر اللػػكايز اليمرهِػػر ك غِػػر اليمرهِػػر  الػػدخكؿ  ػػُ  طبِػػؽ ا لالِػػر الشػػراهر ك مِشػػمؿ ال لِر
ِع بر إنياز ىذا المشركع اليدؼ الملكرم ك الغاِر اليكىِرر      دِريِا ل يارة المن يات المصنعر
 : 2ؽ ذلؾ إٗ بال زاـ الشرهاخ الم كمطِِف المعنِكف ب نلِذ ما ِلُللشراهر آكركم كمطِر   ٗك ِ ل 

  .رإلامر ال دِريِر لمنط ر  يارة لرة بالملل المصنع -
 إزالر اللكايز ال ُ  ع رض إم ثمارات. -
ره  -  ديـ إل صاد اللر ك  طِك
ر لديـ ال نمِر. صلِ  البنٍ إل صادِر ك إي مايِر ك  نظِميا ك  لدِثيا مل إيطاخ  -  آكلِك
ر المِامات ال ائمر يلٍ مبادئ إل صاد المكؽ . -  مكاصلر  طِك
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ر ال طػػػاع الخػػػاص ك المنػػػ   خاصػػػر -  ػػػر  طػػػِك   ك كضػػػل إطػػػار  شػػػِرعُ  نظِمػػػُ منامػػػب   أكلِك
 لم طلبات إل صاد المكؽ .

ر ك  رلِر مِهانِزمات ن ؿ ال هنكلكيِر  -   بِف دكؿ المنط ر آكركم كمطِر . ) ال  انر(  طِك
ر ال يػارة بػِف  إنشاخك يلٍ صعِد آخر  إف     منط ر لل بادؿ اللر مف شأنو أف ِمايد يلٍ  طػِك

ال ػػػُ  مثػػػؿ نمػػػبر ضػػػئِلر مػػػف  يار يػػػا الخاريِػػػر أم أف ال يػػػارة البِنِػػػر  كمػػػطِر الينكبِػػػرالػػػدكؿ الم 
يػا  ػُ إطػار  لل بػادؿ اللػر ِمػاىـ  ػُ  رلِ ك إلامػر منط ػر  للدكؿ الم كمطِر الينكبِر ضػعِلر يػدا

 .1 عاكف شامؿ
ك ِيػدؼ   نمِػر ال صػادِر م كاصػلر ك م كازنػركذلؾ مف خػ٘ؿ  ل ِػؽ  التااون االاقتصادي; -2 -2

ىذا ال عػاكف اٗل صػادم الػٍ  مػِرل معػدٗت ال نمِػر اٗل صػادِر ك لمػِف أكضػاع معِشػر مػكاطنُ 
     ال عػػػاكف  ديػػػـالػػػدكؿ اٗطػػػراؼ ك   لػػػِص  يػػػكة ال نمِػػػر بػػػِف المنط  ػػػِف آكركبِػػػر ك الم كمػػػطِر ك 

ِػ ـ ىػذا ال عػػاكف مػف خػ٘ؿ ديػـ ك ممػػايدة الػدكؿ الم كمػطِر الينكبِػر يلػػٍ    ال هامػؿ اٗللِمػُ ك
 طبِؽ اٗص٘لات اٗل صادِر اليِهلِػر ال٘زمػر ل نمِػر ال طػاع الخػاص )خاصػر لطػاع المؤممػات 

 آينبِػػػػر شػػػػيِل يػػػػذب اٗمػػػػ ثمارات   طر( ك  أىِػػػػؿ المؤممػػػػات اٗل صػػػػادِرالصػػػػغِرة ك الم كمػػػػ
 المللِر.

أىمِر ال عاكف المالُ  ُ أنو الممؤكؿ يف نياح أك  شػؿ ا لالِػات التااون المالي;  -4 -3  همف  
المشػػارهر لِػػث هػػؿ مػػا لػػدد مػػف  عػػاكف ال صػػادم ك ل ػػٍ مِامػػُ ك اي مػػايُ ٗ ِمهػػف أف ِعػػرؼ 

 كمطِر نيالا أك  ل ِ ا ٓىدا و ما لـ ِر ؽ بمعكنات مالِر   دميا دكؿ اٗ لاد آكركبُ للدكؿ الم
لل عػاكف  (MEDA)  لذا   د  ـ كضل أداة مالِػر م مثلػر  ػُ برنػام  مِػدا  إطار ا لالِات الشراهر ُ 

  ِ مثػؿ ىد ػػو 1996 ػُ صػِؼ  آكركبػُالمػالُ الػذم  ػـ  بنِػو  ػُ اي مػاع ميلػس كزراخ اٗ لػاد 
ػػؿ المشػػاِرل  إصػػ٘لات إيػػراخ ػػُ ممػػايدة الػػدكؿ الم كمػػطِر يلػػٍ  آمامػػُ ال صػػادِر لػػدِيا ك مِك

ك هػذا ال خلِػؼ مػف اّثػار النايمػر يػف اٗنل ػاح اٗل صػادم ليػذه البلػداف  ػُ  إللِمِر الكطنِر ك 
 انضماميا الٍ منط ر ال بادؿ اللر. إطار
 ػُ  1996 – 1995الم دمػر مػف خػ٘ؿ الل ػرة  آكركبػُبلغػت ميمػؿ ال زامػات اٗ لػاد  لدك  -   

 ػػُ لػػِف أنػػو خػػ٘ؿ الل ػػرة المم ػػدة مػػف يػػانلُ   ملِػػكف إِهػػك 4685مػػا لِم ػػو  1برنػػام  مِػػدا إطػػار
   لرض مف البنؾ آكركبُ ل٘م ثمار بمبلغ إيمالُ  81 ـ   دِـ  1999دِممبر  إلٍ 1997
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  ملِار أكرك للل رة  5350 إلٍ 2ملِكف إِهك ككصؿ المبلغ المخصص لبرنام  مِدا 2809لدربػػػ  
   ه ػػػػػػركض ملِػػػػػػار أكرك مػػػػػػف البنػػػػػػؾ آكركبػػػػػػُ 7ِضػػػػػػاؼ إلِيػػػػػػا  2005ك  2000يػػػػػػامُ بػػػػػػِف   

 .1ل٘م ثمار
ك ىػػػك أيػػػـ ك أشػػػمؿ مػػػف البعػػػدِف المِامػػػُ ك  ;اإلنيـــانيالباـــد الثقـــافي و االجتمـــاعي و  -3

بػؿ مػف   لػِس مػف خػ٘ؿ الصػ٘ت اللهكمِػر   ػط إنمػاف إلػٍاٗل صادم ٓنو ِ يو  ُ يػكىره 
 ِل ػػرض ىػػذا البعػػد ال عمػػؽ  ػػُ أكيػػو ك  غِػػر اللهكمِػػر خػػ٘ؿ  نشػػِط الع٘لػػات بػػِف المنظمػػات

خصكصا ك أف   الم كمط آبِضال عاكف لل  ِرب بِف الملاىِـ ك ال ِـ بِف شعكب بلداف البلر 
لِػث   مِػز ب عػدد أصػكليا   مِز  مف الث ا ات ك ميد الهثِر مف اللضارات ؼر ىذه المنط ر  ع

ك بيػذا ال  ػارب  مػ طِل الشػعكب الم كمػطِر أف ِػ ليـ هػؿ   مف يير ك دِانا يا مػف ييػر أخػرل
 ك أف ِلدد ال ضاِا المش رهر أِضا. رلآخمنيا مشاهؿ ك لضاِا الشعكب 
بػػال زاـ   1995نػػك مبر 28الخ ػػامُ للمػػؤ مر ال أمِمػػُ  ػػُ  إيػػ٘فك ضػػمف ىػػذا المػػِاؽ كرد  ػػُ 

ر دكلػػر ال ػػانكف ك الدِم راطِػػر  ػػُ ما ِلػػُ:لػػدكؿ المكلعػػر بػػػػا ال ػػراـ ل ػػكؽ  نظاميػػا المِامػػُ ر  طػػِك
ػات بمػا  آمامِرك اللِرات  إنماف ك ضماف الممارمػر الل ِ ِػر ك الشػريِر ليػذه الل ػكؽ ك اللِر

اليمعِات ٓىداؼ ملمِر ك لِرر ال لهِر ك العبػادة اللردِػر ك اليمايِػر  إنشاخ ِيا لِرر ال عبِر ك 
مف دكف أم  مِِز بمػبب يػرؽ أك ينمػِر أك دِػف ر ك ِ ػكؿ أِضػا بضػركرة ال ػراـ ك  ػرض ال ػراـ 

 . 2ال نكع ك ال عددِر  ُ مي معات ىذه الدكؿ ك  شيِل ال مام  ك ملاربر العنصِرر كهره آيانب
  طمب الثانيـــالم                           

 إتراق الشراك   بةن الجزائر و اإلتحاد األوروبي               
   نظرا كبِر اليزائِرر بعِدة يف  ل ِؽ طمكح اليزائرل د ظلت إ لالِات ال عاكف آكر 

نمائِػػػػر  ػػػػُ ظػػػػؿ لخصكصػػػػِر إمػػػػ را ِيِر ال نمِػػػػر ال ػػػػُ مػػػػاريت إلِيػػػػا اليزائػػػػر  ػػػػُ مخططا يػػػػا إ
 ػُ ظػؿ المِامػر آكركبِػر الم كمػطِر ٗ  خػدـ  1976إف إ لالِر ال عػاكف لمػنر  المكيو إل صاد 

ر إل صػػادىا ػػاي مد برنػػام  الصػػنايات المصػػنعر الػػذم  ػػـ  1989ك بللػػكؿ مػػنر   و اليزائػػر ل طػػِك
ػػػر نظػػػرا ل خلِيػػػا يػػػف الدمػػػ كر اليزائػػػرمر إصػػػدا   الػػػذم ِع بػػػر طلػػػرة يدِػػػدة  ػػػُ ال شػػػِرعات اليزائِر
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لمكيػػو ك  بنِيػػػا لنظػػاـ إل صػػاد المػػػكؽ   ك لػػد  ػػػزامف ىػػذا اللػػدث مػػػل  ر ِبػػات إ لػػػاد إل صػػاد ا
 آكركبُ لع د مؤ مر أكركم كمطُ)برشلكنر  ِما بعد( . 

خػػكض ملاكضػػات مػػل إ لػػاد  1993أه ػػكبر  13بنػػاخ يلػػٍ ىػػذه المعطِػػات طلبػػت اليزائػػر منػػذ  
للػػػدخكؿ  ػػػُ الدِنامِهِػػػر اليدِػػػدة للشػػػراهر  آكركبػػػُ يلػػػٍ غػػػرار بػػػالُ الػػػدكؿ الم كمػػػطِر آخػػػرل

مػر آكركبِػر  ػُ لشػبكنر آكركم كمطِر   ديت إلِيا المِامر المش رهر اليدِػدة ال ػُ اي مػد يا ال 
يشػػػر ك دكؿ  ٍر بػػػِف الشػػػرهاخ  الم كمػػطِِف إثنػػػ  العازمػػػر يلػػٍ إلامػػػر شػػػراهر ل ِ ِػػ1992مػػنر 

 إ لاد آكركبُ .
بمػػػبب   م ردِػػػريػػػد ك   منيػػػا ئر خػػػ٘ؿ ىػػػذه الل ػػػرة خاصػػػر آمنِػػػرإف الظػػػركؼ ال ػػػُ للػػػت بػػػاليزا 

 لػػاد بالػػدخكؿ  ػػُ ملاكضػػات يػػادة مػػل دكؿ إ ليػػا لػػـ  مػػم  آزمػػر المِامػػِر ك  لػػالـ المدِكنِػػر  
 ػاِرر النػدكات الػذم ال ػُ هػاف لليزائػر رأم  ػُ   رغـ ىذا ل ػد لهف   1997آكركبُ  ل ٍ مارس 

 : نكض  ىذه آ هار  ِما ِلُ   1995برشلكنر  ي٘فمب ت إ

 (مف ندكة برشلكنر إلٍ إ لالِر الشراهر )اليزائر  إ لاد آكركبُ; الررع األول
    برشلكنر ندكةئر ك االيز  أوال;
انػت خػػارج   ٗ ِعنػُ أف اليزائػر هلالِػػر شػراهر مػل إ لػاد آكركبػػُ ػأخر اليزائػر  ػُ ي ػد إ      

  ػػد مػػاىمت اليزائػػر  ػػُ إثػػراخ نػػدكة برشػػلكنر  ػػُ أشػػغاليا   بػػؿ بػػالعهس  لضػػِرات مػػؤ مر برشػػلكنر
يػػػف الليػػػاف الممػػػؤكلر ال لضػػِِرر   همػػػا أبػػػدت م٘لظا يػػػا  ػػُ ال  ػػػاِرر ال لضػػػِِرر ال ػػػُ لػػدم يا  

 .درامر الملاكر الم  رلر  الهبرل  لمؤ مر برشلكنر
I  - المماىمر اليزائِرر  ُ آشغاؿ ال لضِِرر للندكة: 
لدرامػػػر ك  مثػػػؿ بػػػالُ الػػػدكؿ الم كمػػػطِر   لامػػػت اليزائػػػر بعػػػدة ل ػػػاخات  لضػػػِِرر لنػػػدكة برشػػػلكنر 

ِف الػػػكطنُ ثػػػـ  شػػػهلت كزارة الػػػدكلُ  منالشػػػر المشػػػركع ال ميِػػػدم لٖ لػػػاد آكركبػػػُ يلػػػٍ الممػػػ ِك
   ِ رأميا كِزر الخاريِر 1995أ ِرؿ  19الخاريِر ميمكير يمؿ مش رهر يلٍ مم كل الكزارة  ُ 

ي ػػدت الميمكيػػر إي مػػاع الػػذم  1995مػػام  30  ك  ػػُ  1995مػػام  06 ػػُ  ػػـ  نصػػِبيا  ػػُ ال
أبػػدل  ِػػو ممثلػػُ مخ لػػؼ الػػكزرات م٘لظػػا يـ لػػكؿ الكثِ ػػر الم  رلػػر مػػف طػػرؼ إ لػػاد آكركبػػُ 

ف ىػػذه الممػػاىمات  ػػُ ميمكيػػر كثائ ِػػر  ثػػـ  ػػـ إنشػػاخ  لػػكؿ الشػػراهر الم كمػػطِر   بلِػػث  ػػـ  ػػدِك
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           هلػػػؿ هػػػؿ كالػػػدة بدرامػػػر الملػػػاكر الم  رلػػػر مػػػف طػػػرؼ إ لػػػاد آكركبػػػُ ثػػػ٘ث ليػػػاف مصػػػغرة
 . 1) المِامِر آمنِر إل صادِر المالِر  إي مايِر البشِرر(

 إي مػاع خػ٘ؿ آكلِػر ن ائييػا لػدمت ك يػكاف شػير خػ٘ؿ مػرات يػدة الميمكيػات ىذه إي معت
لِػر  06 ػُ المنع ػد  أيػد الػث٘ث  الصػغِرة الميمكيػات أشػغاؿ ىػذه ن ػائ  يلػٍ بنػاخ   1996يِك
 ال  ِرػر لػكؿ لليزائػر آكلِػر الم٘لظات ال  ِرر  ضمف ىذا      أكت شير خ٘ؿ كطنُ   ِرر

 الممائؿ   ك أبدت اليزائر مف خ٘لو مكلليا الرممُ مف ميمؿآكركبُ ٕ لادمف لبؿ ا  الم  رح
 الملػاكر مضػمكف لػكؿ اليزائػر نظػر كييػر   دِـ إلٍ بإضا ر لندكة برشلكنر بال لضِر الم عل ر
مػف  ممػاىمر  آكركبػُ إ لػاد لػدكؿ الكطنِػر الكثِ ػر ىػذه لدمت  .آكركم كمطِر للشراهر الث٘ثر
 العربِػر الم كمػطِر الػدكؿ يمِػل إلػٍ الكثِ ػر ىػذه لػدمت همػا آكركبػُ  المشػركع ٕثػراخ اليزائػر
                 . العربِػر الػدكؿ بػِف مػا ال نمػِؽ إطػار  ػُ أخػذت ال ػُ لل كصػِات طب ػا برشػلكنر  بنػدكة المعنِػر

 شػير خػ٘ؿ مبػادرات بعػدة لامػت اليزائػر العربِػر  الػدكؿ مػابِف ال نمػِؽ ك ال شػاكر بخصػكص ك
 بِنيػا مػف العربػُ ك المغػاربُ الممػ كل ال نمػِؽ يلػٍ ك المشػاكرات  رلِػر أيػؿ مػف      يػكاف
                      يػكاف     ػُ بػاليزائر العربػُ المغػرب كزراخ إ لػاد ميلػس إنع ػاد أثنػاخ اليزائػر إل ػراح

 :2ِلُ بما الم علؽ   
 ببركهمؿ المغاربِر الدكؿ لملراخ اليمايِر الممايُ ك ال شاكر  -
 .آكركبِر الكثِ ر لدرامر العربُ المغرب إ لاد لدكؿ  ابعِف خبراخ ميمكير إي ماع -
 للشِرؾ المغاربِر الدكؿ إنشغاٗت بإرماؿ العربُ المغرب إ لاد رئامر  هلِؼ -

 .المشارهر ممألر ٗمِما آكركبُ     
لِػر  الم كمػطُ لمن ػدلا كزارم ي مػاعإ ىػامش يلػٍ   أثػارت  1995 ػُ طبرلػر ب ػكنس  ػُ يِك

مػب مبر إل ضػنت  05  04  ك  ػُ الم كمػطِر العربِػر الػدكؿ ممػ كل يلػٍ ال شػاكر  هػرةاليزائػر 
  ك كد يشرة  ِو شارؾ الم كمطِر  العربِر للدكؿ  ابعِف مامِِف ممؤكلِِفاليزائر إي ماع 
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 :1بلِث انبثؽ يف إي ماع ال رارات ال الِر 
 .آكركبُ إ لاد مل إي ماع هؿ لبؿ الممبؽ ال شاكر مبدأ -      

  كلِد المكالؼ العربِر ا ياه الكثِ ر الصادرة يف إ لاد آكركبُ .  -      
 . كزارم مم كل يلٍ إي مايات إلامر مبدأ إي ماد يلٍ -      

   ي ػدت اليزائػر بم ػر  1995مػب مبر  21بمنامبر إي ماع أيضػاخ اليامعػر العربِػر بال ػاىرة  ػُ  
          العربِػػر آيمػػاؿ  نمػػِؽ  ػػُ اليزائػػر دكر  ػػديِـأيػػؿ مػػلار يا إي مػػاع لعشػػرة دكؿ يربِػػر مػػف 

 .آكركبُ إ لاد لدل العربِر الدكؿبامـ  ال لدث ك 
                     خبػػراخ يمػػل  نمػػِ ُ   إنع ػػد ل ػاخ 1995نػػك مبر    ِػػكـ ببركهمػؿ اليزائػػر مػػلارة م ػرك ب

 البِاف مشركع لكؿ كامل إيماع إلٍيربِر  مف خ٘لو  ـ ال كصؿ  دكؿ ل مل مامِف فممؤكلِ ك 
 المبػادئ بالخصػكص مرايع و. كظلػت اليزائػر لِرصػر يلػٍ  كلِػد الػرؤل ك المكالػؼ العربِػر بعد
  ُ المنط ر الم كمطِر. إل صادم ك آمنُ باليانب   علؽ ال ُ

II - برشلكنر ندكة مف اليزائرم المكلؼ 
ػػر ل بعػػد إيػػدادىايبػػرت اليزائػػر يػػف مكالليػػا  كطنػػُ شػػمؿ الملػػاكر الث٘ثػػر الرئِمػػِر الػػكاردة  ػػُ   ِر

 :2بِاف إ لاد آكركبُ   ك ال ُ هانت هآ ُ
 ِخص  ِما اليمايِر الممؤكلِر يلٍاليزائر  أصرت :آمنُ ك المِامُ الملكر -    

 .آمف  يزئر  هرة ر ضت هذا ك إللِمُ  إم  رار      
  ػُ غاِػر اللػر لل بػادؿ م كمػطِر منط ػر إنشػاخ إي بػار يػدـ: المػالُ ك إل صػادم الملكر -    
    بِف ال نمِر  كارؽ   لِص إلٍ للكصكؿ الياد ر آخرل الكمائؿ بِف مف كمِلر بؿ ذا يا      لد

 .الم كمط منط ر  ضل ُ      
     ال عارؼ ك لل  ارب ل ِ ِر مِامات كضل ضركرة :الث ا ُ ك البشرم ك إي مايُ الملكر -    

 . ُ لكض الم كمط اللضارات ك الشعكب بِف الم بادؿ       

III - آكركبُ لٖ لاد برشلكنر لندكة ال لضِرم ال  ِرر لكؿ لليزائر آكلِر الم٘لظات: 
  لل عاكف يدِد مشركع أمس كضل شأنيا مف يملِر إنط٘ؽ ن طر برشلكنر ندكة اليزائر إي برت  
 مم  بؿ  ُ ال لهِر مف ٗبد يلِو ك  المم  بلِر الرىانات هذا ك اليدِدة ال لدِات ُ ظؿ  آمف ك
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 مرضػمن الم كمػطُ ال عػاكف أشػهاؿ هػؿ  ِػو  هػكف أكركم كمػطُ   ضػاخ إطػار  ػُ آمػف نظػاـ
 برشلكنر لندكة ال لضِرم ال  ِرر لكؿ اليزائر لدم يا ال ُ آكلِر الم٘لظات الغرض ىذا ل ل ِؽ
 : 1  نكيزىا  ِما ِلُ آكركم كمطِر الشراهر بيكانب   علؽ آكركبُ لٖ لاد

III-1- ُالممائؿ آمنِر  عنُ الدكؿ المطلر يلٍ البلر آبِض الم كمط ُ المياؿ آمن : 
 لٔمػف إطػار يػف البلث ك الملـ بممألر إل زاـ  ُ هبِر دكر  لعب ال ُ الييكِر الهِانات هذا ك

  ك  طالبت إيادة ىاما أمرا ببرشلكنر العربُ المغرب إ لاد مشارهر اليزائر  ع بر ليذا ك   الييكم
  عػاكف يلػٍ أمامػا لػائـ أمنػُ مليػكـ إدخػاؿ لصػد آمنػُ  ك المِامػُ الممػار م دمػر  ػُ النظػر
 .ال نمِر  ل ِؽ أيؿ مف   إل صادِر المِامات  نلِذ  ُك  شاكر كامل    ييكم

أ ضػؿ  ػُ المنط ػر الم كمػطِر   أبػدت اليزائػر بعػض الم  رلػات ك ٓيؿ  ل ِػؽ أمػف ك امػ  رار  
 : 2اليامر الم مثلر  ُ

 تإل زاما  نلِذإل راـ العمؿ بالمبادئ الكاردة  ُ مِثاؽ آمـ الم لدة ف مل  -      
 .الدكلُ لل انكف طب ا بيا الم عيد         

          مدكنر كضل ِ منٍ ل ٍ هام٘ يرضا المبادئ ىذه يرض كيكب يلٍ ال أهِد  -      
 . الم كمطِر الدكؿ بِف ما خاص ملكؾ          

          إي بار بعِف ِؤخذ ك آمف مليكـ إدراؾ ِ ـ  ل ٍ الينكبِر الضلر دكؿ لمب -     
 :                                                                              ال الِر العبارة إضا ر مف ٗبد  أ ضؿ بشهؿ         

        الدكؿ بِف ما الخ٘ ات  مكِر  ُ إل صادم الم٘ح ام عماؿ كأ ال يدِد منل  
 .الم كمطِر                

      - خصِص   رة خاصر ك مانعر لظاىرة إرىاب ضمف اليانب آمنُ ك  
 ك  يِرب المخدرات رىاب ك اليِرمر المنظمرالمِامُ   لل مِِز بِف إ        

      - المنظمات ك البلداف إدانر ضركرة هذا ك إل باس أم دكف إرىاب إدانر إدراج 
 .الدكلُ إرىاب  ماند ال ُ         

       -  للنشاطات هغطاخ ِم عمؿ ٗ ل ٍ المِامُ الليكخ لؽ  خص إيراخات لدِد 

                                                 
 . 120ص.  المريل نلمو   - 1
2
 . 122المريل نلمو  ص .  - 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

 لكؿ إ لالِر إيداد مشركع  ميِؿ  ُ رغب يا اليزائر أبدت  هما  إرىابِر        
 .برشلكنر بعد لما يمؿ بمثابر إرىاب ملاربر        
      - يلٍ إلزامِا النككِر آمللر إن شار منل معاىدة إلٍ إنضماـ  ِهكف أف ِيب 

 الدكلِر الكهالر لضمانات النككِر  يـتمنش ٕخضاع آمر هذلؾ ك الدكؿ هؿ         
 .الذِرر للطالر         

     - أماس يلٍ مبنُ الم كمط بالبلر إم  رار ك م٘ـ ات ضاخ إلامر ِهكف أف ِيب 
  مبدأ(  الم كمط آبِض البلر ك أكركبا ) للم٘ـ اليغرا ِر ال يزئر يدـ مبدأ:  ىما مبدأِف      

  طكر(. ك  عاكف ك أمف )الم٘ـ مكضكع  يزئر يدـ          
 ال مِِر مثؿ الملاىِـ  بعض  لدِد ِشكب الذم الغمكض إلٍ اليزائر أشارت     
 ال رلت ك  فإنما ل كؽ لكؿ للمعلكمات الثنائُ ال بادؿ اللمف  العمكمُ      
 مياؿ ضمف ال نمِر  ُ اللؽ ك آمامِر اللِرات باب ضمف ال ن ؿ لِرر إدراج      
 .1إنماف ل كؽ      

 III-2- ُم٘لظػات اليزائػر لػدمت :  ػأ ُ  ػُ م ػدم يا الييػرة   ػُ الميػاؿ الث ػا ُ إي مػاي 
 لػكؿ ال كيِػر بػرام  بكضػل ذلػؾ ك العنصػرم ال مِِػز ك آيانػب هػره مها لػر بضػركرة م عل ػر
 منط ػر للضػارات الم بػادؿ ال عػارؼ مزاِػا ك آيانػب هره ك ال مِِز ك إلصاخ  عؿ ردكد مخاطر
 .مدنُ مي مل ٓم يكىرم هأماس ال مام  ث ا ر ملامف هذا ك الم كمط

   طلػب يملِػر بداِػر برشػلكنر نػدكة  هػكف أف ِيػب أنػو اليزائػر  ػرل الم ابعػر ممػألر بخصػكص ك
 لػذلؾ ك آكركم كمػطِر  للشػراهر الممػطرة آىػداؼ الكالل  ُ ل يمد  صؿ بلِث من ظمر م ابعر
 .إيػداده ِػ ـ الػذم العمػؿ برنػام   نلِػذ شػأنو مػف  عػاؿ ك مػرف مِهػانِـز كضػل  ُ ال لهِر مف ٗبد
 :2ال الِر طرؽال إن ياج خ٘ؿ مف الم ابعر ضماف ِنبغُ هما
 إيػداد ك برشػلكنر  نػدكة ن ػائ    ِػِـ لصػد الخاريِػر كزراخ مم كل يلٍ منكِر إي مايات ي د -  

 ر.أخ ك إي ماع مف   ـ ال ُ النشاطات لصِلر
 ليذا  عدةالم البرام  ك ال كييات لمب اللاير ديت هلما لطايِر كزاِرر اي مايات ي د -  
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 الغرض .     
  شاملر مكاضِل  لكؿ مل  ِات ك كرشات  نظِـ ك خبراخ ك يمؿ لميمكيات إي مايات ي د -  

 خاصر. لطايِر ك      
 يلػٍ إي مػاع  ِل ضػف الذم البلد مِرىا ِضمف م ن لر أمانر المرللر ىذه  ُ آمانر  هكف -  
 الم ابعر ك إيراخ ك المنييِر ممائؿ  شهؿ أف ِيب أنو أخِرا اليزائر  رل هما  هاف مم كل أم
 أمػاس يلػٍ العمػؿ طػرؽ بدلػر ال لدِػد لصػد برشػلكنر نػدكة إنع ػاد ِمبؽ خاص إي ماع مكضل ىذه

ال ػػػػُ يػػػػاخت بيػػػػا يلمػػػػات نػػػػدكة كيلػػػػٍ أمػػػػاس مكلػػػػؼ اليزائػػػػر مػػػػف مل ػػػػكل النصػػػػكص   إيمػػػػايُ
ك بإي مػػػاد يلػػػٍ م٘لظػػػات ال ػػػُ أبػػػد يا اليزائػػػر   ك أىػػػـ الم  رلػػػات ال ػػػُ لػػػدم يا     برشػػػلكنر 

  بعػدما  1997دخلت اليزائر  ُ ملاكضات رمػمِر مػل ميمكيػر دكؿ إ لػاد آكركبػُ  ػُ مػنر 
بضػركرة اللصػكؿ يلػٍ إ صػاؿ   عرؼ الطر اف يلٍ مطالب هؿ منيما ك أصرت اليزائػر منػذ أكؿ

   إ لػاؽ يلِػو بػِف إ لػاد أكركبػُ ك اليػار ِف  ػكنس ك المغػرب يما  ػـ معاملر خاصر ك م مِزة
  ك لد اصطل  يلٍ ىػذا المطلػب بالػد اع نظرا لخصكصِر اليزائر  ُ المنط ر ك طبِعر إل صادىا

 . يف الخصكصِر اليزائِرر
 ك الخصكصِر اليزائِرر الملاكضات اليزائِرر آكركبِر;  ثانةا
   I -  اليزائِررالخصكصِر; 

  ُ  نمط إل صاد اليزائرم  هكنو لمب الطرؼ اليزائرم  همف الخصكصِر اليزائِرر       
ما أف النمِ  الصنايُ مف النا   الكطنُ الخاـ   ه %97أص٘ بنمبر   عدل إل صاد ملركلات 

ِل اج  بؿ  مف الصمكد أماـ إ لاد آكركبُٗ ِ م ل بال درة ال نا مِر ال ُ  مهنو  رغـ إ مايو
ىذا النمِ  إلٍ  أىِؿ   هذلؾ  إل صاد اليزائرم هاف ِئف  لت كطأة المدِكنِر ال ُ ام يلهت 

 .  1نصؼ المداخِؿ  ك ِشهك مف  بعِر غذائِر م صايدة بام مرار
ز ملكرم  ُ لكض  ل ؿ مره هكنيا   م ل اليزائر بخصكصِر يِكام را ِيِر ك مف نالِر أخرل 

لِػػكم  ػػُ دِنامِهِػػر ال صػػنِل البلػػر الم كمػػط باي بارىػػا مصػػدر ىػػاـ للطالػػر   ك مػػكرد إمػػ را ِيُ 
 .                 مػػػػف الػػػػنلط لػػػػدكؿ أكركبػػػػا  %52مػػػػف إن ػػػػاج الغػػػػاز الطبِعػػػػُ ك  %95آكركبِػػػػر  بلِػػػػث  صػػػػدر 

رل  إف اليزائر ليا مِػزة خاصػر  ػُ المنط ػر   باي بارىػا هانػت دكلػر إشػ راهِر ظلػت ك مف يير أخ
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لػػػر )مػػػف مػػػنر  ك  ( خاضػػػعر لل مػػػِِر المرهػػػزم  1989إلػػػٍ غاِػػػر صػػػدكر دمػػػ كر  1962لل ػػػرة طِك
هػػذلؾ إي مادىػػا يلػػٍ برنػػام  الصػػنايات المصػػنعر الػػذم  عثػػر ببػػركز ال هػػ ٘ت إل صػػادِر ال ػػُ 

الل ػػرة إن  الِػػر ال ػػُ مػػرت بيػػا اليزائػػر يػػراخ  طبِػػؽ    كال هػػار آمػػكاؽ ع مػػد يلػػٍ المنا مػػر ك 
إن  ػػػاؿ إلػػػٍ    لػػػد يرلػػػؿ 1مشػػػاهؿ أمنِػػػر ك اضػػػطراب مِامػػػُ ينيػػػا مػػػف الدِم راطِػػػر ك مػػػا  ر ػػػب

إل صػػاد المػػكؽ ك هػػؿ مػػا ِلرضػػو مػػف م طلبػػات  شػػِرعِر ك  نظِمِػػر ك ىِهلِػػر يدِػػدة ال ػػُ أللػػت 
ٗ ِزاؿ لـ ِلمـ بعد رغـ الشكط الهبِر الذم خاذ ػو هؿ ىذا   يلِيا إ لالِر الشراهر آكركم كمطِر

ػػر  ػػُ ميػػاؿ ال شػػِرل ذم ِع بػػر ليػػػر شػػيل لٖمػػ ثمار  ك ال طػػاع الخػػاص الػػالم اللهكمػػر اليزائِر
 الزاكِر  ُ إنياح مشركع الشراهر. 

II - الملاكضات اليزائِرر آكركبِر 
 1997مػػارس  5ك  4أ   لػت اليزائػر ملاكضػا يا مػل إ لػاد آكركبػُ  ػُ يكل يػا آكلػٍ ِػكمُ 

ػػر مِػػادِف ك ممػػائؿ لػػـ ِ ضػػمنيا 2بالعاصػػمر البليِهِػػر بركهمػػؿ   بلِػػث  ناكلػػت إل رالػػات اليزائِر
آكركبُ    ُ يانبيا المِامُ   علؽ بالعدالر ك الشؤكف الداخلِر ك لِرر  ن ػؿ آشػخاص   الملؼ

ػػر ال ػػدِريُ لٖل صػػاد الػػكطنُ ك  ػػُ    3ك  ػػُ يانبيػػا إل صػػادم المػػعُ إلػػٍ إنل ػػاح أك ال لِر
إل صػار بر ب كمِل دائرة ىذا الملكر لِشػمؿ ملاربػر ظػاىرة إرىػاب ك يػدـ لايانبيا آمنُ المط

هانػت  أما اليكلػر الثانِػر . 4يلٍ ملاربر  يارة المخدرات ك الييرة غِر الشريِر ك  بِِض آمكاؿ
ل باِف مكلؼ الطر ِف  بمالطا ك ىُ إم داد لليكلر آكلٍ   ك ن ِير1997أ ِرؿ  23ك  22ِكمُ 

ت مػف لبػؿ الطػرؼ اليزائػرم   ك ىػذا بعػد ي ػد ث٘ 1997 ـ  كلِػؼ الملاكضػات  ػُ مػام  ثػر يػٗك
رأل أف ىذا إ لػاؽ لػِس  ػُ مصػللر اليزائػر بلهػـ أف الطػرؼ آركربػُ  امف الملاكضات   بعدم

لد  ياىؿ العدِد مف الممائؿ اليزائِرر ال ُ  يـ الطرؼ اليزائرم   همشػهؿ المدِكنِػر ك خصكصػا 
كللػت أمػاـ يدـ آخذ بعبف إي بار بخصكصِات إل صاد اليزائػرم . ك مػف أىػـ آمػباب ال ػُ 

 :5 ىك  ممؾ اليزائر بالمطالب ال الِر  يمِد  كلِل إ لاؽ
ت بخصكص اليانب  -     لرهر رؤكس آمكاؿ ك المنا مر.ك الل كؽ اليمرهِر الزرايُال ناٗز
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 اليانب آمنُ بال ضاخ يلٍ إرىاب ك اليِرمر المنظمر . - 
 ال طاع المالُ ك المصر ُ. طلب اللصكؿ يلٍ الممايدات المالِر ل لدِث ك يصرنر - 
    كمِل إطار ال عاكف إل صادم لِشمؿ يكانب إن اج ك ٗ ِ  صر يلٍ ال بادؿ ال يارم  - 

   ط.    
  ( يلٍ الصناير مدركمر ك ؽ  كاِر  déprotèctionِنبغُ أف  هكف إيراخات ر ل اللماِر) - 

   ك بدٗلر اللصص المالِر المخصصر  مخ للر    أخذ بعِف إي بار ال طايات الصنايِر    
 أيؿ إيادة  أىِؿ يياز إن اج الكطنُ. فال ُ ِ دميا إ لاد آكركبُ م    
 ُ ػػػػػػػػػػػػػػػر ض اليزائر مشركطِر الممايدات المالِر ك إل صادِر آكركبِر   بمبدأ لؽ النظر   - 

   ك ىك إصطداـ الذم ماىـ ب مط هبِر  إنماف  ِِـ كضعِر الممار الدِم راطُ ك ل كؽ     
 ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  أخِر ك  باطؤ ك ِرة الملاكضات بِف الطر ِف ك  عثرىا خ٘ؿ العشِرر المكداخ      
 .1اليزائر   
ؿ المؤممات العمكمِر ال ُ  -  ؿ دِكنيا مل دكؿ إ لاد آكركبُ إلٍ  مِك  مطالبر اليزائر ب لِك

كؽ ػػػػػػػػػػػػػػػر النظاـ البنهُ ك المالُ    مل كضل مدخلت ممار الخكصصر   كديـ ىِهل   
  البكرصر  

 اد ػػػػػػػػإ لالِر شراهر مل إ ل كلد أر  ت اليزائر ىذه المطالب بإظيار نِ يا  ُ ال عاكف ك إبراـ   
 آكركبُ.   
 يكلر   ـ  17لِث ام مرت الملاكضات يلٍ مدل  2000كلد أم ئنلت الملاكضات  ُ أ ِرؿ    
 ركلر مف لبؿ الطر ِف  هما أبدت اليزائر نِ يا الصادلر ِل الممائؿ المطمف خ٘ليا درامر يم   
 ك يزميا يلٍ ال عيِؿ  ُ إِراـ إ لالِر   ك ِظير ذلؾ مف خ٘ؿ شركييا  ُ  :   
 كضل منظكمر  شِرعِر يدِدة  ُ مياؿ إم ثمار ك الخكصصر .  -    
  لاد آكركبُ مف يير   ك إنضماـ إلٍإ  ِر ل كلِل إ لالِر شراهر مل  ل ِؽ شركط  كا -    

ُ ػػػػِف م هاملِف لٖندماج  ر اممف يير أخرل  ك ىما م (OMC)منظمر ال يارة العالمِر        
 المكؽ الدكلِر . منظكمر
 إرادة المِامِر الل ِ ِر  ُ  ياكز الع بات المِامِر آمنِر ك إل صادِر   مف اخإبد -     

                                                 
1
 - Nicole Grimaud, le partenariat euro- mditerraneen vu du Maghreb, (défense nationale), paris, février  
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 .خ٘ؿ ر ل ال مِِز بِف إم ثمار آينبُ ك إم ثمار الكطنُ        
  ُ إطار إيراخات لانكف المالِر    الشركع  ُ  خلِض الرمـك اليمرهِر بنمبر  -     

   . 20011 ال همِلُ   لمنر               
  كلِل  لرار يف      دِممبر     ُ اليزائرم الخاريِر كِزر أيلف آخِرة اليكلر اه ماؿ كبعد
 اؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٗ ل ل كلِ  ـ لبركهمؿ اليميكِرر رئِس ِزارة بعد ك   آكركبُ اٗ لاد مل الشراهر ي د

 العناصر مف ميمكير اٗ لاؽ ىذا  ضمف        دِممبر    ِكـ  ُ آكلٍ بآلرؼ
 مرللِا اللر لل بادؿ منط ر إلامرالمم مر   كاٗل صادم المِامُ اللكار ; 2 ُ   مثؿ آمامِر
 لكايد ك طبِؽ كالخدمات آمكاؿ سرؤك   ن ؿ لِرر   لل يارة العالمِر المنظمر ألهاـ لمب

  عاكف إلامر   الداخلِر كالشؤكف العدالر مياؿ  ُ  عاكف   آكركبُ باٗ لاد المطب ر المنا مر
ر   كاي مايُ ث ا ُ لينر شراهر شراهر ك  ميلس إلامر   ال عاكف المالُ   اٗل صادم ال عاكف   ِك

إلٍ  2001يلس ب خصِص برنام  مالُ للل رة المم دة مف اخ  ـ الم ِملهاف ملطر ال رار. 
 يلٍ   الذم رهزآكركبُ كاٗ لاد اليزائر بِف الشراهر ا لاؽ  طبِؽ لمف  ُ ىـالِم 2004
ر اٗل صادِر إص٘لات ديـ ر اليِاهؿ ال ايدِر المكؽ ال صاد مؤممات ك  ِك                 طِك

  . 3المكارد البشِرر ك  نمِر
أ ِرؿ  22ِكـ  ك نيائِر  بصلر رممِر ال كلِل يلٍ إ لالِر ك بال كصؿ إلٍ بلِث ان يٍ ال لاكض

ػػر الػػدكرةالػػذم  ػػزامف مػػل  بمدِنػػر  الكنمػػِا إمػػبانِر   2002 ك  الخاممػػر  آكركم كمػػطِر الكزاِر
 .2005لِز ال نلِذ  ُ مارس  إ لالِر دخلت
 آكركبِر -يكانب ك مضامِف إ لالِر الشراهر اليزائِرر ;  ثالثا
ػػ ِػػرشػػابو إ لال                مػػل إ لالِػػات الشػػراهر آكركبِػػر المغربِػػر  ا ػػُ يكىرىػػ رآكركبِػػ -رالشػػراهر اليزائِر

ػر تك ال كنمِر   بِنما اخ لل مػادة  أمػا 110آكركبِػر -ينيا  ُ الشػهؿ)  ضػمنت إ لالِػر اليزائِر
مادة   ط(   أما مف لِث المضػمكف  ك  96ال كنمِر  شهلت مف -المغربِر -إ لالِات آكركبِر 

بػػالنظر لخصكصػػِر اليزائػػر  ػػُ ي٘لا يػػا مػػل إ لػػاد آكركبػػُ يامػػر ك مػػل  رنمػػا خاصػػر     ػػد 
                                                 

1
 . 2001مف لانكف المالِر ال همِلُ منر  23المادة  - 

2
 مدانُ لخضر    طكر مِامر ال عِرلر اليمرهِر  ُ ظؿ النظاـ ال يارم م عدد آطراؼ ك ال ه ٘ت   - 

 إل صادِر إللِمِر) درامر لالر اليزائر  ُ إطار منط ر ال بادؿ اللر مل إ لاد آكركبُ(  مذهرة     
 . 237  ص .  2006ئر  منر مايم ر  هلِر العلـك إل صادِر ك يلـك ال مِِر  يامعر اليزا     

 . 237مدانُ لخضر   المريل نلمو . ص .  - 3
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م آكركبُ ملػكِرف يدِػدِف مػف ميػاٗت ال عػاكف ىمػا : ملػؼ العدالػر ك ام لدث الطر اف اليزائر 
 ؤكف الداخلِر ك لِرر ك  ن ؿ آشخاص ك ملؼ مها لر إرىاب.الش
بمدِنػر  الكنمػِا  2002أ ِرػؿ  22ال ػُ  ػـ ال كلِػل يلِيػا  ػُ  إف ىذا اليِؿ اليدِد مف إ لالِػات 

  ك رهػػزت يلػػٍ آىػػداؼ  1976بػػِف الطػػر ِف مػػنر  يػػاخ خللػػا ٗ لالِػػر ال عػػاكف المبرمػػر إمػػبانِر
 :1الرئِمِر ال الِر 

إنشاخ إطار منامب لللكار المِامُ بِف الطر ِف   مف أيؿ  عِزز ي٘لات ال عػاكف  ػُ يمِػل  - 
 .المِادِف

ر ك ضماف المبادٗت إل صادِر ك إي مايِر الم كازنر بِف الطر ِف.  -    طِك
 . البشِرر  ٗ مِما  ُ مِاؽ إيراخات إداِرر ميِؿ ال بادٗت   -
مػف  مف خ٘ؿ  شيِل ال يارة كال عاكف داخؿ ميمكير المغرب العربػُ شيِل إندماج المغاربُ  -

 كبِف الدكؿ المغاربِر ك إ لاد آكركبُ مف يير أخرل. يير  
ال ػُ دخلػت لِػز ال نلِػذ   رك يلٍ أماس ما   دـ     د  ضمنت إ لالِر الشراؾ اليزائِرر _آكركبِػ

 :  2ىُ يلٍ ثمانِر يكانب رئِمِر 2005 ُ أ ِرؿ 
ر مِامػػُ بػػػِف الطػػػر ِف اامػػػر لػػػك ـ إ لالِػػر ك ِ مثػػػؿ  ػػُ إل 5 4 3 ناكل ػػػو المػػػكاد  الجانــب األول;

 ِمم  بإلامر ي٘لات دائمر  ماىـ  ُ  ل ِؽ الر اىِر ك أمف المنط ر الم كمطِر.
بالييكد المش رهر للطر ِف ال ُ  رمُ  ُ نياِر المطاؼ إلٍ إنشاخ ك بصلر : ِ علؽ الجانب الثاني

مػػنر  إمػػ ناد لٖيػػراخات ال ػػُ  ضػػمن يا  12 دِريِػػر لمنط ػػر ال بػػادؿ اللػػر  ػػُ ظػػرؼ ٗ ِ عػػدل اؿ
لػر اليمرهِػر   ك مخ لػؼ إ لالِػات الم عػددة آطػراؼ ال ػُ أممػت المنظمػر  إ لالِر العامػر لل عِر

 :3ارة   ك الملل ملكر ال لاكض  شمؿالعالمِر لل ل

                                                 
1 -les politiques commerciales de l’Algérie et son intégration à l’Europe, par Farid  Makhlouf, 

Université de Pau et des Pays de l'Adour ,               sur le site  :   http //www.memoireonline.com  

المؤرخر  ُ  31الصادر  ُ اليِردة الرممِر رلـ  2005أ ِرؿ  27المؤرخ  ُ  05/159المرمـك الرئامُ  - 2
الم كمطُ ل أمِس شراهر بِف اليميكِرر  -  ك الم ضمف ال صدِؽ يلٍ إ لاؽ آكركبُ 2005أ ِرؿ  30

يمكير آكركبِر ك الدكؿ آيضاخ  ِيا مف يير أخرل المكلل اليزائِرر الدِم راطِر الشعبِر مف يير   ك الم
ت مف  6إلٍ  1  ك هذا م٘ل و مف  2002أ ِرؿ 22بلالكنمِا  ُ  ك الكثِ ر النيائِر  7إلٍ  1ك البرك كهٗك
 المر  ر بو.

 نلمو.  المريل 2005أ ِرؿ  27المؤرخ  ُ  05/159المرمـك الرئامُ    مف 29إلٍ المادة  06المكاد مف  - 3
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 المن يات الصنايِر : لِث  ُ مِاؽ إلامر منط ر ال بادؿ اللر  لغٍ يمِل اللػكايز اليمرهِػر   
  أم خاصػػر  2017ك غِػر اليمرهِػػر يلػٍ يمِػػل المن يػات المصػػنعر مػػف لبػؿ الطػػر ِف  ػُ أ ػػاؽ 

 لكائـ لطر ِف يلٍ أف  هكف ك ؽ ِف ا. ىذا مف خ٘ؿ  نلِذ رزنامر إ لاؽ ببالمن يات الصنايِر   ط
ػػػػر   المن يػػػػات الزرايِػػػػر: من يػػػػات الصػػػػِد البلػػػػرم ك المن يػػػػات الزرايِػػػػر الملكلػػػػر   ك ِهػػػػكف  لِر

لػػات اليمرهِػػر أك  ػػؽ  خلػػِض ال عِر ػػر خاصػػر بيػػا يزئِػػا ك  ػػدِريِا  كىػػذا يػػف طِر مبػػادٗت  ياِر
ال عامػؿ بيػػذه إيػػراخات   نػػُ ِػ ـ  ِػػو  ػؽ نظػػاـ اللصػص ك هػػذا كضػػل إطػار زمإلغػاخ بعضػػيا   ك 

ت الم بادلر بِف الطر ِف يلٍ أماس المعاملر بالمثؿ   بعد درام يا خ٘ؿ  مل إمهانِر  كمِل ال ناٗز
 .(2010منكات مف دخكؿ إ لالِر لِز ال نلِذ)إب داخ مف مب مبر 5

ظمػر العالمِػر   لِث بمػا أف اليزائػر لػـ  نضػـ بعػد إلػٍ المن1: ِ علؽ ب يارة الخدماتالجانب الثالث
ل ػػـز بمكيبيػػا إ لػػاد آكركبػػُ ب مهػػِف صػػِغر إن  الِػػر ِ يلػػٍ ِػػنص رلل يػػارة    ػػإف إ لػػاؽ الشػػراه

ػػر  يػػػارة الخػػدمات  ػػػُ  اليزائػػر مػػػف امػػ لادات مػػػف ال زامػػات دكؿ إ لػػػاد آكركبػػُ الخاصػػػر ب لِر
آكركبػُ مػف إمػ لادة  الخػدمات م ابػؿ إل ػزاـ اليزائػر ب مهػِف إ لػادإطار إ لػاؽ العػاـ لل يػارة) 

مػػف مبػػدأ الدكلػػر آهثػػر رياِػػر(. ك بعػػد إنضػػماـ اليزائػػر إلػػٍ المنظمػػر العالمِػػر لل يػػارة   مػػكؼ ِػػ ـ 
ػر للمبػادٗت الخاصػر بالخػدمات بصػكرة م بادلػر   ك ػؽ  ال لاكض ميددا لػكؿ إ لػاؽ إنػدماج ك  لِر

 إ لاؽ العاـ ل يارة الخدمات.
  لِػث  عاىػد الطر ػاف بالمػماح  2: ِ علػؽ بالمػد كيات   رؤكس آمػكاؿ ك المنا مػر الجانب الرابع

ػػػؿ  بإضػػا ر إلػػػٍ كضػػػل  ػػػر بعملػػػر لابلػػر لل لِك ر العملِػػػات أك المػػل ات الياِر بعملِػػر الػػػد ل ك  مػػِك
ػر إن  ػاؿ رؤكس آمػكاؿ بػِف اليزائػر كدكؿ إ لػاد آكركبػُ       إيراخات ك لكايد مش رهر ل نظِـ لِر

 ك هذا ال كايد ال ُ  لهـ المنا مر .
ػػر ال عػػاكف إل صػػادم  3ِ علػػؽ بال عػػاكف إل صػػادم :الجانــب الخــامس    إل ػػـز الطر ػػاف يلػػٍ   ِك

الػذم ِخػدـ المصػللر المشػػ رهر    ػُ إطػار الشػػراهر المنصػكص يلِيػا  ػػُ إ لالِػر  ك ِ علػؽ ىػػذا 
مف إ لالِر بال طايات ال ُ  عانُ مشاهؿ داخلِر  48ال عاكف أماما ك لمب ما ياخت بو المادة 
ػػر مبادٗ يػػ ا بػػِف الطػػر ِف   ك هػػذا ال طايػػات ال ػػُ  مػػم  ب مػػيِؿ أك ال ػػُ  ػػـ إ لػػاؽ بشػػأف  لِر
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ال  ػػػارب بػػػِف إل صػػػاد اليزائػػػرم ك إل صػػػاد آكركبػػػُ  ك خاصػػػر ال طايػػػات المؤدِػػػر إلػػػٍ ر ػػػل 
ر المبػػادٗت بػػِف اليزائػػر ك إ لػػاد آكركبػػُ  ك  ممػػ كِات النمػػك  ك خلػػؽ  ػػرص لل شػػغِؿ ك  طػػِك

ػػػ ػػػر لل طايػػػات المؤدِػػػر إلػػػٍ  نِك ػػػر . ك ػػػـ ال رهِػػػز يلػػػٍ ال عػػػاكف إيطػػػاخ آكلِك ل الصػػػادرات اليزائِر
 ذلؾ هما ِلُ :ك  1الييكم

 ديـ ال هامؿ ك إندماج إل صادِِف ) خاصر ال عاكف المغاربُ البِنُ(. -
ر البنٍ ال ل ِر إل صادِر. -   طِك
 ال عاكف  ُ المياؿ البِئُ ك م اكمر ال لكث. -
 ال هنكلكيُ  ال ربِر  ال علِـ ك ال هكِف.ال عاكف  ُ مياؿ البلث العلمُ ك  -
ػؿ ال هنكلكيِػر اليدِػدة ك المعػارؼ ال طبِ ِػر  ك إلامػر مشػاِرل    شيِل إب هار ال هنكلكيُ ك  لِك

ر ال هنكلكيُ  مل  ثمِف ن ائ  البلث العلمُ ك ال هنكلكيُ.  للبلث ك ال طِك
ػػػر مكلػػػدة ك ضػػػل نظػػػاـ مشػػػ رؾ  نشػػػِط الرلابػػػر ك إيػػػراخات اليمرهِػػػر ك امػػػ عماؿ كثػػػائؽ إد - اِر

 . 2للعبكر بِف الطر ِف
 ديـ ك  شيِل إم ثمار المباشر ك الشراهر الصنايِر. -
  شيِل يملِات ال لدِث ك إيادة اليِهلر الصنايِر. -
ر للصنايات الصغِرة ك الم كمطر. - ر ل طِك  إيطاخ آكلِك
ػل إن ػاج المكيػو لٔمػكاؽ الداخلِػر  ك ِر الملِط المشيل للمبادرة الخاصر   بيدؼ ديـ ك  ك  - ِز

 ك ال صدِِرر .
 . 3كضل إطار لانكنُ ِشيل إم ثمار ب كلِل إ لالِات   علؽ ب لادم إزدكاج الضِربُ -
ػػر ك إيػػا - ػػؽ   ِك ػػر المشػػ رهر  يػػف طِر دة ىِهلػػر المصػػال  أك العمػػؿ يلػػٍ مرالبػػر ال كايػػد المعِاِر

 .4) المرايعر الملامبِر ك الرلابر المالِر( اليِئات المالِر ب لمِف النظـ الملامبِر
 .5ال عاكف  ُ مياؿ  كلِد ك   ِِـ مطاب ر النكيِر ك الملهِر الث ا ِر ك الصنايِر ك ال ياِرر -

                                                 
 مف المرمـك نلمو ..53  50المكاد  - 1

   مف المرمـك نلمو.  63المادة   -2
 مف المرمـك نلمو . 54المادة  -3
   مف نلس المرمـك . 57   56المكاد    -4
   مف نلس المرمـك . 55المادة   -5



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ك  ضػػمف إ لػػاؽ ال عػػاكف  ػػُ ميػػاٗت أخػػرل يلػػٍ غػػرار الن ػػؿ  إيػػ٘ـ ك إ صػػاؿ   الطالػػر ك  
 مياؿ إلصاخ.المنايـ   المِالر ك اللرؼ ك ال عاكف  ُ 

   ك  ضمف إيراخات الخاصر بالعماؿ  1:  ِ علؽ بال عاكف إي مايُ ك الث ا ُالجانب اليادس 
ػػر  ػػػُ شػػركط العمػػؿ ك   مػػف نلػػػس  اٗمػػػ لادةك ال مػػِر  ك  المها ػػػتتك ذلػػؾ بعػػدـ المعاملػػػر ال مِِِز

المعمػكؿ بيػا. همػا ال ػكل ىػذا اليانػب يلػٍ ال عػاكف الث ػا ُ ك  اٗي مػايُإيراخات  ُ الضماف 
ال ربػػكم ك ذلػػؾ ب شػػيِل  بػػادؿ المعلكمػػات ك ال لػػاىـ الم بػػادؿ بػػِف الث ا ػػات بامػػ عماؿ هػػؿ الكمػػائؿ 

 .البصِررك الصلا ر ك الكمائؿ الممعِر  هإي٘ـال ُ مف شأنيا ال  ِرب بِنيما ف 
 : 2ذم ِ ـك يلٍ ما ِلُال عاكف المالُ ال: الجانب اليابع 

لِر. -         ديـ إص٘لات ال ُ  يدؼ إلٍ  لدِث ك يصرنر إل صاد بما  ِيا ال نمِر الِر
 إيادة  أىِؿ اليِهؿ الصنايِر.  -       
  ِرر إم ثمارات الخاصر ك آنشطر المؤدِر إلٍ خلؽ  رص العمؿ. -       

  آخذ بعِف إي بار آثار النا ير يف كضل منط ر ال بادؿ اللر يلٍ إل صاد  -      
 ك ي٘ل يا ب أىِؿ إل صاد اليزائرم. اليزائرم           

 ك ذلؾ بإي ماد يلٍ: 3: ال عاكف  ُ مياؿ العدالر ك الشؤكف الداخلِر الجانب الثامن  
ر مؤممات الدكلر ك  -         ال انكف.  ِك
 ال عاكف  ُ مياؿ  ن ؿ آشخاص بِف الطر اف كال ميِؿ مف مشهؿ اللصكؿ يلٍ -       

 ال أشِرات.                 
 ال عاكف  ُ مياؿ رلابر الييرة المِرر ك ملاربر اليِرمر المنظمر. -       
 الدكؿ  ُ  ميِؿ ملاربر ظاىرة  بِِض آمكاؿ بمنل إم عماؿ آنظمر المالِر ليذه -        
 العملِر النا ير يف  ن ؿ رؤكس آمكاؿ الناشئر يف نشاطات إيرامِر ك  ُ م دم يا           
 المخدرات.           
 العمؿ يلٍ ملاربر اللماد ك الرشكة ك مها لر إرىاب. -      

 هما  ضمنت إ لالِر نصكص  يدؼ إلٍ إل زاـ ب ل ِؽ الغاِات ال الِر :         

                                                 

 مف نلس المرمـك . 78إلٍ  67المكاد   - 1 

 مف نلس المرمـك . 81إلٍ المادة  79المكاد مف  -  2
 مف نلس المرمـك . 91إلٍ  82المكاد  - 3
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  شهِؿ إطار م٘ئـ لللكار المِامُ بِف الطر ِف . -      
 كضل شركط م٘ئمر ل لِرر المبادٗت ال ياِرر ك  ن ؿ آشخاص بصلر  دِريِر. -      
 الث ا ِر ك إنمانِر. ديـ الع٘لات  إي مايِر ك ال عاكف  ُ المياٗت -      
  شيِل إندماج المغاربُ بديـ المبادٗت ك ال عاكف بِف الدكؿ  المغاربِر. -      

 :  ضمف ألهاـ مؤمما ِر ك خ امِر   مثؿ  ُ:       الجانب التايع
 إنشاخ ميلس الشراهر ِ كلٍ  نلِذ إ لاؽ    مكِر الخ٘ ات   ك العمؿ يلٍ المِر -      

 اللمف لهؿ ال ضاِا ذات إى ماـ المش رؾ بِف اليزائر ك دكؿ إ لاد .              
  شهِؿ لينر شراهر ِمند إلِيا  مِِر إ لاؽ   دكف المماس باخ صاصات ميلس -      

 الشاراهر .              
 مف ِكـ 1976ِلؿ ىذا إ لاؽ آخِر ملؿ إ لالِر ال عاكف المكلعر  ُ أ ِرؿ   -       

 دخكلو لِز ال نلِذ ك لمدة غِر ملددة .               
ت مف المبعر ك الملل ات المبعر يزخ ٗ ِ يزأ مف إ لالِر -           هكنيا البرك كهٗك

   ضمف إيراخات ك لكايد  نلِذ إ لالِر .               
 ;الشراهر اليزائِرر ػػػ آكركبِر  نلِذ إ لاؽالمرا  ر باّلِات  ;راباا

  I - أدكات  نلِذ الشراهر: 
 ع بر إ لالِات ال ياِرر ك الم٘لؽ ال ابعر ليا أدكات أمامِر  ُ ال عاكف ال يارم   بِنما ال عاكف 
 ُ المِداف إل صادم ك المالُ ىك إ لاؽ مف نكع أخر   ِطلب أدكات خاصر لل نلِذ مف أىميػا : 

لطػػػر ِف لػػػد  ضػػػمنت   ك هػػػذلؾ آدكات المِامػػػِر باي بػػػار إ لالِػػػر المبرمػػػر بػػػِف االبػػػرام  المالِػػػر 
 .ال عاكف  ُ المياؿ المِامُ

I-1 - البرام  المالِر  : 
ىػػػُ أدكات ىامػػػر ل نلِػػػذ البرنػػػام  إل صػػػادم للػػػدكؿ الم كمػػػطِر الضػػػعِلر   الػػػذم ِل ػػػاج إلػػػٍ     

  خلض مف منلنٍ المبادٗت ال ياِرر من  مف لبؿ دكؿ إ لاد آكركبُ ل ٍ ٗ   مماىمر مالِر
 : 1المبادرة لكؿ ملكِرف أمامِِف ىما ر هز ىذه 

 (FEMIP)ك برنام   ميِؿ إم ثمارات  ُ الم كمط  (MEDA)برنام  مِدا  
                                                 
1
 - documentation française sur le site :  -ladocumentation française .fr .- 

 - MEDA: un programme de mesure d’ajustement décidé par le Conseil européen de Cannes en juin  
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  ِر المبرمير مف خ٘ؿ برنام  مِػدامف المبالغ المال مثؿ بالُ الدكؿ الم كمطِر اليزائر لـ  م لِد 
ػػر ك  ػػأخر  ػػُ ك ىػػذا رايػػل إلػػٍ الكضػػعِر آمنِػػر الم ػػدىكرة  ػػُ اليزائػػر   ك ضػػعؼ  ال ػػدرة إداِر

 .إص٘ح إل صادم
                       المبالغ المالِر المخصصر لليزائر  ُ إطار برنام  مِدا (:  رلـ) يدكؿ        

                                        (MEDA :1995-2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : khoudir leguefche ,Accord d’association entre l’Algerie et l’Union  
               Europeenne , sur le site: www.memoireonline.com/08/11/4729/,   op cit.   

 

                   لػػػػػػػد أيطػػػػػػػٍ آىمِػػػػػػػر ل نمِػػػػػػػر ك  طػػػػػػػكر ال طػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص كال عػػػػػػػدِؿ   Iإذا هػػػػػػػاف برنػػػػػػػام  مِػػػػػػػدا 
   لػد  ػزامف مػل دخػكؿ إ لالِػر الشػراهر لِػز ال نلِػذ   IIال صػادم للػب٘د    ػإف برنػام  مِػدا-المكمػِك

  د ار أل بأف إي ماد يلٍ الممايدات  خصِص المِادِف ذات آكلكِر بعد  ك لـ ِ ـ  لدِد أك  
                                                                                                                                            

 - FEMIP: ) facilite euro- méditerranéenne d’investissement et de partenariat ( , instrument financier  

       inaugurer par les ministres des membres du partenariat euro- méditerranéen le 18/   /      

  Paiement/engagement  

(%) 

Paiement 

(M€) 

Engagement 

(M€) 

MEDA I 

        
        
          

                
                

              TOTAL 
   MEDA II 

                  
              
              
                  

                
                  

  (Prévision)66       
        TOTAL 

http://www.memoireonline.com/08/11/4729/
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ر النمػػػػِ   ال  نِػػػػر لػػػػديـ الشػػػػرهات الصػػػػغِرة ك الم كمػػػػطر ىػػػػُ كمػػػػِلر  عالػػػػر للممػػػػاىمر  ػػػػُ  طػػػػِك
 ػػػـ  بلِػػػث  (2010إلػػػٍ  2007  كىػػػك البرنػػػام  الضػػػخـ الػػػذم أي مػػػد للل ػػػرة)إل صػػػادم اليزائػػػرم

ملِكف أكرك مخصصر  57ملِار دِنار(  ِيا  21ملِكف أكرك)  220 خصِص غ٘ؼ مالُ بمبلغ 
ػػػر بال نمػػػِؽ بػػػِف الطػػػر ِف    ك ىػػػذ1 2007مػػػنر  بعػػػدما  ػػػـ  لدِػػػد مشػػػاِرل  ػػػُ مِػػػادِف ذات أكلِك

ػػز الخػػدمات العمكمِػػر  اليزائػػرم ك آكركبػػُ ك  مثػػؿ  ػػُ إصػػ٘ح إل صػػاد  إصػػ٘ح العدالػػر ك  عِز
لهػػػف رغػػػـ ذلػػػؾ  ػػػإف الدرامػػػات اللدِثػػػر أثب ػػػت أف ممػػػ كل  أىِػػػؿ المؤممػػػات إل صػػػادِر  ال ايدِػػػر 

ػػر ضػػعِؼ   ك بِئػػ كر إِيػػابُ ِمػػم  باللصػػكؿ يلػػٍ ر إل صػػاد الهلػػُ ٗ  لضػػُ إلػػٍ  طػػاليزائِر
ػػػرات  عػػػكد إلػػػٍ مشػػػهؿ الع ػػػار الصػػػنايُ  ك هانػػػت الصػػػعكبلػػػركض       بػػػاطؤ إيػػػراخات إداِر

  المنا مر غِر المشركير لمؤممات  عمؿ خارج النظاـ ال انكنُ ك ن ص ضعؼ النظاـ المعلكما ُ
 . 2 ُ الِد العاملر المؤىلر

I -2 - رالمِامِ ٓدكاتا :  
ػػر ٗ   ضػػمف  ػػدابِر دلِ ػػر ك ٗ يػػدكؿ زمنػػُ ملػػدد  ػػُ ميػػاؿ    إ لالِػػر الشػػراهر آكركبِػػر اليزائِر

ػػػات آمامػػِر ك نمػػػط الدِم راطِػػر   بلِػػػث اي مػػد إ لػػػاد آكركبػػُ يلػػػٍ  ل ػػكؽ إنمػػاف ك اللِر
يلػػٍ إ لالِػػر  ال صػػدِؽ   ك نػػذهر منيػػا ٗئلػػراللػػكائ  الم نكيػػر الم عل ػػر بػػذلؾ إصػػدار ميمػػكع مػػف

آكركبػػػُ لػػػد  ضػػػمنت لػػػرارات ال٘ئلػػػر ال ػػػُ  ػػػنص يلػػػٍ إل ػػػزاـ  –بػػػِف الطػػػر ِف اليزائػػػرم  الشػػػراهر
 :  3اليزائر  ُ  عيدىا بما ِلُ

  عِزز المؤممات المِامِر ك الدِم راطِر. -       
  ر ل لالر الطكارئ مل ضماف العكدة إلٍ اللِاة العادِر. -       

 اللصؿ بِف الملطر المِامِر ك الملطر العمهِرر  ك ضماف ملطر ال رار  -       
 .4اليزائر ٍإل (ONG)  مل المماح بدخكؿ المنظمات الدكلِر غِر اللهكمِرالمِامُ        
 ملاربر إرىاب  ُ ظؿ ال راـ ل كؽ إنماف. -         

يانبػو  ػُ إطػار اللػكار لػكؿ مشػاهؿ ىا إ لػاد آكركبػُ مػف عػدك هذلؾ اللكائ  ك ال رارات ال ػُ ِ
ك  ػػػػـ  كيِػػػو أكامػػػػر  إخ ػػػراؽ ل ػػػكؽ إنمػػػػاف ك الدِم راطِػػػر ك لالػػػػر ال ػػػانكف يمكمػػػا  ػػػػُ اليزائػػػر 

                                                 
1 - khoudir laguefche,  accord-dassociation-entre-lAlgerie-et-lUnion-Europeenn ,sur le site: 

                       www.memoireonline.com/08/11/4729/,   op cit.   

2 - commission européenne , sur le site  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-361_fr.htm 
3
 -  Bekenniche Otmane, la coopération entre L’union européenne et  L’Algerie ,Op cit ; P .    

4 -Ibid , p .137 

http://www.memoireonline.com/08/11/4729/
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ػػػر الصػػػلا ر ك إ ػػػراج يػػػف الصػػػلا ِِف المع  لػػػِف  ػػػُ  ػػػر  ػػػديك إلػػػٍ ضػػػماف لِر للمػػػلطات اليزائِر
 الميكف اليزائِرر.

اللصكؿ يلٍ إيانات ك ال ركض  لِمر  عالدِر   لهفإف ىذه اللكائ  ك ال رارات ٗ ِبدك ليا أم  
 .1  طلب كيكد لنكات مِامِر  عالر ل لِرؾ الملؼ لٖمراع بو  ُ إدارات إ لاد آكركبُ

II - ال لهِؾ ال دِريُ لل عِرلر اليمرهِر                                                
  ضمف نكيِف مف الملل ىما الملل المصنعر ك الملل الزرايِر      

II-1 – يرؼ نكيِف مف إص٘لات :بالنمبر للملل المصنعر : 
معػدٗت يمرهِػر يػاـ  ثػ٘ث ُ إطار يملِر إص٘ح نظاـ اليمػارؾ  ػـ اي مػاد : النمط األول    

ك  ـ إنشاخ ىذه المعػدٗت الػث٘ث   1992معدٗت  ُ ياـ  6بعدما هانت  ل كم يلٍ   2001
ك المػػكاد   %5لِػػث أصػػبلت المػػكاد آكلِػػر  خضػػل لمعػػدؿ   يلػػٍ أمػػاس دريػػر  صػػنِل المن ػػكج

 . 2    دؿأما مكاد ال ييِز   خضل لمع  %15نصؼ المصنعر ك الكمِطِر  خضل لمعدؿ 
ــاني ــنمط الث ػػر يلػػٍ إلغػػاخ ال ػػدِريُ  ; ال لللػػكايز اليمرهِػػر نػػص ا لالِػػر الشػػراهر آكرك يزائِر

 المنشػأ ذات أف المن يػات يلػٍ مف إ لالِر الشػراهر 8بالنمبر للمن يات الصنايِر  نصت المادة 
مػ ثنُ مػف ىػذه ال ائمػر   المماثػؿ آثػر ذات الرمػكـ ك اليمرهِػر الل ػكؽ مػف معلػاة اليزائػرم ِك

 لضٍ بمعاملر خاصػر   ال ُ ِع برىا إ لاد آكركبُ لمامر ك 1الملل الكاردة  ُ المللؽ رلـ 
 ػػُ   ر يػػػا  مػػف نلػػػس إ لالِػػر 9أمػػا نػػػص المػػادة  ك بال لدِػػد  شػػمؿ المػػلل النمػػػِيِر كالم٘بػػس 

طػرؼ  مػف الممػ كردة ك إ لالِػر لػنص   رلـ المللؽ  ُ الكاردة الملل مف ميمكير أف  آكلٍ 
 إلغػاخ  ػكرم أم مباشػرة إ لػاؽ يلِيػا  ِمػرم  الميمكيػر  دكؿ ىاؤ منشػ ِهػكف ال ػُ ك اليزائػر

 الل ػرة ال امػعر المػادة نصػت   ػد    رلـ المللؽ  ُ الكاردة الملل أما ميمكير  اليمرهِر لرمكـل
ملػددة  ك ػـ   مػِميا إلػٍ  الرزنامػر لمػب للرمػكـ ال لهِػؾ ال ػدِريُ يملِػر  ػ ـ أف يلػٍ الثانِػر

 ك نكض  ذلؾ هال الُ: ث٘ثر ميمكيات
المطب ػر يلػٍ المن يػات   ثر المها  اليمرهِر ك الرمـك ذات آالل كؽ إلغاخ  :الميمكير آكلٍ

 يند بدخ مِراف إ لاؽ. 2الكاردة  ُ المللؽ رلـ 

                                                 
1 - www.memoireonline.com/08/11/4729/  , op cit . 

2
 http://ecomedfot.blogspot.com/2015/02 : يزائِرر مف ال عاكف إلٍ الشراهر   يلٍ المكلل -الشراهر آكرك - 
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منكات لِث ِ ـ  خلِض الضػرائب ك الرمػـك اليمرهِػر  7ِ ـ  لهِهيا خ٘ؿ  : لثانِرالميمكير ا 
ك  ػػػُ   %70(  خلػػػض إلػػٍ 2008% ك  ػػػُ المػػنر الثالثػػر )80( إلػػٍ 2007 ػػُ المػػنر الثانِػػػر)

ك خ٘ؿ خمس منكات مف دخكؿ اٗ لالِر لِز ال نلِػذ   %60(  خلض إلٍ 2009المنر الرابعر)
(  خلػػػض إلػػػٍ 2011% ك بعػػػد مػػػ ر مػػػنكات )40( ِػػػ ـ  خلػػػِض الرمػػػـك اليمرهِػػػر إلػػػٍ 2010)

نػديـ رزنامػر  ك    1 (2012لِ ـ إلغاخ الضرائب ك الرمـك اليمرهِر  ُ المنر المػابعر )  20%
 ك ؽ اليدكؿ ال الُ: ال دِريُ ال لهِؾ

 منكات 7( :    ال لهِؾ ال دِريُ للمن يات الصنايِر خ٘ؿ 48يدكؿ رلـ )

  مف المرمـك رلـ   2الل رة الل رة  9مف إنياز الطالب   بإي ماد يلٍ المادة يدكؿ  :المصدر
 30المؤرخر  ُ  31الصادر  ُ اليِردة الرممِر رلـ  2005أ ِرؿ  27المؤرخ  ُ  05/159

 .   مريل مابؽ2005أ ِرؿ 
 ال عامؿ  ِ ـ 3ك 2 رلـ الملل ِف  ُ الكاردة  لؾ غِر الملل ب ِر أما:  الميمكير الثانِر

 ; هما ِلُ منكات 10مل  لهِؾ الرمـك للمن كيات الصنايِر  دِريِا خ٘ؿ 
( إلػػٍ 2007ِػ ـ  خلػػِض الرمػػـك اليمرهِػػر بعػػد مػػن اف مػػف دخػػكؿ اٗ لػػاؽ لِػػز ال نلِػػذ)أم  ػػُ   

( 2009أمػػػا  ػػػُ المػػػنر الرابػػػل)  %80( ِػػػ ـ  خلِضػػػيا إلػػػٍ 2008ك  ػػػُ المػػػنر الثالثػػػر)  90%
% ك خػػػػػػ٘ؿ المػػػػػػنر 60(  خلػػػػػػض إلػػػػػػٍ 2010ك  ػػػػػػُ المػػػػػػنر الخاممػػػػػػر)  %70 ػػػػػػ خلض إلػػػػػػٍ 

( ِػ ـ  خلِضػيا 2012ك خ٘ؿ المنر المػابعر )  %50 ( ِ ـ  خلِضيا إلٍ نمبر2011المادمر)
( 2014ك بعػػد  مػػعر مػػنكات)  %30( ِػػ ـ  خلِضػػيا إلػػٍ 2013كات )مػػن 8ك بعػػد   %40إلػػٍ 

( ِػ ـ  خلػِض الرمػـك اليمرهِػر 1520ك خػ٘ؿ المػنر العاشػرة )  %20ِػ ـ  خلػِض الرمػـك إلػٍ 
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%  لِػػػ ـ إلغػػػاخ الرمػػػػـك 5( ِػػػ ـ  خلِضػػػيا إلػػػػٍ 2016%  ك  ػػػُ المػػػنر اللادِػػػػر يشػػػر)10إلػػػٍ 
 ك نخلص رزنامر ال لهِؾ ك ؽ اليدكؿ ال الُ: .1( 2017اليمرهِر نيائِا  ُ المنر الثانِر يشر)

 منكات 10ال لهِؾ ال دِريُ للمن يات الصنايِر خ٘ؿ  (:49)  خسٚي ضلُ       

المؤرخ  ُ  05/159  ِٓ اٌّطسَٛ ضلُ ، 3 اٌفمطح  9، ثبإلػزّبز ػٍٝ اٌّبزح  خسٚي ِٓ إٔدبظ اٌطبٌت اٌّظسض:
   مريل مابؽ .2005أ ِرؿ  30المؤرخر  ُ  31الصادر  ُ اليِردة الرممِر رلـ  2005أ ِرؿ  27
 

 II -2- بالنمبر للملل الزرايِر:  
ػػػر الهامػػؿ للمػػػلل الصػػػنايِر  ػػُ لػػػدكد مػػػنر  إذا هػػاف إنشػػػاخ منط ػػر ال بػػػادؿ اللػػػر ِمػػ كيب ال لِر

ػػػػر للمن يػػػػات الزرايِػػػػر ك المن يػػػػات الزرايِػػػػر المصػػػػنعر  2017 ػػػػر المبػػػػادٗت ال ياِر                 ػػػػإف  لِر
ٗت   ػػد  ػػـ إ لػػاؽ يلػػٍ  لِررىػػا  ػػدِريِا بػػل   ػػدِـ  بػػاد ك من يػػات الصػػِد البلػػرم يهػػس ذلػػؾ 

 نظام ً ق بعضيا اخإلغرهِػػػػػػػػر أك اليم ال عرِلات  خلِض  طرِق ين الطػػػػػػػػر ِف  نازلِػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
  ًمِل إمكانِر ملاخات إير  ِو ِ م  الذَ  2لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ زمنُ إطار ًضل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاً اللصص
 ميلس ؿلب منبالمثػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػد درامػػػػػػػػػػػػػ يا  المعاملر أماس يلٍ الطر ِن بِن الم بادلر ال نازٗت

مػػػػػػػػػػب مبر  من اب دأ أَ ال نلِذ لِز اٗ لالِر ؿدخً من منًات خمس مرًر بعد ًىذا اهػػػػػػػػػػرالشر
ك نكضػػ  أىػػـ ال مػػيِ٘ت الم بادلػػر بػػِف الطػػر ِف  ػػُ ميػػاؿ المػػلل الزرايِػػر مػػف خػػ٘ؿ  . 2010

 اليدكؿ ال الُ.
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2
 ظػجبط ػجس اٌح١ّس،اٌشطاوخ األٚضِٚزٛسط١خ ٚ أثط٘ب ػٍٝ اإللزظبز اٌدعائطٞ، ِدٍخ إلزظبز٠بد شّبي  - 

 . 59إفط٠م١ب ، اٌؼسز األٚي ، سٕخ ؟ ، ص.          
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ال ميِ٘ت الممنكلر مف لبؿ اليزائر ك إ لاد آكركبُ لدخكؿ الملل  ( :50اليدكؿ رلـ)
 بمكيب إ لالِر الشراهر. الزرايِر ٓمكاليما

 اّلِات ك إيراخات الم بعر أىم اليًانب الم عل ر ب لرِر ال يارة
 الرمـكأَ إلغاء يمِل ؿ  الرمًم  لرِرىا بالكام رمًم يلٍ المن يات الصنايِر

 إلغاخ معضميا اللصص من المن يات ا لصنايِر  
 ال لاكضال خلِض يلٍ أماس  الرمًم يلٍ المن يات الزرايِر   
 ال خلِض يلٍ أماس ال لاكض اللصص من المن يات الزرايِ ر

 منر 12خ٘ؿ    ُالل رة اٗن  الِر لل لكِك ال عرِ
 نعـ ل عاًن اليمركُا

 المياؿ   بنُ لًايد اٗ لاد آًرًبُ  ُ ىذا  لًايد المنشأ
 نعـ إيراءات المرالبر ًمكا لر إغراق

 العالمِر يلٍ مم ًٌ منظمر ال يارة الخدمات
 العالمِر طبِق ا لالِر لماِر الملكِر اللكرِر لمنظمر ال يارة  ل ًق الملكِر اللكرِر

إل راـ  كيِيات المِامر آكركبِر  ُ ىذا المياؿ ك ال نمِؽ بِف  لًايد المنا مر  
 أطراؼ إ لالِر

 نعـ ؿرؤًس آمًاؿ لرِر ان  ا
 نعـ الممايدات المالِر
 نعـ ال عاًن اٗل صادَ
 مِر مثؿ ميلس الشراهرمؤممات لكً    إطار المؤمما ُ

    . 13براؽ ملمد   مِمكنُ ممِر  مريل مابؽ   ص .المصدر:                   
                         

   رآكركبِ -راليزائِر للشراهر ك   ِِـ الكالل ال طبِ ُ النظِرر  طكراتال  ;الررع الثاني 
 ال طكرات النظِرر للشراهر اليزائِرر آكركربِر: أوال     
 رغـ  عدد ك  نكع يكانب إ لالِات الشراهر ال ُ أبرىا إ لاد آكركبُ مل شرهائو  ُ لػكض   

 البلػػر الم كمػػط إٗ أف اليانػػب إل صػػادم ك المػػالُ ِمثػػؿ ال امػػـ المشػػ رؾ الػػذم  أممػػت يلِػػو
  بلِػػث  شػػابو رغػػـ مرايػػاة خصكصػػِر هػػؿ دكلػػرم المبرمػػر   ٓف المضػػمكف ىػػك إ لالِػػات هامػػؿ
 هؿ دكلر يلٍ: إ لالِر مل رهزت

  ك ػػػػؽ لكايػػػػد منظمػػػػر ال يػػػػارة  2017منط ػػػػر ال بػػػػادؿ اللػػػػر بػػػػِف الطػػػػر ِف  ػػػػُ أ ػػػػاؽ  إلامر -  
 يزائِرر.-مف إ لالِر الشراهر آكرك 6العالمِر  كىك نص المادة 
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إل صػػػادِر ك ٗ  إي مايِػػػر ك  ال عػػػاكف إل صػػػادم بػػػِف الطػػػر ِف  ػػػُ مخ لػػػؼ الميػػػاٗت -  
ر مف شأنيا د ل ال نمِر  ُ اليزائر  مػل  يػاكز     صر يلٍ لطاع الملركلات   ط   كذات أكلِك

 .ال عاكف ال يارم ال  لِدم 
م دمػػػر مػػػف طػػػرؼ البنػػػؾ لِػػػر برنػػػام  مِػػػدا ك ال ػػػركض الال عػػػاكف المػػػالُ بإي مػػػاد يلػػػٍ آ -   

 (. BEIآكركبُ لٖم ثمار)
  ل ِػػؽ ىػػذه الغاِػػات الممػػطرة  ِمػػ كيب إي مػػاد يلػػٍ مبػػادئ م طػػكرة   ل ػػؽ طمػػكح لهػػف   

 : 1الم مثلر  ُ الطر ِف 
      مبدأ المعاملر بالمثؿ (La réciprocité): ُـك أمامػا يلػٍ إلغػاخ المعاملػر ال لضػلِر ال ػ ِ
 منط ر ال بادؿ اللر إلٍ اٗنضمام  بمًيب أنو غِر  إ لاد آكركبُمف طرؼ كالد ىك  من  

ملر المعا مبدأ  ً ق أَ الطر ِن من المن يات بيذه الخاصر ال يارِر المبادٗت  لرِر  مِكًن
 بالمثؿ.
     ( مبدأ ال درجprogressivité ـ إنشاخ منط ر ال بادؿ اللر بصػكرة  دِريِػر خػ٘ؿ مػدة ِ : )

مػػػنر إب ػػػداخ مػػػف دخػػػكؿ إ لالِػػػر لِػػػز ال نلِػػػذ  كىػػػُ مػػػدة  مهػػػف اليزائػػػر مػػػف  12بػػػػ زمنِػػػر   ػػػدر 
إمػػػ عداد ل٘نضػػػماـ ل لػػػؾ المنط ػػػر إل صػػػادِر ال ػػػُ  ع مػػػد يلػػػٍ المنا مػػػر ك إلغػػػاخ هػػػؿ ال ِػػػكد 

 . 2017 ُ أ ؽ  اليمرهِر
    (مبػدأ المركنػر ك ال هِِػؼ( flexibilité et adaptation: اليزائر  مملت اٗ لالِر للطرف

الخػػػاص بالمن يػػػات المصػػػنعر ك إلػػػداث  أً رزنامر ال لكِك ال عرِلُؿ بإمكانِر  غِِر  ُ يدً
آكركبػُ   ك ىػذا  ػُ لالػر مػا  مػببت  إ لػاد مػل خػ٘ؿ الل ػرة إن  الِػر بعػد إ لػاؽ و عدِ٘  ِ

 .2طايات إل صادِر  أضرار هبِرة يلٍ ألد ال يملِر ال لهِؾ  ُ
 ٗ لاؽ الشراهر اليزائِرر آكركبِر ) ال نلِذم(الكالل ال طبِ ُ  ِِـ  :ثانةا
  آكركبػػُ لػػد أظيػػر نِ ػػو الصػػادلر  ػػُ ال عػػاكف مػػل اليزائػػر نػػذهر  ػػُ ىػػذه الن طػػر أف إ لػػاد  

) منذ منر الذم ميدت لو مف خ٘ؿ ر ل نمبر الممايدات المالِر  ُ البرك كهكلِف الثالث ك الرابل

                                                 
1
 . 10براؽ ملمد   مِمكنُ ممِر  نلس المريل   ص . - 

2
     لصادر  ُ اليِردة الرممِر ا 2005أ ِرؿ  27المؤرخ  ُ  05/159  ِٓ اٌّطسَٛ ضلُ  مف 11المادة  - 

 .  مريل مابؽ2005أ ِرؿ  30المؤرخر  ُ    31رلـ       
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ػر آكركبِػر ( 1986 ػارة رئػِس 1 ٕيطاخ د ل يدِد للع٘لات اليزائِر   ك ػـ  عِزػز ىػذه الرغبػر بِز
  ك هثِػػر مػػف 1988إلػػٍ اليزائػػر  ػػُ يػػانلُ   (Jacques Delorsاللينػػر آكركبِػػر يػػاؾ دكلػػكر)

                (   Abel Matutès  ،claude cheysson ،Manuel Marinممػػػػؤكلُ الملكضػػػػِر آكركبِػػػػر مػػػػنيـ )

  ىػػذا الػػد ل اليدِػػد للع٘لػػات بػػِف الطػػر ِف ىػػك ممثلػػُ مؤممػػات إ لػػاد آكركبػػُ( ك هثِػػر مػػف
الػػذم هػاف لػو أثػر بػالغ  ػػُ  نلِػذ مشػاِرل طمكلػر  ػـ إنيازىػػا  ادرة مػف دكؿ اٗ لػاد آكركبػُ  مبػ

رغـ أف ىذه المبادرة لػد  زامنػت مػل  ػدىكر الكضػل آمنػُ  . 2الثالث ك الرابل ِفهكلك خ٘ؿ البرك 
 ُ اليزائر بمبب آزمر المِامر ال ُ للت بالب٘د ك ان شار إرىاب    د ظلػت اليزائػر  مػ لِد 

ت المالِػػػػر  دكؿ إ لػػػػاد لبػػػػؿ أف  ع ػػػػد إ لالِػػػػر شػػػػراهر مػػػػل    Medaك   Medaمػػػػف البرك كهػػػػٗك
يلػٍ   لات ال  لِدِػر الم ِنػر بػِف الطػر ِف يلػٍ مػر العصػكر  ىذا دلِؿ يلٍ نكيِر الع٘آكركبُ

ػػػر ك إصػػػ٘لات بممػػػايدة إ لػػػاد  ضػػكخ ىػػػذه ال طػػػكرات   ػػػد إمػػػ لادت اليزائػػػر مػػػف مشػػػاِرل  نمِك
  ال نمِػر مف أيػؿ ممايداتراهر مل دكؿ إ لاد ال ُ لـ  عد   دـ  يِئيا للدخكؿ  ُ ش آكركبُ

 .3الع٘لات الم ماكِر بِف الطر ِفبؿ يلٍ الشراهر ال ُ  ؤمس يلٍ 
« il ne s’agit plus d’aide au développement, mais de partenariat, c’est-à dire des 

rapports basés sur des relations d’égal à égal. » 

مدل ال عػاكف بػِف اليزائػر ك إ لػاد آكركبػُ  ػُ إطػار إ لالِػر الشػراهر مػف خػ٘ؿ  ِمهف   ِِـ  
  ثانِا.ُ إطار المِامر آكركبِر لليكار ثـ    أٗك MEDAالمشاِرل المنيزة  ُ إطار برنام  مِدا 

                      I ;في إطار برنامج مةدا MEDA  
 : 4إم را ِيِ ِف  ُ مرالبر  نلِذىا ىمااي مدت اللينر آكركبِر يلٍ         
 . )  (PINبإي ماد يلٍ البرام  إرشاد الكطنُ ِ ـ  نلِذ برنام  -       

   ػػُ  نلِػػذ برنػػام  مِػػدا   (cycle des projets)اللينػػر آكركبِػػر  طبػػؽ طِر ػػر دكرة المشػػاِرل -  
ف  identificationالذم ِم د يلٍ خممر مرالؿ ىػُ :   لدِػد المشػركع)   (formation)(   ال هػِك

ؿ)  ـ   (suivi de la mise en oeuvreمرالبر ال نلِذ)،(financement  ال مِك  (.évaluation)  ال  ِك

 

 

                                                 
1
- la   Délégation de Union européen-Algérie, 30 ans de coopération(1979-2009),p.  . 

2
 - Ibid. p .21. 

3
 - Ibid . p. 25. 

4
 - Revue de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Union européenne, sur le site :  

                            WWW.algerienneambassy.be/ /eu /aa/ aa/-dz 
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 (;3115إلى  7::2من  )المرحم  األولى
  (آكركيزائِرر مرللر لبؿ إ لالِر الشراهر)                         

 ال ُ إزالر هؿ الصعكباتب اليزائِرر آكركبِر منلٍ أهثر  طكر  إى ـ يا أخذت الع٘لاتخ٘ل
ػػب كييػػات عرلػػؿ ال عػػاكف بػػِف الطػػر ِف   النظػػر للكصػػكؿ إلػػٍ إبػػراـ إ لالِػػر شػػراهر  خػػدـ    ك   ِر

 .2002الطر ِف  ـ  كلِعيا منر
 : MEDA  (1996-2000) 1مِدا  ُ إطار برنام  -1
ؿ ٕنياز المشاِرل ال الِر    :1إم لادت اليزائر مف  مِك
خصص ليػا مبلػغ مػالُ ( ، La Facilité d'ajustement structurel) ميِؿ ال صلِ  اليِهلُ - 

 بػِف الطػػر ِف ي ػد   مػل إمضػاخ 1998نيػػا مػنر ملِػكف م 60ملِػكف أكرك   ػـ  لِرػر  125لػدره 
 . 2002مام  30 ُ غضكف  أكركملِكف  35د ل ب ِ عيد  ِو إ لاد آكركبُ

 57: خصػص ليػا غػ٘ؼ مػالُ بملػغ  (PME)مشاِرل  ديِـ الشرهات الصػغِرة ك الم كمػطر - 
 . 1999مب مبر  14ملِكف أكرك بعد إمضاخ إ لالِر بِف الطر ِف  ُ 

 ك الخكصصػػػػػر( restructuration industrielle)ديػػػػػـ مشػػػػػاِرل إيػػػػػادة اليِهلػػػػػر الصػػػػػنايِر  - 

(privatisation)،  ُ1999نك مبر  02ف أكرك ك  ـ إمضاخ إ لالِر  ُ ملِك  38بغ٘ؼ مال . 
غػػ٘ؼ مػالُ ب ِمػػر : (secteur financier et bancaire)مشػاِرل ديػـ لطػػاع المالِػر ك البنػػكؾ - 

ؿ  ُ  23.25  . 2000أكت  13ملِكف أكرك بعد إمضاخ إ لالِر ال مِك
  :MEDA (2000- 2006) 2مِدا  ُ إطار برنام  -2

 :2يلٍ ث٘ثر مرالؿ ىُ ه ـ  نلِذ      
 أىـ المشاِرل ىُ ::  (2002 -2000ة) المشاِرل المنيزة خ٘ؿ المد -2-1  
         (ػػػػػػد ك إ صػػػػػػاٗت     la réforme des Postes ديػػػػػػـ مشػػػػػػاِرل إصػػػػػػ٘ح البِر

Télécommunications et  )  ُك خصػػػػص ليػػػػذا المشػػػػركع   2001يػػػػانلُ  12بع ػػػػد إ لالِػػػػر  ػػػػ
 ملِكف أكرك. 17غ٘ؼ مالُ بمبلغ 

          ُر ال هكِف المين  :ديـ مشاِرل  طِك
)la mise à niveau du système de formation Professionnelle( 

 ملِكف أكرك. 60بمبلغ  2002مارس  4 ـ إمضاخ إ لالِر مالِر  ُ ِـك 
                                                 
1
 - Ibid. 

2
 -Ibid. 
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     إل صادِر  ُ شماؿ شرؽ اليزائر-ديـ مشاِرل ال نمِر المكمِك 
(Développement socio-économique dans le Nord-Est de l’Algérie) 

 ملِكف أكرك 50بمبلغ  2002 ـ إمضاخ إ لالِر مالِر  ُ أ ِرؿ 
     ملا ظات مف شماؿ  6إرىاب  ُ  يادة  أىِؿ المناطؽ الم ضررة مفديـ مشاِرل إ

 ملِكف أكرك. 16بمبلغ مالُ بمبلغ  غرب اليزائر
     مشاِرل ديـ لطاع إي٘ـ ك الصللِِف اليزائِرِف 

(Appui aux journalistes et aux médias algériens)   

 مِِ٘ف أكرك 5بمبلغ مالُ ِ در ب  2001يانلُ  12 ـ إمضاخ إ لالِر مالِر  ُ ِـك   
   مشاِرل  لدِث الشرطر(la modernisation de la police)،  ُـ إمضاخ إ لالِػر مالِػر  ػ 
 .    أكرك ِكفمل 8.2بمبلغ مالُ ِ در ب  2001يانلُ  12ِـك 

 : أىـ المشاِرل ىُ:(2004-2002ة) المشاِرل المنيزة خ٘ؿ المد -2-2

   برنػػام  ديػػـ مشػػاِرل  نلِػػذ إ لالِػػر الشػػراهر(   la mise en oeuvre de l’Accord 
d’association)  مِِ٘ف أكرك. 10  ال ُ خصص ليا غ٘ؼ مالُ بمبلغ 

     مشاِرل إص٘ح العدالر (la réforme de la justice )    15خصص غ٘ؼ مالُ ِ ػدر بػػ 
 ملِكف أكرك.

   مشػػػػػاِرل إصػػػػػ٘ح لطػػػػػاع ال ربِػػػػػر (la réforme de l’éducation nationale                  )
 ملِكف أكرك. 17بػ  بغ٘ؼ مالُ ِ در

     ملِكف أكرك. 25لٖص٘لات إداِرر بغ٘ؼ مالُ ِ در بػ  ديـ ال لدِث كالممايدة 
   ِػات مػف منط ػر الشػماؿ  ديـ مشاِرل  أىِؿ المناطؽ الم ضررة مػف إرىػاب  ػُ مػ ر ٗك

ر فملِػك 14الغربُ لليزائر للمرة الثانِر بمبلػغ  ِػات ىػُ : شػلؼ   يػِف دٗك الد لػر   ِػارت     الٗك
 .1غلِزاف ف  ِمممِلت  معمهر

 ; 3117إلى  3116المرحم  الثانة  من              
 (2005بعد دخكؿ إ لالِر الشراهر لِز ال نلِذ منر )                   

ػػػر   ك ليػػػا أىمِػػػر بالنمػػػبر للطػػػر ِف ك ذات أبعػػػاد   شػػػرع الطر ػػػاف  ػػػُ  نلِػػػذ مشػػػاِرل ذات أكلِك
)     ك ال ػػُ أطلػػؽ يلِيػػا برنػػام  إرشػػاد الػػكطنُ ملػػددة  ػػُ إ لالِػػر الشػػراهر إمػػ را ِيِرأىػػداؼ 

                                                 

1- la   Délégation de   Union européen-Algérie, 30 ans de coopération(1979-2009), op cit .    p.87,  
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PIN)
 ُػػر  ػػـ ال ػػ ٘ؼ كخصػػص ليػػا غػػ   1كضػػعيا مػػف طػػرؼ اللينػػر آكركبِػػر ك إدارة اليزائِر

 :  ـ  كِزعو ٗنياز المشاِرل ال الِر  ملِار أكرك   106مالُ لِم و 
      المنضػػػػمات غِػػػػر اللهكمِػػػػر ػػػػُ إطػػػػار بػػػػرام  ديػػػػـ اليمعِػػػػات ك(0NG)  مػػػػف لبػػػػؿ

  ملِكف أكرك. 10  ك ال ُ خصص ليا غ٘ؼ مالُ ِ در بػ  الملكضِر آكركبِر
    أكرك ملِكف 20ديـ لطاع المِاه بغ٘ؼ مالُ ب ِمر    . 

      ُملِكف أكرك.  10ديـ  برنام   لدِث شرطر اللدكد بغ٘ؼ مال 
       ملِكف أكرك . 20ديـ برنام  إدارة إل صاد بغ٘ؼ مالُ ِ در بػ 

       ملِكف أكرك 20ديـ لطاع المكاص٘ت بغ٘ؼ مالُ ِ دِر بػ. 
      ملِكف أكرك. 11الديـ الِرلُ بغ٘ؼ مالُ ِ در بػ 
      ملِكف أكرك. 5ديـ ال ميِ٘ت ال ياِرر بمبلغ 

I -2-  مظػػػػاىر  طػػػػكر ال  ػػػػارب بػػػػِف اليزائػػػػر ك إ لػػػػاد آكركبػػػػُ خػػػػ٘ؿ   ػػػػرة برنػػػػام  مِػػػػدا                                                     :
إف الع٘لات آكركبِر لـ  عرؼ إن طاع أك  عثر مل اليزائر   ٓف إ لاد آكركبػُ ىػك الشػِرؾ 

نُ زكاؿ الصلر بِف الطر ِف   بؿ ىك  مػلر ل  ِرػب ال  لِدم لليزائر   ك  عثر الملاكضات ٗ ِع
 الرؤل لل كصؿ إلٍ إ لاؽ ِرضُ الطر ِف   ك نم ن   ذلؾ مف خ٘ؿ ما ِلُ :

ػر خػ٘ؿ   ػرة  كلػؼ الملاكضػات  -    مثػؿ لِػث (  2000-1997) طػكر المبػادٗت ال ياِر
  أمػا كاردات إ لػاد آكركبػُ مػف اليزائػر  مثػؿ     إ لػاد آكركبػُ  مػف اليزائػر كاردات

 2.الطر ِف بِف ال كِر ال ياِرر الع٘لات يلٍ ِدؿ  مما    أهثر مف 
لصػػػػكؿ اليزائػػػػػر يلػػػػػٍ ممػػػػػايدات مالِػػػػػر لبػػػػػؿ ال كصػػػػػؿ إ لػػػػػاؽ شػػػػػراهر   ممػػػػػا ِعنػػػػػُ  كلػػػػػؼ  - 

 ا( .) إم لادة مف برنام  مِدبصلر إلٍ  كلؼ إمدادت المالِرالملاكضات ٗ ِمد 
  2002ال كصؿ إلٍ إ لاؽ شراهر منر دخكؿ اليزائر  ُ إص٘لات شملت هؿ المِادِف لبؿ  -

إلػٍ غاِػر المصػادلر يلػٍ إ لالِػر الشػراهر  2002ثـ  ـ منليا مدة ها ِر ٕ ماـ إصػ٘لات مػف 
 . 2005منر

                                                 

 Programme indicatif  national. 

1- la   Délégation de   Union européen-Algérie, 30 ans de coopération(1979-2009, op cit  ,   p . 25 . 

2
     ميلر البالثالمم  لر كال نمِر اٗل صادم اٗنل اح م طلبات بِف يزائِرر آكرك ممِنر يِززة  الشراهربف  - 

 . 252  ص .  2011  منر  09العدد       
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الػػذم ِػػ ـ إنيػػازه باشػػ راؾ الطػػر ِف اليزائػػرم ك  (PIN) لػػـ ِػػ ـ العمػػؿ ببرنػػام  إرشػػاد الكطنِػػر -
 . 2005آكركبُ إٗ بعد دخكؿ إ لالِر لِز ال نلِذ  ُ مب مبر منر

I -3- ك أمػػػػبابيا   ػػػػرة برنػػػػام  مِػػػػداخػػػػ٘ؿ  ت الشػػػػراهر بػػػػِف الطػػػػر ِفلػػػػالصػػػػعكبات ال ػػػػُ يرل;                                                 
I -3-1-  مثؿ  ِما ِلُ :   المميلر مف خ٘ؿ  طبِؽ برنام  مِداالملبِات   : 

لػدرت نمػب و  ك لر الغ٘ؼ المالُ المخصص لليزائر م ارنػر بالػدكؿ الم كمػطِر الشػِرهر  ل      
 3060ملِكف أكرك مف ميمكع  164  أم  %28.60مف النمبر إيمالِر الم درة بػ  18.40%

 كنكض  ذلؾ  ُ اليدكؿ ال الُ. .ملِكف أكرك
 (2006-1995لصر اليزائر  ُ برنام  مِدا)(: 51يدكؿ رلـ)

   Source:  Farid Makhlouf ,la politique cmmerciale de L’Algerie et son integration à 

L’Europe, ( Economie des Affaires Européennes et Internationales),université de Pau 

et des pays de l’Adour,     . sur le site: www.memoireonline.com/11/07/728 
   I-3-2- أمبابيا: 
                                                                                                      ِريػػػػل المػػػػبب الرئِمػػػػُ  ػػػػُ ذلػػػػؾ إلػػػػٍ مػػػػكخ آكضػػػػاع آمنِػػػػر  ػػػػُ اليزائػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػٍ:  
 منًات  ُ الماب ر المالِر ٗتالبرك كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طرِق ين الممًلر المشارِل معظم  ًلف -

 ين الممؤًلر آًرًبِر الملًضِر بعثر م ر غلق هػػػػػػػػػػػػػذا ً   آمنِر الًضعِر ؿبلع ال معِنِات
 .19981-1994الل رة  ؿخ٘   ِِميا ً ىذه المشارِل  نلِذ مرالبر

ػػرللػػر المشػػاِرل ا - ػػر مػػف لبػػؿ إ لػػاد  ك لػػـ  لم دمػػر مػػف طػػرؼ المػػلطات اليزائِر  هػػف ذات أكلِك
ال ػػُ ِػػ ـ إنيازىػػا مػػف  (PIN) م  إرشػػاد الػػكطنُ ع مػػد يلػػٍ  طبِػػؽ برنػػا آكركبػػُ ال ػػُ هانػػت

 طرؼ الملكضِر آكركبِر ك إدارة اليزائِرر .

                                                 

 . 17  16براؽ ملمد   مِمكنُ ممِر  نلس المريل   ص ص .  - 1

ر (أكرك-المبلغ المد كع)ـ أكرك(-إل ـز بالد ل)ـ المنكات  النمبر المئِك
1995-1999 164 3002 18 

2000 3002 004 1032 

2001 60 505 9016 

2002 50 11 22 

2003 4106 1508 38 

2004 51 42 82035 

2005 60 ------- ----- 

2006 46 ------- ---- 
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ػػػػػػر آك   الملاًضات  عثر - ال ػػػػػػُ  ك  ػػػػػػت  ػػػػػػُ مػػػػػػنر  الشػػػػػػراهر   لالِرإ ي د ؿلً ركبِػػػػػػراليزائِر
 .1ك ىك  اِر  إم ئنا يا 2000أ ِرؿ إلٍ غاِر 1997

ال ػػأخر  ػػُ إنيػػاز المشػػاِرل المبرميػػر بمػػبب صػػعكبر  ػػُ اللصػػكؿ يلػػٍ ال ػػركض مػػف البنػػؾ   -
 %47ك ىػذا رايػػل إلػػٍ ضػعؼ نمػػبر  مػػدِد ال ػركض ك ال ػػُ بلغػػت  ( BEIآكركبػُ لٖمػػ ثمار)

ملِػكف أكرك للل ػرة  746.2مػف ميمػكع  أًرً 350,808   بلِػث أف اليزائػر  لصػلت يلػٍ  ط
   كيدـ   دِـ ال ركض المخصصر لديـ ال طاع الخاص.20022إلٍ  1996المم دة مف 

كركبِر لد الللكؿ ال ُ اي مد يلِيا إ لاد آكركبُ لمكايير ال ك ر إللِمُ ك  عِزز ال كة آ -
ػػػػر المػػػػلل ك الخػػػػدمات ك   ِِػػػػد لرهػػػػر  و  بلِػػػػث أنػػػػيرلػػػػؿ مػػػػف  طػػػػكر  نلِػػػػذىا  ػػػػـ المػػػػماح ب لِر

ِػر اللػكار الث ػا ُ ك  عػاكف المؤممػات المدنِػر اللػذاف ِمهنيػا إنشػاخ نآشخاص  مل امػ بداليا ب  
همػػا    ضػػاخ إ  راضػػُ بإي مػػاد يلػػٍ كمػػائؿ إ صػػاؿ اللدِثػػر  ك  ػػـ ال عبِػػر يػػف ىػػذا المليػػكـ

   ."Les populations sont à nos fenêtres, mais pas à nos portesر 3ِلُ
ػػػؿ البػػػرام  يػػػرؼ يرالِػػػؿ   نِػػػر مػػػف طػػػرؼ إ لػػػاد آكركبػػػُ  ٓنػػػو ربػػػط البػػػرام  بشػػػركط  -  مِك

ال ػُ   4مِامِر   الممايدات المالِر مر بطر بمدل ال  دـ  ُ مياؿ الدِم راطِر ك ل كؽ إنمػاف
ػػؽ إ لالِػػات  ِصػػدرىا إ لػػاد آكركبػػُ لشػػرهائو  ػػُ ينػػكب الم كمػػط  ػػُ معػػاِره العالمِػػر يػػف طِر
ال عاكف   لهف مشركطِر الدِم راطِر لد   عارض مل الشريِر بمبب ال دخؿ  ػُ الشػؤكف الداخلِػر 

 .5للدكؿ
الثنػػػػائُ العػػػػادؿ                    ح الشػػػػراهر  ػػػػُ طابعيػػػػا آكركبػػػػُ المركنػػػػر المطلكبػػػػر ٕنيػػػػا ؼإبػػػػداخ الطػػػػر  ـيػػػػد

) مضاِ ر اليالِر اليزائِرر  ُ أكركبا   ضِِؽ لنكات آمكاؽ آكركبِر أماـ المن يات اليزائِرر 
خارج نطاؽ الملركلات ك منا م يا(  مل إ راغ إ لالِر الشراهر مػف مل كاىػا إل صػادم ك العمػؿ 

 .6بيلٍ  مِِمو مف خ٘ؿ ال رهِز يلٍ ممألر إرىا
                                                 

   هِرـ بكركشر    لعِؿ الشراهر آكركيزائِرر لٖندماج  ُ إل صاد العالمُ   الميلر للمف ي٘كمملمد  - 1
 . 36  ص .  2016منر  04إل صادِر   العدد اليزائِرر لل نمِر      

2 - Commission européenne (2001), Algérie : document de stratégie 2002-2006 et programme indicatif  

       national 2002-  2004, Bruxelles, p 16. 

3 - Jean Robert Henry, op cit , , sur le site : anneemaghreb.revues.org/    . 
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5
- Aomar baghzouz, du processus de Barcelone à L’union pour la méditerrané, regards croises sur les  

     Relations euromaghrébines, sur le site: anneemghreb.revus.org.   
6
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شػػرؽ ك  لػػكض الم كمػط ل ػػٍ ِشػمؿ ل ػد يمػػؿ إ لػاد آكركبػػُ يلػٍ مِامػػر  كمػِل دائر ػػو  ػُ
غرب الم كمػط ك خاصػر بعػد إنضػماـ يشػر دكؿ مػف أكركبػا الشػرلِر إلػٍ إ لػاد آكركبػُ مػنر 

ال ػػػُ هانػػػت مصػػػالبر لػػػبعض ال غِػػػرات الدكلِػػػر   ممػػػا د ػػػل بػػػدكؿ إ لػػػاد آكركبػػػُ إلػػػٍ  2004
ر مِام و    ياه الدكؿ اليارة  ُ لكض الم كمط. طِك

                       II ;في إطار اليةاي  األوروبة  لمجوار 
ر إل صػاد المِامر آكركبِر لليكار   مكلؼ اليزائر منيا ك مدل مماىم يا  ُ إص٘ح ك  طػِك

   اليزائرم
 II- 1-   ك مكلؼ اليزائر منيا المِامر آكركبِر لليكار 

II-1 -1- المِامر آكركبِر لليكار: 
ػر آكركبِػر هػاف ليػا آثػر  ألػداثياإف الظركؼ الدكلِر ال ُ  زامنػت  مػل   ػرة الملاكضػات اليزائِر

مػب مبر  11ألػداث  بمػبب البارز  ُ ال  ارب بِف الطر ِف   المناخ الم ك ر يلٍ المػالر الدكلِػر
ِػػات الم لػػدة آمِرهِػػر 2001 الثانِػػر  ىػػذه آلػػداث يػػززت مػػػف    ثػػـ  ٘ىػػا لػػرب الخلػػِ بالٗك

ِات الم لدة آمِرهِر ك زادت مف لك و يلػٍ المػالر الدكلِػر   بعػدما مػارت هػؿ دكؿ   ايلِر الٗك
ر آمِرهِر مف أيؿ الملـ العالمُ  . 1العالـ يلٍ  طبِؽ الرِؤ

 همػػػا أيلنػػػت اللينػػػر صػػػديا  ػػػُ المِامػػػر آكركم كمػػػطِر   ىػػػذه الم غِػػػرات الدكلِػػػر لػػػد ألػػػدثت 
 ب لِؿ   ط   (valence)لبؿ إنع اد المؤ مر الخامس بل٘نمِا 2002آكركبِر يف ذلؾ  ُ مارس 

مػػا ِمػػمٍ  لمػػلر الصػػدالر  Romano Prodiك يلػػٍ ىػػذا آمػػاس إل ػػرح رئػػِس اللينػػر آكركبِػػر 
مف أيؿ  مِِر أ ضؿ لع٘لات إ لاد آكركبُ   (philosophie du voisinage amicalاليكاِرر)

يػػػػكاف  بعػػػػد  درامػػػػر الم  ػػػػرح مػػػػف الميلػػػػس آكركبػػػػُ ذلػػػػؾ ألػػػػريِرانػػػػو  ػػػػُ الم كمػػػػط  ك لػػػػد مػػػػل 
 . 20042يكاف  إل2003ٍ

 ؤهد يلٍ أ اؽ المشارهر  (politique européenne de voisinage) هرة المِامر آكركبِر لليكار 
: لِرر لرهػر المػلل ك  3يناصر أمامِر ىُ أربل ُ المكؽ آكركبِر المش رهر  ك ذلؾ ب لِرر 
ل ل ِػػؽ  ِشػػهؿ اليانػػب المػػلبُ ل ػػٍ ك إف هػػاف  الخػػدمات ك رؤكس آمػػكاؿ ك هػػذلؾ آشػػخاص

  الشراهر بِف الطر ِف .
                                                 
1
 - khoudir laguefche, op cit , sur le site:  www.memoireonline.com/08/11/4729/   

2
 - Jean Robert Henry, op cit , , sur le site : anneemaghreb.revues.org/    . 

3
-Euro- mediterranee Enjeu et defis ,  journal trimestriel de documentation politique( APRES   
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  ٓف 1ِػػ ـ  نلِػػذ المِامػػر آكربِػػر لليػػكار  ػػُ إطػػار  ل ِػػؽ آىػػداؼ ال ػػُ مػػطرىا مػػني  برشػػلكنر
مػػائؿ لدِثػػر ك ك بك  برشػػلكنر بػػؿ ىػػُ مهملػػر لػػو لِمػػت بدِلػػر لممػػار المِامػػر آكركبِػػر لليػػكار 

 . (نذهرىا بال لصِؿ  ُ يناصر ٗل ر)م طكرة ك أهثر شمكلِر 
  II-1- 2- المِامر آكركبِر لليكار مكلؼ اليزائر مف 
ا   ٍال ُ لـ   بن اليزائر مف الدكؿ الم كمطِر   المِامر آكركبِر لليكار يلٍ غرار لِبِا ك مكِر

 المِامػر انطػ٘ؽ لبػؿ آكركبػُ اٗ لػاد مػل الشػراهر ا لػاؽ يلػٍ صػادلت ك كلعػترغػـ أنيػا لػد 
 رغبػت فإ المِامػر ىػذه ل نلِػذ الم٘ئـ ال انكنُ إطار  م لؾ ىُ ك الشراهر  ك لليكار آكركبِر

 الشراهر ا لالات ضمف الم كمطِر الدكؿ مل اليكار مِامر ِنلذ آكركبُ اٗ لاد  ُ ذلؾ   ٓف
 .ىذه الدكؿ مف دكلر هؿ مل ِربطو لانكنُ هإطار م كمطِر -آكرك

 إفلػػـ   ػػرد اليزائػػر  ػػُ ر ػػض الػػدخكؿ  ػػُ ملاكضػػات مػػل ميمكيػػر دكؿ إ لػػاد آكركبػػُ   
إطػار إمػ را ِيِر  ضػمف مػنكات ثػ٘ث لمػدة الصػمت ىػك اليزائػر اي مد ػو الػذم آكؿ المكلػؼ

 : 2ك ِريل ذلؾ لٔمباب ال الِر  " wait and see " رلب ك ان ظر " المِامر الم عارؼ يلِيا
 اٗر مػاخ  ػُ ال مػرع يػدـ ك يػادة بػال للظ   مِػز آكركبِػر المِامػات  يػاه اليزائر مكالؼ -§ 

 لهػؿ  يػرض المػلبِر ك اِٗيابِػر آبعػاد ل للِػؿ الهػا ُ الكلػت أكركبػا   ل ػٍ  أخػذ ألضاف  ُ
 منو. مكلليا  لدِد لبؿ
) مِامػػػػر الشػػػػراهر آكركم كمػػػػطِر ثػػػػـ المِامػػػػر آكركبِػػػػر كالػػػػد  ػػػػالُ مِامػػػػ ِف لمشػػػػركع  -§ 

لليكار(  ك اليدؼ كالػد ىػك الشػراهر مػل إ لػاد آكركبػُ  ممػا ألػدث بعػض اللػبس ك إر بػاؾ 
 لدل الشرهاخ الم كمطِِف.

-الشركع  ُ  طبِؽ مِامر اليكار آكركبِر ك الشراهر لد مبؽ دخكؿ إ لاؽ الشراهر آكرك -§ 
 اليزائػر الػدخكؿ لػدل الرغبػر يػدـ ِبػرر مما   2005لِز ال طبِؽ اللعلُ الذم  ـ منر  يزائِرر

الخػكض  ػُ   ك اي بػرت أف آثارىػا  ػدرس ك آكلػٍ  ػُ  باشػر أف  ؿلبػ يدِدة للشراهر  يربر  ُ
 .3ىذا المشركع الم كمطُ اليدِد ىك مابؽ ٓكانو

                                                 
1
 - Ibid , p. 16 . 

2
  ميلر (  2013-2004كالشراهر) لليكار آكركبِر المِامر  ياه اليزائر مكلؼ ف   طكراأممي  مغارت - 

 . 325 ص.  2013 يكاف  09د ا ر المِامر ك ال انكف   العدد رلـ       
3
 -Jean françàis Daguzan,  ga politique étrangère de l’algérie( le temps de l’aventure ?),  institut  

   français des relations internationales ,revue politique étrangère( CAIRN- info) , N° 3, 2015, p. 39 
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ػػز بك للِ ػػر -§  ػػُ مػػؤ مر برشػػلكنر المنع ػػد  ػػُ نػػك مبر  1 صػػِرلات الػػرئِس اليزائػػرم يبػػد العِز
إلػػٍ غاِػػر  pev  لػد كضػػ  بػػأف إمػػ بداؿ برنػػام  مِػػدا بالكمػػِلر المالِػػر اليدِػػدة  ػػُ إطػػار  2005
بمػػا  ِيػػا  ملِػػكف نمػػمر ٓربعػػر يشػػرة دكلػػر 400المشػػ رهر بػػِف دكؿ اليػػكار  ال ػػُ  ضػػـ  2013
 عػاهس إنػدماج  ب الم كمط   بؿ  ٗ  نامب المنط ر الم كمطِر ك ٗ  خدـ دِنامِهِر غر ركمِا

ت    .المغػػػػاربُ همػػػػا أشػػػػار إلػػػػٍ  أف يػػػػدـ مرا  ػػػػر إ لػػػػاد آكركبػػػػُ لليزائػػػػر  ػػػػُ إنيػػػػاح ال لػػػػٗك
  . 2إل صادِر ال ُ باشرت بيا اليزائر

 البركهمػػؿ بمنامػػبر إنع ػاد مػؤ مر ك  خريػت اليزائػػر يػف صػم يا بعػد إن ضػاخ مػػدة إن ظػار ك  
ػػز المِامػػر آكركبِػػر لليػػكارر   2007مػػب مبر 03 ػػُ يبػػرت يلػػٍ لمػػاف ك المكمػػـك بعنػػكافر  عِز

ىػك  الشػراهر ا لػاؽ  مبػررا ذلػؾ بػأف ملِرىا بالبركهمػؿ ر ضػيا لمشػركع المِامػر آكركبِػر لليػكار
 .آكركبُ اٗ لاد ك اليزائر بِف ال عاكف ك ال  ارب ل ل ِؽ ها ُ إطار
   بخصكصػِات هػؿ دكلػر  ػُ إطػار مِامػر اليػكار أهثػرأما  ِما ِخص مبدأ ال مِِػز الػذم ِيػ ـ   
    ػد اي بػرت اليزائػر ك همػا يػاخ يلػٍ لمػاف كِزرىػا  أشاد بو رئِس الملكضِر آكركبِػر الذم ك

 يِداِل ؽ  بشهؿ لليزائر بالنمبر الكطنِر آكلكِات ِشمؿ اليزائرم آكركبُبأفر إ لاؽ الشراهر 
 الشراهر  ُ ا لاؽ  نلِذ لمفب م ممهر مازالت كأنيا اليكار  مِامر يلِو  نص الذم ال مِِز مبدأ

ك هما كض  الملِر اليزائرم    الصناير   الزراير ....إل  ر. الطالر مثؿ آكلكِر ذات المِادِف
 .بأف إ لاؽ الشراهر ها ُ ل ل ِؽ آىداؼ ال ُ نص يلِيا ممار برشلكنر 

ك بإضا ر إلٍ  شابو مضمكف ك غاِات مِامر اليكار مل إ لاؽ الشراهر    إف مِامر اليكار   
  نلِػذ لمػدل لػرب يػف الم ابعػر ك مػل ال  ِػِـ رهزت يلٍ مراياة خصكصػِات هػؿ دكلػر شػِرهر  

 كاٗل زامػات الضػغكط مػف نكيػا ذا يػا لػد  ػُ  شػهؿ كال ُ الشرهاخ ا لؽ يلِيا ال ُ إص٘لات
            . 3الداخلِػر شػؤكنيا  ػُ ال ػدخؿ ر ػض بػاب مػف آلػؿ يلػٍ بيػا  ػُ ال  ِػد اليزائػر  رغػب ٗ ال ُ

ك طالمػػا أف    مػػا  ػػـ إ لػػاؽ يلِػػو ضػػمف المِامػػر آكرم كمػػطِرك كاصػػلت اليزائػػر  ػػُ  طبِػػؽ 
ب ػداخ مػف أداة مالِػر يدِػدة ال ػُ خللػت برنػام  مِػدا إمػا ىػُ إٗ  (PEV)المِامر آكركبِر لليػكار

ك ا خذت هكمِلر مالِر ل ل ِؽ مشركع إنشاخ منط ر ال بادؿ اللػر آكركم كمػطِر    2007منر 
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 - Aomar Baghzouz, du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie ,  

         CAIRN –IMFO / revue Outre terre,  n°23 ,      / ,  p .142.    
2
 -Ibid , p .141 
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ػػادة الممػػايدات لػػدكؿ ينػػكب الم كمػػط ٕصػػ٘ح إل صػػادِا يا ك إنػػدماج  ػػُ إل صػػاد  ك ذلػػؾ بِز
نا  ر للمِامػػ (Javier Solana)العػالمُ  ك لمػب  صػِرلات رئػِس إ لػاد آكركبػُ يػػا ُِ مػٗك

الخاريِػػر   الػػذم ِع بػػر المِامػػر آكركبِػػر لليػػكار ٗ  أخػػذ مهػػاف نيػػ  برشػػلكنر   لهنيػػا  عػػزز ك 
  . 1  ِزد مف آ اؽ لٖندماج  ُ المكؽ آكركبِر المش رهر

  د كاصلت اليزائر  ُ  طبِؽ إ لاؽ الشراهر مل إ لاد آكركبُ  ػُ إطػار يلٍ ىذا آماس   
يلٍ الدخكؿ  ُ ملاكضات إم هشػا ِر  إلٍ أف غِرت مكلليا ك كا  ت  المِامر آكركبِر لليكار

بعػدما ر ضػت للمػرة الثانِػر مػنر   2012يػانلُ  23 ػُ مشػركع المِامػر آكركبِػر لليػكار  لكؿ
 ػُ ظػؿ ال يدِػد الػذم أدخلػو إ لػاد آكركبػُ يلػٍ مِامػر اليػكار  كؿال بػ زمػف ياخ ثـ  2010
ػػر  ك لبػػؿ أف  امػػ لادت اليزائػػر . ل ػػد20112مػػنر  مػػف ديػػـ مػػالُ ٗنيػػاز بعػػض المشػػاِرل ال نمِك
ؽ إلٍ  كضِ  ىذه الن طػر   نلػاكؿ  كضػِ  مػدل  طػكر ي٘لػات ال  ػارب بػِف دكؿ إ لػاد ن طر 

 .آكركبُ ك اليزائر
  II-2-    ك مدل   ُ إطار المِامر آكركبِر لليكار  يزائِرر-آكركع٘لات ال طكر مظاىر 

 :مماىم يا  ُ إص٘ح إل صاد اليزائرم            
  II-2-1-  يزائِرر  ُ إطار المِامر آكركبِر لليكار-مظاىر  طكر الع٘لات آكرك: 

الع٘لػات بػِف  شػيدت منذ ال كلِل يلٍ إ لػاؽ الشػراهر بػِف اليزائػر ك إ لػاد آكركبػُ     ػد    
نم كلُ ذلؾ مف خ٘ؿ  للِؿ   ك يماالطر ِف  طكرات إِيابِر زادت مف  ضِِؽ ىكة الخ٘ؼ بِن

 :الن اط الماب ر  ُ ىذا المضمار
    -  مكاصلر اليزائر نشاطا يا  ُ إطار إ لاؽ الشػراهر دكف أف  عػزؿ نلمػيا يػف النشػاطات

 الدِبلكمامِر آكركم كمطِر .
    -  ائر ببنكد إ لاؽ الشراهر مل إ لاد آكركبُ هإطار لل عاكف بِف الطر ِف ممؾ اليز 

ػػر الكطنِػػر بالنمػػبر لليزائػػر بشػػهؿ ِل ػػؽ مبػػدأ ال مِِػػز الػػذم  ػػنص   باي بػػاره ِشػػمؿ يلػػٍ آكلِك
 آكركبِر.يلِو مِامر اليكار 

                                                 
1
 -  Farid Makhlouf ,la politique cmmerciale de L’Algerie et son integration à L’Europe, op cit,                     

         sur le site: www.memoireonline.com/11/07/728                      
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    - ِ ضركرة  كضِ  هف مطل ا ك نيائِا   بؿ رهزت يلٍ ر ض اليزائر لمِامر اليكار لـ
ك البلث يف مِهانِزمات ل طبِ يا  ك ل ٍ  بعض المصطللات الغامضر مثؿ مبدأ الم٘ئمر

مم كلٍ مف آدبِات  مليـك المِامر آكركبِر لليكار هاف مبيـ لدل الدكؿ الم كمطِر  ٓنو
 :  1ك أخذ معنِِف  يؿ  عنُ (new neighbourhood policy )إنيلِِزر

(la nouvelle politique de voisinage ( َأ   (la poltique  du nouveau voisinage)  لٖ لاد
 آكركبُ

- ثبٌزى١١فبد طبٌجذ  طيا  ُ المِامر آكركبِر لليكاررار اليزائر يلٍ ر ض إنخراإص 

 ك أف ال عاكف بِف اٌططف١ٓ، ث١ٓ اٌّظبٌح رٛاظْ ٠ضّٓ اٌشطاوخ ثشىً ارفبق ٌّٛاز اٌالظِخ
(gagnant-gagnantراب ) -راب  آكركبُ ِيب أف ِبنٍ يلٍ مبدأ  ك إ لاد اليزائر    

2
. 

    - يعليػػػا ٓكركبِػػػر ثػػػـ مػػػل إ لػػػاد آكركبػػػُخبػػػرة اليزائػػػر  ػػػُ  عامليػػػا مػػػل الميمكيػػػر ا  
  للظ يلٍ بعض ال رارات الم خذة مػف طػرؼ إ لػاد آكركبػُ   خشػِر مػف ىِمنػر ىػذا آخِػر 

لل عػػػاكف  ػػػُ الميػػػاٗت  يبػػػر دكؿ إ لػػػاد يلػػػٍ الرضػػػكخ لمطالػػػب اليزائػػػريلػػػٍ لرارا يػػػا  ممػػػا أ
 إل صادِر ك آمف المش رؾ بعِدا يف آبعاد المِامِر .

    -  ػػرض يلػػٍ إ لػػاد آكركبػػُ  غِِػػر  2011لِػػاـ الثػػكرات العربِػػر)الربِل العربػػُ( مػػنر 
مِام و  ياه يِرانو  ُ لكض الم كمػط   با خػاذه مػا ِمػمٍ مِامػر اليػكار الميػددة ال ػُ  ع مػد 
يلػػػٍ   ػػػدِـ ممػػػايدات أهثػػػر للشػػػرهاخ اللػػػذِف ِعملػػػكف يلػػػٍ  رمػػػِ  الدِم راطِػػػر ك  ػػػديِـ ال نمِػػػر 

  مػػػل   ػػػدِـ ك غػػػرب لػػػكض البلػػػر آبػػػِض الم كمػػػطك مِامػػػر اليػػػكار  ػػػُ شػػػرؽ إل صػػػادِر 
 ياىزة  ِما ِخص إص٘ح المِامُ .الللكؿ ال ينب  رض  ك  مِهانِزمات  عالر ل نلِذىا

    - مػػر الػػدكؿ المعنِػػر بمِامػػر إمػػرار إ لػػاد آكركبػػُ يلػػٍ إل لػػاظ بػػاليزائر ضػػمف لائ
 يُ لـ  لذؼ ِكما مف إنشغاٗت ك أدبِات إ لاد آكركبػُ  رغـ ر ض اليزائر لذلؾ    اليكار

ػػارات ممثلػػُ الملكضػِر آكركبِػػر لليزائػػر ٕلنػػاع اليزائػر يلػػٍ  غِِػػر مكلليػػا  ك لػػد  مػل  هثِػػؼ ِز
  2011كِزرىػا للخاريِػر  ػُ دِمػمبر   ك يبرت يف ذلؾ يلػٍ لمػاف 2011لدث ذلؾ  ُ منر 

ملاكضػػػػات إم هشػػػا ِر مػػػػف أيػػػػؿ  بنػػػُ مِامػػػػر إ لػػػػاد ك منػػػذ ىػػػػذا ال ػػػاِر  دخلػػػػت اليزائػػػػر  ػػػُ 
 آكركبُ لليكار .

                                                 
1
 -- Euro- mediterranee Enjeu et defis ,  journal trimestriel de documentation politique     ( APRES  

      DEMAIN),n° : 08 , fondé par la ligue de droit de l’homme en     ,     , p.   
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  II-2-2  ر إل صاد اليزائرم  :مدل مماىمر المِامر آكركبِر لليكار  ُ إص٘ح ك  طِك
 برنام  مِدا   ـ إم بداؿ  إطار مِامر اليكار آكركبِر المن يير مف طرؼ اٗ لاد آكركبُ  ُ 

(IEVP)بػػأداة مالِػػر يدِػػدة  مػػمٍ الكمػػِلر آكركبِػػر لليػػكار ك الشػػراهر 2007يػػاـ  ذاب ػػداخ منػػ

 ،

  بكمػػائؿ ك مِهانِزمػػات 2013إلػٍ  2007للل ػرة المم ػػدة مػػف ر يدِػػدة كدخلػت الشػػراهر  ػُ مرللػػ
ر إل صػػػاد اليزائػػػرم   ك ىػػػُ المرللػػػر الثالثػػػر مػػػف يمػػػر الشػػػراهر  مػػػاىمت  ػػػُ إصػػػ٘ح ك  طػػػِك

     . اليزائِرر آكركبِر

                                                                                                    

 (2013 -2007)   المرحم  الثالث 
إمػ را ِيِات م هاملػر مػف  شػملت يلػٍ  مػف المػرلل ِف المػاب  ِف لداثرأهثر شمكلِر ك  تهان    

ِف ذات بػرام  إل صػػادِر ك ديػـ مػػالُ ك كمػائؿ يصػػِرر ل نلِػػذ إ لالِػر الشػػراهر   مػل اي مػػاد مِػػاد
  :هما ِلُالعناصر    ك ن  درج  ُ  كضِ  ىذهأكلكِر

  II-2-2-1-   الكمِلر المالِر  ُ إطار المبالغ المالِر IEVP   
ر  مِامػػر إ لػػاد آكركبػػُ نلػػك الػػدكؿ اليػػارة   بعػػد إنضػػماـ دكؿ أكركبػػا ال ػػُ مػػاىمت  ػػُ  طػػِك

.ىذه ال طػكرات لػـ  ػؤثر يلػٍ  نلِػذ إ لالِػر الشػراهر آكركبِػر 2004الشرلِر إلٍ إ لاد منذ منر 
ػػػر رغـ أف اليزائػػػر لػػػد صػػػرلت يلػػػٍ لمػػػاف مػػػلِرىا  ك    03بمنامػػػبر إنع ػػػاد مػػػؤ مر  ػػػُ اليزائِر

إمػػ مرت اليزائػػر  ػػُ      ػػدر ضػػيا لمشػػركع المِامػػر آكركبِػر لليػػكاربالبركهمػػؿ   2007مػب مبر
 ػُ إطػار برنػام  إرشػاد   طبِؽ إص٘لات ال عػدِ٘ت اليِهلِػر ال ػُ ممػت مخ لػؼ ال طايػات  

خػ٘ؿ   ػرة المِامػر آكركبِػر  هك الذم  ـ  نلِذ (2010 -2007للل رة المم دة مف) PINالكطنُ 
ك يلٍ كثِ ر  (IEVP)بإي ماد يلٍ الكمِلر المالِر 1(2013-2007المم دة مف) (PEV)لليكار

 ػػػُ لػػػكض الم كمػػػط  بلِػػػث إمػػػ لادت  (DSP)إمػػػ را ِيِر  ػػػربط إ لػػػاد آكركبػػػُ بهػػػؿ دكلػػػر
ملِػػػكف أكرك للل ػػػرة آكلػػػٍ  مػػػل  ػػػديِميا ٕ مػػػاـ  220مػػػف  IEVPاليزائػػػر مػػػف الكمػػػِلر المالِػػػر 

  ك شػملت إصػ٘لات ال طايػات  2ملِػكف أكرك172( بمبلػغ 2013-2011إص٘لات للل رة)
 المبِنر  ُ اليدكؿ ال الُ: 

                                                 
 - IEVP :  Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 
1
 -Accords de transport et de coopération euromaghrébins, inventaire des transports et de coopération  

      Euromaghrébins , groupe des ministres de la méditerranée Occidentale (GTMO 5+5) ,op cit ,p .31.                                                                                            
 - DSP : Un Document de stratégie par pays 
2
 - Délégation de   Union européen-Algérie, 30 ans de coopération(1979-2009), op cit  , p. 55 . 
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المبػػالغ المالِػػر المخصصػػر لٖصػػ٘لات  ػػُ لطايػػات إمػػ را ِيِر بػػاليزائر  ػػُ (: 52يػػدكؿ رلػػـ)
 بالملِكف أكرك ((IEVPإطار 

 الميمكع 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال طايات
 38 10      17 اللهـإص٘ح العدالر ك 

 2:8 30 30 36.5 29 14 17.5 40 ال نمِر إل صادِر ك الشغؿ
 عِزز الخدمات العمكمِر 

 ال ايدِر
 15 21.5 30    7746 

 8646 20 34 21.5     ال نمِر المم دامر ك الث ا ر
 477 71 75 69 :6 4646 4346 68 المجموع

Source   Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la coopération 

UE- Algerie, Edition 2014,p.11 
رغـ أف المبالغ المخصصر خ٘ؿ ىذه الل رة  لـ  م يلؾ هليا هما بِنا ماب ا لهنيػا مػاىمت ب مػط 

 هبِر  ُ إص٘ح إل صاد اليزائرم .
  بػػؿ  بنػػٍ كمػػائؿ مالِػػر لدِثػػر ٓيػػؿ  نلِػػذ  (IEVP)ك لػػـ ِه لػػُ إ لػػاد بيػػذه الكمػػِلر المالِػػر  

  ك الكمػػِلر  (FED)ك الم مثلػػر  ػػُ هػػؿ مػػف  الصػػندكؽ آكركبػػُ لل نمِػػر 1الممػػايدات الخاريِػػر
ؿ ال عاكف مف أيؿ  ال نمِر   . (ICD) مِك

 ػػػُ إطػػػار برنػػػام   2011إضػػػا ِر  مػػػنر  مِ٘ػػػِف اكرك 10بإضػػػا ر إلػػػٍ إمػػػ لادت اليزائػػػر مػػػف 
  بأشػػير بعػػد  2011 ػػـ إط٘لػػو مػػف طػػرؼ اللينػػر آكركبِػػر  ػػُ مػػب مبر   (SPRINGمػػبِرنغ)

ملِػكف أكرك 350(  ىذ الػديـ المػالُ اليدِػد الم ػدر بملػغ Printemps Arabeمكير الربِل العربُ)
لمرالبػر  لبلػداف ينػكب الم كمػط   مخصص لمكايير ال لػدِات إي مايِػر ك إل صػادِر العايلػر

ػؿ إلػٍ   ِػِـ لل  ػدـ  ىػذا امػ ندإن  اؿ الدِم راطُ  ُ ىذه البلداف   بلِث  ال طكر  ُ مدل ال مِك
أم لمػػب م ػػدار « More for more » هػػؿ بلػػد  ػػُ ال  ػػدـ الػػدِم راطُ ك ػػؽ مبػػدأ الػػذم ألػػرزه

 .2ال لدِث المِامُ ك المؤمما ُ

                                                 
1
 - Délégation de l’ Union européen-Algérie, 30 ans de coopération(1979-    ), op cit  ,   p. 47 . 
- FED: fonds européenne de développement 
 - ICD : instrument de financement de la coopération au développement 
 - SPRING: est l’acronyme pour « Soutien au Partenariat, à la Réforme et à la Croissance inclusive 

      Il a été initié en 2011, pour accompagner les pays du Voisinage Sud suite aux événements du    

     Printemps arabe. Adopté au bénéfice de l’Algérie par la Commission européenne, ce programme  

     vise à renforcer les institutions de gouvernance dans les domaines économique et politique. 
2
 -  SENAT, session extraordinnaire de (    -    ), Rapport d'information  N°   ,fait au nom de la  

     commission des affaires européennes (1) sur le volet méditerranéen de la politique de voisinage : le  

    cas de l’Algérie, par le senateur: M. Simon sutour,   déposé le 27 juillet 2017 ,  p.9. 
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بػػالغ المالِػػر المخصصػػر ليػػا    ػػدؿ يلػػٍ مػػدل اى مػػاـ إ لػػاد مإف  نػػكع لطايػػات إصػػ٘ح ك ال 
آكركبػُ ب نلِػذ إ لالِػر الشػػراهر ك   ِرػب المِامػات بػِف الطػػر ِف   لضػماف مػِركرة إصػػ٘لات 

لػد  ػـ إمػ بداليا  2013 ُ يمِػل ال طايػات  همػا أف نياِػر  طبِػؽ ىػذه الكمػِلر المالِػر  ػُ مػنر 
  ك  م د يلٍ   ػرة مػبل مػنكات مػف  2014خ مف منراِثر    ـ الشركع بالعمؿ بيا إب دمِلر لدبك 

ليػػا بكامػػطر  ِػػ ـ 1(2017إلػػٍ 2014   ِيػػا آربعػػر مػػنكات آكلػػٍ) مػػف 2020إلػػٍ  2014  مِك
  ك ىػػػُ كمػػػِلر  عػػػزز ك همػػػؿ خطػػػر العمػػػؿ المبرميػػػر  ػػػُ إ لالِػػػر IEV)) مالِػػػر أكركبِػػػر لليػػػكار

 .2الشراهر
II-2-2-2-    البرام  إل صادِر ; 

 ٕ لػػػػاد آكركبػػػػُا مػػػػكؿ  2005 ػػػػُ إطػػػػار إ لالِػػػػر الشػػػػراهر ال ػػػػُ دخلػػػػت لِػػػػز ال نلِػػػػذ منػػػػذ     
ميمكير مف برام  إص٘ح إل صادم   ال ُ  يدؼ إلٍ  عِزز اليِاهؿ إل صادِر اليزائِرر   

 :3ك مف أىـ ىذه البرام  نذهر
 -  اليِاهػػؿ الصػػنايِر ك الخكصصػػرربرنػػام   ػػديِـ إيػػادةAppui à la restructuration 

industrielle et à la privatisation ( "ARIP )(2008-2001)  خ٘ؿ الل رة. 
-2001)خػػ٘ؿ الل ػػرة financier secteur Modernisation du  " (MSF،)" لػػدِث لطػػاع المالِػػر 

2007).                                                                                            
- ػر برنػام   لػدِث ك  ػديِـ  modernisation et appui aux réformesر إصػ٘لات إداِر

administrative(  "MARA)  4   (2008-2004) خ٘ؿ الل رة 
 -   ر ػػديِـ إدارة إل صػػاد برنػػامAppui au management de l’économie ر(AMECO) 

 . ( 2011-2007) خ٘ؿ الل رة
-  برنام   ديِـ  ميِؿ ال يارة رAppui à la facilitation du commerce  ر(FACICO) 

 .  (2011-2009)خ٘ؿ الل رة      
-  برنػػام   ػػديِـ  نلِػػذ إ لالِػػر الشػػراهر رAppui à la mis en œuvre de l’accord 

d’association"  (P3A منذ منر )2008  . 
   برنام   ديِـ المؤممات الصغِرة ك الم كمطر رAppui au développement des  PMEر 
 (PME) (2009-2004( ثـ)2007-2000)خ٘ؿ الل ر ِف  . 

                                                 
1
 - L’union Européen et L’Algérie ,un partenariat fort pour un développement commun , sur le site:  

        eeas.europa.eu/sites/eeas/files/brochure_a3_algeria_-_finale01 
 - IEV: Instrument Européen de Voisinage 
2
 - Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la coopération UE- Algérie, op cit, p.11. 

3
 - Ibid, p .17.- 
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-   برنام   ديِـ  نكِل إل صادرAppui à la diversification de l’économieر(DIVECO I ) 
 . (2015-2010)الل رةخ٘ؿ 
- برنػام   ػديِـ  نمِػر لطػاع الصػِد البلػرمرAppui au développement du secteur de la 

pêche ر(DIVECOII) (2017-2013)  خ٘ؿ الل رة               .  
ك  ـ  عِزز ىذه البرام  بام عماؿ كمائؿ خاصر   مل إش راؾ  ُ  نلِذىا نكيزىا  ػُ العنصػر  

 المكالُ.
II-2-2-3- الكمائؿ المر  ر بالبرام  الماب ر للنيكض بال طاع إل صادم اليزائرم  
ديمت المؤممات آكركبِر ممايدا يا المالِر بكمائؿ أهثر نياير ل طبِؽ البرام  الم  رلر مف  

 ;1أيؿ إص٘ح إل صاد اليزائرم ك دميو  ُ إل صاد العالمُ   ك   مثؿ ىذه الكمائؿ  ُ
  مثػػؿ  ػػُ الخبػػرة ك الهلػػاخة المن كلػػر مػػف طػػرؼ  (:Assistance techniqueالممػػايدات ال  نِػػر) -أ

ف  الػػرل٘ت الدرامػػِر ك البلػػث  لػػر أِضػػا  ال هػػِك الخبػػراخ آكركبِػػِف  ػػُ اّيػػاؿ ال صػػِرة ك الطِك
 .اليزائػرمالعلمُ   م لِد مف ىذا البرمام  المؤمات العمكمِػر ك العناصػر اللايلػر  ػُ إل صػاد 

هما  ضمنت ىذه الممايدات ال  نِر كمِلر  عالر  ن ؿ الخبرة مصلكبر بلمف ال طبِؽ  ػُ ميػاؿ 
ر ال كانِف ال شِرعِر  ديٍ      م لِد منيا المؤممات العمكمِر   ط.  (TAIEX) طِك

( : ِرهػػز أمامػػا يلػػٍ المِامػػات ال طايِػػر مػػف   ِػػِـ l’Appui Budgétaire ػػديِـ المِزانِػػر) -ب
ر ال ػػػػدرات  ك  ِػػػػ ـ ديػػػػـ ك د ػػػػل المخصصػػػػات المالِػػػػر  ِػػػػ ـ  ل ِػػػػؽ  بعػػػػدمالػػػػٔداخ ك مػػػػدل  طػػػػِك

 إنيازات الممطرة مف المشركع .
: ىُ مبػادرة مشػ رهر مػف طػرؼ إ لػاد آكركبػُ ك   (SIGMA ديِـ  لمِف إدارة اللهـ) -ج

ػػز نظػػاـ اللهػػـ ك لدرا ػػو OCDEمنظمػػر ال عػػاكف ك ال نمِػػر إل صػػادِر) (   ال ػػُ  يػػدؼ إلػػٍ  عِز
ػػر  ك شػػملت ىػػذه الكمػػِلر خممػػر ملػػاكر رئِمػػِر ىػػُ: إطػػار إدارم ال ػػانكنُ ك  مػػِِر  إداِر

ِر العمكمِر  آمكاؽ العمكمِػر   نمػِؽ المِامػات الخدمات العمكمِر  ال مِِر ك ال دلِؽ  ُ المال
 العامر ك إم را ِيِات إص٘ح إدارة العامر.

                                                 
1
 - L’union Européen et L’Algérie ,un partenariat fort pour un développement commun , sur le site:  

       eeas.europa.eu/sites/eeas/files/brochure_a3_algeria_-_finale01 
-  TAIEX : est l’acronyme pour Technical Assistance and Information Exchange, c’est à dire,  

     Assistance Technique et Échange d’Informations 
 - SIGMA : est la contraction de l’appellation du programme en anglais   « Support for the 

Improvement in Governance and Management » ou en français   « aide à l’amélioration des institutions 

publiques et des systèmes de gestion », Instrument à l’amélioration  la gestion de la gouvernance 
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( : المشاِرل  ُ إطار ال كأمر  مم  باليمل بِف دكؿ إ لػاد آكركبػُ ك jumelagesال كأمر) -د
ر النشاط ال عاكنُ.  الدكلر المم لِدة مف ىذه الكمِلر   بيدؼ  عِزز ك   ِك

(: صػػػندكؽ الممػػػايدات الخاريِػػػر لٖ لػػػاد subventions de projets lesمشػػػاِرل)ديػػػـ ال -ق
 آكركبُ ِديـ المشاِرل ال ُ  ل ـر ل كؽ الطلؿ ك المرأة ك البِئر ك   كِر المي مل المدنُ.

ػػز البػػرام  آكركبِػػر  ػػُ شػػراه يا مػػل اليزائػػر ب طبِػػؽ العمػػؿ بيػػذه الكمػػائؿ اليدِػػدة  كلػػد  ػػـ  عِز
ٕص٘ح إل صادم باليزائر   ل ٍ   مهف مف دخكؿ منط ر المكؽ اللػرة  ليػذا لضماف إنياح ا

  ـ ال رهِز يلٍ لطايات ذات أكلكِر .
II-2-2-4-   ر إي مادا يلٍ الكمائؿ                 إص٘لات إل صادِر  ُ لطايات ذات أكلِك

 :ٓكركبِر اليدِدةا                               
 :  نلِذ إ لالِر الشراهر آكركبِر اليزائِرر ُ إطار  -أ  

ن ػػػػائ  إصػػػػ٘لات إل صػػػػادِر ال ػػػػُ ل   يػػػػا اليزائػػػػر   شػػػػيعت إ لػػػػاد آكركبػػػػُ يلػػػػٍ      
. ل ػد شػمؿ ىػذا 2007ملِػكف أكرك بػدأت العمػؿ بػو منػذ مػنر  176 خصِص غ٘ؼ مالُ ب ِمر 

ػػػر ك مؤممػػػا يا   ك اليػػػدؼ مػػػ ف ذلػػػؾ ىػػػك ضػػػماف نيػػػاح إ لالِػػػر البرنػػػام  معظػػػـ إدارات اليزائِر
الشػػراهر بإشػػ راؾ هػػؿ المؤممػػات ك إدارات ال ػػُ   ػػـك ب نلِػػذ إ لالِػػر الشػػراهر   ك ذلػػؾ بلصػػكؿ 
 لػػػؾ المؤممػػػػات يلػػػٍ الخبػػػػرة ك إيانػػػػات ال  نِػػػر ك كمػػػػائؿ العمػػػػؿ آمامػػػِر ٕنيػػػػاز آىػػػػداؼ 

ػر  ػُ إطػار ال كأمػر   الممطرة  ُ إ لالِر   ك ِػ ـ ذلػؾ مػف خػ٘ؿ ديػـ مباشػر لػٖدارات ال يزائِر
:المنا مػر   نكيِػر المِػاه    1مشػاِرل  ػُ مِػادِف خممػر 2012إلػٍ 2008ال ُ أنيزت مػف مػنر 

دِمػػمبر  1المطاب ػػر الصػػنايِر  الصػػناير ال  لِدِػػر   المالِػػر  ك ان يػػٍ العمػػؿ بيػػذه الكمػػِلر  ػػُ 
2012 . 

 طايػػػات ال الِػػػر: العدالػػػر      ػػػـ إطػػػ٘ؽ مشػػػاِرل  كأمػػػر  ػػػُ ال 2017إلػػػٍ  2012خػػػ٘ؿ الل ػػػرة 
الل٘لػػر  الصػػِد البلػػرم  الطِػػراف المػػدنُ  البِطػػرة  ال يػػارة  الن ػػؿ   أمػػف الطركلػػات  الصػػلر   

ك ػػػـ ال كصػػػؿ إلػػػٍ  ك إ صػػػاٗت   المػػػِالر ك الطالػػػر لماِػػػر الممػػػ يلؾ   هنكلكيِػػػا المعلكمػػػات 
ػر  همػػا  ػػـ ن ػػؿ  ن ػائ  مرضػػِر   بلِػػث لػدث   ػػارب بػػِف يشػرات المؤممػػات آكركبِػػر ك اليزائِر

ػػر ك  ػػُ  ليػػا إلػػٍ مئػػات إطػػارات اليزائِر   مخ لػػؼ المِػػادِف يلػػٍ غػػرار الضػػرائبالمعر ػػر ك  لِك
 .2المنا مر   الصنايات ال  لِدِر ك   ِرب ال شِرعات

                                                 
1 - Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la coopération UE- Algérie, op cit, p. 19. 

2 - Ibid ,20. 
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  (PMI-PME)صنايات ك المؤممات الصغِرة ك الم كمطرديـ ال برنام   ُ إطار -ب
لصد إنياح الشراهر آكركم كمػطِر   ػد  ػـ  كمػِل نطػاؽ ال عػاكف بخلػؽ آلِػر يدِػدة مػف لبػؿ     

ر المؤممات الصغِرة ك الم كمػطر  ػُ اليزائػر   لصػد  إ لاد آكركبُ    مثؿ  ُ ديـ ك  طِك
 هِِؼ المؤممات مل م طلبات إل صاد المكؽ.يلٍ   أىِؿ ك  لمِف ال اع الخاص  بما ِمم  ك 

ىػذا آمػاس   ػد رهػز برنػػام  الػديـ يلػٍ  لمػِف ال مػِِر العملػػُ للمؤممػات المعنِػر   مػل ديػػـ 
ليا ك ديـ ملػِط المؤممػر . ك ػـ  نلِػذ ىػذا البرنػام  يلػٍ 1إب هار ك  رلِر الكمائؿ اليدِدة ل مِك

 خطك ِف:
               (EDpme1 ) م كمطرالمؤممات الصغِرة ك ال :  نلِذ برنام  ديـالخطوة األولى

                            (2002-2007.)                                                                                          
 للمؤممػات ال ػدرة ال نا مػِر ر ػل إلػٍ ِيػدؼ آكركبػُ إ لػاد مػل ا لػاؽ بع ػد اليزائػر لامػت

 الصػغِرة المؤممػات ل أىِػؿ مِػدا برنػام   ػُ اٗ لػاؽ ىػذا ِك مثػؿ كالم كمػطر  الصغِرة اليزائِرر
 لطػاع أك الصػنايُ ال طػاع  ػُ  نشػط ال ػُ ك يامػؿ    مػف  شػغؿ أهثػر ال ػُ كالم كمػطر
 المخصصػر ك  ػدر المِزانِػر آينبِػر  المؤممػات أمػاـ الصػمكد مػف ل ػ مهف الصػنايِر الخػدمات
ؿ  إ لػاد طػرؼ مػف ممكلػر ِػكرك ملِػكف    ِػكرك   ِيػا ملِػكف      بمبلػغ البرنػام  ىذا ل مِك
 25مهكنػر مػف  EURO –developpement  ِشرؼ يلٍ  مِِر البرنػام  كلػدة  مػمٍ   2آكربُ

  .3خبراخ أكركبِِف( 4خبِر يزائرم ك  21خبِر دائـ )
 دِمػمبر  ػُ الصػادر النيػائُ ال  ِرػر لمػبكلد أيطػٍ ىػذا البرنػام  ن ػائ  مرضػِر   بلِػث أف 

مؤممػػر  405صػػغِرة ك م كمػػطر     ػػد  ػػـ الػػدخكؿ اللعلػػُ لػػػ  مؤممػػر 668  ػػدمت   ػػد     
مػػف ميمػػكع المؤممػػات الراغبػػر  ػػُ إمػػ لادة مػػف      ضػػمف إيػػراخات ال أىِػػؿ   بمػػا ِعػػادؿ 

 ىػػُ:  المِهانِػػؾيػػؿ المؤممػػات الممػػ لِدة مػػف ىػػذا البرنػػام  ذات نشػػاط صػػنايُ ك   البرنػػام .
كإله ركنِػؾ   الهِمِػاخ  النمػِ     الغذائِػر   الهيربػاخ إنشػاخ   الصػناير كال عػدِف    ييِػزات

                                                 

 العِاشُ زرزار  المؤممات الصغِرة ك الم كمطر اليزائِرر بِف ضركرة ال أىِؿ ك ضغكط إنل اح  - 1
 www.microfinancegateway.org/ لمكلل :  يلٍ اإل صادم   
     PME) ال رهِز يلٍ برنام ت الصغِرة ك الم كمطر  ُ اليزائرمياـ يبد الهِرـ  مِامر  أىِؿ المؤمما - 2
 II 04  ص.  2011منر    09(  ميلر البالث رلـ . 
 غدِر ألمد ملِمر    أىِؿ المؤممات الصغِرة ك الم كمطر  ُ اليزائر) درامر   ِِمِر لبرنام  مِدا(    - 3

 . 78  ص .  2007شيادة مايم ر   يامعر لاصدم مرباح بكرللر   منر     
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   .1كالخبػرات ال يػارب الرلابػر  الصػنايِر  مخبػر كآثػاث  الصػِانر آلذِػر  الخشػب ك اليلػد
 :(EDPme1)حظ١ٍخ اٌزأ١ً٘ فٟ إطبض

كم كمطر   ك ىُ مكزيػر  صغِرة مؤممر     ب ا صؿ لد البرنام         أه كبر     لُ
 : ُ ال طر اليزائرم هما ىك مكض   ُ اليدكؿ المكالُ

ا  ُ ال طر اليزائرم  PME 668(:   كِزل   يدكؿ رلـ)       ييِك

غدِر ألمد ملِمر    أىِؿ المؤممات الصغِرة ك الم كمطر  ُ اليزائر) درامر   ِِمِر  :المصدر
  .  92  مريل مابؽ  ص.لبرنام  مِدا(

     
 ـ ك ص مؤممػر     بػؿ ال أىِػؿ إلػٍ هليػا  خضػل لػـ         المؤممات ىذه أف نيد هما -

 بعػد انمػلبت مؤممػر    ٓف نظػرا   ال أىِػؿ بنشػاطات  عػ٘ لامػت ال ػُ ىػُ (     ػط )
 لامػت ـ ك ص مؤممػر     ك ال شػخِص  يملِػر بعػد انمػلبت    ك   آكلػُ ال شػخِص

أمػا لمػب النشػاط ال ػأىِلُ  يػُ  ليػا.  ػأىِلُ نشػاط أكؿ ان ظػار آكلػُ ك ػُ ال شػخِص بعملِػر
 مكضلر  ُ اليدكؿ المكالُ.

                                                                                                    إٌشبط ٔٛع حست ِؤسسخ     رٛظ٠غ(:   يدكؿ رلـ)

الم كمػػطر  ػػُ اليزائػػر) درامػػر   ِِمِػػر غػػدِر ألمػػد مػػلِمر    أىِػػؿ المؤممػػات الصػػغِرة ك  :المصػػدر  
 .96.  مريل مابؽ  صلبرنام  مِدا(

 برنام  بنياح أشاد آكركبُ اٗ لاد  إف   بادة بف مصطلٍ المِد ال طاع كِزر  صِر  كلمب
                 (     إلػٍ      للل ػرة)    مِػدا برنػام   ػُ يلػٍ الػدخكؿ شػيل الػذم آمػر  1مِػدا

 ػػُ ميػػاؿ إ  ػػاف  PMIك  PMEك مكاصػػلر ال عػػاكف  ػػُ برنػػام  يدِػػد ِػػديـ  ِػػو إ لػػاد آكركبػػُ 
   ِػكـ المشػركع لػد مػيؿ  ػأخرا إلػٍ غاِػر أف  طبِؽ ىػذا إٗ  هنكلكيِا المعلكمات ك إ صاؿ  

 .2014 ـ العمؿ بو إلٍ غاِر         مام
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ر  الينكب الغرب الشرؽ الكمط المناطؽ الييِك
 PME 280 147 174 67يدد

ر  10 26 22 42 النمبر المئِك

ؽ إن اج  ال مِِر المالِر المياٗت  النكيِر ال مِك
 PME 32 138 125 49 61يدد

 15 12 31 34 08 %النمبر 
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  ك الم كمطر ك ال لهـ  ُ  هنكلكيِا نلِذ برنام  ديـ المؤممات الصغِرة :  الثانة  الخطوة
  (2009-2014)  (EDPme 2إي٘ـ ك إ صاؿ)                   

 ػػػػـ ىػػػػذا البرنػػػػام   بمكيػػػػب ي ػػػػد إ لالِػػػػر بػػػػِف اللينػػػػر آكركبِػػػػر ك كزارة الصػػػػنايات ال  لِدِػػػػر ك  
  20141مػارس  31إلػٍ  2008مػارس  03صغِرة ك الم كمطر ك لددت مد و مػفالمؤممات ال

 4ملِػػػكف أكرك ك 40ملِػػػكف أكرك   مػػػاىمت  ِيػػػا اللينػػػر آكركبِػػػر بػػػػ  44بغػػػ٘ؼ مػػػالُ لِم ػػػو 
 ٚاٌصٞ أطاللٗ ِٓ ثسا٠خ شٙطا    ة اٌجطٔبِح ِسح رحس٠س ٚرُ   2مِِ٘ف أكرك مماىمات يزائِرر

ػػؽ مخػػ  ، 2009ِثثبٞ فثثٟ وثثبْ                                                                                                   خبِػػر. 54لط مهػػكف مػػف ك  ػػـ  مػػِِر البرنػػام  مػػف طػػرؼ  ِر
 ىاممػايد خػ٘ؿ مػف كالم كمػطر  الصػغِرة للمؤممػات مباشػر ديػـ   ػدِـ  ضػمف البرنػام  

 نظػاـ لليػكدة إرمػاخ يانػب إلػٍ كاٗ صػاؿ  المعلكمػات  هنكلكيِػا امػ عماؿ ل هثِػؼ كمرا   يػا
ػر ِمػايد المؤممػات  ػأىِلُ المؤممات   يك برنام   لؾ مم كل يلٍ كال ِامر  الصػغِرة اليزائِر

لعب المكؽ   ُ لص يا ك كمِل أدائيا  لمِف يلٍ لدر يا  عِزز يلٍ كالم كمطر  اٗ لاد  ِو ِك
ا آكركبُ الغذائِػر  المؤممات الممػ لِدة  ىػُ الصػنايات  . 3الرئِمُ ممكلو باي باره دكرا ملكِر

 .4مكاد البناخ   الهيرباخ ك إله ركنِؾ  الهِمِاكِات ك  هنكلكيِا إي٘ـ ك إ صاؿ
 (:EDPme2)حظ١ٍخ اٌزأ١ً٘ فٟ إطبض

 هآ ُ : 2014هانت الن ائ   ُ نياِر منر 
- مف لِث الديـ المباشر للشرهات الصغِرة ك الم كمطر(PME) : 
             :5  مكزيػػػر هػػػآ ُ PEM2مؤممػػػر مػػػف اليِػػػؿ الثػػػانُ مػػػف إصػػػ٘لات  336  ػػػد امػػػ لادت    

ر ال رلِػػػر  140 مؤممػػػر  ل ػػػت إيػػػرخات  86 –مؤممػػػر إمػػػ لادت مػػػف ال شػػػخِص ك خطػػػر  طػػػِك
ػػػؽ  110 –خاصػػػر ٓيػػػؿ  رلِ يػػػا  ف ك الممػػػايدات ال  نِػػػر يػػػف طِر مؤممػػػر إمػػػ لادت مػػػف ال هػػػِك

 العمؿ بالشراهر مل  م ر يمعِات مينِر مل ر ر ىُ:
UNOP)                          union national des operateurs de la pharmaçie    )   

                (APAB )                  Association des Producteurs Algériens de Boissons 
                                           Associationdes Briquetiers Algériens   (ABA)  

            Bourse Algérienne de Sous-traitance et de Partenariat    (BASTP) 

                                                 
1
 -  Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la cooperation UE- Algerie, op cit, p.22. 

  أطركلرلمِف ِلُ   لِاس  عالِر برام  المؤممات الصغِرة ك الم كمطر  ُ دكؿ المغرب العربُ   - 2
 . 222  221  ص ص.  2013 لمماف  منر  –ده كراه  يامعر أبُ بهر بل اِد     

 . 147مياـ يبد الهِرـ   مريل مابؽ   ص.  - 3
 . 222  مريل مابؽ   ص.  لمِف ِلُ - 4

5
 --  Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la cooperation UE- Algerie, op cit, p.23 
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             (AITA)                        Algerian Information Technology Association    
                  ( FCE)                                  Forum des Chefs d’Entreprise               

                                              

ف مػل إ لػاد  20 ـ  نظِـ  2013-2011خ٘ؿ الل رة  الػكطنُ للم عػاملِف الصػِادلر كلػدة  هػِك
إم لادت منيا مؤممات إن اج الصِدٗنُ  ُ المياٗت ال الِر: يلـ ال ِاس   الصِانر  ال ػدلِؽ 
مل المكردِف  مؤشرات إن اج    للِؿ المخاطر  النظا ر   أمف ك مرالبر اليػكدة   آمػف البِئػُ 

ف المهكنِ شػرهر مػف ال هػكِف الم ػدـ مػف  22مكع مدِر  نلِذم لمي 245  بلِث ام لاد  فك  هِك
 . PEM IIطرؼ خبراخ 

-   اٌزب١ٌخ اٌؼٕبطط اٌسػُ ٘صا رضّٓ  : اٌّؤسسبرٟ اٌسػُِٓ ح١
1
 : 

ر الكطنِػر الكهالػر ديػـ -  البرنػام   نلِػذ يػف الممػؤكلر الم كمػطر ك الصػغِرة المؤممػات ل طػِك
 الكطنُ لل أىِؿ .

 ك نلِػذ ٕنشػاخ اٗمػ ثمار  رلِػر ك الم كمػطر ك الصػغِرة لمؤممػات اك  لصػناير ا كزارة ممػايد -
  الصنايِر. المراهز ال  نِر

ر اٗمػ ثمار  رلِػر ك الم كمػطر ك الصػغِرة المؤممػات ك الصػناير كزارة ممػايد -  ل طػِك
 المناكلر. إم را ِيِر

 للمؤممات. ال شغِلِر آيماؿ بِئر ديـ  ُ المماىمر -
 الم كمطر. ك الصغِرة للمؤممات ال ركض لضماف الكطنُ النظاـ ديـ  ُ المماىمر -
 .الم كمطر ك لصغِرةا المؤممات ديـ ىِاهؿ ك ليمعِاتـ ادي  ُ المماىمر -
-  2ِلُ ما الديـ ىذا  ضمف لِث  :اليكدة ديـمف لِث: 
( ٚ                ISO 17025االػزّثبز) زػثُ ِثٓ اٌّسزف١سح اٌّطبثمخ رم١١ُ ١٘ئبد اذز١بض إخطاءاد إػساز -      

        (ISO 17020) 
 . ISO 9001 3ديـ المعيد الكطنُ للملهِر الصنايِر اليزائِرر ل نلِذ نظاـ إدارة اليكدة  -  
 اليِئر كالم كمطر ك الصغِرة كالمؤممات الصناير كزارة لديـ كخاصر ملددة مشاِرل إيداد -  

 ال انكنِر . لل ِامر الكطنُ لل  ِِس ك الدِكاف اليزائرم المعيد ل٘ي ماد ك اليزائِرر     

                                                 
1
ينانُ مامِر  مِامر  أىِؿ المؤممات الصغِرة ك الم كمطر  ُ اليزائر ك أثرىا يلٍ  نا مِ يا) درامر  - 

 www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/276/4/6/7846     ِِمِر(   يلٍ المكلل :
 . 148مياـ يبد الهِرـ   مريل مابؽ   ص. -2
 . 243ينانُ مامِر   مريل مابؽ   ص.  -3
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 الممػ لِدِف ل لدِػد اليػكدة ىِئػات بممػاىمر المطاب ػر ل  ِِـ ىِئر      ضـ أكلِر لائمر إيداد-
 البرنام . مف

  ل صاد اليزائرم  ُ إطار ديـ  نكِل إ :الخطوة الثالث 
ِيػػػدد ممػػػ  بؿ إل صػػػاد  خطػػػرلل  لِػػػؿ مػػػف ال بعِػػػر إل صػػػادِر للملركلػػػات الػػػذم أصػػػب  يامػػػؿ 

        نعر الم  دمػػػر  ػػػُ المػػػكؽ العالمِػػػر اليزائػػػرم   ٓنػػػو ثػػػركة زائلػػػر ِػػػ لهـ  ػػػُ مػػػعرىا الػػػدكؿ المصػػػ
ك بػػػػدخكليا  ػػػػُ شػػػػراهر مػػػػل إ لػػػػاد آكركبػػػػُ  ػػػػُ آللِػػػػر اليدِػػػػدة     ػػػػد رهػػػػزت اليزائػػػػر يلػػػػٍ 

ػػر غِػػر لطػػاع الط ػػل إل صػػادىا  ػػُ لطايػػات ذات أكلِك الػػر ال  لِدِػػر  كشػػملت ىػػذه إمػػ را ِيِر  نِك
ال طايػػػات هػػػؿ مػػػف الزرايػػػر ك الزرايػػػر الصػػػنايِر ك المػػػِالر ك الصػػػِد البلػػػرم   بلِػػػث مػػػاىـ 

رىػػا بعػػدة ألِػػات م طػػكرة كبغػػ٘ؼ مػػالُ لػػدر بػػػ  ملِػػكف  17.5إ لػػاد آكركبػػُ إصػػ٘ليا ك  طِك
 :  1أكرك .  مت ىذه إص٘لات  ُ ش ِف

 : ع الزراير ك الزراير الصنايِر ك المِالر ديِـ مشاِرل  ُ لطا:  الشق األول
) (DIVECO 1)أطلػػػػؽ يلػػػػٍ ىػػػػذا البرنػػػػام  مصػػػػػطل     diversificationإخ صػػػػػارا لمليػػػػـك

économique (  الػػػذم ِيػػػدؼ إلػػػٍ  لمػػػِف إنيػػػازات إل صػػػادِر مػػػف لِػػػث) ال نا مػػػِر    ػػػك ِر
المؤممػػر المعنِػػر مناصػب الشػػغؿ   ال صػػدِر(   يلػػٍ ىػػذا آمػػاس   ػػد هػػاف الػػديـ يلػػٍ ممػػ كل 

 بهؿ لطاع   بلِث  ـ ال كصؿ إلٍ الن ائ  ال الِر:
لِر  -أ  :  (MADR)  ُ لطاع الزراير :  يلٍ مم كل كزارة الل٘لر ك ال نمِر الِر
نِر ل عِزز ال درات البشِرر   د  ـ  ديِـ ىذا ال طاع باّ  -     ٗت الزرايِر اللدِثر ك برام   هِك

              مم لِد .                                         590دكرة شارؾ  ِيا  40ال  نِر للعاملِف بيذا ال طاع   بلِث  ـ  نظِـ       
 لمِف مم كل ال طبِ ات  ُ مياؿ الصلر النبا ِر ك ال  نِات النبا ِر ك البِطرة يلٍ خطٍ    -

 إ لاد آكركبُ . 
 صنايِر :   ـ العمؿ يلٍ  ل ِؽ ما ِلُ : ُ لطاع الزراع ال -ب

 كضل نظاـ م ابعر ك   ِِـ لمشاِرل الزراير الغذائِر  ُ إطار إم را ِيِر ال صنِل .                            -    

                                                 
1 -   Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la cooperation UE- Algerie, Edition  

                         2014 , p.28  

                                                                           
 - Ministère de l’Agriculture et de développement rural 
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ف ٕطارات ال طاع  ُ مِادِف: النكيِػر   الم ابعػر ك كضػل الع٘مػات ك  –     إيداد برنام   هِك
نِػر  شػارؾ  ِيػا  12راخ رللػر درامػِر كالػدة ك الشيادة   بلِث  ػـ إيػ ممػ لِد  ػُ  203دكرة  هِك

 ال طاع . 
  لمِف إطارات آمف الصلُ الغذائُ .   -   
ػػػػػػػػػت  –    ػػػػػػػػز لػػػػػػػػػدرات إدارة ال مػػػػػػػػػِِر ٓربعػػػػػػػػر منظمػػػػػػػػػات مينِػػػػػػػػػر نمكذيِػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػُ إن ػػػػػػػػػاج ِز  عِز

رة   (Oleifacteurs)الِز كف  بياِر    ِزم كزك   ك مصنل الللِب بغرداِر .  ىُ:  البِك
لطاع المِالر: ل د  ـ إيداد برنػام  مرا  ػر ىػاـ لػكزارة المػِالر ك النشػاط اللر ػُ الػذم رهػز  -جـ

 يلٍ :
 : ر ال ُ  رهز يلٍ أربعر معاِِر ىـاليكدة المِالِالديـ المباشر يلٍ مم كل مخطط  -   

ف  المرا  ر  ُ            الملص اتا ِيِر   إ صاٗت) دلِؿ اليكدة لضِر إم ر النكيِر  ال هِك
  .  www.qualitetourisme.dz:siteweb –برام  إذايِر  آ ٘ـ ك هذلؾ مكلل الكاب      
ر لدرات المؤممات المِالِر  ُ مياؿ مكؽ  مِِر المكارد البشِرر ك  مِِر نظاـ  –      طِك

 المعلكمات.     
 (:aquaculture   ربِر المائِات)(pêche) ديِـ مشاِرل  الصِد البلرم:  الشق الثاني 

 :1الذم اى ـ ب ديِـ ال طاع مف لِث (DIVECO2)أطلؽ يلٍ ىذا البرنام  مصطل        
      كِر لدرات المؤممات العمكمِر مف لِث ال مِِر ك ال أطِر .                                                      -    
 مات المينِر ل طاع الصِد البلرم  عِزز لدرات المنظ –    
  (3126-3116عشرة  من الشراك )تقةةم حصةم     ;المطمب الثالث  

 ارااقةلالواعتماد إصالحات ال تخمو من                         
  ُ هلم ِف : خِبر آمؿ ك الطمكح ِمهف أف نلخص مشركع برشلكنر مف كيير نظر اليزائر  
ِهمف  ُ المعاِِر المخ لطر ك الغامضر ألِانا ال ُ  ضمن يا نصكص    إلباط ك خِبر آمؿ 

إمػػػػ را ِيِر ال ػػػػُ يػػػػاخ بيػػػػا ىػػػػذا ؼ ا الطمػػػػكح ك آمػػػػؿ ِ مثػػػػؿ  ػػػػُ آىػػػػداإيػػػػ٘ف برشػػػػلكنر  أمػػػػ
  :المشركع  يلٍ ىذا آماس   د صرح كِزر الخاريِر المابؽ ملمد بياكم لائ٘

                                                 
1 - Délégation de l’union européenne en Algérie , Rapport sur la cooperation UE- Algerie,op cit, 

                                     P .31 . 

http://www.qualitetourisme.dz:site
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اليزائر ٗ   منٍ أف ِ ـ  بِرر الن ائ  الم كاضعر لعشر منكات مف الشراهر بام ِاخ الشرهاخ أك  «
ة ليػذا إطػار ل ل ِػؽ ِػـ د عػر يدِػد يدـ  شيِعيـ يلٍ ذلؾ   بؿ ن منٍ الممايدة مػف أيػؿ   ػد

  . » 1شراهر ل ِ ِر م كازنر ك كايدة
   ِِـ ك مرايعر إ لاؽ الشراهر  اليزائِرر آكركبِر :الررع األول

ػد مػف  ل د بػِف   ِػِـ إ لػاؽ الشػراهر ال ػُ صػادؽ يلِػو الطػرؼ آكركبػُ ك اليزائػرم بعػد مػركر أِز
أىػـ الصػعكبات ال ػُ يرللػت ممػار   2005يشر مػنكات  مػف دخػكؿ إ لالِػر لِػز ال نلِػذ مػنر 
  نلِذ إ لالِر   ك هاف الم ضرر آكؿ ىك اليزائر.

   I-  2ىُممت ىذه العرالِؿ مخ لؼ يكانب إ لالِر   : اليزائِرر آكركبِر الخ٘ ات                                                   : 
   -I1- ُاليانب المِامُ ك آمن  :   

ِبػػػػدك مػػػػف خػػػػ٘ؿ إ لالِػػػػر أف دكؿ ينػػػػكب الم كمػػػػط ىػػػػُ المعنِػػػػر ب طبِػػػػؽ نصػػػػكص           
 .مل غِاب ال انكف إ لالِر ٓنيا ألؿ دِم راطِر

ضػماف إمػ مراِرر  يلػٍإىماؿ مؤممات المي مل المدنُ الم كمطِر ال ُ بإمهانيػا الملا ظػر  -
كع برشػلكنر لػـ ِمػم  بإنشػاخ العناصػر  ُ لالر لدكث أزمات أك   لبػات  ػُ الع٘لػات   إف مشػر 

ػر  غِر الدكلِػر   همػا أف إي مػاده يلػٍ ن ػؿ الدِم راطِػر إلػٍ دكؿ ينػكب الم كمػط ٗ ِمػن  آكلِك
 . 3نياح المشركع الم كمطُٕ
 I- 2- ُاليانب إل صادم ك المال  :   

 ل ِػػؽ ذلػػؾ لػػد اليػػدؼ آمامػػُ مػػف إ لالِػػر ىػػك إنشػػاخ منط ػػر إزدىػػار مشػػ رهر   لهػػف         
إصطدـ بعائؽ المدِكنِر الذم   خبط  ِو مخ لؼ الدكؿ الل ِرة  ُ لكض الم كمط   لهػف  ل ِػؽ 

ػؿ بالشػراهر إل صػادِر ك المالِػر مػف أيػؿ إنشػاخ منط ػر  بػادؿ لػر  (ZLE)ذلؾ يلػٍ المػدل الطِك
 ػػأثِر  لػػو الػػذم هػػاف  4(OMC) ػػُ إطػػار إل ػػراـ مبػػادئ منظمػػر ال يػػارة العالمِػػر 2012 ػػُ مػػنر 

ِػػ ـ   OMC  ٓف النظػػاـ ال يػػارم الم عػػدد آطػػراؼ  ػػُ مػػلبُ يلػػٍ الػػدكؿ الضػػعِلر مثػػؿ اليزائػػر

                                                 
1 - Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie,  

        op cit , P .141 . 
2
 -  khoudir leguefche , op cit . 

3
 - Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie,  

      op cit , P .148 . 

4
 الصادرة  31  يِردة رممِر رلـ  2005أ ِرؿ 27المؤرخ  ُ  05/159مف المرمـك الرئامُ رؽ  06المادة  -  

 .2005أ ِرؿ 30ب اِر           
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ىُ لايدة أمامِر  ػُ  إللِمِر  ُ ظؿ العكلمر ك مبدأ الدكلر آكلٍ بالرياِر ي د إ لالِات  ياِرر
OMC . ك ىذا ِعرض اليزائر لمنا مر لكِر ك إل صادىا ىش ك م دىكر   

I-3-  ال يارم اليانب:   
لالِػػر يلػػٍ لمػػاب المرهػػز ال يػػارم لٖ لػػاد آكركبػػُ ظػػؿ ِ عػػزز بامػػ مرار منػػذ إبػػراـ إ        

ػر خػارج  2015إلػٍ  2005خ٘ؿ المدة المم دة مػف  إل صاد الكطنُ ميمػكع الصػادرات اليزائِر
ر 14ٓكركبػػُ لػػـ   عػػدل الملركلػػات نلػػك إ لػػاد ا اليزائػػر مػػف بِنمػػا بلغػػت كاردات   ملِػػار دٗك

ر بمعػػػدؿ  220إ لػػػاد آكركبػػػُ    ػػػد بلغػػػت  ملِػػػار مػػػنكِا   ك خػػػ٘ؿ نلػػػس الل ػػػرة 22ملِػػػار دٗك
ر منر  597صادرات اليزائر خارج الملركلات   ملِػار  2.3لعت إلٍ   ثـ ار  2005ملِكف دٗك

ر مػػػػنر  ر مػػػػنر  1.6  ك بعػػػػدىا انخلضػػػػت إلػػػػٍ  2014دٗك    ػػػػُ لػػػػِف أف  20151ملِػػػػار دٗك
ر إمػػػ ثمار آينبػػػُ إ لا لِػػػر  ػػػنص يلػػػٍ  رلِػػػر صػػػادرات اليزائػػػر خػػػارج الملركلػػػات ك  طػػػِك

ك ِعػكد ييػز المِػزاف ال يػارم اليزائػرم إلػٍ ميمكيػر مػف العكامػؿ أمامػيا  المباشػر  ػُ اليزائػر.
 اليزائػػػرال ػػػُ باشػػػرت  ِيػػػا  ىػػػك النمػػػك الملػػػرط  ػػػُ الػػػكاردات بمػػػبب البػػػرام  إمػػػ ثماِرر الضػػػخمر

ال ل ِػػػر ك ال كمػػػل  ػػػُ إ الػػػر الخػػػدمات )إمػػػهاف   المِػػػاه   الطالػػػر  الرياِػػػر  البنِػػػر ل لمػػػِف
ملِػػػار  525لُ ( بغػػػ٘ؼ مػػا2004-2001الصػػلِر(   ػػُ البداِػػػر برنػػام  إنعػػػاش إل صػػادم)

( بغػػػػ٘ؼ مػػػػالُ لػػػػػكالُ 2009-2005البرنػػػػام  ال همِلػػػػػُ لػػػػديـ النمػػػػك ) دِنػػػػار يزائػػػػرم   ثػػػػـ 
  286خِرا برنام  ديـ المخطط الخمامُ بغ٘ؼ مالُ ملِار دِنار يزائرم   ك أ 4202.7

هػػػػُ ر أمِر               مػػػػيؿ إر لػػػػاع مضػػػػطرد  ػػػػُ الػػػػكاردات  2010   ك بالخصػػػػكص منػػػػذ مػػػػنر 2ملِػػػار دٗك
ك انخلػػاض  ػػُ الصػػادرات مػػف أيػػؿ إنيػػاز المشػػاِرل ال ػػُ بػػادرت بيػػا اليزائػػر  ػػُ إطػػار المِامػػر 

 .اليدكؿ ال الُ  نوِ الذم ِب مما انعهس ملبا يلٍ  غطِر الصادرات للكاردات لليكار آكركبِر 
 (2013-2000( :  طكر نمبر  غطِر الصادرات إلٍ الكاردات )  يدكؿ رلـ )

 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 2000 المنكات
 غطِر 

الصادرات 
 للكاردات

202 167 139 160 156 196 223 223 167 98 122 136 130 109 

بف ممِنر يِززة   الشراهر آكركيزائِرر بِف م طلبات إنل اح إل صادم ك ال نمِر المم  لر  ميلر  المصدر:
 .5.  ص 2011  يامعر بمهرة  منر  09البالث   رلـ 

                                                 
1- www.algeria-watch.org/ fr  
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 نو اليدكؿِهما أف الكلدة ال ِمِر للكاردات لد بلغت ضعؼ الكلدة ال ِمِر للصادرات هما ِب
 .      ال الُ

  
( : نمبر  طكر الصادرات   يدكؿ رلـ) 

 .(2013-2008إلٍ الكاردات  ُ اليزائر)
مف إن اج البالث بإي ماد يلٍ  المصدر:  

 .2015 الصادر  ُ نك مبر(     GTMO)المريل  مف  13ص . 1.9ك اليدكؿ 1.8اليدكؿ 
 
ال لهِػؾ اليمرهػُ الػذم شػريت  ِػو اليزائػر ك ر ػل اللماِػر   1لمب المدِِرر العامػر لليمػارؾ  -

ر( منػذ دخػكؿ  7ملِػار دِنػار)  700خمػارة  ريلٍ المن يات المللِر   لػد هلػؼ اليزائػ ملِػار دٗك
 إ لالِر لِز ال نلِذ.

I-4-   ال هنكلكيُاليانب إم ثمارم ك: 
ػػادة  ػػُ ا مػػاع  اللػػرؽ  ػػُ           ػػاليزائر لػػـ  ػػني   ػػُ 1995النمػػك بػػِف الضػػل ِف منػػذ مػػنر  ِز

  ك بػػذلؾ  ع بػػر  ك اللػػد مػػف  لػػالـ البطالػػرك ٗ  ػػُ ديػػـ النمػػك أ (IDE)يػػذب إمػػ ثمار المباشػػر
اليزائػػػػر مػػػػكؽ رابلػػػػر للمػػػػلل آكركبِػػػػر ك لِمػػػػت أرضػػػػِر لٖمػػػػ ثمار آينبػػػػُ المباشػػػػر    ػػػػرغـ 
د المكؽ آكركبِر بالمكاد الطالكِر    لـ نميؿ  ُ الم ابؿ  طكر  ُ  خصكصِر اليزائر  ُ  زِك

ُ لػكض مػف ليػـ إمػ ثمارات  ػ     إم ثمار المباشػر  ػُ ىػذا الميػاؿ الػذم بلغػت نمػب و 
  مػػػل غِػػػاب  ػػػاـ  ػػػُ ن ػػػؿ  2( مِ٘ػػػِف أكرك7إلػػػٍ  6آبػػػِض الم كمػػػط   أم لػػػـ   يػػػاكز ) رالبلػػػ

 34ال هنكلكيِر إلٍ اليزائر
لملرر الشؤكف إل صادِر  ُ إذاير بُ بػُ مػُ  ػُ إنهل ػرا المػِد)أندرككهر( ِشػِر  ك  ُ   ِرر

ِطلػػػؽ يلِػػػو بآمػػػكاؽ الناشػػػئر  ػػػُ العػػػالـ    ػػػد  مػػػا  ِػػػو إلػػػٍ انخلػػػاض  ػػػد ؽ رؤكس آمػػػكاؿ إلػػػٍ
ك لمػػب الدرامػػر  مػػنكات  10كل ليػػا منػػذ إلػػٍ أدنػػٍ ممػػ  2002 رايعػػت ىػػذه إمػػ ثمارات يػػاـ 

ؿ الدكلُ ك أيلنت ينيا إذاير لندت  ُ  أف إم ثمارات  17/01/2003ال ُ أيدىا معيد ال مِك
ػؿ الػدكلُ   ك مػف بػِف آمػكاؽ الن2001 ػُ يػاـ  %10 رايعت بنمبر  اشػئر لمػب معيػد ال مِك

                                                 

  http://www.eco-: ب . لهِـ   خمائر اليزائر  مف ال لهِؾ اليمرهُ مل إ لاد آكركبُ   يلٍ المكلل  - -1 

algeria.com/content  10/11/2017:   اِر  الللص 
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3- http:// www.algeria-watch.org/ fr, consulté le 17/   /     

 اٌٛاضزاد اٌظبزضاد اٌسٕٛاد

2008 492 932 

2010 413 1018 

2012 585 938 

2013 545 1018 

http://www.algeria-watch.org/
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 أ ُ هؿ مف مصر  اليزائر   كنس ك المغرب  ػُ المنط ػر العربِػر إلػٍ يانػب ينػكب إ ِر ِػا  إذ 
ر 3.8انخلضت إم ثمارات إلٍ  ر منر  9.3م ابؿ  2002ياـ  ملِار دٗك  .20011ملِار دٗك

I-5-  ُاليانب إي مايُ   الث ا ُ ك إنمان : 
 كمػػػِل مشػػػركع آكركم كمػػػطُ إلػػػٍ مِػػػادِف أخػػػرل لػػػو معػػػاِِر مِامػػػِر ك أمنِػػػر ك طػػػابل        

ىك يائؽ أماـ لرهر  ن ػؿ  (schengen)فإلٍ غلؽ اللدكد ك  طبِؽ نظاـ شِنغاليكِر   مما أدل 
ميؿ دخكؿ ما ِلكؽ  1985بِف اليزائر ك  رنما     بؿ منر  لدثآشخاص إلٍ أكركبا   هما 

  ثػـ أر لػل  50.000إنخلػض إلػٍ    ك يشػر مػنكات بعػدكف يزائػرم إلػٍ  رنمػا خػ٘ؿ المػنر ملِ
 24شخص خاصر بعد آزمر إل صادِر آكركبِر 300.000إلٍ 
ربػػط الييػػرة إلػػػٍ أكركبػػا بلهػػرة إمػػػ٘ـ ك الممػػلمِف   ممػػا أدل إلػػػٍ  نػػامُ نزايػػات الهراىِػػػر  - 

كركبِػػػر   ك أمػػػا مػػػا اصػػػطل  يلِػػػو إمػػػ٘مك ك ِا           ( داخػػػؿ المي معػػػات اxénophobieٓلٔيانػػػب )
(islamophobie ك ىػػُ ظػػاىرة مِػػزت ال ) ِػػر الهكنِػػر المظلمػػر همػػا كصػػليا أللػػف  ػػك لر)رAlvin 

Toffler)3   آكركبػُ  خػدـ المصػال  آكركبِػرإف إم را ِيِر ملاربر الييرة مف طرؼ إ لػاد  
 إل صػادِر  لدم ػو الملكضػِر آكركبِػر هػاف إمػ يابر لل لػدِاتٓف برنام  الييرة الشػريِر الػذم 

مِامر يدِػدة مػمِت  2005ك الدِم راطِر   بلِث  ضمف ىذا البرنام  الذم كضل  ُ دِممبر 
ػد مػف نِزػؼ ىيػرة آدمغػر ك ِعمػؽ مػف Immigration sélectiveبػالييرة إن  ائِػر) (   ك ىػذا ِِز

 بِف دكؿ الشماؿ ك الينكب  ُ لكض البلر آبِض الم كمط .اليكة إي مايِر ك إل صادِر 
II- أمباب  طكر الخ٘ ات اليزائِرر آكركبِر: 
ػػػػر ال ػػػػُ زادت مػػػػف يمػػػػؽ الخ٘ ػػػػات بػػػػِف     الضػػػػركرة  مػػػػ كيب الكلػػػػكؼ يلػػػػٍ آمػػػػباب اليكىِر

 مرلل ِف: يلٍك ال ُ نكيزىا  الطر ِف 
     ــى ــ  األول   رايػػل النمػػك إل صػػادم آكركبػػُ بمػػبب آزمػػر إل صػػادِر العالمِػػر :المرحم
   رض يلٍ اليزائر  بنُ مِامر  ياِرر يدِدة مػل إ لػاد آكركبػُ   هانػت مػببا  2008منر 

  إف شػػركع اليزائػػر  ػػُ مِامػػر إنل ػػاح يلػػٍ المػػكؽ ك إلغػػاخ   ػػُ  ػػك ر الع٘لػػات بػػِف الطػػر ِف
مػػػايد يلػػػٍ إنليػػػار خلػػػؽ منط ػػػر ال بػػػادؿ ال يػػػارم اللػػػر ر مػػػف أيػػػؿ ال ػػػدِريُ لللػػػكايز اليمرهِػػػ

                                                 
 ضِاخ ميِد المكمكم   اللداثر ك اليِمنر إل صادِر ك معكلات ال نمِر  دِكاف المطبكيات  - 1

 131ص.     2004اليامعِر اليزائر  منر     
2- Jean Robert Henry,la méditerranée occidentale en quête d’un destin , op cit .    

 . 140ص .  مريل مابؽ    معمر ملِـ    - 3
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ػر مػف إ لػاد آكركبػُ مػنر  النشاط ال يارم اليزائػرم آكركبػُ   بلِػث بلغػت الػكاردات اليزائِر
ر)  31لِمػػر  2008 ػػر(    ملِػػار دٗك بعػػد مػػركر أربػػل مػػنكات   ػػط مػػف  مػػف الػػكاردات اليزائِر

ػر ال يػارة الخاريِػر اليزائػرم يػف  نػامُ  2005دخكؿ إ لالِر لِز ال نلِذ إب داخ مف    يبر كِز
ر لٖ لػػػاد آكركبػػػُ   1صػػػدِر  الػػػكاردات مػػػف إ لػػػاد آكركبػػػُ ب كلػػػو ر مػػػف أيػػػؿ   مػػػ كرد  دٗك

ر 20اليزائػر    -pour un dollar exporté vers L’UE , L’Algérie importe   dollar-ر .1دٗك
ػر ك  مما زاد مػف  ػا كرة إمػ راد ك نِزػؼ العملػر الصػعبر مػف المؤممػات البنهِػر ك المالِػر اليزائِر

 لدة  ُ ييز المِزاف ال يارم .
أمػاـ ىػػذا الكضػػل مػػاريت اليزائػػر إلػػٍ إ خػػاذ إيػػراخات يدِػػدة لل هِػػؼ مػػل الكضػػل إل صػػادم ك  

 ال يارم العالمُ النا   يف آزمر إل صادِر لٔللِر اليدِدة منيا:
  ك  ػُ شػ و المػر بط بال يػارة الخاريِػر لليزائػر   2009 ُ لانكف المالِر ال همِلُ امنر  -     

    شرهات آينبِر المم كردة ك النشطر  ػُ اليزائػر رأمػماليا بنمػبر نص يلٍ ضركرة     ال
 .2لصال  المم ثمِرف الكطنِِف

ال ػػػُ   خاصػػػر الم عل ػػػر بشػػػراخ المػػػِاراتمػػػا يػػػدا الع ػػػارات(   )إلغػػػاخ ال ػػػركض إمػػػ ي٘هِر -    
 . 3ماىمت  ُ  ضخـ  ا كرة إم راد مف إ لاد آكركبُ   ك ام بداليا بال رض المندم

 رض إيراخات يدِدة  شدد يلٍ شركط إنشاخ شرهات إم راد ك ال صػدِر   ال ػُ يعلػت  -    
المئػػػات مػػػف ىػػػذه الشػػػرهات إمػػػا   كلػػػؼ أك   لػػػص مػػػف نشػػػاطات إمػػػ راد   ك أخػػػذت الصػػػادرات 

ال ػػُ  مػػ كرد  (2009مػػنر    آكركبِػػر نلػػك اليزائػػر   رايػػل خاصػػر مػػل  رنمػػا) بلغػػت نمػػبر 
مِِ٘ػر أكرك مػنكِا( ك الػذم  5مػف ميمػكع كاردا يػا الخاريِػر) ب ِمػر     لُ منيا اليزائػر لػكا

ا ِلكؽ  ا.1 ل ؽ بو  رنما  ائضا  ياِر  ملِار أكرك منِك
أمػػػاـ ىػػػذا الكضػػػل الم ػػػدىكر بػػػِف الطػػػر ِف   ك لبػػػؿ إنع ػػػاد ميلػػػس الشػػػراهر آكركبػػػُ اليزائػػػرم  

ر الخاريِػػػر لٖ لػػػاد آكركبػػػُ بعثػػػت الممثلػػػر للمِامػػػِ 2009يػػػكاف 02بالبركهمػػػؿ   ك  ػػػُ ِػػػـك 
ػػر ال يػػارة المػػابؽ الياشػػمُ يعبػػكب    عبػػر  ِيػػا يػػف ر ػػض دكؿ  هػػا ِرف أشػػ كف رمػػالر إلػػٍ كِز
                                                 
1
 - Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie,  

            op cit , P .141 . 

2
 194ماِؿ معِد   مريل مابؽ    - 

3
 مراد ِكنس   يبد اللمِد مرغِت  مم  بؿ إنل اح ال يارم  ُ اليزائر  ُ ضكخ النمك الملرط للكاردات    - 

لِر لٖل صاد اليزائرم  لت مكضكع  مداخلر        هلِر العلـك 2016أ ِرؿ  25   ُ بـك   البدائؿ ال مِك
 .09 ص.إل صادِر ك يلـك ال مِِر  يامعر الصدِؽ بف ِلُ  يِيؿ     
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ببنكد إ لاؽ  زاميا إ لاد آكركبُ لٖيراخات الم خذة مف طرؼ اليزائر   م يمر اليزائر بعدـ إل
هِػؼ ىػذا الػرد آكركبػُ بأنػو  ػدخؿ  الشراهر الثنائِر بِف الطر ِف   أما يف الطػرؼ اليزائػرم   ػد

  . 1 ُ الشؤكف الداخلِر لليزائر ك مماس بمِاد يا
 لِػػث لامػػت اليزائػػر ب يمِػػد ألػػادم لٖم ِػػازات  2010إمػػ مر الخػػ٘ؼ بػػِف الطػػر ِف إلػػٍ مػػنر 

ت مػػػػػف  لِػػػػػر الممنكلػػػػػر لٖ لػػػػػاد آكركبػػػػػُ بمكيػػػػػب إ لػػػػػاؽ الشػػػػػراهر   ك بعػػػػػد ثمانِػػػػػر يػػػػػٗك ال عِر
شاخ منط ر ال بادؿ اللر الم ػررة  ػُ نالعمِرة  ـ ال كصؿ إلٍ لؿ كمط لكؿ  أيِؿ إالملاكضات 

 . 20202إلٍ  2017
ر الب ػركؿ  ػُ بمػبب إنخلػاض أمػعا 2015ر اللالِػر مػنر بعد الصدمر الب ركلِػ ; المرحم  الثانة 

ػر   ك  ػُ اي مػاع برئامػر  المكؽ العالمِر   أدل إلٍ  ياكم كاردات اليزائر مف ىذه المػادة اللِِك
طالػب بإيػادة النظػر  2015الرئِس يبد العِزز بك للِ ر    إف ميلس الكزراخ المنع د  ُ أه ػكبر 

 ػُ   ِػِـ بنػكد إ لالِػر الشػراهر ال ػُ  ربطػػو مػل إ لػاد آكركبػُ   خاصػر اليانػب إل صػػادم ك 
   مف منطلؽ المبادئ ال الِر : 3نياال يارم م

       لػد  2005مػنر الظركؼ ال ُ  ـ  ِيا المصادلر ك إمضاخ النيائُ يلٍ إ لالِػر الشػراهر
ا .   غِرت يذِر

       . ُن ائ  ال عاكف زادت مف  يكة ال نمِر لصال  إ لاد آكركب 
        ضعؼ إم ثمارات آكركبِر  ُ اليزائر   الذم هاف مف الملػركض أف  عػكض الػن ص

  ُ إرادات اليمرهِر للخِزنر اليزائِرر   ك  مايد يلٍ نشأة نمِ  إن ايُ كطنُ  نا مُ .
أخطػػػػرت اليزائػػػػر رئػػػػِس الدبلكمامػػػػِر آكركبِػػػػر  طالػػػػب  ِػػػػو رمػػػػمِا  ػػػػ    2015ك  ػػػػُ مػػػػب مبر 

 كصػِر  21بكثِ ػر  شػمؿ مر ػؽ   رؾ ك مكضكيُ ل نلِذ إ لػاؽ الشػراهر ملاكضات لكؿ   ِِـ مش
آكركبػُ   ػُ إطػار اليػدؼ الممػطر  الػذم – مػم  بإيػادة بعػث الشػراهر بػِف الطػر ِف اليزائػرم 

ػر  ػُ  ِضل الع٘لات إل صػادِر  ػُ يػكىر ال عػاكف مػف أيػؿ مرا  ػر مييػكدات اللهكمػر اليزائِر
ػػز الصػػادر  ػػل إل صػػاد ك  عِز ات خػػارج الملركلػػات ك  نمِػػر الخبػػرات إل صػػادِر ك إل صػػاد  نِك

ر إل صاد الشامؿ للطابل إي مايُ  . 4الرلمُ ك   ِك

                                                 
1
 . 68  ص.  2008أماؿ ِكملُ   بلكث  ُ ي٘لات ال عاكف الدكلُ   دار ىكمر للنشر   اليزائر   منر  - 

2
 - http://www.medafco.org/ar/taxonomy/term/11855 .Association Algérie- Union européenne, source: al-fadjr 

3
 - - http://  www.algeria-watch.org/ fr , consulté le 17/   /     

4
 - WWW.elwassat.com . 

http://www.medafco.org/ar/taxonomy/term/11855%20.Association
http://www.algeria-watch.org/
http://www.elwassat.com/
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ػػر ك  ر الع٘لػػات إمػػ ثماِرر ك الشػػراهات بػػِف الشػػرهات اليزائِر همػػا شػػملت ىػػذه ال كصػػِات  طػػِك
 آكركبُ  ُ اليزائر.نظِر يا آكركبِر   ك ضماف  د ؽ إن ايِر إم ثمار المباشر 

ك نشػػػِر  ػػػُ ىػػػذا الصػػػدد أف ىػػػذه ال كصػػػِات لػػػد  زامنػػػت مػػػل إمػػػ هماؿ  الطر ػػػاف ك إنيػػػاخ كثِ ػػػر 
ػػات المشػػ رهر الم عل ػػر بمِامػػر اليػػكار آكركبِػػر   ال ػػُ طالبػػت  مشػػ رهر أخػػرل بخصػػكص آكلِك

  ِيا اليزائر بما ِلُ :
ػػػػر ك ال ِػػػػادة ك ال ػػػػرارات  -          طيِػػػػر المِامػػػػر آكركبِػػػػر لليػػػػكار ال  لِدِػػػػر مػػػػف نزيػػػػر آبِك

ػػػر إنلرادِػػػر  ك اي مػػػاد نيػػػ  يدِػػػد  ػػػُ المِامػػػر آكركبِػػػر لليػػػكار الميػػػددة  ؤمػػػس يلػػػٍ  المرهِز
 ال عِرؼ ك ال لدِد المش رؾ لٔكلكِات ك ؽ خصكصِات الطر ِف.

ػػز ال عػػاكف مػػل  -          لدِػػد أىػػـ الملػػاكر الرئِمػػِر ك مِػػادِف ال شػػغِؿ الياد ػػر  ػػُ إطػػار  عِز
 شراهر رابلر للطر ِف.

  2015ٓكركبِػػر لليػػكار  ػػُ نػػك مبرمػػل إيػػادة النظػػر  ػػُ المِامػػر ا الطلػػب اليزائػػرم  ػػزامف إف  
ػر آكركبِػر مػف يدِػد  ك  ػُ ىػذا  ىذا العامؿ آخِر هاف  رصر  ُ إيادة د ػل الع٘لػات اليزائِر

ػػر آكركبِػػراؽ إي معػػالمػػِ ال ػػُ مػػملت بإيػػادة  2016 براِػػر  25للشػػراهر  ػػُ  ت اللينػػر اليزائِر
ـ الشػػػراهر مػػػػف  براِػػػػر  ك 1بعػػػث الع٘لػػػػات الثنائِػػػػر بػػػػِف الطػػػر ِف إلػػػػٍ  2016إمػػػػ مرت مػػػػدة   ػػػػِك

                                                                                       ك  ـ ال رهِز يلٍ أربعر ن اط ىُ:        2017مارس
 ديـ المبادٗت ال ياِرر بِف إ لاد آكركبُ ك اليزائر -             
 ديـ  نكِل ك  نا مِر إل صاد اليزائرم. -             
 ديـ إم ثمار اليزائرم . -             
ر الطالر   الزرايِرك عِزز ال عاكف  ُ ال طايات  -               الصِد البلرم  البلث ك  طِك

 اليمارؾ.ك                    
 كصػِر ٕنشػػاخ شػراهر ال صػػادِر  21اللينػر المشػػ رهر للشػراهر   اي مػػدت 2016دِمػمبر  7ك ػُ 

ػػػل اٗل صػػػاد ك شػػػيِل الصػػػادرات خػػػارج  رهػػػز يلػػػٍ الث ا ػػػر اللنِػػػر ك إل صػػػاد الملركلػػػات ك   نِك
 .اٗي مايُ الشامؿاٗل صاد الرلمُ ك 

ػر    ػد  مػت المكا  ػر يلػٍ اي مػاد مػ ر ملػاكر  2016 ػُ دِمػمبر ك ك يلٍ إثػر ذلػؾ  ذات أكلِك
 :2ىُ  ُ الشراهر

                                                 
1
 - -  SENAT, session extraordinnaire de (    -    ), N°      , op cit ;p.31. 

2
 - Conseil de l'UE, COMMUNIQUÉ DE PRESSE   /129 du 13 /  /    (L'Union européenne et  
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 ال انكف ك عِزز الل كؽ آمامِر دكلراللكار المِامُ  كاللكهمر  ك  - أ       
                                                                   إلٍ  النلاذك  ِرال يار المبادٗت ملر  كال نمِر اٗي مايِر كاٗل صادِر الشا عاكفال  -ب      

                                                                                                                                                .ؽامك آ             

                                        .الشراهر  ُ مياؿ الطالر  كال غِر المناخُ  كالبِئر كال نمِر المم دامر -    ج      

                                                                              ُاللكار اٗم را ِيُ كآمن -د       

                                                             صإنمانُ   الييرة ك لرهر آشخاالبعد  –ق       

 ال عاكف المالُ -ك       

 العرالِؿ ال ُ كايي يا.إص٘ح إ لالِر الشراهر ك الررع الثاني; 
     I - العمؿ بآكلكِات الم  رلر: 

ػػػػر  ػػػػُ الشػػػػراهر  ػػػػُ دِمػػػػمبر  بعػػػػد المكا  ػػػػر يلػػػػٍ            ػػػػد  بنػػػػٍ  2016العناصػػػػر ذات أكلِك
الطر ػػػاف آكركبػػػُ ك اليزائػػػرم رمػػػمِا العمػػػؿ بيػػػا مػػػف لبػػػؿ ميلػػػس الشػػػراهر المنع ػػػد  ػػػُ دكر ػػػو  

الكثِ ػػر النيائِػػر ال ػػُ  ضػػمنت لصػػِلر   ِِمِػػر    بلِػػث  ع بػػر2017مػػارس  13العاشػػرة  ب ػػاِر  
ػات الشػراهر ل نلِذ إ لػاؽ الشػر  الم يػدد مػل إطػار الرمػمُ لل عػاكف المِامػُ  ك اهر بمػا  ِيػا أكلِك

  عِزز لدرات ال عاكف .
ك بػذلؾ  هػػكف اليزائػر أكؿ شػػِرؾ  ػػُ المنط ػر  كصػػؿ إلػػٍ إبػراـ مثػػؿ ىػػذه الكثِ ػر إطػػار الػػذم   

آكركبُ  ال ُ  ـ ِ ماشٍ مل إم را ِيِر الشاملر اليدِدة للمِامر الخاريِر ك آمنِر  لٖ لاد 
 ُ   ِرر ِغطُ ميػاٗت ذات إى مػاـ  2016  دِميا مف لبؿ الممثؿ المِامُ لٖ لاد  ُ يكاف 

نم ن   مف ذلؾ بأنو  ـ ال كصؿ إلٍ إيادة د ل يدِد للشراهر اليزائِرر آكركبِر   ك   . 1مش رؾ
ة المِامػػػِر ك إل ػػػزاـ بػػػِف الطػػػر ِف   بال أهِػػػد يلػػػٍ إراد  ع بػػػر ن طػػػر  لػػػكؿ  ػػػُ نمػػػط الع٘لػػػات

 الطر اف بإن اج طبعر لن لر نكيِر لع٘لات شاملر ك إم را ِيِر .
بؿ بالعهس    لالِر الشراهر ك  كلِليا نيائِاك لـ ِهف ال صد مف كراخ ىذا العمؿ ىك الطعف  ُ إ 

ال ػػكازف  ػالمراد مػػف ىػذا إيػػراخ ىػك إمػػ لادة الهاملػر ل لمػػِر إِيػابُ مػػف ألهػاـ إ لالِػػر ٕيػادة 

                                                                                                                                            
      l'Algérie adoptent leurs priorités de partenariat ).sur le site : www.consilium.europa.eu/press . 
1
 - Commission européenne , la haute représentante de l’union pour les affaires étrangères et la  

      politique de securité(rapport sur l’etat des relations entre UE-Algerie dans le cadre de la PEV    

       rénovée , Bruxelles ,le 09 mars 2017 . 

http://www.consilium.europa.eu/press
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( مػف إ لالِػر الشػراهر  ال ػُ  ػنص 2)الل ػرة  01المػادة  ٓلهػاـ٘لات ال عاكف بِف الطر ِف ك  ا لع
ر الع٘لات إل صادِر ك يلٍ  كمِل ال بادٗت ك ض  ي مايِر الم كازنر بِف الطػر ِف إماف  طِك

 .1آمكاؿ ك  لدِد شركط ال لِرر ال دِريُ للمبادٗت الخاصر بالملل ك الخدمات ك رؤكس
ملِػػكف أكرك    يػػدؼ بصػػكرة  40ال كلِػػل يلػػٍ مشػػاِرل ب ِمػػر  ك  مِػػزت الد عػػر اليدِػػدة للشػػراهر

بػِف  2أمامِر إلٍ  نكِل إل صاد اليزائرم ك لمِف بِئر آيماؿ  ِيا   مػف خػ٘ؿ  ػدابِر   ػراكح
ر الطالر الم يددة ك  لدِث المالِر العامر   .(13/03/2017)أيػ٘هالِػـك المػذهكر  نلػس  ُ.3 طِك

ليػا مػف طػرؼ  ر الطالػر كلل الطر ػاف ثػ٘ث إ لالِػات مػِ ـ  مِك اٗ لػاد آكركبػُ   مثػؿ  ػُ  طػِك
 الم يػػددة كديػػـ هلػػاخة الطالػػر  ك لػػدِث إدارة المالِػػر العامػػر  ك نلِػػذ ا لالِػػر الشػػراهر بػػِف اٗ لػػاد

اٗ لػػػػاد آكركبػػػػُ ممثل ػػػو العلِػػػػا للشػػػػؤكف الخاريِػػػػر  كلػػػػل إ لالِػػػات يػػػػف    كاليزائػػػػر آكركبػػػُ
كالمِامر آمنِر كنائبر رئِس الملكضِر آكركبِر  ِدِِرها مكغِرنُ كالملكض آكركبُ للمِامر 

ػػػػػر خاريِ يػػػػػا رمطػػػػػاف لعمػػػػػامر ماليزائػػػػػر  الطػػػػػرؼ آكركبِػػػػػر لليػػػػػكار ِكىػػػػػانس ىػػػػػاف  كيػػػػػف                       كِز
 : 4ثر برام  ملددة ىُإ لالِات الث٘ ت ضمن
- ػز هلػاخة الطالػر  ػُ اليزائػر ر الطالػر الم يػددة ك عِز  أورو( مالةـةن 21):برنػام  ديػـ  طػِك

 ك إطار مؤممُ ك نظِمُ ٕن اج الطالر الم يددة ك عمِـ مشاِرل هلاخة الطالر  مِماىـ  ُ رمـ
  .الم يددة كمشاِرل هلاخة الطالر عِزز ام ثمارات ال طاع الخاص )المللِر كآينبِر(  ُ الطالر 

- ممةون أورو( 21;)  برنام  إص٘ح المالِر العامر 
 مِماىـ  ُ  لدِث إدارة المالِر العامر   كمِديـ البرنام  إدخاؿ نظاـ معلكمات مالِر م هامؿ   

  كزارة المالِػػر. همػػا أنػػو مِمػػاىـ  ػػُ بنػػاخ لػػدرات برميػػر المكازنػػر لعػػدة مػػنكات   ػػُ يمِػػل إدارات
  .  كِلمف إدارة المكازنر كالشلا ِر

- (ممةون أورو 31; )برنام  ديـ  نلِذ ا لالِر الشراهر 

                                                 
1
   مريل مابؽ . 2005أ ِرؿ  27المؤرخ  ُ  05/159مف المرمـك الرئامُ رلـ  2الل ر  01المادة  - 

2
 - Commission européenne - Communiqué de presse, UE- Algérie, Bruxelles ,13 mars 2017, sur le  

    site:   europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm 

3
  20/09/2017 اِر  الللص : ِـك   eeas.europa.eu/headquarters :،  إ لاد آكركبُ ك اليزائر   يلٍ المكلل -

4
 -- Commission européenne - Communiqué de presse, UE- Algérie, Bruxelles ,op cit . 
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ػػز إطػػار ال ػػانكنُ كال نظِمػػُ لليزائػػر كلػػدرا ياإ  المؤممػػِر  ػػُ مػػ مر إ لػػاد آكركبػػُ  ػػُ  عِز

الشػراهر  أم المِامات العامر الرئِمِر  ل ٍ   مهف الب٘د مف ان ياز اللرص ال ُ   ِليا ا لالِػر 
 . 2005 ا لالِر ال عاكف كال يارة اللرة مل اٗ لاد آكركبُ ال ُ دخلت لِز ال نلِذ  ُ ياـ

II- العرالِؿ ال ُ كايي يا المرللر آخِرة مف الشراهر  

ػػػػر الصػػػػادر ميلػػػػس اؿ    -2016آكركبػػػػُ  ػػػػُ درك ػػػػو إمػػػػ ثنائِر) SENATبنػػػػاخ يلػػػػٍ ال  ِر
  ك أريعيػػػا إلػػػٍ بػػػِف اليزائػػػر ك إ لػػػاد آكركبػػػُ اليدِػػػدةالخ٘ ػػػات (   الػػػذم شػػػخص 2017

ا يلػػٍ   ػػدـ بإضػػا ر إلػػٍ لضػػاِا يال ػػر لػػد  ػػنعهس مػػلب   1أمػػباب مِامػػِر ك أخػػرل إل صػػادِر
ػات ال ػُ  ػـ إ لػاؽ يلِيػا مما أدل إلٍ  باطؤ  ُ الشراهر بِف الطر ِف   ػُ إ لالِػر   نلِذ آكلِك

 : الشراهر

II-1-  :العرالِؿ المِامِر   

 :  2  مثؿ  ُ  ممارمات مِامِر يزائِرر  خالؼ ال ِـ  ال ُ ِدا ل ينيا إ لاد آكركبُ   

   II-1-1-  ُاليزائر ك الربِل العرب  : 

رغـ أف مكير الربِل العربُ لـ  مػس إمػ  رار المي مػل اليزائػرم   نظػرا للظػركؼ اللمػنر ال ػُ   
أنذاؾ   خاصر الكضعِر المالِر المِرلر ال ُ مايد يا يلػٍ الخػكض  هانت  لمد يلِيا اليزائر

                    1992ال ػػػػػػػُ  ػػػػػػػـ  طبِ يػػػػػػػا منػػػػػػػذ مػػػػػػػنر  ك ر ػػػػػػػل لالػػػػػػػر الطػػػػػػػكارئ لات إل صػػػػػػػادِر  ػػػػػػػُ إصػػػػػػػ٘
أيلنػػت  ػػُ  لينػػر إ لػػاد آكركبػػُ رغػػـ هػػؿ مػػا لِػػؿ مػػاب ا يػػف ال عػػاكف ك إصػػ٘لات   ػػإفك 

  طبِؽ إص٘لات  ُ اليكانب ال الِر:  ِررىا يف يدـ ال طكر  ُ  

بنػػػاخ يلػػػٍ  2012يػػػدـ إصػػػدار مرامػػػِـ ل طبِػػػؽ مػػػ ر لػػػكانِف يضػػػكِر    بن يػػػا اليزائػػػر منػػػذ  -
               ممػػا أدل إلػػٍ ال ػػأخر  ػػُ إصػػ٘ح المؤممػػا ُ 2014 صػػِر  اللينػػر آكركبِػػر  ػػُ مػػارس 

  ك العدالر.

أف ال صػِر  بال عػدِؿ هػاف  ػُ    رغػـ2016 براِػر 7إلػٍ غاِػر ِػـك   أخر  ُ  عػدِؿ الدمػ كر -
 . 2012منر 

                                                 
1
 - SENAT, session extraordinaire de (    -    ), N°      op cit , p.15. 

2
  -Ibid. 
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   II-1-2-- ُ1ىناؾ يدة مؤشرات  برر ذلؾ ىُ    : إم  رار النمب: 

   ٍػػػر إب ػػػاخ يلػػػ ل يايػػػات مػػػف  ػػػُ مشػػػيد مِامػػػُ مػػػاد و إ امػػػ مرار رئامػػػر الدكلػػػر اليزائِر
الرئامِر ٗن خػاب رئػِس غِػر لػادر صػلِا يلػٍ هر برهات   نادم بعدـ  مدِد العيدات طرؼ لر 

 رض و مأمات العشِرر المكداخ منكات  ىذا ال رار اليزائر بررت بأف لهف   2 دبِر شؤكف اللهـ
مل ػػكد(  لهػػُ ِ ينػػب خطػػر  20.000ك  200.000ال مػػعِنات الرامػػخر  ػػُ ذاهػػرة اليزائػػِرِف) 

د مػػف شػػر اليمايػػات إرىابِػػر مكيػػر الربِػػل العربػػُ مػػف ييػػر   ك مػػف ييػػر أخػػرل لماِػػر الػػب٘
اليمايػر إمػ٘مِر للم ػا لِف    ػُ المغػرب (GSPC)اليمايػر المػللِر للػديكل ك ال  ػاؿ ]الم نكير
ك اليمايػػػػػػػػػر المكِر انِػػػػػػػػػر للػػػػػػػػػكيظ ك  (GIT)  اليمايػػػػػػػػػر إمػػػػػػػػػ٘مِر ال كنمػػػػػػػػػِر(GICL)اللِبِػػػػػػػػػِف
  لػػركب آىلِػػرالمن شػػرة  ػػُ دكؿ ميػػاكرة مزل يػػا ال دايػػش  بإضػػا ر إلػػٍ  [ 3(GMPJ)الييػػاد

اللينػر آكركبِػر  للظيػا مػف  طػكر الدِم راطِػر  ػُ اليزائػر   ٓنػو  يلٍ ىذا آمػاس   ػد أبػدت
( لد 2017-2014( للل رة )PIN)مف ال ركض المخصصر لبرنام      مف غِر المع كؿ أف 

إمػػػػػ لادت اليزائػػػػػر مػػػػػف برنػػػػػام  لػػػػػٍ   ممػػػػػا أثػػػػػر مػػػػػلبا يت  ػػػػػُ إصػػػػػ٘ح المؤممػػػػػا ُامػػػػػ يله
ر الدِم راطِرSPRING)نغِر مب  . 4( الخاص بديـ ك  طِك

     إم مرار الملطات اليزائِرر  ُ شراخ الملـ إي مػايُ   مع مػدة يلػٍ يائػدات الملركلػات
ػػت( ال ػػُ إمػػ مر العمػػؿ بيػػا بعػػد  لػػديـ المػػكاد الغذائِػػر آهثػػر إمػػ ي٘ؾ) المػػهر   الللِػػب   الِز

 .5(2011ألداث الربِل العربُ )

    بإضػا ر  2014مػف مػنر  إخ ٘ؿ المِامُ را  و إنخلػاض  ػُ مػداخِؿ الب ػركؿ إب ػدأخ  
ال ػػُ  2000 أم ضػػعؼ مكالِػػد مػػنر 2015إلػٍ النمػػك الػػدِمغرا ُ) مػػا ِ ػػارب ملِػػكف مكلػكد مػػنر 

مكلػكد(   إن شػار اللمػاد ك الرشػكة   هليػا يكامػؿ  زيػزع إمػ  رار إي مػايُ  600.000بلغػت 
 . 19886مثلما لدث منر 
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  مايم ر  ُ العلـك المِامِر)درامات م كمطِر ك مغاربِر  ُ ال عاكف ك آمف(  يامعر مكلكد معمرم 2011
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II-1-3-- 1 ـ  ميِؿ الملبِات ال الِر   (:2017مام  04)إن خابات ال شِرعِر: 

      الم نا مر   بِف يدـ ال ها ؤ المِامُ بِف آلزاب 2017مام  04ن ائ  ال شِرعِات لِكـ
ِػػػػػػػػث صػػػػػػػػرلت لينػػػػػػػػر الخبػػػػػػػػراخ لمرالبػػػػػػػػر إن خابػػػػػػػػات  ػػػػػػػػُ اليزائػػػػػػػػػر إيػػػػػػػػراخ إن خابػػػػػػػػات   بل

(MEE=mission d’expèrtise éléctoraleالمبعكثػػػر مػػػف طػػػرؼ إ لػػػاد آكركبػػػ )صػػػرلت  ُ 
 ببعض ال للظات لكؿ ميِرات إن خابات  ُ اليزائر ىُ : 

 مرالبر ملدكدة مف طرؼ اللينر اللرة لمرالبر إن خابات .  -

 للر ممثلُ آلزاب المِامِر ك الم رشلِف آلرار  ُ الرلابر . –

 II-2-  (اللرن ص  ُ  كيِو المِامر إل صادِر نلك ال بادؿ )العرالِؿ إل صادِر: 

 :2أريل إ لاد آكركبُ أمبابيا الرئِمِر إلٍ     

  II-2-1-  ن ص  ُ إنل اح إل صادم:  

إص٘لات ال ُ لامت بيا اليزائر  ُ إطار  نلِذ إ لالِر الشراهر مػل الخػكض  ػُ  نمِػر شػاملر 
مػػل ( ك  لػػدِث البنػػٍ ال ل ِػػر 2014 2009(  )2009 2004ببرميػػر المخططػػات الربايِػػر ) 

 ال خلص مف المدِكنِر الخاريِر  ك العمؿ يلٍ  نكِل ك  لِرر إل صاد   هػؿ ىػذا ِب ػٍ نػالص
 2009ر لل بػادؿ اللػر مػنر  ُ نظر إ لاد آكركبُ   رغـ إنضماـ اليزائر إلٍ المنط ر العربِ

الػذم  أمػس مػنر  (UMA)ؽ أم ملعكؿ  نظرا لغِاب دِنامِهِر إ لػاد المغػرب العربػُِل  لـ الذم
ػػر مغربِػػر ممػػا يرلػػؿ مشػػاِرل إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط   منيػػا 1989   بمػػبب خ٘ ػػات يزائِر

ػز المبػادٗت مػل ال ػارة  670يدـ إنياز الطِرؽ المغاربِػر بغػ٘ؼ مػالُ ِ ػارب  ملِػكف أكرك ل عِز
 آكركبِر.

II-2-2-- اليزائر ك إ لاد آكركبُيدـ  ها ؤ الع٘لر بِف الطر ِف(:) 

 :ِعكد يدـ ال ها ؤ بِف الطر ِف إلٍ   

  بِنمػا   مبادٗت ال ياِرر   هكف اليزائر دكلر ِرعِر  ع مد يلػٍ يائػدات الملركلػات طبِعر ال
إ لاد آكركبُ لكة إل صادِر ك  ياِرر  صػدر من كيػات م طػكرة اليػكدة   ممػا أدل إلػٍ ييػز 

 . 2014لاض معر الب ركؿ خاصر بعد منر  ُ المِزاف ال يارم اليزائرم    لالـ بمبب إنخ
                                                 
1
 -Ibid ,p.17. 

2
 -Ibid, pp .  ,   . 
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   ال بػػاطؤ  ػػُ ال لهِػػؾ اليمرهػػُ ك  يمِػػد إم ِػػازات الممنكلػػر لٖ لػػاد آكركبػػُ) همػػا لػػدث
ت مف الملاكضات دامت إلٍ غاِر  2010منر  يدكلػر لل كصػؿ إلػٍ إيػادة  2012  ثمانِر يٗك

المن كج المللٍ   هما أف اليزائر لد   اليدؼ منو ىك لماِر 1(2020ال لهِؾ اليمرهُ إلٍ إاِر 
غِرت مف كيي يا  ُ ال عامؿ ػ ك اي مػدت يلػٍ شػرهاخ يػدد مػف أمػِا) الصػِف أكؿ شػِرؾ أمػاـ 

  رنما(.

  ك  ممػهت ب ايػدة 2009إم غ٘ؿ اليزائر لظرؼ آزمر إل صػادِر ك المالِػر العالمِػر مػنر  
الصػػغِرة ك الم كمػػطر لٖمػػ ثمار   ػػُ الشػػراهر مػػل آيانػػب   خلػػؽ صػػعكبات للشػػرهات 49/51

  ُ اليزائر .

  ػػػر  ؤهػػػد يػػػف يزميػػػا  ػػػُ ال رايػػػل يػػػف  طبِػػػؽ إ لالِػػػر ال ػػػكانِف الصػػػادرة يػػػف المػػػلطات اليزائِر
 الشراهر   ك ِبدك ذلؾ مف خ٘ؿ :

 ػػرض لِػػكد يلػػٍ لرهػػر بعػػض المن يػػات مػػل  غِِػػر  ػػُ نظػػاـ  2014لػػانكف المالِػػر لمػػنر  -   
 إم ثمار آينبُ   خدمر لصال  المن كيات ك الخدمات الكطنِر.

يػػػػاخ ب ِػػػػكد همِػػػػر ك  ػػػػرض  ػػػػراخِص إمػػػػ راد) المػػػػِارات   2016لػػػػانكف المالِػػػػر لمػػػػنر  -    
ع  ػػُ  خلػػِض يػػدد الػػرخص الممنكلػػر ٗمػػ راد ثػػـ  ػػـ الشػػرك  الخرصػػنات الممػػ دِرة(  إمػػمنت 

ألػػػؼ مػػػنر 57انخلػػػض إلػػػٍ  2012ألػػػؼ رخصػػػر ممنكلػػػر مػػػنر  245المػػػِارات  ػػػدِريِا    مػػػف 
ػػر مػػل   2016 بػػررت اليزائػػر ذلػػؾ يلػػٍ أنيػػا  ػػدابِر إل صػػادِر ك أمنِػػر لع لنػػر المبػػادٗت ال ياِر

 .2إ لاد آركركبُ   ِلرضيا الكضل اللالُ لليزائر

    د زادت مف  كمِل لائمػر الممنكيػر مػف الػدخكؿ  2017ألهاـ لانكف المالِر لمنر أما  -     
 35ٕم راد إلػٍ لػدكد  ا كرة ا تضانخل   كلماِر ليا مف المن كج الخاريُ إلٍ المكؽ اليزائِرر

ر ػػػػر إلػػػػٍ اي مػػػػاد أنظمػػػػر رخػػػػص إمػػػػ راد ك ال صػػػػدِر  ثػػػػـ  ملِػػػػار دٗك ليػػػػأت اللهكمػػػػر اليزائِر
لِر  ُ إطار إ لاؽ الشراهر مػل اؿ للمن يات ك البض   ك المنصػكص  UEائل ك اللصص ال عِر

                                                 
:     يلٍ المكلل ب.لهِـ   خمائر اليزائر مف ال لهِؾ اليمرهُ مل إ لاد آكركبُ  -1

www.elkhabar.com  http://  مريل مابؽ. 

2 -SENAT, session extraordinaire de (    -    ), N° 689, op cit, p.24. 

http://www.elkhabar.com/
http://www.elkhabar.com/
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 09  ك طب ػػا للمػػادة  2015دِمػػمبر  06المػػؤرخ  ػػُ  15/306يلِػػو  ػػُ المرمػػـك ال نلِػػذم رلػػـ
 : 1منو     د أصدرت الييات الييات اليزائِرر المعنِر إي٘نات ال الِر 

        ضػمف  ػ   لصػص همِػر ٗمػ راد المن كيػات ك البضػائل  01/2017إي٘ف رلػـ ِ 
    . 2017مارس  31ب اِر   2017بكامطر رخص إم راد لمنر 

    لِػر لمػنر 02/2017إي٘ف رلـ  ػُ إطػار إ لػاؽ  2017  ِ ضػمف  ػ   لصػص  عِر
 . 2017أ ِرؿ  03الشراهر مل إ لاد آكركبُ ب اِر  

       ػػ   لصػػص همِػػر ٗمػػ راد المن كيػػات ك البضػػائل  ِ ضػػمف 03/2017إيػػ٘ف رلػػـ 
 .2017مام  30ب اِر   2017بكامطر رخص إم راد لمنر 

  ك  نصػػػِب اللهكمػػػر اليدِػػػدة     ػػػد كاصػػػؿ  2017ك بعػػػد إن خابػػػات ال شػػػِرعِر  ػػػُ مػػػام   
ػػػر يبػػػد الميِػػػد  بػػػكف ملمػػػلر مػػػف إي٘نػػػات    ضػػػمف لػػػكائـ يدِػػػدة مػػػف رئػػػِس اللهكمػػػر اليزائِر

 ِمنل دخكليا إلٍ المكؽ اليزائِرر . المن يات آكركبِر ال ُ
 د ا خذت اليزائر مف رخص إم راد كمِلر لمرالِر  يار يا الخاريِر   بإلغػاخ  ػكا ِر المػلل ل    

مامػػػِر ك  شػػػيِل إن ػػػاج  ؿ يلػػػٍ مِزانِػػػر الدكلػػػر   مػػػل منػػػل إمػػػ راد المػػػلغ غِػػػر آػال ػػػُ ليػػػا ثػػػ
لِر خاصر  ُ مياؿ الصنايات مللُ ال           .الغذائِر ك ال لِك

ػػرف يػػدـ  كا ػػؽ المِامػػر اللمائِػػر اليرد إ لػػاد آكركبػػُ يػػ                  بامػػ عماؿ رخػػص إمػػ راد مػػل 2زائِر

المػلل آكركبِػر أمػاـ  كايز  بؿ شهلت ل مل إل زامات ال ُ ِلرضيا إ لاؽ الشراهر بِف الطر ِف
  :  مثؿ  ُ
 . خلِض ليـ الكاردات مف الملل آكركبِر -                

 (.2015)لانكف المالِر لمنر المللُ اليزائرم ايُالصن  شيِل إن اج -                
 .من  ال ركض إم ي٘هِر ٗل ناخ المن يات المللِر -                
 . أكركملِار  3.75لمكؽ اليزائِرر ب ِمر خلضت مف  د ؽ الملل آكركبِر إلٍ ا ىذه إيراخات

 :بررت اليزائر الليكخ إلٍ مثؿ ىذه إيراخات إلٍ ما ِلُ 

                                                 

 www.commerce.gov.dz : كزارة ال يارة اليزائِرر   إي٘نات ك ب٘غات يلٍ المكلل - 1

2 -  licences  d’importation :L’ UE critique Alger . sur le site :     www.algeria-watch.de/fr 
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ٖنضػػػماـ إلػػػٍ منظمػػػر ال يػػػارة اكضػػػات    مػػػل يػػػدـ ممػػػايدة اليزائػػػر ليػػػدـ ال طػػػكر  ػػػُ المل -
       .العالمِر هما كيد بو إ لاد آكركبُ

ركؼ الصػػعبر ال ػػُ ِمػػر بيػػا إل صػػاد اليزائػػرم بمػػبب  يػػاكم أمػػعار الب ػػركؿ  كانخلػػاض الظػػ -
المِزانِػػر العامػػر لليزائػػر مػػف العملػػر الصػػعبر   مػػل العيػػز الممػػيؿ  ػػُ المِػػزاف ال يػػارم   كيمػػ٘ 

  . 1( ال ُ  مم  لليزائر ا خاذ مثؿ ىذه ال دابِر إم ثنائِر1الل رة ) 11بالمادة 
ػره إلػٍ  بػاطؤ  ػُ مػِركرة إمػ ثمارات  ػُ اليزائػر بمػػبب  SENATهمػا أشػار ميلػس اؿ   ػُ   ِر

لػات غِػر اليمرهِػر أدل  البِركلراطِر  ُ اللصكؿ يلٍ  راخِص إمػ راد   بإضػا ر إلػٍ ال عِر
  ناىِػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػف إنخلػػػػػػػػػاض لِمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػدِنار مػػػػػػػػػف  (IDE)إلػػػػػػػػػٍ  كلػػػػػػػػػؼ إمػػػػػػػػػ ثمارات آينبِػػػػػػػػػر 

ػػػر مػػػكخ منػػػاخ آيمػػػاؿ  ػػػُ  193أكرك=1عر دِنػػػار إلػػػٍ مػػػ120أكرك=1 دِنػػػار   همػػػا ذهػػػر ال  ِر
                        ( .  DOING businessاليزائػػػػػػػػر الصػػػػػػػػادر يػػػػػػػػف البنػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػالمُ  ػػػػػػػػُ   ِررىػػػػػػػػا الممػػػػػػػػمٍ)

  ك نظاميػا إل صػادم 2بيذا   د يبر إ لػاد آكركبػُ يػف غمػكض الكييػر الممػ  بلِر لليزائػر
مما ِبعث يلٍ يدـ الث ر   خصكصػا مػا أهد ػو كمػائؿ إيػ٘ـ لػكؿ   اشؿ يلٍ يمِل آصعدة

ػػب رؤكس آمػكاؿ ك ىيػػرة آدمغػػر ك ال يػرب الضػػِربُ ك يػػدـ لػػدرة إدارة  إن شػار اللمػػاد ك  يِر
ػػػر للمعػػػاِِر آكركبِػػػر ممػػػا صػػػعب مػػػف إنضػػػماـ إلػػػٍ  يلػػػٍ ال مػػػِِر ك ٗ مطاب ػػػر المػػػلل اليزائِر

 .3المنظمر العالمِر لل يارة
II-2-3- ِرل الملركلات ي بر مانعر ٗنل اح إل صاد اليزائرم: 
ػر المخ صػر لصائِات الصادرة يػف الييػات إل هؿ إ    أشػارت ك بآرلػاـ ك صػادِر ك ال ياِر

النمػػػػب الدلِ ػػػػػر بػػػػػأف صػػػػػادرات اليزائػػػػػر أمامػػػػػا ىػػػػُ الملركلػػػػػات   ك أثب ػػػػػت اليزائػػػػػر ذلػػػػػؾ  ػػػػػُ 
      أهثػر مػف يا بخصكصػِر اليزائػر  ػُ ىػذا الميػاؿملاكضا يا مل إ لاد آكركبُ ب ممػه

نػػػ  ػػػركؿ  صػػػادرات اليزائػػػر ب ػػػؿ الخِز ػػػر رمصػػػادر  مِك  ك النل ػػػات العمكمِػػػر ىػػػُ يائػػػدات اليزائِر
ػػػد مػػػف  .الملركلػػػات ر ممػػػ غل 100أِز مػػػف طػػػرؼ مػػػكناطراؾ للبلػػػث ك ال ن ِػػػب يػػػف  رملِػػػار دٗك

ػل) لرصد إل ِاط أهثػر مػف ىػذه المػادة  الب ركؿ ػر) مػلكؾ البلػث يػف الِر  (Rent- seekingاللِِك

                                                 
1
 المؤرخ  ُ  05/159مف ا لالِر الشراهر اليزائِرر آكركبِر   المرمـك ال نلِذم رلـ(   1الل رة ) 11المادة  - 

 .  مريل مابؽ2005أ ِرؿ  27

2 - SENAT, session extraordinaire de (    -    ), N° 689, op cit , p.24. 
3
 - Bob Khaled , accord d’association (AA) entre l’Algérie et l’union européenne , sur le site :  

                                        http://www.dziri-dz.com/?p=4784, consulté le 09 /  /      
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  دلِػػػؿ يلػػٍ مػػػدل  رهِػػػز إل صػػػاد  1بعِػػدا يػػػف آنشػػػطر إن ايِػػر ال ػػػُ  ػػػديـ النمػػك إل صػػػادم
 ػػكلُ اليزائػػر نلػػس إى مػػاـ لٖمػػ ثمار  ػػُ رأس  . لػػـ اليزائػػر يلػػٍ ىػػذه المػػادة غِػػر الم يػػددة 

ف   الِػد  %10.5ملػر(  مػل إر لػاع معػدؿ البطالػر مػف العا الماؿ البشرم)الصػلر   ال علػِـ  ال هػِك
ػػػل الب ركلػػػُ أيػػػاؽ ال طػػػكر  2017مػػػنر    إلػػػٍ أهثػػػر مػػػف  2016مػػػنر    إي مػػػاد يلػػػٍ الِر

 .2الصنايُ  ُ اليزائر
ك  إل صاد بهاملػو إخ ٘ؿ  ُأدل إلٍ  2014إنخلاض أمعار الب ركؿ إب داخ مف من صؼ منر 

لو مف  ػائض يائػدات   2010إنشاؤه  ُ نلاد صندكؽ ضبط إرادات الذم  ـ  ٓنو هاف ِ ـ  مِك
ر منر 194  هما إنخلض إل ِاط الصرؼ مف العملر الصعبر مف  الب ركؿ إلٍ  2014ملِار دٗك
ر منر  114 ض ىذا الن ص  ُ مداخِؿ الب ركؿ ك إص٘ح .2016ملِار دٗك المِزانِر مػف  ل عِك

ػػر العيػػز  ػػُ المػػداخِؿ  ليػػأت إلػػٍ  خلػػِض  2016  ػػُ المِزانِػػر المالِػػر لمػػن ُ اللهكمػػر اليزائِر
 الضػػػرائب  الر ػػػل مػػػف نمػػػبر   رل( بنمػػػبر ) بالخصػػػكص مشػػػاِرل إمػػػ ثمار الهبػػػنمػػػبر النل ػػػات

 ر عػػػت نمػػػبر الرمػػػـ يلػػػٍ ال ِمػػػر المضػػػا ر مػػػف  2017ك  الهيربػػػاخ    ػػػُ مػػػنر  (   البنػػػِزف  )
ر ال طاع الخاص ك     إلٍ     ك مف    إلٍ     ل طػاع المػِالُ إىماؿ ا  يدـ  طِك

  .3معرك ر ك مصنلر  ُ ال راث العالمُ للبشِرر يزائِرر مِالررغـ  ك ر م كمات 
III-3-    رػػػػػيال خ٘ ػػػػػػػػػػات ; 

 نمِز  ِيا نكيِف مف ال ضاِا ال ُ ٗزالت ملؿ خ٘ ات بِف اليزائر ك إ لاد آكركبُ:
III-3-1-   4الشراهرخ٘ ات نا ير يف  نلِذ إ لالِر: 
 III-3-1-1-  مياؿ ال يارة ُ  : 
 ػػػكد اليزائػػػر  طبِػػػؽ بعػػػض إيػػػراخات الخاصػػػر بمػػػبب آزمػػػر إل صػػػادِر ال ػػػُ  مػػػر بيػػػا منػػػذ  

ا خػاذه بصػلر  إنخلاض معر الب ركؿ  لهف إ لاد آكركبُ ِعارض ذلؾ  ٓف ىػذا ال ػرار ٗ ِػ ـ
   إيراخ ِ كد إلػٍ العػكدة للعمػؿ بنظػاـ ال ػراخِص ك اللصػص  ك ِػديكىا إلػٍ   لمػِف  منلردة

مناخ آيماؿ ك إم مرار  ُ  نلِذ إص٘لات اليِهلِر ل كمِل دائرة إم ثمارات آكركبِر  ُ 
 .(OMC)اليزائر  الذم ِمايدىا يلٍ إنضماـ إلٍ منظمر ال يارة العالمِر

                                                 
1
 .91مريل مابؽ ص . يِ٘لُ لدادم  - 

2
 - SENAT, session extraordinaire de (    -    ), N° 689, op cit ,p.25. 

3
 - Ibid,p.26. 

4
 - SENAT, session extraordinaire de(    -    ) rapport d’imformation N° :     ,op cit, pp . 32,33,34. 
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III-3-1-2-  الييرة ك  ن ؿ آشخاص ُ مياؿ: 
 رغػػب اليزائػػر  ػػُ  مػػيِؿ اللصػػكؿ يلػػٍ ال أشػػِرات  لهػػف إ لػػاد آكركبػػُ ك لمػػب ال  ػػاِرر  

ت غِػر شػريِر  ُ يدد الميايِرف بأكركبا  ػُ كضػعِاالم دمر مف الييات المعنِر  شِر إلٍ  نام
لػرار  16050مطػركد مػف ميمػكع  3000  أم يػكدت      بلِث لدرت نمبر المطركدِف بػػػػ

طرد    ُ ىذا الصدد مِ ـ إيراخ لكار رممُ بِف إ لاد آكركبػُ ك الػدكؿ المعنِػر إب ػداخ مػف 
 رغػب ِٕياد لػؿ ليػذه المشػهلر   بِنمػا اليزائػر  بػدم  للظػا مػف ذلػؾ   ك  2017شير مب مبر 

ؿ    ػُ لػِف  ػرل دكؿ إ لػاد آكركبػُ أف اليزائػر  ػر ض العمػ ُ أف ِهكف اللكار غِر رممُ
ػػر للييػػرة  ػػُ البلػػد المنشػػ  للييػػرة ك  بال كصػػِات ال اضػػِر با خػػاذ إيػػراخات ضػػد آمػػباب اليذِر
لصػػػػػػػال  ال نمِػػػػػػػر   ٓف يػػػػػػػدد الميػػػػػػػايِرف غِػػػػػػػر الشػػػػػػػريِِف الم كايػػػػػػػدِف  ػػػػػػػُ اليزائػػػػػػػر لػػػػػػػكالُ 

ا  بلِػػث  40ميػاير مػف ميمػػكع مػا ِ ػارب 100,000 دكلػػر إ ِر ِػر بإضػا ر إلػػٍ الػِمف ك مػكِر
 إلٍ أكركبا يبر البلر آبِض الم كمط. لد ىايرت    أف 
III-3-1-3- مياؿ الدِم راطِر ك دكلر ال انكف ُ  : 
  ُ ىذا المِداف أشار إ لاد آكركبُ إلٍ يدة ن ائص نكيزىا  ُ الن اط ال الِر: 
-  ادة  عِزز لِرر ال عبِر ُ مياؿ إص٘ح العدالر أشار إ لاد آكرك   ل ٍ  عهػس بُ إلٍ ِز

ال شِرعِر الصكرة الل ِ ِر ل انكف الع كبات ك لانكف إي٘ـ  ك ِظيػر ذلػؾ مػف خػ٘ؿ  النصكص
 ك ميف صلا ِِف. 2016-2015غلؽ لنا ِف لل للِزكف خ٘ؿ 

-  هما أشار إ لاد إلٍ ضركركة  عدِؿ لانكف اليمعِات   ِر ل ينو لالر أك شهؿ يدـ الِ ِف
خِػػرة ِيػػب  مػػيِليا لػػدل كزارة الداخلِػػر ك اللصػػكؿ ال ػػانكنُ للمنظمػػات غِػػر اللهكمِػػر   يػػذه آ

ؿ لبؿ     لماب بنهُ.  يلٍ  مِك
- ك ىػذا طعػف  ػُ ي ِػدة   ِؿ لِرر العبادة ك الزكاج المثلُأِضا طالب إ لاد آكركبُ ب مي

 اليزائِرِف ك  ُ الدم كر اليزائرم  ك هذلؾ يدـ يرللر لِرر ممارمر النشاط الن ابُ. 
–  مػػام  4مػػف خػػ٘ؿ م٘لظػػات اللينػػر آركبِػػر لمرالبػػر إن خابػػات الرئامػػِر بػػاليزائر  ػػُ ِػػـك

  أنو  ـ  ميِؿ غمكض  ػُ بعػض الل ػكؽ آمامػِر ال ػُ  ظيػر يلِػا  ػُ الدمػ كر ك لػـ 2017
   ريـ إلٍ لكانِف رممِر .  

– ؿ لمشػهؿ الييػرة     دِـ لػ ك مماىم يا  ُ اليزائر اد آكركبُ يف يدـ مبادرةأ ص  إ ل
ٓنيػػا لػػـ   ػػدـ خطػػر مشػػاِرل ِمكليػػا إ لػػاد آكركبػػُ  ػػُ إطػػار الصػػندكؽ إمػػ ثنائُ الػػذم  ػػـ 
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  هكمِلر نايعر ل مِِر ك اللد مف الييػرة ك  2015 ُ نك مبر  Valette أمِمو  ُ لمر  الِ ا 
 المماىمر  ُ ام  رار بعض الدكؿ إ ِر ِر . 

III-3-2- خ٘ ات إم را ِيِر : 
ِهمػػػػف إخػػػػ ٘ؼ إمػػػػ را ِيُ بػػػػِف اليزائػػػػر ك إ لػػػػاد آركبػػػػُ  ػػػػُ لػػػػكض البلػػػػر آبػػػػِض   

 :  1الم كمط  ِما ِلُ
III-3-2-1-  ُطمكح اليزائر  ُ  يمِد لطب إم  رار إللِم: 
ػػػػر  ػػػػُ منط ػػػػر المػػػػالؿ   رغػػػػـ إي ػػػػراؼ إ لػػػػاد آكركبػػػػُ  بالػػػػدكر الػػػػذم  لعبػػػػو الكمػػػػاطر اليزائِر

إ ِر ُ ك المماىمر  ُ لؿ النزايات  ُ هؿ مف لِبِا   مالُ ك النِير    إنو يمؿ غِػر هػا ُ 
ػػادة  ػػُ المنط ػػر   نظػػرا لخ٘ ا يػػا مػػل المغػػرب لػػكؿ الصػػلراخ  لػػديـ طمػػكح اليزائػػر ل ل ِػػؽ الِر

 ػرار ب  مكلليا الملطات اليزائِرر ديمتث أصب  ىذا المشهؿ أهثر لمامِر بعدما ِِر   بلالغرب
  الذم أخرج إللِـ الصلراخ الغربِر مف  2016دِممبر  21ملهمر العدؿ آكركبِر الصادر  ُ 

 لِز  طبِؽ إ لالِر الشراهر آكركبِر المغربِر.
III-3-2- 2- خ٘ ات أكركم كمطِر: 
ر ض اليزائر إنخراط  ُ مشركع إ لاد مف أيؿ الم كمػط بمػبب النػزاع العربػُ إمػرائِلُ    

ك هػذا  يمػػِش دكر اليزائػػر  ػُ المشػػركع بإمػػناد الرئامػر إلػػٍ مصػػر  ك أِضػا  ػػـ  هلِػػؼ المغربػػُ 
 5+5    اهلل مِيِ٘ممُ بآمانر العامر لٖ لاد   ك يلِو  ػإف اليزائػر م ممػهر ب أِِػد إ لػاد اؿ

 غرب الم كمط  ٓنو الني  آهثر كالعِر.
  في إطار اإلتحاد من أجل المتويط   اإلطار الثاني;      ب     
ػػ       لِمػػت كلِػػدة آللِػػر اليدِػػدة  بػػؿ مػػب  يا ر للهػػرة إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط آمػػس النظِر

ِػػػراكد ألهمػػػكندر آهبػػػر مػػػف أيػػػؿ إدمػػػاج دكؿ ضػػػلاؼ البلػػػر  ظػػػؿ للػػػـ يػػػك ب ػػػرنِف مػػػف الػػػزمف  
                                                                 :2 صِرلوآبِض الم كمط  ك ِظير ذلؾ مف خ٘ؿ 

 « il faut que l’occident épouse l’orient,il faut que la méditérranée soit leur lit nuptial» 

ػػؿ البلػػر آبػػِض الم كمػػط إلػػٍ بلِػػرة  رنمػػِر  ك أهِػػد انػػابلِكف بكنابػػأمػػا  رت هػػاف ِرغػػب  ػػُ  لِك
 . 1  »الراِر   بل ال يارة  «  هرة ال كمل مف خ٘ؿ الم كلر اللرنمِر

                                                 
1
 - Ibid , PP . 35 ,  . 

2
- Maurice RIEUTORD , LOIC Tricot la Spière,le bassin méditérranéen : un espace en quete de sens ?;  

           Editions PUblisuD,Paris,2000,P.20.  
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 ير يػا ال ػُ الن ػائص ل ػدارؾ الم كمػط أيػؿ مػف إ لػاد مشػركع ك لػاف منػاخ المبػادرة ب طبِػؽ
  م د الم كمط منط ر  ُ  لر  بادؿ منط ر لخلؽ هأداة إمبانِا مف إنطلؽ الذم   برشلكنر ممار
 لممػار ال  ِِمػات ت باِنػ إط٘لػو يلػٍ يػاـ    كبعػد  إمػرائِؿ. ك شػمؿ المغػرب  رهِػا إلػٍ مػف

 خاصر  الم كمطُ اللضاخ  ُ أخرل مللات  ُ كإخلاؽ بعض النكالُ  ُ النياح بِف برشلكنر
  2.آزمر إللِمِر  لؾ  ُ هبِر بدكر  ضطلل ٗ أكركبا أف  بِف لِث إمرائِلُ العربُ الصراع

  نمػػ عرض بعػػض الن ػػاط 2007ك ل كضػػِ  مشػػركع إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط المعلػػف ينػػو مػػنر
اليامر بداِر مف إل اخ نبذة  اِرخِر يف  هرة إ لػاد الم كمػطُ ك أىدا ػو ك أىػـ دكا عػو مػل   ِػِـ 

 منو . المشركع ك  بِاف مكلؼ اليزائر
  :ك مكلؼ اليزائر منو الم كمط مف أيؿ  هرة إ لاد: الرابعالمطمب 

   المشاِرل ك آىداؼ الم كمط مف أيؿ  هرة إ لاد  :الفرع األول     
  I-  ٌٗ فىطح اإلرحبز ِٓ أخً اٌّزٛسظ ٚ األػضبء اٌّشىٍخ                                                  
I -1-   الم كمط مف أيؿ إ لاد هرة:  

مػبانِا إِطالِػا زيمػاخ بػِف الث٘ثػُ ركمػا مػؤ مر  ػُ الم كمػطُ اٗ لاد  هرة انطل ت     ك رنمػا كا 
الم كمػط  ػُ  آبػِض البلػر يلػٍ المطلػر الػدكؿ زيمػاخ يػف   الصػادر2007 دِمػمبر    ِػكـ

ػرانداخ ركما  2005للداخلِػر    لػُ مػنر . شهؿ ىذا المشركع ىايما لنِهٗك مارهكزم منذ هاف كِز
: إلامػػر المػػ٘ـ ك الر اىِػػر ك 3دة ممػػار برشػػلكنر  ػػُ  ل ِػػؽ أىدا ػػو المريػػكة منػػو ك ىػػُشػػإن  ػػد ب

ملِػػػار أكرك منػػػذ نشػػػئ و)لغاِر مػػػنر 20ال نمِػػػر إل صػػػادِر ك ال  ػػػارب بػػػِف الشػػػعكب   رغػػػـ إنلػػػاؽ 
2007. )                                                  

  أشػػار مػػارهكزم  ػػُ خطػػاب لػػو  ػػُ الربػػاط ) المغػػرب( إلػػٍ ضػػركرة ك يػػكد  2006مػػنر  ك  ػػُ 
                 مشػػػػركع ِشػػػػػهؿ ممػػػػالر بػػػػػِف دكؿ أكركبػػػػػا ك دكؿ المغػػػػرب العربػػػػػُ.   أمػػػػػا  ػػػػُ خطػػػػػاب طكلػػػػػكف

 (Toulon اللرنمِر ِـك )أيلف صػرالر يػف مشػركيو الػذم أطلػؽ يلِػو إ لػاد  07/02/2007
ا  ِػػو  كائػػد ال عػػاكف ك إ لػػاد بػػِف ضػػل ُ الم كمػػط  ػػُ زمػػف العكلمػػر ك الم كمػػطُ   مم عرضػػ

ػػر    2007مػػام 06ك  ػػُ   كط اللػػكايز اليمرهِػػر بػػِف الػػدكؿ  مػػ يشػػِر إن خابػػو رئِمػػا لليميكِر
أطلؽ مارهكزم نداخ لٖنضماـ إلٍ مشركيو الذم اي بره للما لضارم الذم مِهكف صلر كصؿ 
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 .31.  ص  مريل مابؽ     يبد ال ادر رِزؽ المخادمُ  - 3
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 أه ػػكبر 23 ابػػو الػػذم أل ػػاه بمدِنػػر طنيػػر المغربِػػر ِػػـك الث٘ثػػاخبػػِف أكركبػػا ك إ ِر ِػػا  أمػػا  ػػُ خط
  » 1لد لاف لنن  ؿ مف اللكار إلٍ المِامر ك  ياكز الن اش إلٍ البنػاخ بأف الكلت « لاؿ 2007

ف ممػ  بؿ أكركبػا ِكيػد  ػُ الينػكب   مرهػزا يلػٍ البعػد إنمػانُ ك مؤهدا  ُ نلس الكلت يلٍ أ
 الم كمطُ . ُ بناخ الصرح دكره 

 (UPM رضػػت  هػػرة إ لػػاد الم كمػػطُ الػػذم أصػػب  ِعػػرؼ ٗل ػػا إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط)
اليدِػد لل عػاكف هػاف  رنمػِا   طػرؼ ألمانِػا   ٓف المشػركع مػف شػدِدة معارضر  رنما ل ِتبعدما 

 ييػر مػف الم كمػط يلػٍ المطلػر الػدكؿ يلػٍ    صػر آكركبػُ اليانػب مػف يضػِك و أفك ِػنص 
            ألمانِػا  طػرؼ مػف شػدِدة معارضػر  رنمػا ل ِػت أخػرل   لػذلؾ ييػر مػف الينكبِػر الضػلر كدكؿ

 الم كمػط آبػِض البلػر أيػؿ مػف اٗ لػاد إلػٍ الم كمػطُ اٗ لػاد مػف اٗن  ػاؿ هػاف ك يلِػو
 ػػػػُ اي مػػػػاع إ لػػػػاد آكركبػػػػُ المنع ػػػػد  لػػػػد  ػػػػرض نلمػػػػو  ألمػػػػانُ( -همشػػػػركع يدِػػػػد )  رنمػػػػُ

 .ـ  هػػف مدريػػر  ػػُ يػػدكؿ أيمػػاؿ ال مػػر  رغػػـ أنيػػا لػػ 2008مػػارس  14ك13ِػػكمُ  بالبركهمػػؿ
لػػدمت  رنمػػا مػػف خػػ٘ؿ ىػػذه ال مػػر يرضػػا لب ِػػر  شػػرهائيا آكركبِػػِف كىػػك نػػص  رنمػػُ ألمػػانُ 

    :2ِ هكف مف صلل ِف ِرمـ م٘م   شهِلر ك خصائص إ لاد اليدِد الذم ِيدؼ أماما إلٍ
         ف بالطالر ر ال مِك   طِك
        الضػػػلر الينكبِػػػر مػػػف البلػػػر آبػػػِض الم كمػػػط الػػػذم ِع بػػػر منط ػػػر لمامػػػر       ػػػأمِف

 لٖ لاد آركربُ
     I-2-  أيضاخ إ لاد مف ايؿ الم كمط : 

إ لػاد  مف بِنيػا الػدكؿ المػبل كالعشػِرف آيضػاخ  ػُ –دكلر  43شارؾ رؤماخ دكؿ كلهكمات 
آكركبُ ك م ر يشرة دكلر مف ينكب كشرؽ البلر آبِض الم كمط مػف بِػنيـ رؤمػاخ الػدكؿ : 

ا  اليزائر    كنس  لبنػاف    إمػرائِؿ   لبنػاف   آردف   المغػرب    لمػطِف    رهِػا مصر   مكِر
 البكمػػنر ك إلػػٍ يانػػب دكؿ البل ػػاف) ألبانِػػا  هركا ِا (  2007انِػػا ) بعػػد إنضػػماميا مػػنر   مكِرط
  ال ػػُ آكركبػػُميلػػس اٗ لػػاد   ػػُ ال مػػر  بػػديكة مػػف رئامػػر ك المػػكن ِنِغرك( ك مكنػػاهك اليرمػػؾ

                                                 
1
 . 33المريل نلمو   ص .  - 

2
 مف ممار برشلكنر إلٍ غاِر إ لاد مف أيؿ  -ممارة  ِصؿ  البعد إنمانُ  ُ الشراهر آكركمغاربِر   - 

 (   مذهرة مايم ِر  ُ العلـك المِامِر ك الع٘لات الدكلِر  يامعر مكلكد 2008إلٍ 1995)  -الم كمط     
 .51 ص.  2013معمرم ب ِزم كزك   منر     

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne&action=edit&redlink=1
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ػػر اللرنمػػِر برئامػػر ىػػا اليميكِر هػػؿ ل  الػػذم لػػاكؿ ياىػػدان ي ػػد اي مػػاع نِهػػٗك مػػارهكزم هانػػت   ٗك
 .1بلداف البلر آبِض الم كمط للمرة آكلٍ

  ك الملكضػِر آكركبِػر البرلمػاف آكركبػُ  ك ل٘ لػاد آكركبػُ هما لضر ال مر ال ػادة الرمػمِكف
ػػػؿ ممثلػػػر برئِمػػػيا ممثلػػػر بأمِنيػػػا بػػػاف هػػػُ مػػػكف   منظمػػػر آمػػػـ الم لػػػدةك   باركمػػػك خكمػػػِو مانِك

  اٗ لػاد آ ِر ػُممثلر بأمِنيا يمرك مكمػٍ  ك  الدكؿ العربِر يامعر  ك ميلس ال عاكف الخلِيُك 
بنػػػػػػػػؾ آ ِر ػػػػػػػػُ  ك  بنػػػػػػػػؾ ال نمِػػػػػػػػر  ك منظمػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤ مر إمػػػػػػػػ٘مُ  ك ا لػػػػػػػػاد المغػػػػػػػػرب العربػػػػػػػػُك 

معمػػػػػػر  اللِبػػػػػػُ  ػػػػػػُ لػػػػػػِف لػػػػػػـ ِلضػػػػػػر ال مػػػػػػر الع ِػػػػػػد  البنػػػػػػؾ الػػػػػػدكلُك آكركبػػػػػػُ   اٗمػػػػػػ ثمار
 .2مندكبا ينو رشِد بف اللمف الذم أك د ش ِ و ملمد المادس المغربُ كالملؾ ال ذا ُ

II-  إ لاد مف أيؿ الم كمط ك أىداؼ مشاِرل : 
   II-1 - ِشبض٠غ اإلرحبز ِٓ أخً اٌّزٛسظ 

ك يلِػػػو ك بمنامػػػبر  ل ػػد يػػػاخ المشػػركع اليدِػػػد يلػػٍ أن ػػػاض مػػا ب ػػػُ مػػف ممػػػار برشػػلكنر        
ػػر  2008بػػاِرس مػػنر  إنع ػػاد لمػػر      ػػد  ػػـ  لدِػػد مشػػاِرل إ لػػاد  ػػُ مػػ ر ميػػاٗت ذات أكلِك

 : 3ىُ
  . نظِؼ البلر آبِض الم كمط -
ر الن ؿ  -    .البلرملبرم ك ا طِك
 .إنشاخ مرهز م كمطُ لللماِر المدنِر -
ر الطالر الشممِر -   . طِك
  . لعِؿ  ضاخ يلمُ م كمطُ -
ر إمهانات العمؿ ك ال  لِؿ مف البطالر -  . طِك
II-2-   أىداؼ مشركع إ لاد مف أيؿ الم كمط                                                         
 II-1- - ٓالمارهكِزر اللرنمِر  ىداؼا : 
 أىميا :أىداؼ المبادرة المارهكِزر ال ُ ياخت ٗي بارات يدة      

                                                 
 . 45لمخادمُ  مريل مابؽ   ص .يبد ال ادر رِزؽ ا - 1
 ar.wikipedia.org : إ لاد مف أيؿ الم كمط يلٍ المكلل - 2

 www.mfa.gov.tr :إ لاد مف أيؿ الم كمط يلٍ المكلل  - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://ar.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_europ%C3%A9enne&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_europ%C3%A9enne&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlement_europ%C3%A9en&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_des_Nations_unies&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_de_coop%C3%A9ration_du_Golfe&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligue_arabe&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_africaine&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_du_Maghreb_arabe&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_de_la_coop%C3%A9ration_islamique&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_africaine_de_d%C3%A9veloppement&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_europ%C3%A9enne_d%27investissement&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_europ%C3%A9enne_d%27investissement&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_europ%C3%A9enne_d%27investissement&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_mondiale&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
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لناير  رنما بأف مياليا اللِكم  ُ الملِط الم كمط  خاصر أف ل ائؽ ال اِر  ٗ  زاؿ  ل لظ  -
ػػػػػر اللرنمػػػػػِر  كملاكلػػػػػر مػػػػػارهكزم امػػػػػ عادة ميػػػػػد ىػػػػػذه  بالمػػػػػيؿ اٗمػػػػػ عمارم اللا ػػػػػؿ لٖمبراطكِر

   ك ىك  ُ لد ذا و إم ِار  رنمُ  ُ لكض البلر آبِض الم كمط ِيب يلٍ إمبراطكِرر 
:             1دِغػػػػػػكؿ  كمػػػػػػط لمػػػػػػب مع  ػػػػػػدات الينػػػػػػراؿمػػػػػػ ئثار بػػػػػػو باي بارىػػػػػػا البنػػػػػػت البهػػػػػػر للم رنمػػػػػػا اٗ

«La France a été la fille aînée de la Méditerranée, elle peut revendiquer Ce privilège»      

ِات الم لدةبإل داخ  - بلِػث  هػا الينكبِػرِرل ػُ  مػ ثمر  ػُ ينكبيػا أم دكؿ أما آمِرهِر الٗك
  2 ػُ إندكنِمػِا كغِرىػا   %25ال ُ ل  ت نمبر إم ثمار   كالِاباف%20ل  ت إم ثمارا يا نمبر

كىذا ما  ل  ر إلِو المنط ر الم كمطِر ك ع بره  رنما ييزا ِنبغُ  دارهو مل دكؿ الضػلر الينكبِػر 
 .للبلر الم كمط

كركبػػُ لمرهزىػػاديػػـ  رنمػػا  -  ٔٗ                     إللِمػػُ الييػػكم كمرهزىػػا   ييػػر مػػف اٗ لػػاد داخػػؿ ا
 الػرئِس  صػِر  ِؤهػده الػذم النلػك كيلػٍ ثانِػر   ييػر ا ِر ِػا( مػف   الم كمػط  كربػاا )شػرؽ

خِػرة ىػذه بخصػكص صػالب المبػادرة مػارهكزم ٔٗ  اٗن خابِػر أثنػاخ لمل ػو 28/02/2007 ػُ ا
 هنػا  ِمػا ال لهِػر إيػادة يلِنػا ِ كيػب ىػذا  اٗ لػاد الم كمػطُ  طلعػات خضػـ  ػُ إنػو « ب كلػو

 م كمػطِر ميػددا ه ػكة نلمػيا  ػرل  رنمػا إف].....[  للرنمػا العربِػر بالمِامػر نمػمِو مػاب ا
 ».3يظمٍ

  II-2- –  آكركبِرآىداؼ:                          

كركبػُ الػدكر كبعػث إلِػاخ إيػادة ِخػص          ٔٗ مِرهػُالنلػكذ   نػامُ مكاييػر  ػُ خاريِػا ا ٔٗ  ا
ػر لمػب– الػذم ِيػدد ك لػو  اليػكارم الملػِط ك ػُ بالم كمػط ككيػكده كركبِػر الرِؤ ٔٗ  مصػالليا-ا
 المنامػبر مػارهكزم  ػُ الػرئِس ِ ػكؿ  خالصػر ليا نلكذ منط ر   لِدِا منط ر  ع برىا  ُ كنلكذىا
ك  أكركبػا بػِف هبِػر  لػالؼ ملػكر الم كمػط أِضػا ر أف ِصػب  المشػركع ىػذا مف ىد و إف :نلميا
ٗٓخػر ىػك ِصػب  أف العكلمػر يصػر  ػُ الػذم بامػ طاي و إ ِر ِػا  ػر لػكة ا  contre)أك مضػادةمكاِز

poidsمِرها ٔٗ  ."آمِاكٓ  ( 

                                                 
1
 -Raymond Barre(député et ancien premier ministre), la coopération euro-Maghrébine une grande  

    chance pour L’europe, ETE      , N°  ,  colloque sur la convention libérale européènne et sociale  

        avait orguanisé le 15 /02/1992 à Marseille ,p .20. 
2
 -  Serge telle,  (chercher, reperer, avancer),L’union pour la Mediterranee: un heritage contraste,  

      mais continuité indispensable, CAIRN –IMFO / revue Outre terre, N:   ,     /3,  p. 19 . 
3
 .  10  ص.مريل مابؽيعلر يدالر    - 
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 :ب كلو نلكذىا منط ر  ُ اٗم عمارم لميدىا أكركبا ام عادة غِر المباشرة ديك و مبرزا كِضِؼ 
كركبػُ الللػـ إف" ٔٗ  أبػاطرة مػف يػددا يػذب الػذم الللػـ(..) الم كمػطُ الللػـ إلػٍ بلايػر ا

ػر  رتابكنابػ للػـ هػاف الػذم الللـ  رنمػا ملػكؾ مػف كيػددا الينػكب  الم دمػر با يػاه إمبراطكِر
 ."1( بالمغربLyauteyكلِك ُ) باليزائر  الثالث كنابلِكف بمصر 

 ال  لِص مف ظاىرة الييرة غِر الشريِر   ك هذا لؿ مشهؿ البطالر. -
إى مػػاـ بالميػػاٗت ذات الطػػابل إي مػػايُ هالصػػلر ك ال ربِػػر ك لمػػِنيما نظػػرا ٓىمِ يمػػا  - 

  ُ ال أثِر يلٍ مخ لؼ اليكانب آخرل لللِاة.
ر البلػػث العلمػػُ ك طػػرؽ المكاصػػ٘ت  باي بارىػػا ديػػائـ للنيػػكض بإل صػػاد ك  مػػيِؿ  -    طػػِك

  . ن ؿ آشخاص
 III-  يؿ الم كمط  ِِـ مشركع إ لاد مف أ: 

 آكركبػُ كأزمػات إ لػاد دكالِػب داخػؿ  ػراغ ن ِيػر يػاخ أنػو الم كمػطُ اٗ لػاد يلػٍ ِعػاب   
  كللت أف الممر الممدكد بعد مف أكركبا إخراج بغِر ياخ لِث   آكركبِر الدكؿ  ر  بيا مِامِر

 ممػا  ػُ اليدِػد آكركبػُ الدمػ كريلٍ  اللرنمُ الملبُ ل٘م ل اخ ن ِير آكركبُ البناخ يملِر
 اليدِد آكركبُ الدم كر مشركع يلٍ صادلت لد أكركبِر دكلر    ىنالؾ أف لِف  ُ   2005

 يملِػر أصػابت ال ػُ الشػلؿ لالػر مػف للخػركج الهبػرل بالممؤكلِر اللرنمُ الرئِس شعر كبال الُ 
 كالمعارضػِف ييػر مػف الدمػ كر مشػركع مػل ىػـ مػفل مخػرج  ػك ِر كذلػؾ يبػر آكركبػُ  البنػاخ
 .2مف يير أخرل عللمشرك 

 ممػ كل يلػٍ الم كمػط ضػل ُ بػِف العمِ ػر الليػكة  خلِػؼ  ػُ الممػار الم كمػطُ ل ػد أخلػؽ
ال ػراـ  ك ػرض إنمػاف ل ػكؽ ل عِزػز أطل يػا ال ػُ الشػراهر  شػلت همػا البشػِرر ال نمِػر مؤشػرات
 .الينكبِر الضلر بلداف  ُ ال انكف

 .ك العكامؿ المؤثرة يلِو مف مشركع إ لاد مف  الم كمط مكلؼ اليزائر :الررع الثاني
  I- مكلؼ اليزائر مف مشركع إ لاد مف أيؿ الم كمط: 

ردكد  عؿ اليزائر  يػاه إ لػاد مػف أيػؿ الم كمػط هػاف يلػٍ مخ لػؼ آصػعدة   باي بػار        
 مغاربِر . -م كمطِر-إ ِر ِر–اليزائر دكلر يربِر 

                                                 
1
 يعلر يدالر  المريل نلمو . - 

2
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  I-1-    ِع بػػػر إ لػػػاد مػػػف أيػػػؿ الم كمػػػط مػػػف اليزائػػػر  ػػػُ إطػػػار يربػػػُ ك إللِمػػػُردكد  عػػػؿ :
مشاِرل آللِر اليدِدة ال ُ بادر بيا الرئِس اللرنمػُ مػارهكزم   لهػف ظلػت ىػذه المبػادرة م عثػرة 
ك  ػػػُ لال يػػػا البدائِػػػر بمػػػبب ال نالضػػػات المِامػػػِر ك امػػػ مرار  عثػػػر يملِػػػر المػػػ٘ـ  ػػػُ الشػػػرؽ 

   ػإف 1أمػ اذ  ػُ الع٘لػات الدكلِػر بيامعػر نػكن ِر  لػرب بػاِرس  غلِكفبرىاف   ك لمب آكمط
آكركبػُ  -نلػس آمػباب ال ػُ أدت  ػُ المػابؽ إلػٍ  شػؿ اللػكار العربػُٓف   دت مِ راللهرة كل

ىػػػُ ال ػػػُ مػػػ ؤدم ل مػػػا إلػػػٍ إخلػػػاؽ مشػػػركع اٗ لػػػاد مػػػف أيػػػؿ الم كمػػػط  كأينػػػُ بػػػذلؾ الصػػػراع 
ػد ر ٗ ِمهف أف العربُ إمرائِلُر  مضِلا أنو: لػدىا المػِطرة أِهػكف ىنػاؾ إ لػاد بػِف أطػراؼ ِِر
المػػػ٘ـ  ػػُ الشػػػرؽ آكمػػػط   ٕلػػػ٘ؿ  مشػػػهها  ػػُ ملاكلػػػر  رنمػػا  "يلػػٍ أراضػػػُ الطػػرؼ آخػػػر

 الدكؿ آكركبِر يمكما لـ   دـ يم٘ يدِا   بؿ   يػرب مػف ال ضػاِا اللمامػر  ػُ المنط ػر ال ػُ 
اٗلػػػ ٘ؿ كالصػػػراع العربػػػُ إمػػػرائِلُ كالع٘لػػػات مػػػل  م ػػػدم يا ػػػُ   يػػػـ العػػػرب بالدريػػػر آكلػػػٍ

كضػػل اليالِػػات العربِػػر  ػػُ الػػدكؿ الغربِػػر  مشػػِرا أف مػػا ِ ػػكـ بػػو زيمػػاخ اٗ لػػاد مػػف  إمػػ٘ـ ك
ػػدكف أف ِ يػػاكزكف الخ٘ ػػات  أيػػؿ الم كمػػط ىػػك   ػػط اٗل لػػاؼ يلػػٍ المشػػاهؿ كلػػِس لليػػا. ر ِِر

ػػػر الم كمػػػطِرر ٕر  ػػػر العربِػػػر العػػػرب ك   ػػػط    ضػػػاخ بعػػػض المث لػػػِفباللػػػدِث يػػػف راليِك إف الرِؤ
ك إدماييػػػا  ػػػُ المنط ػػػر    لٖ لػػػاد مػػػف أيػػػؿ الم كمػػػط ىػػػُ لِلػػػر ل شػػػيِل ال طبِػػػل مػػػل إمػػػرائِؿ

ت مِامػػػػِر  مػػػػف دكف أف  الم كمػػػػطِر  ػػػػُ لػػػػِف ِلضػػػػلكف الشػػػػراهر بػػػػِف    ػػػػدـ إمػػػػرائِؿ أم  نػػػػاٗز
                     .2إ لاد آكركبُ ك العالـ العربُ ك ام بعاد إمرائِؿ إلٍ أف  كا ؽ يلٍ إل٘ؿ الم٘ـ

نػػكع مػػف ال نمػػِؽ أك ال عػػاكف مػػل  ٓملػػِس ىنػػاؾ ذهػػر  ػػٍ مبػػادرة مػػارهكزل ك مػػف ييػػر أخػػرل   
يامعر الدكؿ العربِر كإ لاد إ ِر ٍ كىما منظم اف اللِمِ اف  نضـ إلِيما يمِػل الػدكؿ العربِػر 

أف ِ ػػـك ا لػػاد يدِػػد ِضػػـ  ُراخ ال ػػٍ لِلػػت أنػػو مػػف غِػػر المنط ػػإ ِر ِػػر الم كمػػطِر  كمػػف آ
 . 3مبؽ ك نمِؽ ٗلؽ  ِما بِنياأخرل ٗك ِهكف ىناؾ  شاكر م رِإللِمأيضاخ  ٍ منظمات 

     I-2-- باِنػػت ردكد  عػػؿ دكؿ المغػػرب العربػػُ   :ييػػكم مغػػاربُ ردكد  عػػؿ اليزائػػر  ػػُ إطػػار 
 ػػآكلٍ كيلػػٍ رأمػػيا   بػػِف مرلػػب لػػكم كرا ػػض لػػاطل لػػكؿ مشػػركع إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط 
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 .65ػجس اٌمبزض ضظ٠ك اٌّربزِٟ ،ِطخغ سبثك ، ص . - 
3
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نِػر بػِف الضػل ِف  كالثا  كنس  طم  أف  عامؿ هشِرؾ هامؿ العضكِر باٗ لاد رغـ  باِف اللكارؽ
يلػػػٍ رأمػػػيا لِبِػػػا أبػػػدت صػػػرالر مخاك يػػػا مػػػف ال هػػػار الملكضػػػِر آكركبِػػػر لل ػػػرار نظػػػرا ل ك يػػػا 

ل  ػػُ المكلػػؼ اليزائػػرم مػػل اللِبػػُ باي بػػار آيضػػاخ مػػف اليانػػب آكركبػػُ منلػػاِزف    المادِػػر ِك
ربػػػُ الم صػػػدع ٕمػػػرائِؿ  إلػػػٍ يانػػػب مػػػا ِمهػػػف أف ِشػػػهلو مػػػف أخطػػػار إضػػػا ِر يلػػػٍ الصػػػؼ الع

يلػٍ نلػك ِ ػكض دكر اليامعػػر   كمػعِو لعػزؿ البلػداف العربِػر مػف يم يػا إمػػ را ِيُ  ػُ أ ِر ِػا
 .1العربِر كاٗ لاد آ ِر ُ

بإضا ر إلٍ إن  اد كر ض يدد هبِر مف بلداف أ ِر ِا الشمالِر اٗ لاد مف أيؿ الم كمػط بشػدة  
ػ ـ ال عامػؿ مػل الييػرة المػِرر ب مػكة م ابػؿ الييػرة  رياِاىا ٗ ِدخلكف بلِرر أهبر إلػٍ أكركبػا   ِك

المن  اة ال ػُ ِلػدد  ِيػا البلػد آكركبػُ ممػب ا لائمػر ال ِايا ػو مػف الميػايِرف كمػؤى٘ يـ العلمِػر 
 .2كالمينِر  آمر الذم مِِزد مف ىيرة الهلاخات المللِر لدكؿ ينكب البلر آبِض الم كمط

I-3-   آلادم ردكد  عؿ اليزائر: 
يػػدـ ال مػػرع  ػػُ إبػػداخ الػػرأم ك أخػػذ ال ػػرارات  ػػُ العػػركض ال ػػُ   ػػدميا أكركبػػا يامػػر ك  رنمػػا  

  خاصر  ىُ مف إم را ِيِات ال ُ   مِز بيا اليزائر  نظػرا لمػا  ه مػِو ىػذه آخِػرة  ػُ  ل ِػؽ
ليزائػػػر مػػػف  رنمػػػا ك إ لػػاد آكركبػػػُ يلػػٍ الممػػػ كل الػػػدكلُ ك إللِمػػُ  ل ػػػد إمػػ لادت ا ربتمػػ

 يرب يا  ُ ال عامؿ مل دكؿ شػماؿ الم كمػط ك  ػُ م ػدم يا  رنمػا  ػُ  ضػاخات يػدة يلػٍ غػرار 
ك اه شػلت لالػػر ال٘ ػكازف ال ػػُ طبعػت ىػػذه    المػكؽ إل صػادِر آكركبِػػر ثػـ إ لػػاد آكركبػُ

ػػؿ الشػراهر إلػٍ شػراهر م كازنػػر ك نشػِر  ػُ ىػػذا  .3الع٘لػات ك ديػت إلػٍ  غِِػػر ىػذا إ يػاه ل لِك
كضػػعا   عػػاملِف أمامػػِفب ار ػػبط ر مػػف ىػػذا المشػػركع اليدِػػد لػػدالعنصػػر بالػػذات أف مكلػػؼ اليزائػػ

 :ىما مكلؼ اليزائر ِ أري  بِف ال ردد ك المطالبر بال كضِلات
II – العكامؿ المؤثرة يلٍ مكلؼ اليزائر مف إ لاد مف أيؿ الم كمط  
   - -II - منظكر الع٘لات مل  رنما إ لاد مف أيؿ الم كمط مف: 

                                                 
مهِنر بكشلكح  إ لاد مف أيؿ الم كمط) آبعاد ك آ اؽ( يلٍ المكلل :    - 1
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 مهِنر بكشلكح   المريل نلمو . - 

3
 :   يلٍ المكللمشركع إ لاد مف أيؿ المنكمط ) اليزائر  طالب ب كضِلات إضا ِر(  - 
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ر ػػض اليزائػػر إنخػػراط  ػػُ إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط ِريػػل لهػػكف المبػػادرة  رنمػػِر  ال ػػُ ليػػا   
  ك  معٍ ياىدة للملا ظر يلػٍ ىػذا  ي٘لر ممِزة مل اليزائر خاصر ك دكؿ شماؿ إ ِر ِا يامر

ػػد أف   لػػرر ك  خػػرج مػػف  هػػرة الكصػػاِر ال لرنمػػِر خاصػػر ك آكركبِػػر المهمػػب  بِنمػػا اليزائػػر  ِر
ػر اللرنمػِر(  ك  لػرض نلمػيا هشػِرؾ مكثػكؽ بػو  ػُ الع٘لػات الدكلِػر  ك دكلػر  يامر)ر ض آبِك

   .(Etat-phare du maghreb)  1رائدة  ُ المغرب العربُ

 آكركبِػر للمبػادرة اللرنمػِر ال ػُ هانػت  ػديك إلػٍ أكربػر الم كمػط  إن  ػادات النظرة اليزائِرر إلػٍ
( européaniser la méditérranée )بػالمكت الملػاي  للمشػركع  ػُ  ىػك شػبِو  بالطِر ػر اللرنمػِر

ػارات للدبلكمامػػِر اللرنمػػِر لليزائػػر مػػا  الم كمػط ىػػذا مػػف ييػػر   ك مػف ييػػر أخػػرل  ػػإف  ػػكالُ الِز
ؽ للمشػػركع  ػػُ اليزائػػر   ممػػا ل ػػُ ر ضػػا بمػػبب يػػدـ  مػػكِر بعػػض الخ٘ ػػات بػػِف  ىػػك إٗ  مػػِك

 يا باليزائر   ك ممألر ال كبر البلدِف مببيا ىك إم عمار) يدـ إي راؼ  رنما باليرائـ ال ُ إر هب
ػػػػر آكركبِػػػػر خاصػػػػر ك يطػػػػؿ المشػػػػركع الهكلكنِالِػػػػر ( ك ىػػػػذا أثػػػػر مػػػػلبا يلػػػػٍ الع٘لػػػػات اليزائِر
 .  2الم كمطُ

 -II- مهانر اليزائر  ُ إ لاد مف أيؿ الم كمط مف منظكر  رنما : 
بإمهانيػػا أف  صػػػالب ك  ع بػػر اليزائػػر البلػػد آنمػػب  ػػُ الضػػلر الينكبِػػر مػػف الم كمػػط ال ػػُ   

 مػػايد  رنمػػا ل ل ِػػؽ طمكلا يػػا  ػػُ الم كمػػط   يلػػٍ الػػرغـ مػػف الخ٘ ػػات ال اِرخِػػر بِنيمػػا همػػا 
لِػر 14 ػُ  (Bernard Bajolet)صػرح بػو المػلِر اللرنمػُ بػاليزائر بارنػار بػايكلُ   ك 2007يِك

اليرائػر  بػكف  لهػف -بػاِرس غػراراليزائر يلػٍ  -ِؤمس يلٍ ملكر باِرس كض  بأف المشركع 
   ُ ال كِزل المؤمما ُ  ػُ الم كمػط درؾ يِدا ك بهؿ كالعِر أف  رنما لِمت كلدىا مف ِ لهـ 

 ضػػ  مكلػػؼ اليزائػػر . ك مػػف ىػػذا المنطلػػؽ ا3لػػـ   مػػرع  ػػُ لبػػكؿ العػػرض اللرنمػػُ يػػاكليػػذا  إن
 الم أري  بِف ال ردد ك المطالبر بال كضِلات.

- -II  -  (:ك المطالبر بال كضِلاتال ردد ) مكلؼ اليزائريدـ ثبات 
للمن دل الم كمطُ  أشار كِزر الخاريِر اليزائرم المِد  15 ُ خ اـ أشغاؿ الندكة الكزاِرر اؿ   

ٗ ِمهف أف ن  بلو بصػلر هلِػر رغػـ  مراد مدلمُ إلٍ أف مشركع بليـ إ لاد مف أيؿ الم كمط 
ض  ك يلِػػو طالػػب الػػكِزر بع ػػد نظػػرا لمػػا ِلملػػو مػػف غمػػك  النظػػرة إِيابِػػر ال ػػُ نلمليػػا ا ياىػػو

                                                 
1
-  Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie,  

               op cit , P .146 . 
2
 -Ibid, P.146. 

3
 - Ibid,P. 148 
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إي مػػػاع يلمػػػر للػػػدكؿ المشػػػارهر  ػػػُ المن ػػػدل الم كمػػػطُ يشػػػِر إنطػػػ٘ؽ لمػػػر إ لػػػاد مػػػف أيػػػؿ 
لِػػػر  13الم كمػػػط الم ػػػررة بالعاصػػػمر اللرنمػػػِر بػػػاِرس  ػػػُ    مػػػف أيػػػؿ منالشػػػر كثِ ػػػر  2008يِك

ٓف مبػػػػدأ  إيػػػػ٘ف ال أمِمػػػػُ لٖ لػػػػاد   ل ػػػػٍ  شػػػػارؾ يمِػػػػل الػػػػدكؿ المعنِػػػػر بمشػػػػركع إ لػػػػاد 
ح الممػػػػػػؤكلِر ك ال ضػػػػػػامف الممػػػػػؤكلِر المشػػػػػػ رهر ِع بػػػػػػر لِمػػػػػر إضػػػػػػا ِر للمشػػػػػػركع  ػػػػػُ إطػػػػػػار رك 

ليػػا  آلِػاتهمػػا أبػدت اليزائػػر  مػاٗؤ يا ل كضػػِ    الم كمػطُ  نلِػػذ مشػركع إ لػػاد ك هِلِػات  مِك
  ال ُ م ل ضنيا   ي٘كة يلٍ مخاكؼ دكؿ ينكب الم كمط مػف مػِطرة ل الم راتلمل  لدِد مكا

  الميمكير آكركبِر يلٍ ال رارت.
إف المبػػػادرة المػػػارهكِزر أثػػػارت الهثِػػػر مػػػف الشػػػهكؾ ك ال ػػػردد لػػػدل اليزائػػػر بمػػػبب إهػػػراه الػػػدكؿ   

مكلػػػػؼ اليزائػػػػر الثابػػػػت  مػػػػف  ي٘لا يػػػػا  مػػػػل إمػػػػرائِؿ ىػػػػذا مػػػػف ييػػػػر   ك يلػػػػٍ  طبِػػػػل العربِػػػػر 
يػػػؿ الم كمػػػط مػػػر بط بامػػػ رياع الخ٘ ػػػات المػػػكِرر إمػػػرائِلِر   ك  ل ِػػػؽ أىػػػداؼ إ لػػػاد مػػػف أ

إطػار   ممػهت اليزائػر بضػركرة  طبِػؽ    19671آراضُ العربِر المكِرر المغ صبر  ُ لرب 
  ال ػػُ  ػػنص يلػػٍ ضػػركرة إنيػػاخ إلػػ ٘ؿ  2002المبػػادرة العربِػػر المع مػػدة  ػػُ لمػػر بِػػركت مػػنر

   4 19672يكاف 04إمرائِلُ ك انملابو إلٍ لدكد 
هما يبرت اليزائر يف مكلليا مف  ياىػؿ إ لػاد للػؽ الشػعب الصػلراكم  ػُ   ِرػر مصػِره  ك 
هػػذلؾ يػػدـ إرغػػاـ إ لػػاد الم كمػػطُ اللػػدِث يػػف إنشػػاخ الدكلػػر الللمػػطِنِر  بػػؿ مِامػػر إ لػػاد 
الم كمطُ ياخت ل شيل  طبِل الع٘لات مل إمػرائِؿ  ك ىػذا مػا يبػر ينػو رئػِس دائػرة الصػدالر 

 .(caumed)الم كمطُ هكماد لٖ لاد 
أيلنت اليزائر يلػٍ لمػاف كِزرىػا للخاريِػر مػراد مدلمػُ بػأف اليزائػر  مػيؿ  كايػدىا  ػُ هػؿ ل د 

  ك ليػذا  بػدم هػؿ  للظا يػا  ػُ إنخػراط  المبادرات إللِمِر ك الدكلِر ال ُ  خدـ الصال  العػاـ
 ُ ىمش دكؿ ينكب الم كمط  ك  ُ مشركع إ لاد مف أيؿ الم كمط ٓنو غِر كاض  المعالـ 

 ػُ لػِف   مشركع إ لاد الم كمطُ   أم  ػـ  رضػو يلػٍ يلػٍ دكؿ ينػكب الم كمػط .  لضِر

                                                 
1
 -Mohamed fadhel Troudi, L’union pour la méditerranée ( le rêve et la réalité) ,    Mars     .sur le  

     site: www.academiedegeopolitiquedeparis.com  

2
 .إضا ِر(  يلٍ المكلل نلمومشركع إ لاد مف أيؿ الم كمط ) اليزائر  طالب ب كضِلات  - 

  le président du Cercle d’amitié de l’union méditerranéenne (Caumed) qui déclarait: « il nous est 

demandé d’associer Israël aux pays arabes pour travailler ensemble sur la base de projets communs 

sans que l’Etat hébreu ne puisse cesser son hégémonie et sa politique de colonisation en Palestine, sans 

qu’il ne puisse restituer à la Syrie le plateau du Golan et sans qu’il quitte les terres agricoles de Chabaâ 

dans le Sud-Liban». Sur le site: www.academiedegeopolitiquedeparis.com 
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أهد المِد كِزر خاريِر اليزائر المِد مدلمُ بأف إنضماـ اليزائر إلٍ إ لاد مف أيػؿ الم كمػط 
العهس مػػِعمؿ يلػػٍ  لعِػػؿ لػػف ِثنِيػػا يػػف العمػػؿ  ػػُ إطػػار إن مائا يػػا إ ِر ِػػر ك العربِػػر   بػػؿ بػػ

ر الركابط بِف مخ لؼ اللضاخات ال ُ  ن مُ إلِيا.  دكرىا ك   ِك
لمػػػػا  ملهػػػػو مػػػػف ليدِػػػػد نظػػػػرا اليزائػػػػر  نظػػػػر يػػػػف لػػػػرب  ػػػػدارؾ مهان يػػػػا  ػػػػُ إ لػػػػاد الم كمػػػػطُ ا

لػػٍ ألػػد الم ػػرات لػػذا  يػػُ  ػػُ  نػػا س مػػل الػػدكؿ اليػػارة) المغػػرب ك  ػػكنس( لللصػػكؿ ي  مػػؤى٘ت
مثلمػػا ال رل يػػا  رنمػػا ك  م ها ئػػرلمؤممػػات إ لػػاد   ك رغبػػر اليزائػػر  ػػُ اللصػػكؿ يلػػٍ شػػراهر 

 ػػدرؾ أىمِػػر اليزائػػر  ػػُ بنػػاخ إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط   بلِػػث يبػػر منيمػػا    ٓف هػػؿألمانِػػا
                        . 1ر رمػػػػػلِر ألمانِػػػػػا ب كلػػػػػور بػػػػػدكف اليزائر  ػػػػػإف لظػػػػػكظ لِػػػػػاـ إ لػػػػػاد مػػػػػف أيػػػػػؿ الم كمػػػػػط للِلػػػػػ

ػػػر  بنػػػاخ يلػػػٍ مػػػا   ػػػدـ    ػػػإف مكلػػػؼ اليزائػػػر هػػػاف ثابػػػت ك مشػػػركط همػػػا  أهد ػػػو يلػػػٍ لمػػػاف كِز
إلػٍ إمهانِػر  خاريِ يا : بأف إنضماـ إلٍ مشركع إ لػاد لػِس إيبػارم ك لػِس نيائِػا  ػُ إشػارة

بػذلؾ إل لظػت اليزائػر  عارضا مل مصاللو   ك  إنملاب أم طرؼ مف ىذا اللضاخ إذا رأل  ِو
بلػػػػؽ إنمػػػػلاب مػػػػف المشػػػػركع لمػػػػب الظػػػػركؼ ك الممػػػػ يدات ك خاصػػػػر ر ػػػػض ال طبِػػػػل مػػػػل 

 . 2إمرائِؿ
أف  رنمػػا  ظػػؿ  طمػػ  دائمػػا  ػػُ  ل ِػػؽ ي٘لػػات ثنائِػػر  ك  ػػُ آخِػػر نشػػِر كهمػػا ذهرنػػا مػػاب ا 

نػػػت  رنمػػػا إذا ها م مِػػػزة مػػػل اليزائػػػر) ي٘لػػػر نمػػػكذج لل عػػػاكف بػػػِف الشػػػماؿ ك الينػػػكب(  ك يلِػػػو
ا ٗ  م طِل  ل ِؽ ذلؾ  ُ إطار  إني لل  رب مف اليزائر   ريزائِر-آكرك الشراهر م غؿ إطار 
الذم ِع بػر إ لػاد مػف أيػؿ الم كمػط الكيػو اليدِػد لػو   ك  ػرل  م عدد آطراؼ ُأكر كم كمط

مف خ٘لو  رنما أف شماؿ إ ِر ِا يامػر ك اليزائػر خاصػر ىمػا لهػرا يلػٍ  رنمػا   ػط دكف غِرىػا 
كم كمػػػطُ  يعػػػؿ الطر ػػػاف اللرنمػػػُ ك اليزائػػػرم  مػػػف البلػػػداف آكركبِػػػر  لهػػػف أزمػػػر النظػػػاـ آكر

لمؿ آخطار ك المشاهؿ ) ي٘لر ٗ صدالر ك ٗ يداكة(   ٓنيا ِلض٘ف الع٘لات الثنائِر مل  
   لرنمػا لِرصػر يلػٍ ب ػاخ اليزائػر داخػؿ دائػرة  كم كمطُ طِل  ل ِؽ ذلؾ  ُ إطار أكر ٗ  م

ػر  ػُ  إطػار الشػراهر آكرك  مػا نلكذىا .  -ىػُ ال طػكرات ال ػُ مِػزت الع٘لػات اللرنمػِر اليزائِر
  . ؟لم كمطك إ لاد مف أيؿ ا يزائِرر

 

                                                 
1
 - Mohamed fadhel Troudi ,op cit , sur le même site . 
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 المبحث الثاني
 وجزائرة األور  الجزائرة  الررنية  في إطار الشراك  التااون عالاقاتتطور  مدى

 ;المتويط و اإلتحاد من أجل
أب ت  رنما يلٍ ييدىا المابؽ    ِرد أف  هكف ي٘ل يػا مػل اليزائػر  1990 ُ بداِر منكات    

إمػ غ٘ؿ إ لػاد آكركبػُ كمػِلر ل ل ِػؽ  نمكذيا خاصا   ك ىػذا لػاد الممػؤكلِف اللرنمػِِف يلػٍ
زائِرر خ٘ؿ العشِرر المػكداخ  أك مػا بلِث أخذت دكؿ إ لاد آكركبُ  ي ـ بال ضِر الي ذلؾ  

    ػُ لػِف هانػت الع٘لػات اللرنمػِر » أكربػر المِامػر اللرنمػِر  يػاه اليزائػر  « اصطل  يلِو بػػػ
  ك يلِػو مػنل ُ الضػكخ يلػٍ  عرؼ إشهاٗت ِ خلليا بعض الغمكض خ٘ؿ نلػس الل ػرة اليزائِرر

ػػر ك أمػػبابو   ك هِػػؼ امػػ عادت  رنمػػا إى ماميػػا  الغمػػكض الػػذم مػػاد الع٘لػػات اللرنمػػِر اليزائِر
ػػػر  ػػػُ إطػػػار أكركبػػػُ   الػػػذم ههػػػؿ بمػػػِ٘د طلػػػرة يدِػػػدةبا الع٘لػػػات اللرنمػػػِر   ػػػُ ٓزمػػػر اليزائِر

ك إم عادة  رنما لمهان يا   ا  لؾ ال طكرات  ُ الع٘لات إل صادِر بِف البلدِف طريمي اليزائِرر
 . ُ إل صاد اليزائرم

  اليةاي  الررنية  تجاه األزم  الجزائرة  خالل الاشرة  اليوداء  ;المطمب األول
                                            )من الغموض إلى اإلنرراج(                         

 آزمر اليزائِرر (européaniser)غمكض المكلؼ اللرنمُ ك أكربر; الررع األول
 : إنلراج()بِف ال أـز  غمكض المكلؼ اللرنمُ مف آزمر اليزائِرر :  أوال  

إل صػػػادم ك ح المكلػػػؼ اللرنمػػػُ  يػػػاه اليزائػػػر  ػػػُ هػػػكف  ػػػك ر المنػػػاخ المِامػػػُ ك ك يػػػدـ كضػػػ
ال مػػِِر إشػػ راهُ   ك ال ضػػاخ يلػػٍ إل هػػار المػػلطر  يػػف اليزائػػر  خلػػُ إي مػػايُ النػػا   يػػف

مػػف طػػرؼ اللػػزب الكالػػد ك  ػػ   الميػػاؿ أمػػاـ ال عددِػػر اللزبِػػر   هػػؿ ىػػذا لػػد  ػػزامف مػػل مكيػػات 
لرنمػِر ينؼ كلمل ير يا الميمل اليزائرم   مما أدل إلٍ  باِف  ػُ مكالػؼ الطب ػات المِامػِر ال

ؼ  عهػػس  ػػُ مضػػمكنيا لػػرج هبِػػر لبلػػكرة لػػاللاهمػػر بػػِف ال ندِػػد ك الػػر ض الصػػِر     يػػُ مكا
ػػػر   م إمػػػ مرار نظػػػػاـ  ك  ػػػُ نلػػػػس الكلػػػت أب ػػػت  رنمػػػا يلػػػٍ كلػػػؼ كاضػػػ   يػػػاه آزمػػػر اليزائِر

ؿ مشاِرل إل صادِر ك أخرل يلمِر   ث ا ِر ك   نِر   للملا ظر يلٍ إمػ مراِرر  الممايدات ل مِك
 . ال عاكف ك ضماف ٗم مرار الع٘لات اللرنمِر الم مِزة مل اليزائر
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 I -  ؿ اللرنمُ لليزائرإم مرار نظاـ    :ال مِك
ِانر الع٘لػػات ل ػػد لا ظػػت  رنمػػا يلػػٍ أدكات الممػػايدات الم نكيػػر  يػػاه اليزائػػر  بيػػدؼ صػػ   

ػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػ٘ؿ العشػػػػػػػػػػػػِرر المػػػػػػػػػػػػكداخ  ك   مثػػػػػػػػػػػػؿ أدكات الممػػػػػػػػػػػػايدات  ػػػػػػػػػػػػػُ                                                                         : 1اللرنمػػػػػػػػػػػػِر اليزائِر
I-1-  ر اللرنمِر لل نمِرالكهال  (AFD=agence francaise de developpement): 

  ِظيػػر ذلػؾ مػػف خػػ٘ؿ الػػديـ  هػػاف لػو أثػػر ملمػػكس الكهالػر اللرنمػػِر لل نمِػػر  الػذم لامػػت بػػو
المصػػػػػر ُ ك المِػػػػػاه ك المؤممػػػػػا ُ لٖصػػػػػ٘ح إل صػػػػػادم  ػػػػػُ اليزائػػػػػر ك  لػػػػػدِث ال طػػػػػاع 

ػػؿ المشػػاِرل بنػػاهمػػا أنيػػا   ػػاب    مػػِِر إدارة العمكمِػػرإ صػػاٗت ك  خ يلػػٍ ال  ػػاِرر ل  مِك
إل صػػػادِر  ػػػُ  شػػػاِرل الم نكيػػػر  ػػػُ مخ لػػػؼ ال طايػػػاتليػػػاف م ابعػػػر المالم دمػػػر مػػػف لبػػػؿ 

مػػ ي٘هيا نمػػبِا بمػػبب  ػػدىكر  ػػـ ا   إٗ أف ىػػذه آغللػػر المالِػػر) لػػركض ك إيانػػات(اليزائػػر
     نذهر منيا : 1998إلٍ  1992ر خاصر خ٘ؿ   رة ضاع آمنِك آ
   ملِكف  رنؾ  43بلِث  ـ إم ي٘ؾ    1992 يدِد مصنل إممنت بمنط ر مل اح  منر  -
 .   %72ملِكف  رنؾ  رنمُ  بنمبر  60 رنمُ مف أصؿ   
ر للبنػػػاخ بالمرمػػػٍ عِف  آكؿ خػػػاص بإن ػػػاج كلػػػدات اّيػػػ ػػػـ  يدِػػػد مصػػػن 1993مػػػنر   –

ملِػػػكف  رنػػػؾ  24رنمػػػُ مػػػف أصػػػؿ ملِػػػكف  رنػػػؾ   23.3الهبِػػػر بػػػكىراف بغػػػ٘ؼ مػػػالُ لػػػدره 
 24.6إن اج إممنت بمنط ر بنُ نصاؼ بغ٘ؼ مػالُ لػدره  رنمُ  ك الثانُ  يدِد مصنل 
 ملِكف  رنؾ  رنمُ. 30ملِكف  رنؾ  رنمُ مف ميمكع 

ف إطارات مكناطراؾ    ـ إم ي٘ؾ مبلغ لدره  – ـ  رنؾ  رنمُ مف أصؿ  45.4مشركع  هِك
 ـ  رنؾ  رنمُ .  53
   ػـ إمػ ي٘ؾ  1994( مػنر L’ENIPمشركع ال دِرب ك العدالر  ُ الصػنايات الب ركلِػر) –

  ـ  رنؾ  رنمُ . 19ـ  رنؾ  رنمُ مف أصؿ  2.2
( بغػ٘ؼ مػالُ 1997  1995  1993  1992 ـ إلغاخ خمس مشاِرل خ٘ؿ المنكات)  – 

لكهالػػػر اللرنمػػػِر لل نمِػػػػر إمػػػ عادت ا 1999ك منػػػػذ مػػػنر    رنػػػؾ  رنمػػػُ . لِػػػكفم 174لػػػدره 
 ٕل ِايات ك مطالب الشرهاخ  ُ اليزائر لٖم يابر م٘ئمر   ك  ب ٍ أ ضؿ كمِلرنشاطاىا

                                                 
1
 - SENAT, session ordinaire     -       rapport d’information N°:   ,fait par le senateur M.Michel    

  Charasse au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques   

   de la Nation ( ) sur les crédits d’aide publique au développement affectés aux pays du Maghreb ,  

   pp.24,25 . 
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I -2-  ُال عاكف الث ا ُ ك ال  ن:   
     ك ِظير ذلؾ مف 1997 ُ ير ت  طكر مللكظ منذ منر ِع بر مف أىـ المِادِف ال     

   مف مِزانِر الشؤكف الخاريِر  (IV للِؿ ل طكر ال دخ٘ت الممكلر يلٍ مم كل اليزخ) خ٘ؿ     
 م خلص مف ذلؾ ما ِلُ : ك ن     

    ال طاع الملضؿ لل عاكف ىك مِداف ال عاكف العلمُ ك اليامعُ ك البلث.                            -      
 ال عاكف ال  نُ مف أيؿ ال نمِر .  –      
  ال عاكف الث ا ُ.  -      
 يلػػٍ دِمكمػػر ي٘لا يػػا إ خػذت  رنمػػا مػػف ىػػذه ال نػكات الث٘ثػػر كمػػائؿ أمامػػِر  ػُ الملا ظػػر 

  مل اليزائر  نظرا هكنيا إم را ِيِات ثاب ػر  ػُ المِامػر الخاريِػر اللرنمػِر  يػاه ممػ عمرا يا
ػػؿ ميػػاٗت م نكيػػر مػػ   ك نكضػػ  ذلػػؾ ل إي مػػاد يلػػٍ كمػػائؿ منامػػبر ليػػابلِػػث شػػمؿ ال مِك

  :1بدلر  ُ اليداكؿ ال الِر
Tableau n°   :Evolution de l'enveloppe de crédits d'intervention depuis 1997 
                         Evolution de l'enveloppe de crédits d'intervention depuis 1997 

Taux de 

consommation 
Total consommé 

(millions de francs) 
Total programmé 

(millions de francs  
      ,     ,        
      ,    ,        
      ,    ,        

ػػػػػػػػػػػ                         ,   ػػػػػػػػػػػػ          
Source : Documents fournis par le ministère des Affaires étrangères au           
 

Tableau n°58 : Répartition de l'enveloppe par secteurs (programmation)(M.franc)  

Sourse: Ibid  
Tableau n°59 :Répartition de l'enveloppe par instruments (programmation) (millions 

de francs 
                                                 
1
 - SENAT, session ordinaire(    -    ), rapport d’information N°:   , op cit, p.29 .  

Répartition de l'enveloppe par secteurs (programmation)                      (millions de francs) 
  ,    ,     ,    ,   Développement et 

coopération technique 
  ,    ,     ,      Coopération scientifique, 

universitaire et de recherche 
  ,    ,     ,    ,   Coopération culturelle et 

française 
   .     ,   Audiovisuel et techniques de 

communication 
              -  ,     ,   Interdirections 
  ,    ,    ,     ,  Total 
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Répartition de l'enveloppe par instruments (programmation)                         (millions de francs) 
                     
  ,  
  ,  

   

 .  

 .  

 .  

   

  ,   
  ,  

  .  

 .  

 

 .  

  .  

  ,  
  ,  

 .  

 .   

 .   

  

  .  

  ,   
  ,   

 .   

 .   

 .   

 .  

  .  

Bourses d'études 
Bourses de stage 
Bourses linguistiques et pédagogiques de 

courte durée 
Invitations 
Bourses de couverture sociale 
Mission 
Autres moyens 

(dont subventions 

  .    .    .     .  TOTAL 

Sourse: Ibid                                                                     

II - ُضباببِر المكلؼ المِام: 
  لػػِف أهػػدت  1993ل ػػد داـ الصػػمت اللرنمػػُ  يػػاه مػػا ِلػػدث  ػػُ اليزائػػر إلػػٍ غاِػػر مػػنر 

ػػػر خاريِ يػػػا آ رنمػػػا يلػػػٍ ديميػػػا المباشػػػر للنظػػػاـ اليزائػػػرم   همػػػا      ٗف يِبػػػُصػػػرح بػػػو كِز
(A-juppé) »ػػػر  ػػػُ صػػػرايا يا ضػػػد إرىػػػاب .  »إف  رنمػػػا  ع ػػػـز ممػػػايدة اللهكمػػػر اليزائِر
ػػرم الخاريِػػر ك  آمنػػُ  ػػُ اليزائػػر شػػدة  ػػدىكر الكضػػل  نظػػرا ٗمػػ مرارك  ديػػٍ هػػؿ مػػف كِز

الػػد اع اللرنمػػِِف إلػػٍ إب ػػاخ يلػػٍ الضػػغط ل لدِػػد مػػا ِيػػب  علػػو مػػل النظػػاـ اليزائػػرم لهػػُ 
مػ٘مِِف    ػُ لػِف لابل يػا  للظػات لػدل الػكِزر آكؿ اللرنمػُ ك ِ كصؿ إلٍ إ لػاؽ مػل إ

هذلؾ كِزر الداخلِر  ك ىذا ِؤهد إنش اؽ ك اخ ٘ؼ كييػات النظػر داخػؿ آييػزة اللرنمػِر 
  الممؤكلر يف صنل ال رار  ياه آزمر اليزائِرر.

  لرنمػػكا م ِػػرافك ميػػُخ يػػاؾ شػػِراؾ خللػػا ل 1995بعػػد إن خابػػات الرئامػػِر اللرنمػػِر مػػنر 
ممػا د ػل بيػذه آخِػرة  ل ن  ػؿ إلػٍ  رنمػا  وصايدت ألداثت أيماؿ العنؼ باليزائر ك   إش د

ػػر ك إخراييػػا مػػف الطػػابل الثنػػائُ إلػػٍ طابعيػػا الػػدكلُ  ك  ؿ ال ضػػِر اليزائِر إلػػٍ ملاكلػػر  ػػدِك
رنمػِر ذلؾ بمناشدة المي مػل الػدكلُ خاصػر إ لػاد آكركبػُ بكضػل لػد ل يدِػد المصػال  الل

 .1مف طرؼ اليمايات إرىابِر
ػػر اللرنمػػِر لػػكؿ ر الدِم راطِػػر مػػف أيػػؿ إرمػػاخ إمػػ  رار  ػػُ  ديميػػا ل ػػد  غِػػرت الرِؤ ل طػػِك
:           ػػراه الػػدكؿ الغربِػػر أنػػو  راطِػػر ك  نػػامُ ال ِػػار إمػػ٘مُ اليزائػػر  ٓف مشػػهؿ  طبِػػؽ الدِم

مصػػدر ل لدِػػد إمػػ  رار  ػػُ دكؿ مػػا دامػػت اللرهػػات المِامػػِر إمػػ٘مِر لػػد أصػػبلت   «
ك ِ لدل المصال  اللرنمِر  ُ أف كالد   إنو أصب  مف الضػركرم مرايعػر  ينكب الم كمط

                                                 
1
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المليكـ ال ائؿ بػأف ديػـ ال طػكر الػدِم راطُ ىػك المػدخؿ ل ل ِػؽ إمػ  رار مِامػُ يلػٍ أمػس 
ُ الم كمػػط ذلػؾ مػػف النالِػػر العملِػر ب بلػػكر  لػاىـ ضػػمنُ بػِف ضػػل  ك لػد ِػػر بط   » مػلِمر

مبنُ يلٍ ال خكؼ   مما ِمهف أف ِ ر ب يف إمراع  ُ ال لكؿ الدِم راطُ ن ائ  معاهمر 
  ك بػػذلؾ   ػػد ال نعػػت اللهكمػػر  1إذا مػػا أ ػػِ  لللرهػػات إمػػ٘مِر مػػف الكصػػكؿ إلػػٍ المػػلطر

اللرنمػػِر بأنػػو ٗ مػػبِؿ  ػػُ مكاييػػر ىػػذه المعضػػلر إٗ بػػديـ نظػػاـ اللهػػـ  ػػُ اليزائػػر بشػػ ٍ 
 . المبؿ

ــا    ػػر-ثانة ػػر  ػػُ إطػػار إ لػػاد آكركبػػُ لٔزمر رنمػػا إل ضػػاف) أكربػػر آزمػػر اليزائِر                                       :(اليزائِر
بب آكضػاع ل د أبدت  رنما اى ماميا لممػايدة اليزائػر  ػُ لػؿ مشػاهليا الم نكيػر ك المع ػدة بمػ

  ك رغبػػػػر منيػػػػا  ػػػػُ 1992المِامػػػػِر بعػػػػد مػػػػنر  ػػػػردم آكضػػػػاع ل نظػػػػرا آمنِػػػػر ال ػػػػُ ياِشػػػػ يا
يلٍ ي٘لر ثنائِر مل اليزائر أهثػر ممػا ىػك مػل إ لػاد آكركبػُ   ك ِظيػر ذلػؾ مػف  الملا ظر

 الرئِس اللرنمُ  رانمكا مِ راف  ُ اي ماع الميلس آكركبُ المنع د  ُ  خ٘ؿ  صِر 
ر ىػػك  ػػُ نطػػاؽ إ لػػاد آكركبػػُ  ب كلػػو:أنا ٗ أظػػف أف الػػدراما اللالِػػر بػػاليزائ 27/10/1993

  .2 يك مف إى مامات  رنما  الذم ِيب أف  عمؿ ما يلِيا  ياه ىذا البلد اليار
    « je ne pense pas que le drame actuel de l’Algérie soit présentement du domaine 

de l’union européenne. Pour ce qui la concèrne, la France agit comme elle le doit à 

l’égard de ce pays voisin » .                                                                            
ب كلػو: ٗ نػردد أبػدا بػأف  1962مػنر  (Maurice Allaisك يبر لبلو ك بنلس اللهرة مكِرس آلِو) 

 .ىك مشهؿ أكركبُ ك أطلنطُ لبؿ هؿ شِ   مشهؿ اليزائر ىك لِس مشهؿ  رنما خاصر  بؿ
Nous ne répéterons jamais assez que le problème de l’algérie n’est pas un problème 

spécifiquement français,c’est avant tout un problème europeen et atlantique 
3. 

ك لػػد  ػػـ  رشػػِد المِامػػر اللرنمػػِر  يػػاه اليزائػػر  ػػُ إطػػار أكركبػػُ بميػػ  الػػرئِس يػػاؾ شػػِراؾ   
بلهكمػػػر  بعػػػدما كضػػػعت لهكمػػػر أٗف يِبػػػُ خطػػػكط ال  ػػػارب ك ال عػػػاكف مػػػل اليزائػػػر  باي را يػػػا

             الػػرئِس زركاؿ مػػل  مػػيِؿ الل ػػػاخات بػػِف الطػػر ِف  ػػُ إطػػػار مػػؤ مر برشػػلكنر ك من ػػدل الم كمػػػط 
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2
 -Jean François Daguzan , les relations franco-algériènnes ou la poursuite des amicales  

       Incompréhensions, op cit , p. 444, sur le site : www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/ 
 - Maurice Allais   professeur d’Economie à l’ecole nationale supèrieure des mines et  à l’institut  de  

       statistique e l’Université de Paris, et directeur de recherches au centre national de la recherhe  

       Scientifique. 
3
 - Maurice Allais, op cit,p .    . 
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  ل ػد هانػت  رنمػا  لعػب يمػؿ الكمػِط الػرابط بػِف إ لػاد آكركبػُك  ُ  ضاخات دكلِر أخػرل . 
ػػارة مبعػػكث إ لػػاد آكركبػػُ إلػػٍ اليزائػػر  ػػُ دِمػػمبر  ك اليزائػػر يلػػٍ الػػني   1996   هانػػت ِز

ػارات أيضػاخ  125  اللرنمُ   ك  ـ من  اليزائر إيانات مالِػر بمبلػغ ملِػكف أكرك   ثػـ  بع يػا ِز
هػػػا) ال ػػػُ مػػػدت يمػػػكر ال عػػػاكف بػػػِف  1998( آكركبِػػػر لليزائػػػر  ػػػُ يػػػانلُ TROIKAمػػػف ال رِك

                       هػػػػػػػرة ملاربػػػػػػػر إرىػػػػػػاب  ػػػػػػػُ إطػػػػػػػار الشػػػػػػػراهر آكركم كمػػػػػػػطِر. الطػػػػػػر ِف   ك زاد مػػػػػػػف  ػػػػػػػديِـ
 منػػػا ل بعػػػد إمػػػ را ِيُ  ػػػُ المنط ػػػر ك يلػػػٍ العمػػػـك المِامػػػر اللرنمػػػِر اليدِػػػدة  يػػػاه اليزائػػػر ليػػػا

  :1 أما البعد إم را ِيُ ِ مثؿ  ُ  للرنما إل صادِر
- ُك ٗ  ب ػػػٍ الع٘لػػػر مػػػل    يػػػاه اليزائػػػر ك  رنمػػػا إيػػػادة ال ػػػكازف بػػػِف دكؿ إ لػػػاد آكركبػػػ

للرنمػػػا أف  هػػػكف  ػػػُ نلػػػس الكلػػػت نمػػػكذج لٖ لػػػاد  ِمهػػػف يلػػػٍ  رنمػػػا   ػػػط    ػػػ٘ اليزائػػػر لهػػػرا
 آكركبػػػُ ك  ػػػُ ذات الكلػػػت  عمػػػؿ كيػػػو لكيػػػو مػػػل إ لػػػاد آكركبػػػُ  ػػػُ ي٘ل ػػػو مػػػل اليزائػػػر.
 « On ne peut pas être à la fois le parangon de l’union européenne, et agir de façon 

totalement exclusive. »                                               

 - ك الضػػبابِر  ػػُ المعػػام٘ت خػػ٘ؿ ييػػدة إِػػدكار ب٘دِػػر ٓمػػباب  رنمػػِر   يمِػػد الع٘لػػات
 أهثر منو يزائِرر. 

  -  ُالبلث يف  أثِر  رنمُ مضايؼ للدبلكمامِر اللرنمِر الذم ِمس لدكد النشاط اللرنم   
   أما إطار برشلكنر ىك مظير لل طبِؽ العملُ اللرنمُ . ُ يالـ العكلمر       
   ك أما البعد إل صادم ِ مثؿ  ُ ال طكر المللكظ  ُ الع٘لات ال ياِرر بِف البلدِف بعد        
 :2الذم ِ ض  مف خ٘ؿ ما ِلُ 1992إن ٘ب الذم لدث  ُ اليزائر منر        

- مف خاصر معاملر كيكملت ال ياِرر  الصل ات بالعدِد مف اللرنمِر الشرهات ام لادة    
 .اليزائِرر الملطات طرؼ        

 - ػر الػكاردات بلغػت لِث لليزائر  آكؿ ال يارم أصبلت  رنما الشِرؾ   رنمػا مػف اليزائِر
 .     منر بالمائر    بالمائر ك    نمبر     منر

 - ػر اٗل صػادِر اٗم ِػازات يػكدة مػاىمت   ػُ نمػبِا الر ػل مػف اليزائػر  ػُ للرنمػا كال ياِر
 ػبػ      ك 1990بػِف  الخػاـ ال ػكمُ النػا   معػدؿ لػدر اِػف للرنمػا  اٗل صػادم ممػ كل النمػك

                                                 
1-. Jean François Daguzan, , les relations franco-algériènnes ou la poursuite des amicales  

       Incompréhensions, op cit , pp.445,446. 
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 نمػبر . كان  لػت     ك      مػن ُ بػِف مػا الل ػرة  ػُ بالمائػر     إلػٍ بالمائػر لِن  ػؿ    
 ك      بػِف مػا بالمائػر     نمػبر إلػٍ     ك      مػابِف بالمائػر    مػف اٗمػ ي٘ؾ
   إلػٍ      ك      بػِف مػا بالمائػر   مػف المػنكِر نمػبر ال صػدِر ان  لػت . همػا      
    إلػٍ  رنمػا  ػُ المباشػر آينبػُ اٗمػ ثمار ليػـ كار لػل      ك      بػِف مػا بالمائػر
 بداِػر  ػُ   ػط ملِػار    ك   بػِف ِ ػراكح هػاف  ػُ لػِف      ك      بػِف مػا أكرك ملِػار

 .      ُ منكات   ط ملِارات   مف كألؿ ال معِنات
  اليزائِرر -ع٘لات اللرنمِر ُ ال مِ٘د طلرة يدِدة  إنلراج آزمر ك; الررع الثاني

يكدة يبد العِزز بك للِ ر إلٍ مدة اللهـ  ماريت  رنما إلٍ  لِرؾ ي٘لا يا مل اليزائر بػأكؿ   
ػرملشخصِر بارزة ك مع دلر بإ ِزارة   مثلػت  ػُ هانيا إيطاخ نلس يدِد للع٘لات اللرنمػِر اليزائِر

ػر الداخلِػر اللرنمػُ يػكف بِػار  لِػر   (J-pierre Chevènement)فشػك اف مػك كِز              1999 ػُ يِك
ػر الخاريِػر ػارة كِز ال ػُ هانػت  رصػر  ػُ ا خػاذ مبػادئ  ( Hubert védrineإِبػار  ِػدِرف) ك هػذا ِز

ػػز ك يدِػػػد ػػػر  ال ػػػُ مػػػف خ٘ليػػػا  ثبػػػال عػػػاكف بػػػِف البلػػػدِف ب لدِػػػد ملػػػاك  ل عِز  ت  رنمػػػار ذات أكلِك
    1مرا  ػػر إصػػ٘لات إل صػػادِر ال ػػُ شػػريت  ِيػػا اليزائػػرلضػػكرىا الػػدائـ  ػػُ اليزائر كذلػػؾ ل

ػػػارة رمػػػمِر إلػػػٍ  رنمػػػا) مػػػف  يػػػكاف  (17إلػػػٍ 14ك  ػػػُ الم ابػػػؿ لػػػاـ الػػػرئِس اليزائػػػرم اليدِػػػد بِز
ػػارة الػػرئِس شػػادلُ بػػف يدِػػد مػػنر   2000 ػػارة الثانِػػر لرؤمػػاخ اليزائػػر بعػػد ِز  1983ال ػػُ  عػػد الِز

ػر مػل  رنمػا  للرنما. ك مف خ٘ؿ ِزار و يبر الرئِس بك للِ ر يف نِ و  ُ  رلِر الع٘لػات اليزائِر
  L’Algerie veut entretenir des relations extraordinaires ,non »:   2ب صػِرلو ال ػالُ

banales ,pas normales, exemplaires, exceptionnelles avec la France »                         

                 همػػا يبػػر الػػرئِس اليزائػػرم يػػف الػػدكر الػػذم  لعبػػو  رنمػػا  ػػُ لػػكض البلػػر آبػػِض الم كمػػط  
ك كضػػ   ػػُ  ك هػػذا كمػػاط يا لليزائػػر  ػػُ ملاكضػػا يا مػػف أيػػؿ الشػػراهر مػػل إ لػػاد آكركبػػُ 
 ٗ   عػارض خطابو أماـ الميلس الػكطنُ اللرنمػُ يلػٍ أف إ لالِػر الشػراهر مػل إ لػاد آكركبػُ

                                                 
1
 - SENAT, session ordinaire(    -    ),rapport d’information N°:   , fait par le 

senateur M. Michel Charasse, au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des 

comptes économiques de la Nation (1) sur les crédits d’aide publique au développement affectés aux 

pays du Maghreb, p .21 . 
2- Jean François Daguzan , , les relations franco-algériènnes ou la poursuite des amicales  

       Incompréhensions ,op cit , p.447 .  



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ػر ىػذه ال صػِرلات للػزت المػلطات اللرنمػِر يلػٍ إيػادة  .مل  عِزز الع٘لػات اللرنمػِر اليزائِر
 :1نظر يا  ُ ال كايد ال ُ  لهـ ي٘لا يا مل اليزائر نظرا للل مِات ال الِر

يػػادة ال ػػكازف للع٘لػػات بالنمػػبر لبػػالُ الشػػرهاخ آكركبِػػِف إل رامػػا لػػني  برشػػلكنر الػػذم كضػػل إ -
 آمس للشراهر آكركمغاربِر.

ػػر ك مكالػؼ الطػرؼ اللرنمػػُ الم ػردد منيػػا .   – إمػ دراؾ مػا  ػػـ  لِك ػو إبػاف مػػنكات آزمػر اليزائِر
مكازات مل طابل العكلمر اليدِد ال ػُ بال  ِيِر يدِدة للع٘لات الثنائِرملاكلر الدخكؿ  ُ ام را –

 أضلت خصكصِ يا يلٍ الع٘لات الدكلِر.
ػػارة الػػرئِس اللرنمػػُ يػػاؾ شػػِراؾ لليزائػػر  ػػُ   2003مػػارس 02يلػػٍ ىػػذا آمػػاس   ػػد  كيػػت ِز

              عبِػػرا يػػف مِامػػر ال  ػػارب ال ػػُ بلغ يػػا الع٘لػػات بػػِف البلػػدِف   2003 بصػػدكر إيػػ٘ف اليزائػػر
ذا   مر ٗم را ِيِر ال  ارب ال ُ بناىا هؿ مف شػادلُ بػف يدِػد ك  رانمػكا م ِػراف   ػرغـ ك ياخ ى

أف يػػاؾ شػػِراؾ مػػف لػػزب الِمػػِف ك م ِػػراف ِمػػارم   لهػػف مصػػللر  رنمػػا  علػػك يلػػٍ نزيػػر لػػزب 
  الِمِف اللرنمُ المعادِر لليزائر.

 ػُ  ػاِر    ك ٓكؿ مػرة كما ِمِز ىذا إي٘ف يف هؿ ال صِرلات الماب ر ىك ذهػر هلمػر شػراهر
إ لالِات المبرمر بِف الطر ِف  ك رغبر منيما  ُ إيطػاخ د ػل يدِػد ل عاكنيمػا الثنػائُ  ػُ إطػار 

    د  ـ ضبط ك  لدِد ال كييات ك الخطكط الرئِمِر ال ُ  مم  بإرمػاخ  2003إي٘ف اليزائر 
ف نمػػػػػػػػػػػكذج لل عػػػػػػػػػػػاكف  ػػػػػػػػػػػُ ا                                لمنط ػػػػػػػػػػػر.شػػػػػػػػػػػراهر إمػػػػػػػػػػػ ثنائِر بػػػػػػػػػػػِف البلػػػػػػػػػػػدِف   مؤىلػػػػػػػػػػػر ل هػػػػػػػػػػػِك

لهػػف ك رغػػـ هػػؿ مػػا لِػػؿ يػػف  لمػػف الع٘لػػات بػػِف البلػػدِف ك ال كصػػؿ إلػػٍ ي ػػد يِػػؿ يدِػػد مػػف 
إ لالِػػات ال ػػُ ِطمػػ  البلػػداف أف  هػػكف  ػػُ ممػػ كل ي٘لا يمػػا الم مِػػزة يػػف بػػالُ ي٘لا يمػػا مػػل 

ِػػػو إ لالِػػػر الشػػػراهر لػػػـ ِخلػػػك مػػػف الػػػدكؿ  ػػػُ المنط ػػػر ك  ػػػُ العػػػالـ    ػػػإف المنػػػاخ الػػػذم أبرمػػػت  
 ػػُ ظػػؿ اللػػراؾ الػػدكلُ  الخ٘ ػػات ال ػػُ  ياكزىػػا الطر ػػاف لرصػػا منيمػػا يلػػٍ المصػػللر المشػػ رهر

 بألادِر لطبِر.
                                                 
 -Mais un tel accord d’association ne s’oppose pas nécessairement à un renforcement des relations 

algéro-française,qui restent en toute logique, un de ses éléments clés. Je dirais même que, dans 

l’approche algérienne, notre relation bilatérale avec la France conditionnera, pour une large part, la 

mise en œuvre des projets multilatéraux où mon pays serait partie. D’où notre désir de voir la France 

consolider sa relation avec l’Algérie et, par là même, jouer un rôle de charnière entre le Sud 

méditerranéen et l’Europe. En évoquant cet aspect stratégique, je ne le fais pas par flagornerie, mais en 

tenant compte de la nature des choses   une connaissance mutuelle où l’histoire, la langue, la culture 

restent,malgré tout, un capital à faire valoir sans complexe ni acrimonie ( J .F.daguzan , les relations 

franco-algeriennes, op cit ,p.448) 

 . 20يمِركش   لُ   مريل مابؽ   ص . - 1



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

 ملِط الضكخ يلػٍ الكثػائؽ إطػار ال ػُ  ػـ إ لػاؽ يلِيػا  مػل ال رهِػز  إلٍ  يذه الملاىِـ  ديك 
ػػر ك المناكشػػات ال ػػُ صػػالب يا مضػػمكفيلػػٍ              بػػِف الطػػر ِف لبػػؿ إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر

إ لالِػر الشػراهر اللرنمػِر  بمبب  غِر المناخ المِامُ الػذم صػالب مػِ٘د ك نلِػذ ك بعد إنع ادىا 
  اليزائِرر.

  ن  ػرح يزائِرر ِر اللٔلداث ال ُ  عهس يدـ ثبات الع٘لات اللرنم الزمنُ للاظا يلٍ ال ملمؿ
 :  هرة   مِـ ىذه المدة مف يمر الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر إلٍ مرلل ِف

 : (    إلٍ  2003مف إي٘ف اليزائر  ;المرحم  األولى) : أوال
الػذم ِع بػر النػكاة آكلػٍ  ػُ  2003مل ػكل إيػ٘ف اليزائػر  خ٘ؿ ىػذه الل ػرة ن طػرؽ إلػٍ  لػكل

   ارب البلدِف  ك أىـ ملاكره الرئِمِر ال ُ ل  ت ي د إ لالِر الشراهر ال ُ نهشؼ يف مضمكنيا
( ال ػػػُ   ػػػط أىػػػـ الخ٘ ػػػات ) ع بػػػر مناكشػػػات يػػػابرة همػػػا نلػػػاكؿ أف نػػػذهر مػػػف مصػػػادره الرمػػػمِر.

صػػػال  العلِػػػا للبلػػػدِف  ك انعهامػػػيا يلػػػٍ  طػػػكر الع٘لػػػات   ػػػُ  ل ِػػػؽ المرغبػػػر   ياكزىػػػا الطر ػػػاف
  شملت مياٗت إم را ِيِر. ال ُ ر اللرنمِراليزائِر

I  -  ك ال ر ِبات اللرنمِر ال ُ مب ت إ لالِر الشراهر 2003 إي٘ف اليزائر:    

I-1 :  2003 إي٘ف اليزائر : 

دِبايػػر  يبػػرت  ػػـ  ريمػػر ال  ػػارب  ػػُ اللػػكار المِامػػُ ك كضػػعو  ػػُ لالبػػو الشػػهلُ  بلِػػث ل ػػد   
ػػػز بك للِ ػػػر ك إيػػػ٘ف اليزائػػػر آ كؿ المكلػػػل يلِػػػو مػػػف طػػػرؼ رئِمػػػا البلػػػداف اليزائػػػرم يبػػػد العِز

 ال ُ  هكف نمكذج لل عاكف   يبارة شراهر م مِزة ام ثنائِر 2003مارس  02اللرنمُ ياؾ شِراؾ 
 :1 المنط ر ك  ُ الع٘لات الدكلِر ُ 

 Le processus de refondation de la relation d’ensemble entre la France et l’Algérie     

 se pose  dans ce contexte ,comme objectif et finalité, l’instauration de rapports               

 privilégiés et d’un partenariat d’exception ayant vocation à se poser comme modèle   

 de coopération dans la région et dans les relations internationales.                                

هثر لداثػر إمػميا الشػراهر المن يػر  بلِػث أ  ارب مف أيؿ بناخ ي٘لات يلٍ أمس عبِرا يف ال  
ربعػػػر ال ػػػُ ِيػػػب أف  بنػػػٍ يلِيػػػا الشػػػراهر الرئِمػػػِر آ ال كييػػػات 2003مػػػطر إيػػػ٘ف اليزائػػػر 

  :2ِلُ هما المب هرة لل عاكف بِف البلدِف   هما لدد معالـ هؿ ملكر منيا
  I-1-1 -  ر مب هرة كطمكلر للع٘لات    :الدكلِر عِزز اللكار المِامُ  ُ خدمر رِؤ

                                                 
1
 - préambule de la déclaration d’Alger, dimanche le    Mars      ,sur le site: 

  www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/declaration_alger 
2
 - Ibid. 
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كالعمؿ المشػ رؾ  ػُ خدمػر     أهِد إرادة الدكل ِف ك رغب يما  ُ  عِزز ك  رلِر اللكار المِامُ  
   بلِث  عمؿ الدكل اف مكِا يلٍ  ل ِؽ ما ِلُ:  ك ال نمِر الم٘ـ كال عاكف  

خ كلدة المغرب العربُ ك  شيِل ال عاكف مل الدكؿ المعنِر  ُ المنط ر مف أيؿ بنا - 
إندماج الدكؿ المغاربِر ك   ارب أهبر مل  عِزز ال عاكف بِف إ لاد المغرب العربُ ك 

 إ خاد آكركبُ.
ػػػز ال ضػػػامف بػػػِف ضػػػل ُ البلػػػر آبػػػِض الم كمػػػط  -  ملا ػػػؿ ال عػػػاكف مػػػف خػػػ٘ؿ    عِز

طػار  ممار ك بالخصكص رإللِمُ المنامب برشػلكنر كمن ػدل البلػر آبػِض الم كمػط كا 
 .5+  5ر لللكار كال شاك 

ٗ مػػػِما مػػػف خػػػ٘ؿ   ِر ِػػػاإ  رار كالمػػػ٘ـ كال نمِػػػر  ػػػُ العمػػػؿ معػػػا للللػػػاظ يلػػػٍ اٗمػػػ - 
 ِر ِػػا إذ الشػػراهر اليدِػػدة مػػف أيػػؿ  نمِػػر هػػ٘ البلػػدِف  ػػُ ديػػـ  نلِػػ مػػف المشػػارهر اللعالػػر

 بر ن طر إر هاز ملكِرر  ُ ميمؿ الع٘لات بِف  رنما ك اليزائر.   ال ُ  عنِباد(ال)
ال عاكف  خ٘ؿ البلداف يلٍ  عِزز ال ِـ آمامِر للدِم راطِر ك ل كؽ إنماف مفِعمؿ  

 بِنيما.
            ػػػػ ـ الملا ظػػػػر يلػػػػٍ إمػػػػ مراِرر اللػػػػكار المِامػػػػُ ببرميػػػػر ل ػػػػاخ كالػػػػد لرؤمػػػػاخ الػػػػدكل ِف  

 ك ل اخِف  مف أيؿ ال شاكر لكِزرم خاريِر البلدِف خ٘ؿ المنر.
       I-1-2 -  إل صادِرالشراهر  : 

   ال نمِر إزدىار ك إدراها منيما بأف المبادٗت إل صادِر ىُ ال ُ  ماىـ  ُ       
 :1م مِزة  ؤمس يلٍ إل صادِر   د لرر البلداف يلٍ إلامر شراهر    المش رهر      

 . شيِل إم ثمار اللرنمُ المباشر  ُ اليزائر - 

 ال ُ لامت بيا اليزائر إل صادِرالديـ المؤمما ُ لٖص٘لات   - 

ػػػػؿ المنامػػػػبر لمشػػػػاِرل البنِػػػػر ال ل ِػػػػر  -  المخطػػػػط ليػػػػا  ػػػػُ  الهبػػػػرل عبئػػػػر أدكات ال مِك
ػػػؿ أخػػػرل  كالػػػديـ اللرنمػػػُ ل عبئػػػر  اليزائػػػر مػػػف المؤممػػػػات ك  ِمػػػِرىا  مصػػػادر  مِك
 .الدكلِر كال عاكف بِنيما  المالِر

                                                 
1
 -Ibid 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

مياٗت الطالػر كالمِػاه   ُ خاصر  مف الشرهات اللرنمِر ك المعر رن ؿ ال هنكلكيِا  - 
كالن ؿ كإمهاف كال خطِط اللضرم كال هنكلكيِات اليدِدة للمعلكمػات ك ال كاصػؿ  ػُ 

 .المثالِرإطار  عِزز الع٘لات اٗل صادِر كال ياِرر 

I-1-3 - 1ِلُِ ـ ال يدِد بال رهِز يلٍ ما  :كالعلمُ ال  نُ الث ا ُ ال عاكف  يدِد
 : 

ػػػػز ال عػػػػاكف الث ػػػػا ُ كال  -              لمشػػػػاِرللُ كالعلمػػػػُ  مػػػػف خػػػػ٘ؿ اللينػػػػر المشػػػػ رهر   نػػػػ عِز
ؿ مف صندكؽ ال ضامف  ُ إطار أكلكِر ال ك  . مِك
  شيِل ك  رلِر ال عاكف ال٘مرهزم  - 

 ال عاكف بِف اليامعات كال علِـ العالُ كالبلث العلمُ. ميِؿ  - 

ل  ػػػػارب ا لػػػديـ لػػػدث  ػػػاِرخُهمػػػنر اليزائػػػر  ػػػػُ  رنمػػػا  باٗمػػػ لادة مػػػف اٗل لػػػاؿ  - 
ػػػز ال عػػػاكف  ػػػُ ميػػػاٗت إن ػػػاج الث ػػػا ُ  ػػػز ال لػػػاىـ بػػػِف الشػػػعبِف مػػػف خػػػ٘ؿ  عِز ك عِز

 الممعُ البصرم. كاللنُ كالبث

I-1-4 -  ىك مياؿ لماس يدا بِف البلدِف    :آشخاص ك ن ؿ إنمانُ المياؿ  ُ ال عاكف  
الخاص للللاظ يلٍ  ػراث الماضػُ ك إيطػاخ د ػل يدِػد للع٘لػات الثنائِػر ِم كيب إى ماـ     

ػػر الممػػ  رة  ػػُ   ك لػػد أكلػػٍ ىػػذا الميػػاؿ إى مػػاـ آهبػػر للياال ػػُ  ػػربط بػػِف البلػػدِف لِػػر اليزائِر
ػر  ن ػؿ آشػخاص بػِف البلػدِف  ك نػص رنمػا ال ػُ  شػاملر معاىػدة انشػاخ يلػٍإيػ٘ف     ك لِر

 24ر شراهر خاصر مل ال راـ  اِرخيـ ك ىِك يـم هرس رغب يـ  ُ إلام

لل  رب مف اليزائر   كذلؾ بال كصؿ إلٍ كثِ ر  ل د ا خذت  رنما ممار برشلكنر كمِلر إم را ِيِر
 ػػػـ    لػػػاىـ بػػػِف البلػػػداف لػػػددت  ِيػػػا الملػػػاكر اليامػػػر ك المشػػػ رهر بِنيمػػػا  ػػػُ مخ لػػػؼ المِػػػادِف

ميػد ىػذا آخِػر ك ضػبط ال كييػات  بلِث  2003إ صاح ينيا  ُ إي٘ف اليزائر  ُ مارس 
 نمكذيا ل هكف مؤىلر البلدِف بِف ام ثنائِر شراهر إرماخال ُ ِيب أف ِمِر  ِيا البلداف مف أيؿ 

  ك إل رامػػا  2003 يػ٘فهمػا يػػاخ  ػُ دِبايػػر إ  ػػُ الع٘لػات الدكلِػػر ك المنط ػر  ػػُ لل عػاكف
    ػد مػعت اللهكمػر اللرنمػِر إلػٍ إمػراع  ػُ إيػراخ بعػض  ل طبِؽ مػا يػاخ  ػُ كثِ ػر إيػ٘ف

ل كصػؿ إلػٍ ل ال ر ِبات  هكف  ػُ م ػاـ  الع٘لػات ك الممػ يدات الطمكلػر بػِف اليزائػر ك بػاِرس 
 . 2007ي د إ لالِر شراهر منر 

                                                 
1
 - Ibid 

2
 - Ibid 
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I - 2-  إبراـ إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر تال  ِربات اللرنمِر ال ُ مب: 
ػػػػر خػػػػ٘ؿ الل ػػػػرة ال ػػػػُ  لػػػػت إيػػػػ٘ف اليزائػػػػر       2003ل ػػػػد كصػػػػلت الع٘لػػػػات اللرنمػػػػِر اليزائِر

ك ىػػػذا رايػػػل لل لضػػػِرات ال ػػػُ    ػػػاربباللمػػػنر   لػػػـ ِمػػػبؽ ليػػػا ك أف ير ػػػت ىػػػذا الدريػػػر مػػػف ال 
البلػػدِف إلػػٍ إبػػراـ معاىػػدة صػػدالر بػػِف  باشػػر يا  رنمػػا خاصػػر بنِػػر إر  ػػاخ بدريػػر الع٘لػػات بػػِف

البلػػدِف يلػػٍ غػػرار إ لالِػػر الصػػدالر ال ػػُ أبرم يػػا  رنمػػا مػػل ألمانِػػا مػػف أيػػؿ  ل ِػػؽ بنػػاخ إ لػػاد 
ٗ أف ىذه المبادرة لـ ِه ب ليا النياح بمبب بشاير مخللات إمػ عمار اللرنمػُ  ػُ آكركبُ  إ

 ياكز بعض الخ٘ ات ال ُ  ثار مف لِف ٓخر. لد ماىمت  ُ  لهف ال ر ِبات الم خذة اليزائر 
ب كثِؽ ال عاكف بػِف  2003 ُ لاـ بيا لليزائر  ُ آذار ثر  عيد شِراؾ خ٘ؿ ِزارة الدكلر الل د  أ
                                           :1أىميا 2003ٕنياح مشركع إي٘ف   مما د عو إلٍ الدخكؿ  ُ  لضِراتالبلدِف
ػػػو    خصػػػِص إلػػػٍ مػػػُرئِس اللرنالػػػ ديػػػكة -    رئػػػِس كزراخ  رك لضػػػباي مػػػاع  ػػػُ لصػػػر اٗلِِز

 .كِزران  لبلث بند كالد ىك آ اؽ ال عاكف مل اليزائر 17 رنما ياف بِار را اراف إلٍ يانب 
ػػارة ثمانِػػر كزراخ  رنمػػِِف بػػارِزف إلػػٍ اليزائػػر خػػ٘ؿ أشػػير للِلػػر    ِمػػا زار مػػ ر مػػف     -    ِز

ر رالشراهر الممِزةر بِف البلدِفنظرائيـ   .اليزائِرِف باِرس لصد  طِك
ل لػاكض لػكؿ اٗ لالِػر الم عل ػر بال عػاكف الث ػا ُ كال  نػُ كالعلمػُ لعػاـ ا  ػـ خػ٘ؿ ىػذه الل ػرة -  

 (.06إلٍ المادة  1  ال ُ  ـ ال رهِز يلِيا  ُ  لدِد مياٗت ال عاكف ) مف المادة1986
مف طرؼ كِزر خاريِر  رنما مِشاؿ بارنِِو أثناخ ِزار و لليزائر  لل عاكفرمـ إطار العاـ  -   

لِر  13ك  12 ُ ِكمُ      ...  ال ُ رهزت يلٍ ملاربر إرىاب كالييرة غِر الشريِر 2004يِك

اي ػػرؼ البرلمػػاف اللرنمػػُ  ػػُ الل ػػرة آخِػػرة ب ِػػاـ مثػػؿ  لػػؾ راللػػربر  بػػال زامف مػػل اي را ػػات   -  
ِس( بممارمػػػػر ال عػػػػذِب الكلشػػػػُ يلػػػػٍ المع  لػػػػػِف الم  ايػػػػدِف )أمثػػػػاؿ أكمػػػػار  ينػػػػراٗتبعػػػػض ال

 .كالمكاطنِف اليزائِرِف إباف لرب ال لِرر
 .أيادت باِرس يزخان مف آرشِؼ ال اِرخُ إلٍ اليزائر -  
  ملِكف ِكرك إلٍ لدماخ الملاربِف اليزائِرِف  كألر رئِس اللهكمر  64  دِـ منلر لدرىا  -  

لِف كالمبعدِف  ُ عِِف ممؤكؿ مام 2003 ُ آذار راف را ا        رنمُ لمعالير مشاهؿ المرل 
 .اليزائِرِف مف  رنما      

                                                 
1
 http://www.almustaqbal.com  رنما  يلٍ المكلل: -يكرج الرامُ   اليزائر - 
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لضكر اليزائر ال مر اللرنهك كنِر آخِرة  ُ بِركت  كيكدة اللغر اللرنمِر إلػٍ مهان يػا  ػُ  -  
 رنمِر  ػُ اليزائػر  خصكصػان   ا   اح شبهر ث ا ِر د ال رايل المميؿ مطلل ال معِناتاليزائر بع

 .إيادة     المرهز الث ا ُ  ُ لمنطِنر  ك  لمماف
ػػر اٗل صػػاد كالمالِػػر اللرنمػػُ  ػػُ  -   الشػػؽ اٗل صػػادم كالمػػالُ مػػف رالشػػراهر الم مِ ػػزةر بلثػػو كِز

  كالثانِػر 2004يػكاف  5ك 4رهكزم خ٘ؿ ِزار ِف م  الِ ِف إلٍ اليزائػر  آكلػٍ ِػكمُ انِ ٗك م
لِر 27 ُ  ل يمِد ا لاؽ ال صادم كمالُ يدِد ك نمِر رشراهر ممِ زةر  ان يت إلٍ ال كلِل مل  يِك

 ."رالشراهر مف أيؿ النمك كال نمِر 1نظِره اليزائرم يبد اللطِؼ بف أشنيك يلٍ كثِ ر
ملِػكف ِػكرك  288كيكد باِرس ب  دِـ لركضان مالِر لليزائر ب ِمر نلك ملِارم ِػكرك   شػمؿ  -  

ػػؿ دِػػكف إلػػٍ امػػ ثمارات  ك ػػُ إطػػار   ملِػػكف ِػػكرك  ػػُ شػػهؿ لػػركض  لضػػِلِر  كملِػػار 750 لِك
ػر ميانِػػر ِخصػػص مبلػػغ ب ِمػر ملِػػار ِػػكرك لضػػمانات ال ػػركض  ك  ِػكرك  ػػُ شػػهؿ لػػركض  ياِر

  مما ِمم  ب غطِر ي ػكد ممػ  بلِر ٗ مػِما (ضامنر ال ركض اللرنمِر)مف طرؼ ىِئر رهك اسر 
كالهيرباخ كالملركلات كال ييِزات الصنايِر كالخدمات  ُ المػدف  ُ لطايات الن ؿ كاٗ صاٗت 

 كإمهاف.
ػػؿ الػػدِكف إلػػٍ   -  ػػادة  ػػُ نمػػبر  لِك ديػػـ الطػػرؼ اللرنمػػُ لػػدل نػػادم بػػاِرس طلػػب اليزائػػر الِز

  .2 %30ام ثمارات إلٍ لد 
II - ك المناكشات ال ُ صالب يا   ممِزا ياإ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر: 
II-1  رػػػػ  :إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِر
 ػػُ  لاصػػِؿ مػػا يػػاخت بػػو إ لالِػػر الشػػراهر اليدِػػدة المبرمػػر بػػِف البلػػدِف   ٗ ننمػػٍ لبػػؿ الشػػركع  

ت ال ُ ذهرناىػا  ك ال ػُ  مثػؿ    ػُ المرالػؿ المػاب ر مػف ىػذا البلػثبالُ إ لالِات ك البرك كهٗك
الممػػػ مرة بػػػِف البلػػػدِف    اليالِػػػر  أطػػػر شػػػريِر للع٘لػػػات ال ػػػُ  ػػػربط بػػػِف البلػػػدِف رغػػػـ الخ٘ ػػػات

ػػر الم كايػػدة  ػػُ  رنمػػا ك المصػػال  إل صػػادِر اللرنمػػِر  ػػُ اليزائػػر ىػػُ بمثابػػر اليمػػر  اليزائِر
ال ػػاِر  مػػرة يػػف  الػػرابط ك الكثػػاؽ الػػذم ٗ ِن طػػل بػػِف البلػػدِف ميمػػا هانػػت الخ٘ ػػات    لػػـ ِشػػيد

ػػر ك لػػـ ِصػػليا بالع٘لػػات المم ػػازة أبػػدا  لهػػف الم غِػػرات ال ػػُ  إن طػػاع الع٘لػػات اللرنمػػِر اليزائِر
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 رضيا المي مل الدكلُ أيبرت الدكل اف يلٍ  ياكز الخ٘ ات ك ال  ػارب أهثػر مػف أيػؿ مصػللر 
 . الشعبِف اللرنمُ ك اليزائرم

٘لػػات بػػِف البلػػدِف  عبِػػر يػػف ال طػػكرات إِيابِػػر للعإف ىػػذا اليِػػؿ اليدِػػد مػػف إ لالِػػات ىػػك 
  ك رغبر لادة البلدِف  ُ ال عاكف آمثػؿ الػذم ِعهػس الصػكرة الل ِ ِػر للع٘لػات لمنكات لد خلت

)لػانكنُ(  إ لػالُٓف ال عامػؿ  ػُ إطػار   يمػا ال عاكف بِن ك ك ِل ؽ إم  رار  البلداف  ربطال ُ 
ُ نػكع مػف اللمامػِر يػل ُ  ثار بِف الطػر ِف مػف لػِف ٓخػر    لد ِخلؼ مف  أثِر المناكشات ا

إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر ىك  م ظؿاللهِرر النا ير يف إم عمار مِرر.يلٍ ىذا آماس 
شاملر لمخ لؼ المياٗت نظرا لمهانر هػؿ  ت إطار الشريُ لل عاكف اللرنمُ اليزائرم   ك ياخ

 ِا أك دكلِا  ك مضمكف إ لالِر ِؤهد ذلؾ.دكلر بالنمبر لٔخرل إللِم
 : لالِرإمضمكف  

ػػر     لن ػػائ  المرضػػِر ال ػػُ ل   يػػا ا  لمػػب مػػا يػػاخ  ػػُ دِبايػػر إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر
 ٗ مػِما  ػُ 19861منر  مارس 11 ُ  المبرمر بِف البلداف ك العلمِر ك ال  نِر إ لالِر الث ا ِر

فُ ال علِـ ك ميال رغبر منيما  ُ إيطاخ د ػل ك مارس   2003 هِرما ٕي٘ف اليزائر   كال هِك
ػػر ك اللرنمػػِر  ػػُ اكنيمػػا الثنػػائُعيدِػد ل    ك بعػػد  بػػادؿ الرمػػائؿ بػػِف رئِمػػُ اليميػػكِر ِف اليزائِر

إمػػػ ثنائِر بِنيمػػػا مل ػػػكل   ػػػُ مػػػن  الشػػػراهر المشػػػ رهر ل أهِػػػد إراد يمػػػا 2007مػػػام  30ك  28
   مل ال رهِز يلٍ ديـ برام  ال عاكف  ُ الميػاٗت ال ػُ باشػرت  ِيػا اليزائػر2ِايملِا ِا ك ل ِ 

ك  ثمػِف رأس  إص٘لا يا مف أيؿ يصرنر ك  نكِل إل صػاد ك ر ػل ممػ كل إطػار المؤممػا ُ
المػػاؿ البشػػرم   مػػل  كمػػِل ك عمِػػؽ ال عػػاكف  ػػُ ميػػاٗت أخػػرل ذات أىمِػػر يلػػٍ غػػرار ال عػػاكف 

ٓمنػػُ ك  هنكلكيِػا إيػػ٘ـ  ك إ صػػاؿ ك ديػـ كمػػائؿ إيػػ٘ـ ك  مػػيِؿ ال٘مرهػزم ك الميػػاؿ ا
 لرهر آشخاص.

 ِل كم يلٍ لممِف أمامِِف:يلٍ ىذا آماس  إف مضمكف إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر 

                                                 
1
   مريل مابؽ.  1986مارس منر  11إ لالِر الث ا ِر ك العلمِر ك ال  نِر المبرمر بِف اليزائر ك  رنما  ُ  -
 2008مارس  09المؤرخ  ُ  88-08الشراهر اللرنمِر اليزائِرر  المرمـك الرئامُ دِباير إ لالِر   -2

الم ضمف ال صدِؽ يلٍ إ لالِر الشراهر بِف لهكمر اليميكِرر اليزائِرر الدِم راطِر الشعبِر ك لهكمر 
ف المكلعِف باليزائر إدارم ك المالُ المعلؽ بكمائؿ ال عاك  اليميكِرر اللرنمِر الدِم راطِر الشعبِر ك برك كهكليا

 . 2008منر  15. يِردة رممِر رلـ  2007دِممبر  04 ُ 
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إ لالِػػػػر الشػػػػراهر ك الثػػػػانُ ِ مثػػػػؿ  ػػػػُ البرك كهػػػػكؿ إدارم ك المػػػػالُ  مضػػػػمكفآكؿ ِ مثػػػػؿ  ػػػػُ 
 لاكؿ أف نملط الضكخ يلػٍ هػؿ لمػـ لمػب مػا يػاخ بػونالم علؽ بكمائؿ ال عاكف بِف البلدِف. ك 

  :2008مارس  09المؤرخ  ُ  88-08منطكؽ المرمـك 
 اللرنمِر اليزائِرر إ لالِر الشراهر مضمكف :األولالقيم   
 29لمـ إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر  ك لمب المرمكـ الرئامُ المذهكر أي٘ه مف ِ شهؿ  

 زير يلٍ بابِف ىما:ك مادة م
( مػػكزع يلػػٍ أربعػػر 17آكلػػٍ إلػػٍ المػػادة ) مػػف المػػادة  :  نطػػاؽ ك هِلِػػات ال طبِػػؽالبــاب األول 

  صكؿ ىُ :
   العاـ لٖ لالِر  الذم هرس  ديِـ ال عػاكف طار  ـ  ِو  لدِد إ :مف إ لالِر اللصؿ آكؿ

مف إ لالِر ال عػاكف الث ػا ُ ك العلمػُ ك ال  نػُ  06إلٍ  01 ُ المياٗت المذهكرة  ُ المكاد مف 
 :                   1   ك المياٗت ى1986ُمارس  11 المؤرخر  ُ

  اللرنمِر  اللغر   علِـ ك ال ربِر -                       
 العلمُ كالبلث  اليامعُ  ال عاكف ك  العالُ ال علِـ -                       
ف   -                          إطارات   هِك

   ال عاكف بِف الكزارات المهللر بالشبِبر ك الِراضر  -                                               
 الصلر العمكمِر ك اللماِر إي مايِر  -                       
 الث ا ر ك ال راث  –                       

 اللهـ الراشد ك إص٘ح إدارم  –                      
 العدالر  –                      
              مرالمنظ دكد  ك مها لر إرىاب ك اليِرمرآمف ال عاكف العابر للل –                      
ر  بادؿ الهلاخات  -                        ال عاكف ال٘مرهزم ك طِك
  رلِر إم ثمار ك ال طايات المن ير   ملِط آيماؿ –                      
 البِئر ك اللعالِر الطالكِر   -                      

 ديـ كمائؿ إي٘ـ ك إ صاؿ –                        
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 ـ  لدِد مخ لؼ المِادِف ال ُ  هكف مكضكع إ لالػات خاصػر بػِف البلػدِف  ػُ اللصػكؿ هما          
 الث٘ثر البالِر

  ُالعلمُ ك ال  نُ الث ا ُ  اليامعُ  ال عاكف ال ربكم  :مف إ لالِر اللصؿ الثان 
اليزائػػر مػػعت هػػؿ مػػف الػػدكل ِف إلػػٍ  شػػيِل    ماشػػِا مػػل إصػػ٘لات ال ػػُ شػػريت  ِيػػا -      

ر  علِـ اللغر العربِر  ُ  رنما ك اللغر اللرنمِر  ُ اليزائر  مل خلؽ بِئر م٘ئمر لذلؾ  14 طِك
ػػػػر بلرنمػػػػا ك أِضػػػػا المؤممػػػػات ال علِمِػػػػر   -        مػػػػيِؿ إنشػػػػاخ المؤممػػػػات ال علِمِػػػػر اليزائِر

 .2اللرنمِر  ُ اليزائر
 .3مل أخذ هؿ ال دابِر ل ل ِؽ ذلؾ  لل عاكف  ُ مياؿ ال علِـ العالُ المبادرات هثِؼ  -      
ف إطارات ال ُ  مِر مؤممات الدكلر خاصر إل صادِر منيا -        44إى ماـ ب هِك
ف شراهر بِف ر العمكمِر ك اللماِر إي مايِرال عاكف  ُ مياؿ الصل -          ب هِك

فالمؤممات         .5إم شلائِر ك ن ؿ الخبرات الطبِر إلٍ اليزائر يف طِرؽ ال هِك
 6الللاظ يلٍ ال راث الث ا ُ.ال عاكف  ُ المياؿ الث ا ُ ك  -      
 .7ال عاكف  ُ ميالُ كمائؿ إي٘ـ ك إرماخ مي مل معلكما ُ -      
  اللصؿ الثالث مف إ لالِر: ال عاكف المؤمما ُ ك إدارم 

ػػػػػػر لصػػػػػػكل         ب ػػػػػػدابِر م نكيػػػػػػر    ضػػػػػػمف ىػػػػػػذا اللصػػػػػػؿ ال عػػػػػػاكف  ػػػػػػُ ميػػػػػػاٗت ذات لِِك
خاصػػػػػػر ك شػػػػػػملت الميػػػػػػاٗت ال الِػػػػػػر : ديػػػػػػـ إصػػػػػػ٘ح إدارم ك يصػػػػػػرنر الدكلػػػػػػر   ال عػػػػػػاكف 
 ػػػػػُ ميػػػػػاؿ العدالػػػػػر   ال عػػػػػاكف  ػػػػػُ الميػػػػػاؿ آمنػػػػػُ   ال عػػػػػاكف إل صػػػػػادم ك المػػػػػالُ   مِػػػػػداف 

ر ك  يِئػػػػػػر ملػػػػػػِط رلِػػػػػػر إمػػػػػػ ث   ال عػػػػػػاكف  ػػػػػػُ ميػػػػػػاؿ البِئػػػػػػر ك ال نمِػػػػػػر آيمػػػػػػاؿ مارك  طػػػػػػِك
      .8المم دامر ك اللعالِر الطالكِر
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    اللصؿ الرابل مف إ لالِر: ال عاكف ال٘مرهزم ك لرهِر الهلاخات 
ف   ال  نِات  بادؿ   الثنائُ ال عاكف  ُ ال٘مرهزم ال عاكف دكر        ال عاكف برام   هِك

 .  1ال٘مرهزم                
ر  ُ بلرنما اليزائِرر لليالِر اِٗيابِر بالمماىمر افالطر  اي راؼ          المم ضِؼالبلد   طِك

 .2الهلاخات لرهِر  شيِل آصلُ  البلد للائدة آيماؿ  شيِل    
  نظِـ ك إيراخات ال عاكف الثنائُ:     ضمف  ص٘ف    :الباب الثاني

 18: ِمثػػؿ إطػػار العػػاـ لميراِػػات ال عػػاكف الثنػػائُ   شػػمؿ يلػػٍ المػػكاد مػػف اللصػػؿ آكؿ      
  . 21إلٍ المادة 

 ػػػُ إطػػػار الكثِ ػػػر إطػػػار  يملػػػوب نػػػص المػػػادة ِيػػػدؼ إلػػػٍ ضػػػبط ك  لدِػػػد مػػػا ِيػػػ :18المػػػادة 
   (DCP=document cadre de partenariatللشراهر)

 برام  ك مشاِرل ال عاكف الم نكير. : ضبط مخ لؼ آشهاؿ ال ُ  ل ؽ19 المادة 
  لدد طبِعر ك دكر ك كظِلر اللينر المخ لطر للشراهر.: 20المادة  
  لينر ال  ِِـ ك الم ابعر ل نلِذ الكثِ ر إطار للشراهر.: دكر 21المادة  
  .29إلٍ المادة  22  شمؿ يلٍ المكاد مف :  ضمف آلهاـ الخاصر لٖ لالِر اللصؿ الثانُ 
 :البرك كهكؿ إدارم ك المالُ الم علؽ بكمائؿ ال عاكف بِف البلدِف : القيم الثاني 

 ىما : مادة مكزير يلٍ  صلِف 23ِ شهؿ مف           
ػػػػؿ ك  نلِػػػػذ بػػػػرام  نشػػػػاطات  اللصػػػػؿ آكؿ          : ألهػػػػاـ يامػػػػر  ِمػػػػا ِخػػػػص إيػػػػراخات  مِك

 (.17إلٍ المادة  02ال عاكف  ِشمؿ يلٍ المكاد) مف المادة 
: ألهػػػاـ خاصػػػر م عل ػػػر بال عػػػاكف اليػػػامعُ ك العلمػػػُ  ال عػػػاكف الث ػػػا ُ ك  اللصػػػؿ الثػػػانُ      

 .(23دة إلٍ الما 18ال عاكف ال٘مرهزم   ِشمؿ يلٍ المكاد ) مف المادة 
II-2-  (2007إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر) ١ِّعاد 

ػر   ُ ىذا العنصر نلػاكؿ أف نهشػؼ يػف الملػاكر آمامػِر  ػُ إ لالِػر الشػراهر اللرنمػِر اليزائِر
كال ػػُ  ػػـ  يدِػػدىا  1986نبػػرز الممِػػزات آمامػػِر ليػػذه إ لالِػػر م ارنػػر بمػػاب  يا مػػنر ثػػـ أٗك   
 . 1996منر 
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 II-2-1 :    ٕلالِرلراخات  ُ مل كل ا    ; 
 :  الملاكر آمامِر  ُ إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر   
ر ال عاكف     ف إطارات ك إص٘ح إدارم ك  طِك هؿ مضمكف إ لالِر ِيدؼ إلٍ أكلكِر  هِك

 ملػػكِرف بػػارِزف ػػـ   مػػِميا إلػػٍ  29ال٘مرهػػزم  ك يلػػٍ ىػػذا آمػػاس  ػػإف هػػؿ مػػكاد إ لالِػػر اؿ
 :1ىما
إ لالِر إ مػعت إلػٍ ميػاٗت م نكيػر  ٓف:إلصاخ ك  لدِد مياٗت ال عاكف    المحور األول  

 ك ال ُ نمِز  ِيا ث٘ثر ملاكر ىامر   مثؿ  ُ :  ُ ال عاكف بِف البلدِف
     .ف إطارات  ديـ ك  عِزز رأس الماؿ البشرم الذم ِي ـ ب هِك
    .ُ ر الع٘لات الث ا ِر   مل إل راـ ال نكع الث ا  ديـ  علِـ اللغر اللرنمِر ك  طِك
    . ديـ إص٘لات إداِرر ك اللهـ الراشد 
 18كىػك ميػاخت بػو نصػكص المػكاد مػف المػادة   : ال نظػِـ ك إيػراخات ال عػاكف المحور الثاني  

مػف البرك كهػكؿ إدارم ك المػالُ  01دة   ك الػذم نصػت يلػٍ كمػائؿ  نلِػذه المػا 29إلٍ المادة 
 الم علؽ بكمائؿ ال عاكف .

II-2-2-   ياممِزا: 
  بعػد أمػ  باب آمػف   ػُ  2000الشراهر اللرنمِر اليزائِرر بدأت  ُ إنط٘لر يدِػدة منػذ مػنر  

ػز بك للِ ػر مػنر  اليزائر ب طبِؽ برنام  الكئاـ المدنُ  ُ ممػ يؿ العيػدة آكلػٍ للػرئِس يبػد العِز
ُ مِهِػػػر يدِػػػدة  ػػػاللرنمػػػُ يػػػف إراد يمػػػا  ػػػُ بعػػػث دِنا   كلػػػد يبػػػر الرئِمػػػاف اليزائػػػرم ك 1999

الثنائِر بلكار مِامػُ شػامؿ للمشػاهؿ المغاربِػر ك الم كمػطِر ك إ ِر ِػر   مػل  شػهِؿ  ي٘ل يما
ػػر  رنمػػػِر للشػػراهر ك ال نمِػػػر  ػػُ      ػػكلٍ مرا  ػػػر ييػػػكد  2006دِمػػػمبر 11لينػػر مشػػػ رهر يزائِر

   يلػػٍ ىػػذا 2اليزائػػر  ػػُ إصػػ٘لات إل صػػادِر ك المالِػػر ك  ػػُ إمػػ را ِيِر إل صػػاد المنػػ  
 آماس  إف أىـ ماِمِز إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر ىك :

  II-2-2-1- مف  لِث خصكصِر إ لالِر: 

                                                 
1
 - SENAT,( SESSION EXTRAORDINAIRE DE(     -    ), rapport n°      ,fait par le senateur   

     Robert del PICCCHIA au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces  

    armées ( ) sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention departenariat entre le  

    Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne  

    démocratique et populaire, , PP. 8,9. 
2
 - Ibid , p. 05 . 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ػػر ىػػُ إم ػػداد لٖ لالِػػر الث ا ِػػر العلمِػػر المبرمػػر مػػنر                    1986إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر
إيػادة  كالعشِرر المػكداخ    منكات مف عطلت  بعدما  1996العمؿ بيا منر   يدِدىا ك ال ُ  ـ

 .1999ؽ برنام  الكئاـ المدنُ منر بعثيا مف يدِد بعد  طبِ
  بلِػث أف بعػد إن يػاخ مػدة إ لالِػر الث ا ِػر إ لالِر مكمعر لل عاكف المؤمما ُ ك إل صػادم  -

إ لالِػػػر ِ علػػػؽ   ػػػد  ػػػـ إللػػاؽ برك كهػػػكؿ إدارم ك مػػػالُ بيػػذه    1996ك العلمِػػر الميػػػددة مػػنر 
             بكمػػػائؿ ال عػػػاكف   إ لالِػػػر ك البرك كهػػػكؿ المللػػػؽ بيػػػا ِشػػػه٘ف إطػػػار المِامػػػُ ك الملػػػاىِمُ

 ك ال انكنُ ك إدارم لل عاكف الثنائُ بِف البلدِف خ٘ؿ يشر منكات لادمر.
طػُ مخ لػػؼ بلِػث  غ    ػإف إ لالِػر الشػراهر اليدِػدة شػاملر   1996ك 1986بخػ٘ؼ إ لالِػر  -

مػػػػر المنظمػػػػػر  مِػػػػادِف ال عػػػػػاكف مػػػػر ك مػػػػل إدمػػػػػاج الميػػػػاؿ آمنػػػػػُ ك اليِر             لعػػػػػابرة لللػػػػػدكدا اليِر
ك ملاربر إرىػاب   بعػدما  ػـ  صػدِؽ البلػداف) اليزائػر    رنمػا( يلػٍ إ لػاؽ الم علػؽ بال عػاكف 

 .1 2003بر أه ك  25 ُ مياؿ آمف ك مها لر إيراـ المنظـ  المكلل باليزائر  ُ 
II-2-2-2- مف لِث الكمائؿ اليدِدة ال ُ ياخت بيا: 
 أما مف لِث الكمائؿ اليدِدة ال ُ ياخت بيا إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر   مثؿ  ُ:   
  - الكثِ ر إطار للشراهر(DCP=document cadre de partenariat)2: 
المِامػػر اللرنمػػِر لل عػػاكف الثنػػائُ مػػل الػػدكؿ ال ػػُ  ػػُ إطػػار  2005 ػػـ العمػػؿ بيػػا منػػذ مػػنر    

ػر) مػف خ٘ليػا  (  ZSP= zone de solidarité prioritaire ن مػُ إلػٍ منط ػر ال عػاكف ذات آكلِك
   ثـ ِ ـ ال  ِِـ ك ال يدِد.منكات للممايدات  ُ إطار ال عاكفِ ـ  لدِد خمس 

ػر اللرنمػِر   ف ممِػزات لصػِ ر بػذات إ لالِػرإي مادا يلػٍ مػا   ػدـ مػ  ػإف إ لالِػر الشػراهر اليزائِر
بِنمػا الكثِ ػػر إطػػار للشػػراهر  لػػدد ال كييػػات   إطػػار المؤممػػُ لل عػػاكف الثنػػائُ اليدِػدة  ضػػبط

 ػػـ  كلِػػل الكثِ ػػر إطػػار    ك يلِػػو   ػػد لػػؽ يلِيػػا للمػػنكات الخمػػس الم بلػػرالعامػػر ك آىػػداؼ الم
ػرِػ لد ك  ػـ  س الكلػت مػل إ لالِػر الشػراهرللشراهر  ُ نلػ ػر د ث٘ثػر ميػاٗت ذات أكلِك مػف  يزائِر

 : 3ك ىُ (2011-2007)إ لالِر الشراهر ك لمدة خمس منكات لادمر
                                                 

1
   ِ ضمف ال صدِؽ يلٍ إ لاؽ بِف 2007دِممبر  01  المؤرخ  ُ 07/375المرمـك الرئامُ رلـ  - 

 اليميكِرر اليزائِرر ك اليميكِرر اللرنمِر   الم علؽ بال عاكف  ُ مياؿ آمف ك مها لر إيراـ المنظـ      
 . 2007دِممبر  09الصادرة ب اِر   77  اليِردة الرممِر رلـ  2003أه كبر  25المكلل باليزائر  ُ    

2
 مريل مابؽ   09/03/2008المؤرخ  ُ  08/88الرئامُ  مف المرمـك 18المادة  - 

3- document cadre de partenariat entre l’algerie et la France(    -2011) sur le  
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    ػػػز رأس المػػػاؿ البشػػػ ديػػػـ النظػػػاـ ال علِمػػػُ  ال طايػػػات المعنِػػػر بالػػػديـ ىػػػُ : رم:ديػػػـ  عِز
ال عػػػاكف بػػػِف المم شػػػلِات ك اليامعػػػات  ديػػػـ  ػػػدِرس اللغػػػر  اليزائػػػرم   ديػػػـ  هػػػكِف إطػػػارات 

 . يـ  نمِر الع٘لات الث ا ِر مل ال راـ ال نكعز  اللرنمِر 
    ك الممػػػػػػػ دامر ك ال طايػػػػػػػات المن يػػػػػػػر:  ػػػػػػػـ إي مػػػػػػػاد يلػػػػػػػٍ: ديػػػػػػػـ ال نمِػػػػػػػر إل صػػػػػػػادِر                   

ر ال طايػػات  كبػػِف  رنمػػا  لل  ػػارب اٗل صػػادم ٘ئػػـالممػػايدة يلػػٍ  يِئػػر منػػاخ م اليزائػػر   طػػِك
   ال نمِر المم دامر ك البِئر. المن ير   ن ؿ الخبرات

    بإي ماد يلٍ:   :ديـ إص٘ح إدارم  ك لدِث ال طاع العاـ  ك عِزز ال عاكف ال٘مرهزم
اف آمنػُ ال عاكف  ُ المِػداف إل صػادم   يصػرنر إدارة  إصػ٘ح العدالػر   ال عػاكف  ػُ المِػد

ر ال عاكف ال٘مرهزم.  ك اللماِر المدنِر   ال عاكف  ُ مياؿ  يِئر إللِـ   طِك
 –  للشراهراللينر المخ لطر   شهِؿ(comité mixte de partenariat)   : 

    1986 ػػـ إمػػ بداؿ اللينػػر المخ لطػػر لل عػػاكف الث ػػا ُ ك العلمػػُ ك ال  نػػُ المشػػهلر مػػاب ا ِنػػر     
  ال ػُ  ي مػل بال نػاكب (comité annuel des projetsك الممػماة أِضػا اللينػر المػنكِر للمشػاِرل)

باللينر المخ لطر لل عاكف  ُ إطػار الكثِ ػر إطػار   عكِضيا كبِف باِرس ك اليزائر العاصمر   
 .1(DCP)لل عاكف

 ػػػُ من صػػػؼ ممػػػار الكثِ ػػػر  بال نػػػاكب  ػػػُ اليزائػػػر ك  رنمػػػا  ي مػػػل اللينػػػر المشػػػ رهر للشػػػراهر  
ك النشػاطات    ك  لصر يلٍ ضكخ الن ائ  الملصػؿ يلِيػاللشراهر ك يند نياِر  نلِذىا  إطار

الملػػػاكر الهبػػػرل للكثِ ػػػر إطػػػار للشػػػراهر الممػػػ  بلِر   ثػػػـ  عرضػػػيا يلػػػٍ الطػػػر ِف  المبػػػادر بيػػػا
 . 2ضركرةللمكا  ر يلِيا   ك ِمهف للينر أف  ي مل  ُ دكرات إم ثنائِر يند ال

II-3- : المناكشات ال ُ صالبت إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر 
أنػػو رغػػـ  ػػك ر إرادة المِامػػِر  ػػُ إيطػػاخ نلػػس يدِػػد لل عػػاكف  أشػػرنا  ػػُ بداِػػر ىػػذا العنصػػر اهمػػ

                المثػػػػالُ  ػػػػُ المنط ػػػػر ك  ػػػػُ الع٘لػػػػات الدكلِػػػػر  إٗ أف اليػػػػدؼ إمػػػػ را ِيُ آمػػػػمٍ لهػػػػؿ دكلػػػػر 
له٘ البلدِف لهف ٗ ِخرج يف  للهر المِامُ ُ اك كزنيا  ُ المعام٘ت الدكلِر  لد أظير  طكر 

ر ض اليزائر للكصاِا اللرنمِر ك  ؼ ندا لهؿ ملاكلر لليِمنر اللرنمِر  ُ المنط ر  أما  رنما لػـ 
   يػُ  لػاكض مػف    خلٍ يف  هرىا إم عمارم ل ٍ  ُ إبراـ إ لالِا يا مل أم مف ممػ عمرا يا

                                                                                                                                            
    Site  : http://webcache.googleusercontent.com:  
1 - - SENAT,(  session Extraordinaire de  (     -    ), rapport n°     , op cit , p. 06 
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 ػإف المنػاخ  م هشػاؼ للنزيػر اللرنمػِر  ِغػكؿ. بنػاخ يلػٍ ىػذا إدمنطؽ  رنما العظمر همػا لاليػا 
ػػر لػػـ ِخلػػك مػػف بعػػض الخ٘ ػػات  المِامػػُ العػػاـ الػػذم نشػػأت  ِػػو إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر

 كة ك ه ب و أمل و  رنما بال نا ير يف ث ؿ ال اِر  المش رؾ الذم يابرة ال ُ  ع بر ميرد مناكشات
 ػأري  الع٘لػات بػِف البلػدِف  ك الم٘لػظ أف  اليزائر بلركؼ مف دـ  ك ىك المبب اليكىرم  ُ

  يبر اليزائر يلٍ المعاملر بالمثؿ: آ هار ال ُ  ؤي  الكضل ىُ مبادرات  رنمِر مما   ىذه
   II-3-1 - المناكشات ال ُ مب ت إ لالِر : 
 :1(2005 براِر 23صدكر لانكف  ميِد إم عمار مف طرؼ البرلماف اللرنمُ ) لانكف    
مشػػػركع ملاكلػػػر لصػػػكؿ الػػػرئِس اللرنمػػػُ يػػػاؾ  2005 براِػػػر  23أييػػػض صػػػدكر لػػػانكف ل ػػػد 

  ل ٍ ِ مهف البلداف مف  ياكز الخ٘ ات ال اِرخِػر ٍ  كلِل معاىدة صدالر مل اليزائرشِراؾ يل
ك كضػل لػد لللمامػِر ال ائمػر بػِف الشػعبِف   ر ِفال عاكف المرغكب  ِو مف ه٘ الط ال ُ يطلت

مضػػمكف نصكصػػيا إىػػ ـ   مػػادة 13انكف  ميِػػد إمػػ عمار مػػف ِ شػػهؿ لػػ م .اللرنمػػُ ك اليزائػػر 
بامػػ رياع ل ػػكؽ الممػػ كطنِف اللرنمػػِِف العائػػدِف إلػػٍ  رنمػػا مػػف الممػػ عمرات اللرنمػػِر مػػا كراخ 

إي را ػػا ليػػـ بمػػا لػػدمكه  ػػُ الممػػ عمرات اللرنمػػِر مػػا كراخ     لػػار ك المل بػػكف بآلػػداـ المػػكداخالب
يف  نشر لللضارة اللرنمِر  ُ  لؾ المي معات الغِر م لضرة   يذا إي٘ف مع بِرف أيماليـ ىك

  ك ال ارئ الم دبر  ُ نصكص ىذا ال ػانكف ِػدرؾ نكاِػا اللرنمػِر     رمِ  إم عمار بثكب يدِد
 اليائر. مف ىذا ال انكف 04ك  01 خاصر  ُ الماد ِف

ي را يػػػا بأيمػػػاؿ ب عبِػػػر آمػػػر يػػػف اد أشػػػاد نػػػص المػػػادة  ػػػُ المػػػادة آكلػػػٍ مػػػف ذات ال ػػػانكف   ػػػ 
 عا يػػػػػا المػػػػػاب ر  الريػػػػػاؿ ك النمػػػػػاخ الػػػػػذِف شػػػػػارهكا  ػػػػػُ العمػػػػػؿ الػػػػػذم أنيز ػػػػػو  رنمػػػػػا  ػػػػػُ م اط

      . ك الينػػػد الصػػػػِنِر ك هػػػؿ البلػػػػداف ال ػػػُ هانػػػػت  لػػػت المػػػػِادة اللرنمػػػػِر بػػػاليزائر المغرب   ػػػػكنس
آ ػػػراد المػػػاب كف  ػػػُ عائػػػدكف ك ٗـ ك ال ضػػػلِات ال ػػػُ  هبػػػدىا الك آمػػػر اللرنمػػػِر  ع ػػػرؼ بػػػاّ

نات ال همِلِر كالم كالضلاِا المدنِِف كالعمػهِرِف لٔلػداث الم صػلر بعملِػر امػ  ٘ؿ  ل كدِفال هِك
 . ر يف ير انيارممِ بصكرة ٓمرىـ ك  عرب ليـ ك ىذه الم اطعات كآلالِـ الماب ر 
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- République francaise,Loi n° 2005-158 du 13 fevrier 2005,portant reconnaissanse de la nation et  

  contribution national en faveur des francais rapatriés, texte n°2 ,p.3128 ; Jo n°46 du 24fevrier2005. 
 -la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre 

accomplie par la France dans les  anciens départements francais d’algerie,au Maroc, en tunisie et en 

Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souverainté francaise.  

Elle reconnait les souffrances éprouvés et les sacrifices endurés par les rapatriés,les anciens membres 

des formations suplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des évènements 
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نصػت يلػٍ إيطػاخ  ػاِر  الكيػكد اللرنمػُ  ػُ الممػ عمرات كراخ البلػار  منو   04أما  ُ المادة 
خاصػػر  ػػُ  كهػػذلؾ  ػػُ البػػرام  المدرمػػِر    مهان يػػا ال ػػُ  مػػ ل يا  ػػُ بػػرام  البلػػكث اليامعِػػر

ضػػػات ك  .شػػػماؿ أ ِر ِػػػا لللئػػػات ال ػػػُ  الل ػػػكؽك المػػػكاد البالِػػػر أيمعػػػت نصكصػػػيا يلػػػٍ ال عِك
 .خصيا ىذا ال انكف

يػا رد لغػت ذرك يػا  ػُ اليزائػر  ال ػُ هػاف بل لػد كير يارمػر مػف الغضػبال انكف  م ل د أثار ىذا 
 عؿ رمػمُ يػد لػاس  بكصػؼ الػرئِس بك للِ ػر ليػذا ال ػانكف بػػرلانكف العػارر  لبػؿ أف  ػرد اليزائػر 

  بعػد 2005بر ض ال كلِل يلٍ ا لالِر الصدالر مل باِرس  ال ُ هانت م ػررة لبػؿ ان ضػاخ مػنر 
ػارة شػِراؾ ال اِرخِػر لليزائػر  ػُ مػارس أف ا لؽ    كذلػؾ بػالرغـ 2003البلػداف يلػٍ ذلػؾ خػ٘ؿ ِز

مف  دخؿ شِراؾ مباشرة لدل الميلس الدم كرم اللرنمُ مف أيؿ إلغاخ المادة الرابعر مف ال ػانكف 
 .1ذا و  كال ُ هانت  نص يلٍ  دِرس ال ٘مِذ الدكر إِيابُ ل٘م عمار

II-3-2   ُ كلعت بعد إ لالِرالمناكشات ال 
ػػػر اللرنمػػػِر خػػػ٘ؿ ىػػػذه الل ػػػرة ب را نكبػػػات مػػػف  البػػػركدة ك ال  ػػػردد   نظػػػل ػػػد مػػػرت الع٘لػػػات اليزائِر

ؿ طػرؼ ك ىػذا رايػل إلػٍ الم غِػرات ف خ٘ؿ المكالؼ الم خػذة مػف يانػب هػللغمكض الذم ماد م
ردكد آ عػػاؿ نػػذهر المكالػػؼ ك  اليدِػػدة ال ػػُ ير  يػػا الع٘لػػات خػػ٘ؿ ىػػذع الل ػػرة ك الم مثلػػر  ػػُ

 : منيا 
  ك ان يت معو  هرة معاىدة الصدالر مل اليزائر بغرض نياِر ييدة الرئِس ياؾ شِراؾ -      

الل بر إمػ عماِرر   ك خللػو الػرئِس نِهػٗك مػارهكزم ك نظر ػو  يف ال  لِؿ مف الخ٘ ات النا ير
 إم ع٘ئِر  ياه اليزائر . 

                                                                                                                                            
liés au prossecus d’indépendance de ces anciens départements et térritoires te leur rend , ainsi qu’à 

leurs fammilles,solennellement hommage.   Article 01, Loi n° 2005-158 du 13 fevrier 2005, op cit . 
 -les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence francaise d’outre-   

mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite. 

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le role positif de la présence francaise outre-mer, 

notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des cambattants de l’année 

francaise issus de ces térritoires la place éminente à la quelle ils ont droit. 

La coopération pèrmettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à 

l’étranger est encougée. Article 04 . Loi n° 2005-158 du 13 fevrier 2005, op cit 
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ر ػػض اليزائػػر لٖنخػػراط  ػػُ إ لػػاد مػػف أيػػؿ الم كمػػط ك ىػػك المشػػركع اللرنمػػُ اليدِػػد  -      
همػػب ث ػػر اليزائػػر ك مكا   يػػا يلػػٍ إبػػراـ  ٍالػػذم نػػادل بػػو مػػارهكزم  ك راغبػػا  ػػُ اللصػػكؿ يلػػ

ت  رنمػِريلٍ غػرار إ لالِػر بػاِرس بػكف  إ لالِر صدالر مل  رنما  مػف أيػؿ بنػاخ إ لػاد  )  نػاٗز
(  لهػػػػف آمػػػػر ِخ لػػػػؼ بالنمػػػػبر لليزائػػػػر ٓف الصػػػػدالر مػػػػل  رنمػػػػا دكف إي ػػػػراؼ  رنمػػػػا ركبػػػػُآك 

بيرائميػػا  ػػُ اليزائػػر ىػػك مػػف ييػػر  نػػازؿ يػػف ل ػػكؽ آيِػػاؿ ال ادمػػر ال ػػُ  ظػػؿ  طالػػب بإرثيػػا 
ػػر الكطنِػػر ك  هػػِرس لمبػػدأ الكصػػاِا  ال ػػاِرخُ مػػف الممػػ عمر ك مػػف ييػػر أخػػرل ىػػك ممػػاس باليِك

 اللرنمِر.
ػر  مم -  ؾ اليزائر بإمػ مرار  ػُ ال عػاكف مػل إ لػاد آكركبػُ  ػُ إطػار الشػراهر آكركيزائِر

       ُ  ضاخ أكركم كمطُ   ك يدـ  مرييا لٖنخراط  ُ المِامر آكركبِر لليكار .
ػػارات للػػدكؿ المغاربِػػر   ك دخػػكؿ مػػارهكزم  ػػُ ملممػػلرك  ػػُ خضػػـ ىػػذه المكالػػؼ الم ضػػاربر   ِز

  أِػػػف أدلػػػٍ  2007مػػػنر مب ػػػدئ بػػػاليزائر  يػػػؿ الم كمػػػطبمشػػػركع إ لػػػاد مػػػف أالميػػػاكرة مشػػػِدا 
ػػر اللرنمػػِر منيػػا دانػػر الل بػػر الماضػػِر ٕ ُآ ػػلػػـ  « ب صػػِرلات يهػػرت صػػلكل الع٘لػػات اليزائِر

اليِػػؿ اللػػالُ غِػػر ممػػؤكؿ يػػف  «   ك لػػاؿ أِضػػا» 1ىػػـأف الممػػ  بؿ ألػػكؿ لهػػـ بػػ ِػػت ٓألهننػػُ 
 .»خ٘ؿ الل بر إم عماِررال ُ إر هبيا آيداد أخطاخ 

 اليزائِرر ربط  ِيا  لم ف الع٘لاتبلِث  رد  عؿ بارنار هكشنِر لكؿ لانكف  يِرـ إم عمار -
 .2للهـل اليزائِرر اللرنمِر بمغادرة يِؿ الثكرة 
ػر الداخلِػر بػِرس ىكر لػك   - ػر الخاريِػر اللرنمػِر برنػارد هكشػنِر  ككِز أيلت ِزارات هؿ مػف كِز

ػػؾ بكمػػكفكالػػكِزر  ػػر الكطنِػػر إِِر   همػػا ر ػػض بك للِ ػػر امػػ  باؿ بِػػار 2010مػػنر  المهلػػؼ باليِك
يكهس يضك الميلس الدم كرم اللرنمُ  كالصدِؽ ال اِرخُ لليزائر هما  صلو كمائؿ إيػ٘ـ 
اللرنمِر  هما لـ ِم  بؿ رئِس اللهكمر آمبؽ إدِث هِرمكف يندما لدـ لليزائر ل دشػِف الينػاح 

معػػرض اليزائػػر  كنلػػس اٗ يػػاه مػػلهو بك للِ ػػر مػػل مبعػػكث مػػارهكزم هلػػكد غِػػكف  اللرنمػػُ  ػػُ 
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 مارهكزم ِغادر اليزائر بكيكد مف دكف   دِـ إي ذارات   يؿ المكلل - 

 elaph.com/Web/Politics/2007/12/28577/                                                                                             

2
 www.maghress.com/hibapress/1327 اليزائر  رد بغضب يلٍ  صِرلات هكشنِر   يلٍ المكلل -

http://elaph.com/Web/Politics/2007/12/285771
http://elaph.com/Web/Politics/2007/12/285771
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ػػػو  كالػػػذم ِكصػػؼ بأنػػػو ظػػػؿ هكشػػػنِر  ػػُ المللػػػات الدبلكمامػػػِر الث ِلػػػر كال ػػػُ  آمػػِف العػػػاـ لٖلِِز
 .1ِصعب يلٍ كِزر الخاريِر لليا

                                                   .  خــالل هــله المرحمــ  ةــ  الررنيــة الجزائر  التاــاون عالاقــات تطــور مــدى  تقةــةم :المطمــب الثــاني
ػر اللرنمػِر ىػك  ػك ر إرادة المِامػِر مػف الطػر ِف ال ػُ  ي ػاز هػؿ  أىـ ما ِمِز الع٘لات اليزائِر

 عػػكد أمامػػا إلػػٍ مػػا خللػػو إمػػ عمار اللرنمػػُ  ػػُ    ال ػػُٓخػػر لػػِف  لػػدث مػػف الخ٘ ػػات ال ػػُ
ر  ػػُ  كطِػػد الع٘لػػات بػػِف   لهػػف الرغبػػ ذاهػػرة اليزائػػِرِف   ك أِضػػا اللػػرؽ  ػػُ النمػػك إل صػػادم

ك لػـ ِمػبؽ ك أف لػدث مثػؿ ىػذا   ك إيطاخ د ػل يدِػد ليػا خػ٘ؿ ىػذه الل ػرة هػاف م مِػز الطر ِف
 : ك ر ياملِف أماِِف ىماذلؾ إلٍ  ريلال  ارب بِف البلدِف منذ إم  ٘ؿ  ك ِ

  ك  ػػػػك ر ظػػػػركؼ مػػػػايدت يلػػػػٍ  طػػػػكر  ػػػػك ر إرادة المِامػػػػر الم بادلػػػػر ل أمػػػػِس  عػػػػاكف م مِػػػػز
                                     الع٘لات إل صادِر اليزائِرر اللرنمِر

 I  -  ك ر إرادة المِامر الم بادلر ل أمِس  عاكف م مِز ;  
إف برام  إخماد نار الل نر ال ُ ياخ بيا الرئِس يبد العِزز بك للِ ػر)الكئاـ المػدنُ   المصػاللر   

هانت كمائؿ نايلر ٕم عادة آمف  ُ اليزائر   مما د ػل بلرنمػا بالمبػادرة ك إمػراع  الكطنِر( 
إلػٍ  الرئِس اللرنمػُ يػاؾ شػِراؾ بيا  بعد الِزارة ال ُ لاـ  ٍ إيادة بعث ي٘لا يا مل اليزائر إل

  ك ال ػػُ ل ِػػت إِيابػػا مػػف نظِػػره اليزائػػرم    مهػػف الطر ػػاف مػػف  ػػ   طلػػرة 2003اليزائػػر مػػنر 
ػر طػرأت يلػٍ المي مػل الػدكلُ.  ػر ك يكىِر ت يذِر  يدِدة  ُ الع٘لات بِف البلدِف  ُ ظػؿ  لػٗك

  الػذم 2003ائػر  ػُ مػارس  كثِؽ الع٘لات بػِف البلػدِف بصػدكر إيػ٘ف اليز  إم طاع الرئِماف 
ِع بر النكاة آكلٍ  ُ بناخ  عاكف إم ثنائُ ك إر  ػاخ بػو إلػٍ ممػ كل الشػراهر الم مِػزة همػا أراده 

 ب كطِد الع٘لات  ُ مِادِف م نكير أىميا:  ثـ طريمت نِر الطر اف الطر اف
   I -1-    ُإص٘ح الخ٘ ات ك بعث النشاط  ُ لطاع الطِراف المدن 

       ُ18يػػدـ ال هػػا ؤ  ػػُ إن لػػاع مػػف إ لالِػػر الن ػػؿ اليػػكم المبرمػػر بػػِف اليزائػػر ك  رنمػػا  ػػ 
رلػػػـ  هػػػاف بلِػػػثمػػػف لبػػػؿ الطػػػرؼ اللرنمػػػُ    2  بمػػػبب إخػػػ٘ؿ ببنػػػكد إ لالِػػػر 1963 براِػػػر 

                                                 

 
  الدِم راطُ المرهز  ال اِر ( نياِر ك الذاهرة لرب ) اللرنمِر اليزائرم ت الع٘لا ، آمِف ملمد يائشر بف -1

  democraticac.de/?p=16163: المكلل يلٍ . العربُ    
2
 - article 13 de la convention Franco-Algerien du 18 fevrier 1963: « les entreprises désignées par  

     chacune des deux parties contractantes devront être assurées d’un traitement juste et équitable afin    

     de  bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés » 
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آيمػػاؿ الملصػػؿ يلِػػو مػػف طػػرؼ الشػػرهر اللرنمػػِر للطِػػراف ِمػػاكم ث٘ثػػر أضػػعاؼ مػػا  لصػػلت 
  ك يلِػػو  ػـ ال كلػؼ بالعمػؿ بيػذه إ لالِػػر مػف طػرؼ اليزائػر  ػػُ ِػر للطِػرافائر شػرهر اليز يلِػو ال

إمػ مرت النزايػػات  ػُ ىػذا ال طػػاع اللمػاس ك زاد الكضػل  أزمػػا لػِف ألغػػت   19871نػك مبر 11
لمنطِنر ك  لمماف  ثـ أ بع يا بإلغاخ هػؿ  نلك هؿ مف كىراف   ينابر  1991 رنما رل٘ يا منر

ػػؿ الطػػائرة 1994دِمػػمبر  26رل٘ يػػا نيػػك اليزائػػر ِػػـك   AIR BUS  بعػػد لادثػػر ملاكلػػر  لِك
  لهػف لػا ظ 1994دِمػمبر  24صمر  ُ اللرنمِر  ُ مطار ىكارم بكمدِف الدكلُ باليزائر العا

ػػػر الممػػػ أيرةالبلػػػداف يلػػػٍ  لػػػِف كاصػػػلت شػػػرهر الخطػػػكط     ػػػُ (vols charter) الػػػرل٘ت اليِك
ر اليزائِرر رل٘ يا نلك  رنما.  اليِك

ػػػارات ك ا صػػػاٗت بػػػِف1999ك ب لمػػػف آكضػػػاع آمنِػػػر  ػػػُ اليزائػػػر منػػػذ مػػػنر       ك بعػػػد ِز
لمػػػػلطات المػػػدنُ اللرنمػػػُ رل٘ ػػػػو نلػػػك اليزائػػػر ب ػػػرار صػػػادر يػػػف ا الطػػػر ِف  إمػػػ عاد الطِػػػراف

ػر اللرنمػِر ك شػريت شػرهر ا  2000يػكاف  13اللرنمِر  ُ  رل٘ يػا   Aigle Azurلخطػكط اليِك
 .2 2003من ظمر  ثـ صارت رل٘ يا من ظمر  ُ يانلُ بصكرة غِر 

إف إم عادت الخطكط اليكِر اللرنمِر لنشاطيا أمر ىاـ للبلدِف  نظرا لليمػر البشػرم الػذم ِػربط 
 الن ػؿ اليػكمنشػاط  شانػ عك   المدنُ ُ مِداف الطِراف اليزائر ثانُ شِرؾ للرنما   ٓفالبلداف  
 . م ارنر بالل رة ال ُ مب  يا  2003بِف  رنما ك اليزائر بعد منر  المألكؼ

لخطػكط ك ل كضِ  أىمِر ىذا ال طاع اٗم را ِيُ للبلدِف   إنو لبؿ أف   كلؼ شػرهر الطِػراف ل  
    مما ر منكِا  ثػـ انخلضػت بنمػبر 1600.000  بلغت م ؼ 1994اليكِر اللرنمِر منر 

  ك رغػػػػػـ غِػػػػػاب 1996مػػػػػنر  875000ك لػػػػػكالُ  1995مػػػػػنر       ثػػػػػـ إلػػػػػٍ 1994مػػػػػنر 
ػػػر اللرنمػػػِر   ػػػد بلػػػغ يػػػدد الممػػػا ِرف لػػػكالُ ملِػػػكف شػػػخص مػػػنكِا ثػػػـ إر لػػػل إلػػػٍ  الخطػػػكط اليِك

 .2003ملِكنِف شخص منر 

                                                 
1
 -SENAT ,session extraordinaire de (    -    ),rapport information N°:     fait par le senateur :  

     M.jacques blanc au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces  

     armées ( )sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services detransport  

    aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  

   algérienne démocratique et populaire, p .07.                
2
 -Ibid,p .8. 
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ملِػكف ممػا ر مػنر  2.4ما ام عادت الخطكط اليكِر اللرنمِر نشاطيا بلغ يدد المما ِرف ك بعد 
 2006مػنر      إلػٍ 2005مػنر    إلػٍ  2003منر     ك إر لعت النمبر مف  2007

 . 19631  ك ىك ال ها ؤ الذم طالبت بو اليزائر لمب إ لالِر2007منر     ك 
  ػػد  ػـ إبػػراـ    2003ليزائػرك  ػُ إطػػار الشػراهر إمػػ ثنائِر بػِف البلػػدِف ال ػُ يػػاخ بيػا إيػػ٘ف ا 

ك مػت المصػادلر يلِيػا  بباِرس 2006 براِر  16 ُ مياؿ الطِراف المدنُ  ُ    آكلٍإ لالِ ف
  ك الثانِػػر  ػػُ ميػػاؿ 2طػػاع اللمػػاس هإطػػار شػػريُ ِضػػمف إمػػ مراِرر نشػػاط ىػػذا ال  2008 ػػُ 

ك لرهػػػػر ل مػػػػيِؿ  ن ػػػػؿ المػػػػلل ك البضػػػػائل  2004يػػػػانلُ 27 ػػػػُ  3الن ػػػػؿ البػػػػرم يلػػػػٍ الطرلػػػػات
   .4آشخاص

    مثلت  ل ميِؿ لرهر آشخاص  هما لاـ الطر اف بإيراخ  ميِ٘ت يلٍ مم كل ال نصلِات 
: ُ  
 57000 مػػػف   د ال أشػػِرات الممنكلػػػر لليزائػػػِرِفمػػف اليانػػػب اللرنمػػػُ : الر ػػل مػػػف يػػػد  -     

  مػػػل  لمػػػِف       بنمػػػبر  أشػػػِرة مػػػنكِا 140.000ت إلػػػٍ معػػػدؿ إر لعػػػ  1997 أشػػػِرة مػػػنر
                        ظػػػػػػػركؼ إيػػػػػػػراخات اللصػػػػػػػكؿ يلػػػػػػػٍ ال أشػػػػػػػِرة بإيػػػػػػػادة  ػػػػػػػ   ال نصػػػػػػػلِر اللرنمػػػػػػػِر بػػػػػػػكىراف  ػػػػػػػُ

 . 2007أه كبر 02
مػػف اليانػػب اليزائػػرم:  لمػػِف ظػػركؼ مػػن  رخػػص المػػركر لل نصػػلِِف اللرنمػػِِف للػػدخكؿ إلػػٍ  -

إلػػػػػٍ  2003مػػػػػنر       بلِػػػػػث ار لعػػػػػت مػػػػػف (LPC=laissez-passer consulaires)اليزائػػػػػر
  . 20085منر    .  

  I-2-  ُهثِؼ ال عاكف الث ا ُ ك ال  ن  
: مػف (  ُ هؿ CCF ـ     المراهز الث ا ِر اللرنمِر) 2006إل2000ٍخ٘ؿ الل رة المم دة مف   

ػػر ألِهمػػكندر دامػػكس)  (Alexandre Damusينابػػر  لمػػنطِنر  كىػػراف ك لممػػاف  همػػا  ػػـ  ػػ   ثانِك
  .1 ـ     المدرمر ال ابعر ليا 2008باليزائر العاصمر ك  ُ منر 

                                                 
1
 - Ibid , P. 9. 

 . 2008منر  07  اليِردة الرممِر رلـ  09/02/2008المؤرخ  ُ  08/47آمر الرئامُ رؽ  - 2

3 -Accord relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises,  

   signé à Paris le 27 janvier 2004 (JORA nº 1 du 2 janvier 2005, p. 18).  
4
- SENAT, session extraordinnaire de (    -    ), N° 413, rapport information fait par le senateur:      

M. jean pièrre plancade au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées ( ) sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif 

aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises , ,p.06. 
5
 -- SENAT, session extraordinnaire de (    -    ), rapport n°     , op cit , p.12 
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أخػرل مػف أيػؿ بعػث أربػل مشػاِرل  ـ  ديِـ ىذه المعالـ الث ا ِر اللرنمِر بإنياز  2008ك  ُ   
ملِكف أكرك  ُ إطار 12.4يدِد للغر اللرنمِر  ُ اليزائر  ال ُ خصص ليا غ٘ؼ مالُ بمبلغ 

ػػر) اتصػػندكؽ ال ضػػامف ذ  الم مثلػػر  ػػُ : إنشػػاخ مدرمػػر ده ػػكراه للغػػر اللرنمػػِر  ديػػـ ( FSPأكلِك
المدرس العلِا اليزائِرر ك إنشاخ معيد يالُ لل هنكلكيِر  ديـ  دِرس اللغر اللرنمِر  ُ اليزائػر  

ف إطارات يزائِرر  ُ الخدمات المرهِزر ك ال٘مرهِزر  .2 هِك
   I-3-   العمهرمال عاكف  ُ مياؿ الد اع ك آمف 
ػػارة الػػرئِس اللرنمػػُ مػػارهكزرم لليزائػػر  ػػُ دِمػػمبر       أيطػػت د ػػل يدِػػد للع٘لػػات   2007ِز

ػر ػارة رمػمِر لثمانِػر كزراخ مػف اللهكمػر اللرنمػِر بمػا  ػِيـ  الثنائِر اللرنمػِر اليزائِر   ثػـ  بع يػا ِز
 . 2008يكاف  22ك  21 ُ ِكمُ  الكِزر آكؿ

    ػػد  ػػـ ال كلِػػل يلػػٍ 2006( ال ػػُ صػػِاغ يا  ػػُ مػػنر DCPك يمػػ٘ بالكثِ ػػر إطػػار للشػػراهر) 
 ىُ :  إ لالِات شملت مِادِف لمامر ك إم را ِيِر

   إ لالِر ال عاكف  ُ مياؿ الد اع ك آمف العمهرم: -أ    
ِػـك    ػُ إ لالِػر ػـ ال كلِػل يلػٍ   رغبر منيما  ُ  عِزػز ي٘لا يمػا  ػُ ميػاؿ الػد اع العمػهرم  
  ال ػُ لػـ  عػد م٘ئمػر 1967ِػر المبرمػر بػِف الطػر ِف مػنر   ك ىػذا خللػا لٖ لال2008يكاف  21

ػػز    نظػػرا ل طػػكر الكضػػل  ػػُ المنط ػػر الم كمػػطِر بالنمػػبر لليزائػػر اليػػدؼ مػػف إ لالِػػر ىػػك  عِز
 ػػػإف إمػػػ  رار لك يػػػا إللِمِػػػر  ػػػُ منط ػػػر لػػػكض البلػػػر آبػػػِض الم كمػػػط   أمػػػا بالنمػػػبر للرنمػػػا 

  . 3اليزائر ِ لهـ بشهؿ كامل  ُ منط ر غرب الم كمط
 ياؿ الطالر النككِر ٓغراض ملمِر :إ لالِر  عاكف  ُ م –ب  

ال صػػػػدِؽ يلػػػػٍ ا لػػػػاؽ  2009يػػػػكاف 15 ػػػػُ المػػػػؤرخ  09/216ِ ضػػػػمف المرمػػػػـك الرئامػػػػُ رلػػػػـ 
ػػر كامػػ خداما يا المػػلمِر  ر الطالػػر النكِك  ػػُ  المكلػػل اليزائػػر ك  رنمػػا بػػِف ال عػػاكف مػػف أيػػؿ  طػػِك

ػػػػػػر 2008يػػػػػػكاف 21 ػػػػػػُ  اليزائػػػػػػر ر الطالػػػػػػر النكِك   لِػػػػػػث ِشػػػػػػ مؿ ال عػػػػػػاكف  ػػػػػػُ ميػػػػػػاؿ  طػػػػػػِك
ف المػكارد البشػِرر  ػُ الميػاٗت   رنما مل يدة مياٗت مش رهر   مثؿ  ُ البلث آمامُ   هِك

                                                                                                                                            
1
 -Ibid, p.11. 

2
 - Ibid , p.12. 

3
-  SENAT, session extraordinnaire de (    -    ),rapport information N°    , fait, par le sénateur:   

    Christian NAMY  au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces   

   armées   (1) sur le projet de loi,adopté par l’assembée nationale après engagement de la procédure   

   accélérée,autorisant  , l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le   

   Gouvernement de la République française et leGouvernement de la République algérienne  

   démocratique et populaire  ,p. 15. 
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الطالػػػػر  العلمِػػػػر كال  نِػػػػر ك ػػػػأطِر أنشػػػػطر البلػػػػث  إن ػػػػاج الهيربػػػػاخ انط٘لػػػػا مػػػػف ملطػػػػات  كلِػػػػد
ػػؽ الشػػراهر يػػف منػػايـ الِكرانِػػـك كالبلػػث ينيػػا كامػػ غ٘ليا   ػػر  ال ن ِػػب يػػف طِر الهيربائِػػر النكِك
ر  اّماف النػككم كاللماِػر مػف آشػعر كهػذا   مِِر الكلكد ك مِِر معالير النلاِات المشعر كالنكِك

ر كالكلاِػػر كاٗمػػ يابر لماِػػر البِئػػر  ن ػػؿ ال هنكلكيِػػات الضػػركِرر ٕنيػػاز مشػػاِرل ال عػػاكف المكا  ػػ
يػػػداد ال شػػػػِرل كال نظػػػػِـ  ػػػػُ  لللػػػاٗت إمػػػػ عيالِر المر بطػػػػر بػػػاللكادث إشػػػػعايِر أك النككِػػػػر كا 
ػر.  عػكد الرلابػػر  ف  ػُ العلػـك كال هنكلكيِػات النكِك الميػاؿ النػككم  مػل إنشػاخ معيػد يزائػرم لل هػػِك

ػػػػرل رلابػػػر نلػػػػس اليِئػػػػر إلػػػػٍ يانػػػػب  ِخضػػػػل إلػػػػٍ   رنمػػػػا أمػػػا با يػػػػاه  لكهالػػػر الدكلِػػػػر للطالػػػػر الذِر
 .1 الميمكير آكركبِر للطالر الذِرر

I-4-  د ل ييلر مشاِرل إم ثمارات اللرنمِر باليزائر 
 ػػػُ اليزائػػػر  ٓف  رنمػػػا ثػػػانُ ممػػػ ثمر  ػػػُ اليزائػػػر ك أكؿ ممػػػ ثمر اليزائػػػر أكؿ زبػػػكف للرنمػػػا   

زائػػر م مػػارع يػػدا بلِػػث الينمػػبر إمػػ ثمارات اللرنمػػِر  ػػُ   ك  صػػايد خػػارج لطػػاع الملركلػػات
مػػا  2007لػػدر ليػػـ إمػػ ثمار آينبػػُ اللرنمػػُ المباشػػر بػػاللزائر مػػنر   ك  )       ( بلػػغ

ب ػػػدرة  كظِػػػؼ مباشػػػر لػػػكالُ  ػػػرع لمؤممػػػات  رنمػػػِر  300  ك لػػػكالُ ملِػػػكف أكرك 229ِ ػػػارب 
  .2يامؿ 30.000

             ( J.P.raffarinبِػػػار را ػػػاراف)لػػػاـ الػػػرئِس اللرنمػػػُ مػػػارهكزم ب عِػػػِف رئػػػِس الػػػكزراخ المػػػابؽ يػػػكف 
ممثػػػػػؿ خػػػػػاص باللهكمػػػػػر اللرنمػػػػػِر بػػػػػاليزائر   لم ابعػػػػػر  نلِػػػػػذ المشػػػػػاِرل  2011مػػػػػب مبر  2 ػػػػػُ 

مشػركع    13مشػاِرل مػف ميمػكع  10إم ثماِرر  ُ اليزائر  بلِث ميؿ ن ػائ  إِيابِػر لػكؿ 
 . أما ث٘ثر مشاِرل دارت لكليا نزايات ك  مت  مِك يا  ِما بعد

ػػر   -           غرامػػات مصػػر ِر  النزايػػات الث٘ثػػر هانػػت لػػكؿ مِ ػػرك اليزائػػر  الغر ػػر ال ياِر
 . ( la Société générale et la BNPلمكمِ ُ ينِراؿ ك بُ أف بُ)

    Macif, Cristal Union, Alsthom إنيػػػػاخ مػػػػبعر مشػػػػاِرل إمػػػػ ثماِرر ىػػػػُ : -          
Bretagne International,  Sanofi-Aventis,  Axa et Saint-Gobain                        

                                                 
1
 : ن ِب مش رؾ بِف اليزائر ك  رنما يف منايـ الِكرانِـك يلٍ المكلل ىراخ أ  ز  اطمر ال - 

http://www.djazairess.com/elbilad/7827 
2
 -  SENAT, session extraordinnaire de (    -    ),  n°     , op cit , p.12 
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ػر الث٘ثػر ) ركنػك    ك ػاؿ   بِ ركشػِمُ ك ٗ ػارج(    يػُ   طػكر ببطػ  نظػرا     ط المللػات الرمِز
 .1ليكانب مِامِر

               همػػػا  ػػػـ ر ػػػل المخصصػػػات المالِػػػر لل عػػػاكف مػػػل اليزائػػػر مػػػف لبػػػؿ كزارة الشػػػؤكف الخاريِػػػر إلػػػٍ 
ات المالِػػر بعػػد    ك هانػػت اليزائػػر الممػػ لِد الثػػانُ مػػف ىػػذه الممػػ لملِػػكف أكرك خػػ٘ؿ المػػنر 12

 اليدكؿ ال الُ:  هما ِكضلوالمغرب  
Tableau n°   : Enveloppe de coopération MAE (hors coopération militaire de sécurité et de 

défense, hors coopérations entre ministères techniques et hors crédits européens où la France 

est très présente sur l’ensemble des jumelages 

                          
          €           €           €           €            € Algerie 
        €           €           €           €           € FSP


 

Source :     SENAT, session extraordinnaire de      -    ), N°    ,op cit,p .          

                                                                                                                                         

II - العكامؿ الممايدة يلٍ  طكر الع٘لات إل صادِر اليزائِرر اللرنمِر ك رة 
II -1- م كمات لدرة إل صاد اليزائرم يلٍ إنط٘ؽ: 
 م ارنػػرِيابِػر  ميمكيػر مػػف المؤشػرات اٗ 2004بداِػػر مػف يػاـ إل صػاد اليزائػرم  مػيؿ      

 ػػُ  الكثبػػر المريػػكة  ػػُ  ل ِػػؽ ه ايػػدة انطػػ٘ؽ صػػلبر إي مػػاد يلِيػػاهػػف ِم  بػػآيكاـ المػػاب ر 
 :  أىـ المؤشرات المع مد يلِيا ىُ   مف ال نمِر إل صادِر

  II -1-1  رايل المدِكنِر الخاريِر ك ار لاع ال ِاطُ العم٘ت آينبِرػػػػػػػ :          
ػادة  ػُ ليػـ إن ػاج الػذم للػز مػف          إر لاع  ُ أمعار النلط خ٘ؿ ىذه الل ػرة صػالبو ِز

  ك  ػُ نلػس الكلػت  2005ملِكف برمِػؿ ِكمِػا مػنر 1,2برمِؿ مف النلط الخاـ إلٍ  400.000
ا بلغ   26,8إر لعت إل ِاطات اليزائر مف النلط ك الغاز معا   ىذا الكضل ن   ينو  ائضا  ياِر

ر 46,4كع صػػػادرات بلغػػػت مػػػف ميمػػػ 2005ر مػػػنر ملِػػػار دٗك ممػػػا زاد مػػػف إل ِػػػاط   ملِػػػار دٗك
ر 100الصرؼ الذم لارب    .2ملِار دٗك

ر مػػا بػػِف  117.9إف  يربػػر اليزائػػر مػػل ينهبػػكت المدِكنِػػر الػػذم يعػػؿ اليزائػػر  ػػد ل  ملِػػار دٗك
ر  مػػدِد أصػػػؿ الػػدِف الخػػاريُملِػػػا 84  منيػػا لػػكالُ 2005 – 1985 لػػِف هللػػػت    ػػػُ ر دٗك

                                                 
1
  - SENAT, session extraordinnaire de      -    ), N°    ,op cit,p .   . 

 - FSP: font de solidarité prioritaire 

2
 - SENAT, session extraordinnaire de     -     , rapport N° 413 ,op cit, p .12 
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ر 34اللكائد البالِر بما ٗ ِ ؿ يف  ا ِيِر ال مػدِد   مما د ل باليزائر إلٍ إن ياج إم ر  1ملِار دٗك
-2005خػ٘ؿ الل ػرة  ك نػادم لنػدف ك دخلػت  ػُ ملاكضػات مػل نػادم بػاِرس  الممػبؽ للمدِكنِػر

 هؿ مل ثنائِر ا لالات  بع و  10/05/2006 ُ  مل نادم باِرس   بلِث  ـ إبراـ إ لاؽ2006
مػابِف  الل ػرة  ػُ آيضػاخ الػدكؿ يلػٍ المػكزع الػدِف لِمػر  مػدِد لِػ ـ   2يلػٍ لػدل طػرؼ
  : ال الُ اليدكؿ لمب 30/11/2006إلٍ  30/05/2006

 باِرس نادم لدكؿ ممب ا الممددة المدِكنِر مبالغ (:61يدكؿ رلـ)             

 المبالغ الممددة الدكؿ  المبالغ الممددة الدكؿ
ر 1.7 اِطالِا  202  بِرطانِا ملِار دٗك

ر 1.6  رنما  د  ملِار دٗك  66 المِك
ر  1.2 أ   .ـ.الك مرا ملِار دٗك  54.3 مِك

ر 763 ألمانِا  45 الدانمارؾ ملِكف دٗك
ر 690 امبانِا      20 ىكلندا ملِكف دٗك

ر 455 الِاباف  15.6 البر غاؿ ملِكف دٗك
ر 369 النمما   11.8 النرِك  ملِكف دٗك

ر 255 هندا  ؟  لندا  ملِكف دٗك
ر 225 بليِها    ملِكف دٗك

  .213  ص .  المريل نلمو الرلماف المصدر: يِو يبد   

 ١ٍِْٛ     ل١ّزٗ ِب ٌزسس٠س 2006  د  ـ الكصكؿ إلٍ إ لاؽ  ُ مب مبر  نادم لندف أما مل

 اٌثس٠ْٛ ِثٓ خثعء رح٠ٛثً رثُ شارٗ اٌس١بق فٟ أٗ اٌؼٍُ ِغ اٌربطخ، اٌجٕٛن ردبٖ ز٠ْٛ ٟٚ٘ زٚالض

سزثّبضادإإٌٝ 
3
. 

 ال ػُ لػـ ِب ػٍ منيػا مػكل ألػؿ مػف   ف   خلص مف نمػبر يالِػر مػف دِكنيػاأ اليزائر ام طايت ل د
ػػر مػػنر  5 اليػػدكؿ ال ػػالُ     20074ملِػػارات لبػػؿ  ػػاِر  إنع ػػاد إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر

                                                 
1
 لادرم ملمد الطاىر  ال نمِر المم دامر  ُ البلداف العربِر بِف النظِرر ك ال طبِؽ  مه بر لمف العصِرر    - 

 . 112  ص.  2013الطبعر آكلٍ   منر    
2
-2000يِو يبد الرلماف   دكر يكائد صادرات النلط  ُ  لدِد معالـ المِامر إل صادِر اليزائِرر) لالر   - 

 . 213  يامعر إبف خلدكف    ِارت   ص.  2011  يكاف  05المِامر ك ال انكف   العدد (   د ا ر 2011
 . 213المريل نلمو   ص.  الرلماف يِو يبد  - 3

4
 - SENAT ,session extraordinnaire de(     -    ) ,  N°     ,op cit P.12 
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ػر مػف مػنر  للكضػعِر المالِػر هػأىـ مؤشػر  2008إلػٍ مػنر 2002ِكض   طكر المدِكنِػر اليزائِر
 المِرلر لليزائر.

  Tableau n°62 :Composition de la dette(2002-    ) 

                                   dette 
 .       .    .   .    .    .                  Dette publique interne

(Mds USD) 
   .       .       .    .  Dette publique interne/PIB(%) 

 .   .   .    .    .    .    .  Dette publique externe

(MdsUSD) 

   .   .    .    .    .    .  Dette publique externe/PIB(%) 

 .   .    .    .    .       .  Service de la dette/exportations(%) 

 Source: -  SENAT, session extraordinnaire de (    -    ),  n°     , op cit , p.    
ػػر بلِػػث إنخلضػػت مػػف   18.1 ٘لػػظ مػػف خػػ٘ؿ اليػػدكؿ  رايػػل ملمػػكس  ػػُ المدِكنِػػر اليزائِر

ر مػػنر  ال نمِػػر إل صػػادِر    لػػـ  عػػد يائ ػػا أمػػاـ مشػػاِرل  2008مػػنر 4.9إلػػٍ  2002ملِػػار دٗك
 خ٘ؿ آللِر اليدِدة . ال ُ شريت  ِيا اليزائر

  II -1-2 –  ٍال نمِر إل صادِرإر لاع النا   المللُ ك إنعهام و يل  
  مبِنر  ػُ اليػدكؿ المػكالُ إل صادِر ىامر إي معت  ُ إل صاد اليزائرمبناخ يلٍ مؤشرات    

بمػبب الكضػعِر المالِػر المِرلػر لليزائػر ن ِيػر إر لػاع  مػدل  عػا ُ إل صػاد اليزائػرم  شِر إلػٍ
 أمعار النلط بللكؿ آللِر اليدِدة.

 Tableau n°63 :Principaux indicateurs(2002-    ),Mds. 

                        Source:  FMI      ) 

 

                                                 

 - Dette publique interne = dette courante(bons du trésor)+dette d’assainisssement 

 - Dette publique externe = dette courante + dette reprofilée et dette rééchelonneé + dette extèrieure  

      garantie par l’état. 

Mantant du PIB    .  

Mantant du PIB HH (hors hygrocarbures)   .  

Taux de croissance réel du PIB (%)  .  

Taux d’inflation (% en moyenne annuelle)  .  

Solde budgétaire global   .  

Solde budgétaire HH/PIB HH(%) -   .  

Solde de la balance commerciale   .  

Solde de la balance des paiements   .  

Réserves de change    .  

Dette publique exterieure   .  
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 ; أىـ ما مِز إل صاد اليزائرم خ٘ؿ ىذه الل رة ىك 
ر مػػػنر  57.1( ث٘ثػػػر مػػػرات    مػػػفBIP ضػػػايؼ النػػػا   المللػػػُ الخػػػاـ) -      2002ملِػػػار دٗك

ر منر 162.9للز إلٍ   .  2008ملِار دٗك
ػػػر كبلػػػػغ   نػػػامُ إل ِػػػاط الصػػػػرؼ -    نػػػػر اليزائِر ر مػػػػنر  138.9 ػػػُ الخِز                   2008ملِػػػار دٗك

ر بنمبر  4.9ك إنخلاض  ُ المدِكنِر إلٍ معدؿ   . 2008منر  %3ملِار دٗك
  لهػف معػدؿ النمػك 20051مػنر  %5.3إلػٍ  2001مػنر  %2.1إر لاع معػدؿ النمػك مػف   -   

 . 2008ك  2007من ُ  %3بنمبر ظؿ ثاب ا للنا   المللُ 
ثػػػػـ إلػػػػٍ  2005مػػػػنر  %15.3إلػػػػٍ  2000مػػػػنر  %29.5مػػػػف  نمػػػػبر البطالػػػػرإنخلػػػػاض  -   

ر 4681  ك ار لػػػػل الػػػػدخؿ اللػػػردم الخػػػػاـ إلػػػػٍ 2007مػػػنر  13.8%   مػػػل نمػػػػبر  ضػػػػخـ ٗ دٗك
ملِػػار  1200ار بلػػغ أهثػػر مػػف ك ممػػ كل إمػػ ثم 2008مػػنر  %3.9  ك ألصػػاىا %1.6  عػػدل 
ر 16  بمعدؿ دِنار  .2ملِار دٗك
  II-1-3 - ُمؤشر إم  رار المِامُ ك آمن 
خ٘ؿ اهثر مف يشر منكات هانت يمِرة يلٍ الشػعب اليزائػرم دخلػت اليزائػر  ػُ دكامػر مػف   

ػػب ك ػػدمِر للمنشػػتت العمكمِػػػر مػػف  نلِػػذ اليمايػػات إرىابِػػر. داـ ىػػػذا  العنػػؼ كاللكضػػٍ  ك خِر
با يشػر مػنكات  ػداكؿ خ٘لػو يلػٍ المػلطر يػدد مػف الرؤمػاخ  اللػذِف يملػكا  كمالكضل المؤم   ِر

هليـ يلٍ إخماد نار الل نر كذلؾ بإدخػاؿ بعػض إصػ٘لات اٗل صػادِر لصػد  لمػِف الظػركؼ 
ت بػػػاخت ألُ ضػػػماف المػػػلـ كآمػػػف كاٗمػػػ  رار  لهػػػف المعِشػػػِر للمػػػكاطنِف   كبال ػػػا غلػػػب الملػػػاٗك

صلِلر ليذه إص٘لات كبنػاخ امػ را ِير م ِنػر لللػكار مػل اليمايػات  باللشؿ لعدـ  ك ر لايدة
 ٍ آخضر كالِابس . ت يلأكض بالب٘د مف ىذه الدكامر ال ُ اٗرىابِر كالني

لمػؿ أمػاؿ ن خب يبد العِزز بك للِ ر رئِمػا رابعػا خػ٘ؿ ىػذه الل ػرة المؤلمػر  أ 1999ك ُ منر   
 . 3مخريا ملمِا ليذه آزمر اليزائِرِف ٕياد

 كاللػد مػف ظػاىرة العنػؼ رمنِالمِامِر كآ رزممف آ اليزائر خراجإ ل د معٍ الرئِس اليدِد إلٍ
ك إِمانػػا منػػو بػػأف ال نمِػػر   ث لػػت هاىػػؿ المؤممػػر العمػػهِررأكالػػ خلص مػػف يبػػ  الممػػؤكلِو ال ػػُ 

صػػدالا ل كلػػو ممػػِادة ال ػػانكف   ك شػػرط يػػكىرم ك ىػػك آمػػف ك إمػػ  رار ك ب مر بطػػرإل صػػادِر 
                                                 
1
 - SENAT ,session extraordinnaire de      -    ) , N°     ,op cit P.12 

2
 . 112  مريل مابؽ   ص  لادرم ملمد الطاىر  - 

3
 - ar.wikipedia.org/wiki     اٌٛئبَ_اٌّسٟٔ
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 عمد للماب  عِزز دكر الرئامر كاصػدر  . 1راللي أطامهم من جوع و آمنهم من خوف عالٍ ر 
 . الػػرئِس الِمػػِف زركاؿ لػػانكف الكئػػاـ المػػدنُ الػػذم لػػؿ ملػػؿ لػػانكف الرلمػػو الػػذم هػػاف لػػد اطل ػػو

مػػف إيلػػاخ  : ضػػمت  صػػكلو الػػنص يلػػٍ إمػػ را ِيِات ىامػػر ٗمػػ  رار آمػػف ك لػػـ الشػػمؿ منيػػا
 كنظرا لنياح لانكف الكئاـ المػدنُ نمػبِا  . 2 خلِؼ الع كبات - الكضل رىف إرياخ -الم ابعات 

مػػب مبر  29بعػػد إمػػ ل اخ شػػعبُ  ػػُ  ك المصػػاللو المػلـ يػػ٘ف مِثػػاؽإإلػػٍ  الػػرئِس بك للِ ػػر  لػدـأ
 . 2005منر 

 بعػػػدما هانػػػت   لعالمِػػػرلردىػػػا آ ػػػر خطِػػػرة   ال ػػػُ اه مػػػبت بعػػػد ذلػػػؾ صػػػلر امكاييػػػت اليزائػػػر ب 
مريعا يالمِا  عكد إلِو أي ٍ الدكؿ  ُ العػالـ طالبػر  ت  صار صخِرر ك ام صغار ؿاليزائر مل

  المشكرة ك الرأم هليا أمؿ  ُ أف   مهف مف ال خلص مف براثِف ظاىرة إرىاب.
إف ممألر مِادة ال انكف ك المعر ر الممب ر لطبِعر الع٘لر بػِف المػكاطف ك الدكلػر  ػؤثر لػِس   ػط 

 لمف المكاطنر .   ُ  شهِؿ  بؿ ل ٍ ٍ إم  رار المِامُ ك إي مايُيل
  أهثػر بهثِػر مػف يلٍ إمػ  رار المِامػُ  ػُ أم بلػدك يلِو نع  د أف مِادة ال انكف  عد مؤشرا  

ػادة النمػك ظمر اللهـ ك يػدـ لػدكث إن ٘بػاتإم  رار أن    همػا  عػد ألػد العكامػؿ الممػايدة  ػُ ِز
 . 3ك ر ل مم كل الر اىِر  ُ أم بلد هاف

 II-1-4 :شرإم ثمار آينبُ المبا  د ؽ:  
لٖمػػػ ثمارات آينبِػػػر  مػػػف اليزائػػػر لبلػػػر  لمػػػف آكضػػػاع آمنِػػػر يامػػػؿ إمػػػ را ِيُ يعػػػؿ    

 اليدكؿ المكالُ. معطِات ك ن  بل ذلؾ مف خ٘ؿ المباشرة 
Tableau n°64  évolution des flux nets d’IDE entrants(    -    )(unité:MD) 

années                                              
Algerie       O.881                                           
source: - Chiha khemici,KEddi abdelmajid,investissement direct étranger et croissance éconmique                

(cas : region du maghreb), revus nouvelle économie N° 08,Université Alger3, MAI 2013,p.12 . 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                 
  .04 ال رآنف الهِرـ   مكرة لِرش   اِّر رلـ  - 1
2
 ي ب  نظِـ ام ل اخ 1999مب مبر  16 مت المصادلر يلِو  ُ  اليزائرم مف لانكف الكئاـ المدنُ  02المادة  - 

ت الشعب ربنعـر بنمبر      .% 98.6أملرت ن ائيو يلٍ  صِك
3
 . 120  مريل مابؽ   ص لادرم ملمد الطاىر - 

http://www.banquemondiale.orgالوحدة
http://www.banquemondiale.orgالوحدة
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  زامنا مل  2005ِبدك يلِا مف خ٘ؿ اليدكؿ   طكر  د ؽ إم ثمارات آينبِر إب داخ مف منر 
ِر آكركبِر  الذم نالت منو  رنما لصر آمد ) ينصر الشركع  ُ  نلِذ إ لالِر الشراهر اليزائر 

 ٗلؽ(.
شهؿ مللكظ خاصر خ٘ؿ ب  طكر مخزكف اٗم ثمار آينبُ المباشر  ُ اليزائربإضا ر إلٍ  

 ػػػإف  (CNUCED)  ك لمػػػب بِػػػاف مػػػؤ مر آمػػػـ الم لػػػدة ل يػػػارة ك ال نمِػػػر2012-2007الل ػػػرة 
ر مػنر  23.3  بلػغ إم ثمار آينبُ المباشر ثابت مخزكف اليزائر مف همػا   2012ملِػار دٗك

ار لعت لصػر اليزائػر  ػُ الميمػكع إللِمػُ لٖمػ ثمارات آينبِػر المباشػرة  ػُ نلػس المػنر إلػٍ 
 :1  ك ن  بل ذلؾ مف خ٘ؿ اليدكؿ ال الُ      

Tableau n°   :Evolution du stock d’IDE en Algérie (MUSD,     -     
                               Part dans le total 

regional en 2012 

Algerie                                           
Total 

regional 
                                               

Source: Rapport sur l’investissement dans le monde ;Vue d’ensemble CNUCED,     

ػػػػز    مػػػػل  لمػػػػف الظػػػػركؼ آمنِػػػػر الكضػػػػعِر المِرلػػػػر لٖل صػػػػاد اليزائػػػػرم زادت مػػػػف أ ػػػػاؽ  عِز
ػػر اللرنمػػِر   ك ِظيػػر ذلػػػؾ مػػف خػػ٘ؿ مهانػػر  رنمػػا  ػػُ إل صػػػاد  الع٘لػػات إل صػػادِر اليزائِر

                     4                                                              اليزائرم
II-2- مهانر  رنما  ُ إل صاد اليزائرم:  
 ع بر المبادٗت ال ياِرر ك ليـ إم ثمارات مف أبرز المعاِِر ال ػُ ِع مػد يلِيػا  ػُ لِػاس     

مػػدل  طػػكر الع٘لػػات إل صػػادِر بػػِف الػػدكؿ مػػف منظػػكر ريػػاؿ إل صػػاد ك المِامػػر   ك أنيػػل 
  ٓف  بػػِف الػػدكؿ الل ِ ػػُ  الع٘لػػات الدكلِػػر ال ػػُ  ػػكلُ بال  ػػارب كمػػِلر   ػػاس بيػػا مػػدل م انػػر
يلٍ أماس ىذا المليـك ن عرؼ يلػٍ  الركابط الل ِ ِر للمي مل الدكلُ الع٘لات إل صادِر ىُ 

ػادة هثا ػر يػف مدل  طكر الع٘لات إل صادِر اليزائِرر اللرنمِر مف خ٘ؿ الهشؼ المبػادٗت  ِز
ػر بػِف البلػدِف ك مػدل  ػد ؽ إمػ ثمارات اللرنمػِر  ػُ اليزائػر بعػد إل ضػاف  رنمػا لٔزمػر  ال ياِر

 اليزائِرر  ُ نياِر العشِرر المكداخ .

                                                 
1 - Ambassade de France en Algerie (service économique regional), les investissements directs en  

     Algerie en 2012,  DG   ©  tresor , juin 2014, p. 2 
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 II -2-1- :مف لِث المبادٗت ال ياِرر 
ر يلٍ      منر منذ  رنما   كلؼ لـ      يامػر اليزائر مل ال يارة  ُ لصصيا ك عِزز  طِك

ػر المػكؽ إلػٍ الكلػكج يلػٍ كال رهِػز  مػف  رنمػا لصػر هانػت      مػنر  لػُ   خاصػر اليزائِر
ػر ِػات لصػر أمػاـ بعِػدا         المػكؽ اليزائِر          بنمػبر   ػدر ال ػُ الم لػدة الٗك

 بػِف مػف للرنمػا آكؿ الشػِرؾ ىػُ  ػاليزائر         إمػبانِا   % ألمانِػا  %      إِطالِػا
 . كالمغرب  كنس أماـ ل ٍ الدكؿ ىا و
ر ملبػذة طبِع يػا  ػُ مخ للػر آلِػات      مػنر منػذ اللرنمػِر المػلطات بنػت    الع٘لػات  طػِك

 برك كهكؿ لذ ت هما   Assurance-Créditمِامر   ُ النظر أيادت لِث اليزائر  ال ياِرر مل
ػر آزمػر إبػاف العنػؼ إن  ػاؿ مػف كلائِػر همِامػر كضػع و الػذم آمػف  مػل أراضػِيا  إلػٍ اليزائِر
ػر المبػادٗت نمػبر إر لػاع  ػُ مػاىـ الػذم آمػر لل صػدِرات الممػايدة شػركط  طبِػل  بػِف ال ياِر
ػػػر مػػػف  ل ػػػٍ  البلػػػدِف  6.46إلػػػٍ  1999ملِػػػار أكرك مػػػنر  3.9ار لعػػػت نمػػػبر المبػػػادٗت ال ياِر

 .2002نر مملِار أكرك 
       إمػ ي٘هِر  مػكاد       مينِػر    مثؿ الصادرات اللرنمِر إلٍ اليزائر  ػُ  ييِػزات 

 .   % كمِطر  مكاد      زرايِر  غذائِر مكاد       كمِارات  ييِزات آلِر
ػر  بإي ماد يلٍ إلصائِات الم دمر  ُ اللصؿ العاشر مف لك   صلر ال يارة الخاريِر اليزائِر

ػػػر منػػػذ إمػػػ  ٘ؿ  اللرنمػػػِر باي بػػػار  رنمػػػا أكؿ ممػػػكؿ ِ بػػػِف مػػػدل مػػػِطرة ال يػػػارة للمػػػكؽ اليزائِر
ػػػر  ك نكضػػػ  مػػػف خػػػ٘ؿ بامػػػ مرار  بػػػالر  غـ مػػػف يػػػدـ ثبػػػات ر ب يػػػا  ػػػُ زبػػػائف الصػػػادرات اليزائِر

  :(2011إلٍ 2000ال عرؼ يلٍ أىـ زبائف ك ممكلُ اليزائر للل رة المعنِر بالدرامر) 
  .جبالملِكف د (2011-2000)ةالممكنكف الخممر آكائؿ للمكؽ اليزائِرر للل ر :(  رلـ ) يدكؿ  

الينوات      
 الرتب 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

1-                                                                       

  رنما  رنما  رنما  رنما  رنما  رنما  رنما
2-                                                                     

 الصِف الصِف إِطالِا إِطالِا إِطالِا ك. ـ.   أ ك. ـ .أ
3-                                                                      

 إِطالِا إِطالِا الصِف الصِف ألمانِا إِطالِا إِطالِا
4-                                                                    
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    -10 -ال يارة الخاريِر لليزائر اللصؿمف إنياز البالث بإي ماد يلٍ                 
 ِظير ال طكر الكاض  لل يارة اللرنمِر ك  كيييا نالِر المكؽ اليزائِرر   ك المللت لٖن باه ىػك 

ػػر بػػِف البلػػدِف مػػف لبػػؿ دلِػػؿ يلػػٍ  طػػكر الع٘لػػات أهثػػر بػػِف    ػػد ؽ لػػـ  عر ػػو المبػػادٗت ال ياِر
   اليزائر ك  رنما ك لغر آرلاـ أبلغ دلِؿ مف ال صِرلات المِامِر .

ػر ك ىػُ هػؿ إطالِػا ك الصػِف   هما ِبِف اليدكؿ الدكؿ آهثر منا مر للرنما يلٍ المكؽ اليزائِر
ِات الم لدة آمِرهِر يلٍ كيو الخصكص.  ك الٗك

ػػػر    يػػػُ لػػػـ  هػػػكف أكؿ زبػػػكف نمػػػا لػػػد لهػػػف إذا هانػػػت  ر   ف المػػػكؽ اليزائِر امػػػ لكذت يلػػػٍ  مػػػِك
إلباٗ أهثر  ُ غِػر المػكؽ اللرنمػِر  ك نكضػ  ذلػؾ  اليزائِرر لليزائر   بلِث كيدت الصادرات

 بذهر أىـ زبائف اليزائر لنلس الل رة.
لملِكف با ( 2011-2000(:الزبائف الخممر آكائؿ للصادرات اليزائِرر للل رة)  يدكؿ رلـ)  

 دِنار يزائرم .
 المنكات   

 الر بر
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

1                                                                            

 ك .ـ .أ ك .ـ .أ ك .ـ .أ ك .ـ .أ ك .ـ .أ إِطالِا إِطالِا
2                                                                       

  رنما إِطالِا إِطالِا إِطالِا إِطالِا ك .ـ .أ ك .ـ .أ
3                                                                       

 إمبانِا إمبانِا إمبانِا إمبانِا  رنما  رنما  رنما
4                                                                       

 ىكل دا ىكل دا  رنما  رنما إمبانِا إمبانِا إمبانِا
5                                                                       

 إِطالِا  رنما ىكلندا هندا ىكل دا ىكلندا ىكلندا
    -10 -الخاريِر لليزائر اللصؿمف إنياز البالث بإي ماد يلٍ ال يارة           

ر للرنما ك ال ٘لي   ِمهػف  2011ا للر بر الثانِر منر نميؿ مف خ٘ؿ اليدكؿ أي٘ه العكدة ال ِك
  لمِره بما ِلُ: 

 إمبانِا إمبانِا إمبانِا ألمانِا ك . ـ . أ ألمانِا ألمانِا
5-                                                                    

 ألمانِا ألمانِا ألمانِا ك . ـ. أ الصِف إمبانِا إمبانِا
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رغبػػر  رنمػػػا  ػػُ امػػػ عادت مهان يػػػا ال ػػُ   ػػػد يا  ػػُ بداِػػػر مػػػنكات المػػبعِنات بمػػػبب المشػػػاهؿ  -
) ػػأمِـ الملركلػػات ثػػـ مشػػهؿ المِامػػِر ال ػػُ مِػػزت ىػػذه الل ػػرة ك لضػػلنا بشػػرليا  ػػُ بداِػػر البلث

ِيػدؼ إلػٍ  ل ِػؽ شػراهر    ك ال  رب أهثر مف اليزائر  ػُ إطػار  شػِرعُ يدِػدالصلراخ الغربِر(
 إم ثنائِر. من ير ك

مػػػف طػػػرؼ من ػػػدل   2007راهر المكلعػػػر بِنيمػػػا مػػػنر ال لعِػػػؿ الل ِ ػػػُ  ػػػُ  طبِػػػؽ بنػػػكد الشػػػ -
آيمػػاؿ اليزائػػرم اللرنمػػُ الػػذم امػػ عرض  ػػرص إمػػ ثمارات  ػػُ اليزائػػر   مؤهػػدا يلػػٍ لايػػر 

 .20141-2010اليزائر إلٍ إم ثمارات من ير  ُ إطار البرنام  الخمامُ لل نمِر  ُ اليزائر 
ػػػر خػػػارج الملركلػػػات بػػػإط٘ؽ برنػػػام  م  -  شػػػ رؾ مػػػل اليزائػػػر  شػػػيِل  رنمػػػا للصػػػادرات اليزائِر

ػػز   2008يػػكاف  28  كذلػػؾ ب ػػاِر  2رأكب ػػِـ اِهمػػبكرترأطلػػؽ يلِػػو إمػػـ  الػػذم ِرهػػز يلػػٍ  عِز
لدرات ال صدِر لدل يمـك الميمكيات ال ياِرر اليزائِرر مػل  رهِػز خػاص يلػٍ  ئػر المؤممػات 

ر  ػػُ  2.5كالم كمػػطر كِنػػدرج ىػػذا البرنػػام  الػػذم  بلػػغ هلل ػػو الصػػغِرة  برنػػام   إطػػارملِػػكف دٗك
ػػػؿ ىػػػذا البرنػػػام  مػػػف لبػػػؿ كزارة ال يػػػارة   يمػػػؿ الكهالػػػر الكطنِػػػر ل رلِػػػر ال يػػػارة الخاريِػػػر ك ػػػـ  مِك

ػػر كالكهالػػر الكطنِػػر اللرنمػػِر لل نمِػػر  ك كضػػل ىػػذا البرنػػام  لل ػػرة لصػػِرة لِػػث  الخاريِػػر اليزائِر
 40 أِزد مف  أىِؿ  2009منر  أكاخر ُ  مب و هما  2010دِممبر  30ن يٍ كلت  نلِذه  ُ ا

 .3 ُ ىذا البرنام  مؤممر 600مف بِف  مؤممر صغِرة كم كمطر لل صدِر
 ػُ ميػاؿ الملركلػات  لػذا   زاِػد   رنمػا صدرا ل غطِػر الػن ص الػذم  عػانُ مػف ع بر اليزائر م -

ػػػادة لايا يػػػا ٓخػػػرلنمػػػبر امػػػ ِراد ىػػػذه المػػػكاد مػػػف مػػػنر  لِػػػث هانػػػت مػػػنر  إلِيػػػا  كخاصػػػر مػػػل ِز
 .4 %     إلٍ  2011ل ر لل منر         بلغ  2005

 
 

                                                 

 :بكم٘ف   من دل آيماؿ اليزائرم اللرنمُ ِم عرض  رص إم ثمار   يلٍ المكللـ .  - 1

                                                                 http://www.djazairess.com/elmassa/61047 

2
  رنمُ ل ديِـ  الصادرات خارج الملركلات يلٍ المكللبرنام  لزائرم  -  

www.djazairess.com/alahrar/2025              

-2010لمزة العكادم   يماؿ خنشكر  إشهالِر  رلِر الصادرات خارج الملركلات  ُ اليزائر )خ٘ؿ الل رة  -3
 .164  ص.  2016  يامعر ملمد خِضر  بمهرة   يكاف  19أبلاث إل صادِر ك إداِرر   العدد (  2015

4
 .2014الكهالر الكطنِر ل رلِر ال يارة الخاريِر مارس  - 

http://www.djazairess.com/elmassa/61047
http://www.djazairess.com/alahrar/2025
http://www.djazairess.com/alahrar/2025
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II -2-2- إم ثمارات ليـ مف لِث : 
 ت   لػػأ  ػػُ اليزائػػر  منػػذ مطلػػل آللِػػر اليدِػػدة شػػيدت إمػػ ثمارات اللرنمػػِر لرهِػػر نشػػطر   
ؿ يزخب   أكرك ملِػار     ِ ػدر لِػث امػ ثمارات شػهؿ يلػٍ  رنما لدل اليزائِرر الدِكف مف  لِك

 ملِكف     بمبلغ أبد الذم  اليزائر  ُ اللرنمُ اٗم ثمار المبادرة  بمخطط ىذه كممِت
 .20051منر  المخططبدأ ىذا    ِكرك ملِار  إلٍ لِصؿ ِكر ملِكف      إلٍ ِكرك 
                للػػػزت إلػػػٍ 2002-2001ملِػػػكف أكرك خػػػ٘ؿ   ػػػرة  600 مػػػف ي بػػػر   أخػػػذت  ر لػػػل  ػػػدِريِاك 
 ػػػػُ لائمػػػػر الػػػػدكؿ الممػػػػ  بلر  50  بلِػػػػث ال لػػػػت اليزائػػػػر المر بػػػػر  2003ملِػػػػار أكرك مػػػػنر  1

إ صػػاٗت    آ ِػػر:  طايػػاتالشػػملت ىػػذه إمػػ ثمارات   (IDEلٖمػػ ثمارات المباشػػرة اللرنمػػِر)
مػػػكاد البنػػػاخ ك الهِمِػػػاخ  آشػػػغاؿ العمكمِػػػر   الصػػػنايات المِهانِهِػػػر   الصػػػنايات النمػػػِيِر   

  الن ػػػػػؿ ك ال ِهنكلكيِػػػػػات اللدِثػػػػػر  الهيربػػػػػاخ الن ػػػػػؿ  الملركلػػػػػات ك ال ييِػػػػػزات الصػػػػػِد البلػػػػػرم
 24 الصنايِر

مف مػكؽ المػِارات     هما ام لكذت صناير المِارات اللرنمِر) ركنك  بِيك مِ ركاف( يلٍ 
مف إيمػالُ الصػادرات  %24دؿ ع  لِث  غطُ كاردات اليزائر مف ذات المِارات بم ُ اليزائر

اللرنمػػِر مػػف المػػِارات لليزائػػر  ك  ػػُ الم ابػػؿ  ضػػايلت الػػكاردات اللرنمػػِر مػػف الػػنلط اليزائػػرم 
هثػػر مػػف مػػف كاردات الطالػػر اللرنمػػِر ك أ      غطػػت اليزائػػر   ك 2003مػػنر     بنمػػبر 
  ك بػػػػذلؾ ال لػػػػت اليزائػػػػر مر بػػػػر ثالػػػػث ممػػػػكف للرنمػػػػا مػػػػف كاردا يػػػػا مػػػػف الغػػػػاز الطبِعػػػػُ     

 .3بالملركلات بعد العربِر المعكدِر ك ركمِا
 يػدة بػإبراـ د عيػا إلػٍ اليزائػر  كبػِف بِنيػا الثنائِػر الع٘لػات  طبِػل إلٍ الياد ر اللرنمِر إرادة 

 ِ ػرب أف شػأنو مػف الػذم ال ػانكنُ إطػار بمثابػر هانػت الع ػكد مػف العدِد يلٍ كال كلِل إ لالِات
 ل كؿ يف ال ن ِب لكؿ كمكناطراؾ Gaz de Franceبِف  المبـر الشراهر هع د  البلدِف بِف أهثر
ػر الصػلراخ  ػُ الغػاز    SPICAPAGاللرنمػِر  الشػرهر مػل اليزائػر كلعػت همػا ك مػكِ و  اليزائِر
 الب ركؿ  كصِؿ أنبكب إنياز لكؿ أكرك ملِكف      ػب ي د يلٍ 2000دِممبر  من صؼ  ُ

                                                 
1
         2010ىشاـ صاغكر  المِامر الخاريِر لٖ لاد آكركبُ  ُ اليزائر  دار اله اب اللدِث  ال اىرة  منر   - 

 .  238.ص                   
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 . 99  ص .  2011مايم ِر ) يلـك مِامِر ك ي٘لات دكلِر( ف يامعر ملمد خِضر ببمهرة   منر     
3
 - ambassade de France en Algerie, Mission économique , 03 fevrier 2005. 
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ػك  ك شػرهر  مِنػاخ ك كرللػر بِف ما      ػػػب ي ػد يلػٍ كلعػت ال ػُ  ENTREPOS Oléoducأرِز
-TOTAL-ELFشػرهر   كلعػت 1999مػب مبر ك ػُ   1الغػاز ل ػكؿ يلػٍ لل ن ِِػب أكرك ملِػكف

FINA ٍمػف أمػيـ  %40مل شرهر أرهػك اليزائػر ِمػم  للشػرهر اللرنمػِر اللصػكؿ يلػٍ  ي د يل
 كلعت نلس الشرهر يلٍ ي ػد  2001  ك  ُ بداِر أه كبر إل ماـ إن اج  ُ ل ؿ ركض البغؿ

ك مػف يي يػا ظلػرت  أكرك ملِػكف    بلػكالُ ِ ػدر كىك  إمػ ثمار الب٘د شرؽ ينكب  ُ لل ن ِب
ر 89بع ػػػد لِم ػػػو  2004 شػػػرهر أن ركبػػػكز اللرنمػػػِر مػػػنر ملِػػػار دِنػػػار يزائػػػرم  2  ك ملِػػػكف دٗك
ر إن اج ل ؿ منزؿ اليات   .2 شماؿ -ل طِك

 ِسثبّ٘خ ٔسجخثح١  ثٍغذ  ملِػار أكرك  2كلل البلداف يلٍ ي كد ب ِمر  لكؽ  2007ك  ُ منر 

ػبًِ      ثحٛاٌٟ اٌشغً سٛق ثبٌدعائط  فٟ فطٚػٙب ٚ اٌفطٔس١خ اٌشطوبد
3
  . 

II-3- آداخ اليِد لٖم ثمار اللرنمُ المباشر  ُ اليزائر: 
 :4ِ ض  آداخ اليِد لٖم ثمار آينبُ المباشر  ُ اليزائر  ُ مظيِرف بارِزف   
إمػػ ثمارات اللرنمػػِر  ػػُ  مخػزكفمباشػػر  ك هػػذلؾ ال اللرنمػػُ ِ مثػؿ  ػػُ  طػػكر إمػ ثمار آكؿ 

 نلِػػػذ  يلٍمػػػِطرة  رنمػػػادكر ك ِ مثػػػؿ  ػػػُ  لثػػػانُأمػػػا المظيػػػر ا .2007إب ػػػداخ مػػػف مػػػنر  اليزائػػػر
 .ر الشراهر اليزائِرر آكركبِرالذم نصت يلِو إ لالِ 5 ُ إطار ال عاكف ال٘مرهزم P3Aبرنام  

   II-3-1-    طكره   مخزكه(باليزائر المباشر اللرنمُإم ثمار  (: 
   ػػإف معػػدؿ إمػ ثمار آينبػػُ المباشػػر  ػُ اليزائػػر لػػد  6لمػب معطِػػات البنػػؾ اللرنمػُ         

  2012-2007خ٘ؿ الل ػرة  ملِكف أكرك 200يرؼ  طكر مللت لٖن باه ل ٍ ام  ر  ُ لدكد 
 ػـ ال رهِػز يلػٍ إمػ ثمار  2012ملِػكف أكرك    لػُ مػنر  422بمبلػغ  2009ك بلغ أكيو منر 

ملِػكف أكرك(  الصػنايات 72    مالِػر ) ىػُ: الخػدمات ال ىامػر  ُ مػ ر لطايػات إمػ را ِيِر
               الصػػػػػػػػػناير الصػػػػػػػػػِدٗنِر)ملِػػػػػػػػػكف أكرك(37       إمػػػػػػػػػ خرايِر للهاربكىِػػػػػػػػػدرات)

 الصنايات ملِكف أكرك( 22       ملِكف أكرك(  آنشطر اليندمِر) 29
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4- Ambassade de France en Algerie (service économique regional), les investissements directs en  

    Algerie en op cit, p. 2 . 

5
   مريل مابؽ 09/03/1988المؤرخ  ُ  88/  مف المرمـك الرئامُ رلـ  16المادة  - 

6
 - Ambassade de France en Algerie (service économique regional), les investissements directs en  

      Algerie en op cit, p. 2 
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(  ك المعطِػػػػػات أكرك ملِػػػػػكف12      ملِػػػػػكف أكرك( ك لطػػػػػاع المػػػػػِارات)18     الغذائِػػػػػر)
   الرلمِر للبنؾ اللرنمُ  ؤهد ذلؾ.

Tableau n°   : Evolution des flux d’IDE français en Algérie( M .euro) 

Source : Banque de France    
 ملِػار أكرك  بإضػا ر  1,94مخزكف إم ثمار آينبػُ اللرنمػُ المباشػر  ػُ اليزائػر مبلػغ  بلغ

 450 ػػػـ  مػػػيِؿ لضػػػكر  2012ال طايػػػات المػػػاللر الػػػذهر  ػػُ العنصػػػر المػػػابؽ   ػػػُ مػػنر إلػػٍ 
 100000يامػػؿ  كظِػػؼ مباشػػػر ك  40000   شػػػغؿ شػػرهر  رنمػػِر كريػػاؿ أيمػػػاؿ  ػػُ اليزائػػر

ف إطارات للر ل مف هلػاخ يـ المينِػر ك الخبػرة  يامؿ  كظِؼ غِر مباشر  هما ماىمت  ُ  هِك
  ن  بػػػل ىػػػذه      أمػػػا لصػػػر اليزائػػػر  ػػػُ الميمػػػكع إللِمػػػُ لػػػدرت بػػػػػ  ك  ن ػػػؿ ال هنكلكيِػػػر 

 إلصائِات  ُ اليدكؿ ال الُ.
Tableau n°   : Evolution du stock d’IDE français en Algérie (M€,     -    ) 

                               Part dans le 
total regional 
en 2012 

Algerie                                    
Total 

regional 
                                        

Source : Banque de France 

 II-3-2-  نلِذ برنام   أداخ  ُ مِطرة  رنما P3A إطار ال عاكف ال٘مرهزم ُ : 
لد مر بمرالؿ    2007الذم انطلؽ منر P3A نلِذ إ لالِر الشراهر اليزائِرر آكركبِر ب طبِؽ   

ليا مف طرؼ إ لاد آكركبُ   ال ُ كييػت مند إلٍ كزارة ال يارة اليزائِررأما ال مِِر أ   ـ  مِك
ىػػذا البرنػػام  إلػػٍ إصػػ٘ح إدارم ك المؤممػػا ُ المعنِػػر مػػف لبػػؿ  ُ يػػاخ بيػػا ػػإصػػ٘لات ال

 إ لالِر الشراهر بِنيما.
مِ٘ػِف أكرك  ك ضػايؼ ىػذا المبلػغ بػث٘ث  10خصص ليا   المرللر آكلٍ لمدة أربعر منكات 

  أمػػػا المرللػػػر الثالثػػػر ال ػػػُ (2014-2012ملِػػػكف أكرك( للل ػػػرة 29مػػػرات  ػػػُ المرللػػػر الثانِػػػر )
 14ملِكف أكرك 35 بػػػػ بغ٘ؼ مالُ لدر 2017بيا البرنام   ُ دِممبرمِخ ـ 

                                                 
1
 SENAT, session extraordinaire de(    -    ) rapport d’imformation N° :     ,p.11 
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ػػر ميلػػس اؿ  لِػػر  SENATك لمػػب   ِر  ػػإف  رنمػػا مػػِطرت يلػػٍ  نلِػػذ  2017اللرنمػػُ  ػػُ يِك
رهػزت  يػان  1ٓ  مما  مبب  ُ إضعاؼ ال ضػامف آكركبػُ اليزائػرم %75ىذا المشركع بنمبر 

 ػػُ  نلِػػذ الشػػراهر مػػل اليزائػػر يلػػٍ ال عػػاكف ال٘مرهػػزم الػػذم ِع بػػر إمػػ را ِيِر  ػػُ ن ػػؿ المعػػارؼ 
 إلٍ لطايات مخ للر  ُ اليزائر.

ة غلػػػػػب يلِيػػػػػا طػػػػػابل ال كأمػػػػػر ِػػػػػدأنمػػػػػاط يد ك أخػػػػػذ يػػػػػرؼ ال عػػػػػاكف ال٘مرهػػػػػزم  طػػػػػكر مللػػػػػكظ 
(jumelage) ػر يعلػت منػو ينصػر ىػاـ  ػُ  (DCP)  ٓف الكثِ ر إطار للشػراهر اللرنمػِر اليزائِر

 رهػػزت  ػػُ مرلل يػػا آكلػػٍ يلػػٍ ال بػػادؿ الث ػػا ُ ك  مػػيِؿ  ِػػؿ الشػػراهر الثنائِػػر بػػِف البلػػدِف  لع
لرهر الشباب خاصر بعد   رة خركج اليزائػر مػف العشػِرر المػكداخ  المرللػر الثانِػر إنصػبت يلػٍ 

نا ير يف يائدات الملركلات   بلِث إيادة البنٍ ال ل ِر   ك مايدىا يلٍ ذلؾ الك رة المالِر ال
 ػػـ   ػػدِـ ديػػـ   نػػُ لمشػػاِرل ال يِئػػر  ػػُ مِػػادِف مخ للػػر هالن ػػؿ اللضػػرم   ال خطػػِط اللضػػرم  

إ صػاؿ مػف  60الصرؼ الصلُ    مِِر النلاِات. ك لمب نلس ال  ِرر  إف ميمكع مػا ِ ػارب 
ف مػػف الشػػماؿ اليزائػػرم إ لالِػػر   معظميػػا مػػل مػػد 33مؤممػػات  رنمػػِر    ػػـ ال كصػػؿ إلػػٍ إبػػراـ 

 .2يلٍ غرار كىراف  اليزائر العاصمر  ال بائؿ ك لمنطِنر ك خممر مدف مف الينكب اليزائرم
II-4-  ئر الشباب لليزائِرِف خاصر ياذبِر  رنما : 
ال نػػػل الطر ػػػاف اليزائػػػرم ك اللرنمػػػُ بػػػأف  كطِػػػد ي٘لػػػات ال عػػػاكف  ػػػُ هػػػؿ الميػػػاٗت  بعػػػدما   

ػز أكاصػػر الصػدالر بػػِف البلػدِف ك ػر   مِمػػاىـ  ػُ  عِز ػػد  العلمِػر ك ال  نِػر ك الث ا ِػػر ك ال ربِك ِِز
ػل إل صػاد ؤممػا ُ ك  ثمػِف رأس المػاؿ البشػرم    ك ر ػل ممػ كل إطػار الممف يصػرنر ك  نِك

 .3الطر اف إلٍ إلٍ أىمِر ال بادٗت البشِرر  د أشار 
منذ دخلت إ لالِر لِز ال نلِذ طريمت  لؾ النصكص إلٍ لرهِر كامعر لليزائِرِف  ياه  رنما  

 ػػُ يمِػػل المِػػادِف المػػذهكرة مػػاللا  لهػػف لرهػػر  ن ػػؿ الطػػ٘ب شػػيدت  ػػد ؽ كامػػل  ك ىػػذا رايػػل 
 ئػػر الطػػ٘ب اليػػامعِِف ك ديميػػـ ك  كيِػػو لْلِػػات ال ػػُ كضػػع يا  رنمػػا ال ػػُ زادت مػػف ياذبِػػر 

(Campus France)الط٘ب الراغبِف  ُ مكاصلر الدرامر بلرنما
  1معِرمل  كطِد الشراهات اليا 4
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إنيا العكامؿ ال ُ أملت يلٍ اللئر اليامعِػر ال ن ػؿ مػف أيػؿ البلػث البِػداغكيُ  ك ظنػا مػف ىػذه 
  إلصػائِات الػكرادة  ػُ 2اللػارؽ  ػُ لِػا يـاللئر الشبانِر بػأف  رنمػا  ػُ غالػب آلِػاف  صػنل 

  اليدكؿ ال الُ أبلغ مف أم  علِؽ.
 

Tableau n°  :         premier pays d’accueil des étudiants algériens ( 2007-    ) 

Rang  Pays 

d’accueil 

                         %du 

total 

en2011 

Evoluti

on 

  France                                           

  canada                       ,   -  ,   

  Emirats 

arabes 

unis 

         ,     ---- 

  Espagne                    ,      ,   

  Arabie 

saoudite 

                 .      ,   

Total 

étudiants 

inscries à 

l’étranger 

                                     .   

Source : les dossiers de Campus France N°:   , p. 11 sur le site :WWW .campusFrance.org 

 

II-5 - ػٛاًِ خبٔج١خ ِحفعح : 

:                      3ىنػػػػاؾ يكامػػػػؿ أخػػػػرل ٗ   ػػػػؿ أىمِػػػػر يػػػػف الكضػػػػعِر المالِػػػػر المِرلػػػػر لليزائػػػػر  الم مثلػػػػر  ػػػػُ  
-  المشػػػػاِرل إل صػػػػادِر الطمكلػػػػر ال ػػػػُ أطل  يػػػػا اليزائػػػػر يػػػػززت مػػػػف الع٘لػػػػات إل صػػػػادِر

 6.9إنعاش إل صادم بغ٘ؼ مالُ لدر بمبلغ  برنام اليزائِرر اللرنمِر   ه لؾ المبرمير  ُ 
ر للل رة  بغ٘ؼ مػالُ  الشاملر ر لديـ ال نمِر همِلِاِرل   ثـ أ بع يا بمش2004-2001ملِار دٗك

ر للل ػػػػرة 140ارب ِ ػػػػ       ٕنيػػػػاز مشػػػػاِرل  نمِػػػػر ضػػػػخمر نػػػػذهر منيػػػػا :2009-2005ملِػػػػار دٗك
ػػػر  الصػػػِد البلػػػرم  الصػػػناير  المػػػِالر    لػػػدِث لطػػػاع الخػػػدمات  ػػػُ  ر الزرايػػػر اليزائِر  طػػػِك

ف المينػػُ  الصػػلر(   بنػػاخ  ميػػاٗت ملِػػكف مػػهف.  برميػػر مشػػاِرل  1.2) لطػػاع ال ربِػػر  ال هػػِك
 ػػػ     –اصػػػ٘ت )بنػػػٍ  ل ِػػػر  ػػػُ المػػػكان  ك المطػػػارات  المػػػهر اللدِدِػػػر ضػػػخمر  ػػػُ لطػػػاع المك 
ك  -بإضػػا ر إلػػٍ مشػػاِرل المِ ػػرك خػػط مهيػػرب 2300kmك  1200kmخطػػكط يدِػػدة بطػػكؿ 

                                                                                                                                            
   نلس المريل . 02  ر  05المادة  - 1

2
 - les dossiers de Camps France N°: 18 , p. 18 sur le site :WWW .camps France.org 

3
- - SENAT ,session extraordinnaire de (    -    ) ,  rapport d’imformation N°:    , op cit P.13. 
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ػػؽ الػػكطنُ شػػرؽ ػػد مػػف -الطِر اليضػػاب ح مػػل ربػػط شػػبهر الطركلػػات ب 1200kmغػػرب بطػػكؿ أِز
 العلِا ك الينكب اليزائرِم. 

 -    ُلِػػز ال نلِػػذ  ػػُ مػػب مبر دخػػكؿ إ لالِػػر الشػػراهر المبرمػػر بػػِف اليزائػػر ك إ لػػاد آكركبػػ
إمػػػ مرار  ػػػُ ال لػػػاكض اليػػػاد مػػػف أيػػػؿ إنضػػػماـ إلػػػٍ المنظمػػػر العالمِػػػر لل يػػػارة  ك   2005

(OMC) .مل إم مرار اليزائر  ُ خكصصر المؤممات العمكمِر للدخكؿ  ُ ال صاد المكؽ   
ػػر اللرنمػػِر أف الخ٘ ػػات ال ػػُ هانػػت بػػِف  ك نخلػػص  ػػُ نياِػػر ىػػذه المرللػػر مػػف الع٘لػػات اليزائِر

  ُ:   مثؿ اليزئر ك  رنما
ػػػر( ك الم مثػػػؿ  ػػػُ ر ػػػض  - إطػػػار م عػػػدد آطػػػراؼ  ػػػُ نمطػػػو إل صػػػادم) الشػػػراهر آكركيزائِر

  ك  ػػػُ نمطػػػو إللِمػػػُ الم مثػػػؿ  ػػػُ ر ػػػض لمشػػػركع  PEVاليزائػػػر للمِامػػػر آكركبِػػػر لليػػػكار
 .  لاد مف أيؿ الم كمطإ
الم ثػؿ  ػُ المناكشػات ال ائمػر بػِف البلػدِف بمػبب صػدكر  يزائرم  –ك  ُ إطار ثنائُ  رنمُ  -

  الػػػػػذم لكبػػػػػؿ ب ػػػػػانكف  يػػػػػِرـ رالمميػػػػػد ل٘مػػػػػ عما 2005 ِلػػػػػرم  23لػػػػػانكف البرلمػػػػػاف اللرنمػػػػػُ 
 إم عمار مف لبؿ البرلماف اليزائرم.

ػػر   بػػؿ أ خػػذ البلػػداف مػػف الشػػراهر   لػػؾ الخ٘ ػػات لػػـ  هػػف يػػائؽ ل طػػكر الع٘لػػات اللرنمػػِر اليزائِر
ػػػػػر ك الشػػػػػراهر اللرنمػػػػػِر ػػػػػر آكركيزائِر ر ي٘ل يمػػػػػا اليزائِر   إطػػػػػاِرف رمػػػػػمِِف لل عػػػػػاكف ك  طػػػػػِك

  همػػا م يػػاكِزف هػػؿ المناكشػػات النا يػػر يػػف الماضػػُ إمػػ عمارم ال ػػُ ٗ  خػػدـ مصػػللر البلػػداف
الم مثلػػر  ػػُ  ا ِيِر  ػػُ  رلِػػر ال عػػاكف بِنيمػػا  إمػػ ر  لِػػاتك  رنمػػا( يلػػٍ آ د البلػػداف)اليزائرإي مػػ

ػر اللرنمػِر   مػل  ػديِميا  اللينر المش رهر اليزائِرر اللرنمِر المنبث ػر يػف إ لالِػر الشػراهر اليزائِر
بمِهانِزمػػػػػات  رنمػػػػػِر مب هػػػػػرة  ال ػػػػػُ لعبِػػػػػت دكر ىػػػػػاـ  ػػػػػُ إدارة ك إيطػػػػػاخ د ػػػػػل يدِػػػػػد للشػػػػػراهر 

ند إب داخ مف منر إم ثنائِر   .2012للبلدِف  ُ ييد لزب الِمار اللرنمُ برئامر  رانمكا ىٗك
 المطمب الثالث

       (المرللر الثانِر)
 ،3123و التااون ين   حول الصدااق  صدور إعالن الجزائر

 ;لماالاقات الررنية  الجزائرة  و متمةز  دفع جدةد
ػر  اللرنمػِر مِزىػا  كصػؿ الطر ػاف إلػٍ  كلِػل كثِ ػر صػدالر  أىـ مرللر  ُ  اِر  الع٘لات اليزائِر

  مما شهؿ لدث بارز  ُ الع٘لػات الدكلِػر ك خاصػر  ػُ إللػِـ 1962مػنر  منذ إم  ٘ؿ اليزائر
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كد مػػف الػػزمف     ػػد لػػكض البلػػر الم كمػػط   بعػػد  ذبػػذب الع٘لػػات بػػِف البلػػدِف ك  أريليػػا لع ػػ
دم  ػػػُ يمِػػػل الميػػػاٗت ال ػػػُ  ل ػػػؽ ال عػػػاكف ال  ػػػارب اللرنمػػػُ اليزائػػػرم منلنػػػٍ  صػػػاي يػػػرؼ

همػػا  مناىػػا شػػارؿ دِغػػكؿ  كالشػػراهر إمػػ ثنائِر همػػا خطػػط ليػػا هػػؿ مػػف يػػاؾ شػػِراؾ ك  النمػػكذج
ند  :1صرح بيا الرئِس يبد العِزز بك للِ ر أثناخ ِزار و للرنما لِف لاؿ ك هذلؾ  رانمكا ىٗك

« L’Algérie veut entretenir des relations extraordinaires, non banales, pas normales,  

           Exemplaires, exceptionnelles avec la France » 

  بمػبب ِمػكدىا بعػض الغمػكض ك اليمػادلهف ال طكرات بػِف البلػداف  ػُ الميػاؿ المِامػُ ٗزاؿ 
   .ال دابِر اليزئِر الم  رلر لمشاهؿ يكىِرر يال ر

 الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر  كطِد يكىِرر  ُ منر 2012  :الررع األول
 غِِػر يػذرم  أثر بارز أدل إلػٍ هاف ليا 2012ِزارة الرئِس اللرنمُ  رانمكا ىكلند لليزائر منر 

خطػط لػو أمػ٘ و  رانمػكا م ِػراف ك  ُ الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر   بلِث امػ طاع أف ِهمػؿ مػا 
ػػػر  ػػػُ يكى 2012مػػػنر  يلػػػٍ صػػػدالر اليزائػػػر ياىػػػدِف لللصػػػكؿ  لػػػذاف يمػػػ٘اؾ شػػػِراؾ اليػػػ ِر

 لكلػػت الع٘لػػات الم ػػك رة إلػػٍ ميػػرد مناكشػػات يػػابرة  ك ػػـ  كثِػػؽ  الع٘لػػات بػػِف البلػػدِف   بلِػػث
الػػػرابط بِنيمػػػا  إنػػػو إيػػػ٘ف الع٘لػػػات بػػػِف البلػػػدِف بإصػػػدار كثِ ػػػر رمػػػمِر  عهػػػس الكيػػػو الل ِ ػػػُ 

  الػػػذم لػػػدد 2012دِمػػػمبر19الصػػػادر  ػػػُ  اليزائػػػر للصػػػدالر ك ال عػػػاكف بػػػِف اليزائػػػر ك  رنمػػػا
  ال ُ هانت اللبنر آمامِر  ُ كضل خارطر طِرؽ ل رلِر الخطكط العِرضر لل عاكف بِف البلدِف

 الع٘لات بِف البلدِف.
I-  ك المِهانِزمات اليدِدة ل ل ِؽ شراهر م مِزة 2012مضمكف إي٘ف اليزائر 
I-1-   2012مضمكف إي٘ف اليزائر: 

ل رلٍ إلػٍ ممػ كل  ل ِػؽ  ك  لصِؿ   لهنيا أهثر دلر 2003ىُ نمخر مف إي٘ف اليزائر      
             الملل ػػر بيػػذه المػػذهرة ك لمػػب مػػا يػػاخ  ػػُ ذات الكثِ ػػر   الشػػراهر الم مِػػزة ال ػػُ أرادىػػا الطر ػػاف 

 يناصػػر ىامػػر مكزيػػر يلػػٍ ميػػاٗت  2012يػػ٘ف اليزائػػر ضػػمنت كثِ ػػر إ      ػػد ك ن ػػ٘ منيػػا
 :إم را ِيِر نكيزىا  ُ الن اط ال الِر

  ُ دِباير إي٘ف: أىـ  الن اط الكاردة  ِيا :   -أ
 يـز البلداف يلٍ      صؿ يدِد  ُ ي٘ل يما الثنائِر. -       

                                                 
1
 -Jean François Daguzan, les relations franco-Algériennes ou la poursuite des amicales  

   Incomprehensions,   p.447. sur le site : www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/03/daguzan2001 
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 كضل لد للخ٘ ات النا ير يف الذاهرة إم عماِرر. -       
 يـز الطر اف يلٍ إِياد طِرؽ أمثؿ الذم ِمم  ب راخة مكضكيِر لل اِر . -       
 لركابط إنمانِر ك العاطلِر ال ُ  ربط بِف البلداف  ُ م ثنائِر لهثا ر إالإشادة ب -       
 ك ام غ٘ليا ٕيطاخ د ل يدِد للع٘لات ل ٍ  هكف  ُ مم كل  يدة مِادِف          

 .لعات الشعبِف اليزائرم ك اللرنمُط           
 بناخ  ضاخ أكر كم كمطُ . -        
  أمِس شراهر مثالِر مبنِر يلٍ المماكاة ك المصال  المش رهر ك لابلر لل كمل بمرير -        

 ك   ُ يمِل المِادِف.          
ر كردت  ِو ن اط ىامر :اللكار المِامُ  ُ مياؿ -ب      عهس مدل رغبر الطر اف  ُ  طِك

 ي٘لا يما أىميا :       
  أمِس إطار مِامُ مبنُ يلٍ الث ر كيمؽ اللكار المِامُ  ك ال شاكر  ُ الممائؿ  -     

 الدكلِر ك إللِمِر ذات إى ماـ المش رؾ.        
 إم لداث ) لينر لهكمِر مش رهر ر ِعر المم كل( برئامر الكِزِرف آكلِف  ي مل   -      

  لر الثنائِر  ُ يمِل طر اف ٗل ا  مف أيؿ م ابعر الع٘بان ظاـ ك ؽ شركط ِلددىا ال        
 أكيييا  ك  ثمِف العمؿ المش رؾ.        

 مف أبرز ما ياخ  ِو :  :البعد إنمانُ  ُ مياؿ – ج 
   ك اي بارىا ثركة للبلداف.ابط إنمانِر ال ُ  ربط الطر اف ثمِف الرك  -       
  أمِس  شاكر دِبلكمامُ ك لنصلُ من ظـ مف أيؿ  ميِؿ  ن ؿ رياِا البلداف. -       
 ا  مما  كلِياإلرار  رنما بالدكر الذم  لعبو اليالِر اليزائِرر  ُ بناخ ك ازدىار  رنم -       

 هؿ إىماـ للِازة مهان يا الهاملر  ُ المي مل اللرنمُ.         
 منذ إم  ٘ؿ ك أىـ ما ياخ  ِو: مياؿ إم را ِيُ لل عاكف  ُ مياؿ الث ا ر ك ال ربِر : -د 

ر ال ع -        ب شهِؿ كثِ ر ِلدد  ِيااكف الكثِؽ  ُ يدة مِادِف ك ذلؾ إشارة إلٍ  طِك
 . 2017-2013الطر اف ملاكر ال عاكف للل رة            

ف 2017-2013كضل كثِ ر إطار للشراهر للل رة   -      ر لل ربِر ك ال هِك    مل من  أكلِك
 المينُ للشباب.         

  هثِؼ إ لالِات الث ا ِر   ك  ميِؿ م بادؿ بِف البلداف  ُ نشاطات ك يمؿ   -     
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ر.            المؤممات الث ا ِر ك ال ربِك
   رلِر ك  شيِل ال عارؼ بِف شباب البلدِف .   -     
 كردت  ِو الن اط ال الِر:  ُ مياؿ ال عاكف إل صادم : -ق  

ر إم را ِيِر  يدؼ إلٍ النيكض بالشراهربداخ النكاِا  ُ  شيِل إم ثمارإ -            ك  طِك
 الصنايِر بِف الم عاملِف اللرنمِِف ك اليزائِرِف.         
   مل  شهِؿ لينر مخ لطر لم ابعرف مش رؾ لشراهر صنايِر ك إن ايِرإي ماد إي٘ -        

 الع٘لر إل صادِر الثنائِر خاضعر لملطر كِزرم ال طاع .          
I-2-   المِهانِزمات اليدِدة ل ل ِؽ شراهر م مِزة: 

     1يالِػر الممػ كل )مشػ رهر(إنشػاخ لينػر بػِف لهكمِر (comité intergouvernemental de 

haut niveau)  ػػػرا اللهػػػكم ِف    ػػػابل  ال  ػػػدـ الملػػػرز  ػػػُ الكثِ ػػػر إطػػػار للشػػػراهر ِ رأمػػػيا كِز
(DCP:    -    )  ُػػػػارات المهثلػػػػر الم بادلػػػػر يلػػػػٍ ممػػػػ كل يػػػػالُ  ػػػػ ػػػػز ذلػػػػؾ بالِز   مػػػػل  عِز

بلينر م ابعر للع٘لات الثنائِر يلٍ مم كل آمِنِف العػامِف لػكزار ُ  هذلؾ ديميا   كاللهكم ِف
 .2الشؤكف الخاريِر   لغرض  لضِر الدكرات الكزاِرر

  لم ابعػر الع٘لػر إل صػادِر الثنائِػر يزائِرر  رنمِر مخ لطر  شهِؿ لينر(comefa)  خاضػعر
ػػرم ال طػػاع ػػرا  ك   ػػلمػػلطر كِز   ك   ػػكلٍ لللهػػكم ِف لػػكؿ لالػػر ىػػذه الع٘لػػر دـ بشػػهؿ منػػ ظـ   ِر

رىا  .3صِاغر ال كصِات ك   دِميا لللهكم ِف بغرض  طِك
ػػؽإيػػ٘ف اليزائػػر للصػػدالر ك ال عػػاكفك  نلِػػذا لمػػا يػػاخ  ػػُ   طمكلػػر      ػػد  ػػـ كضػػل خارطػػر طِر

ػػػر اللرنمػػػِر إلػػػٍ  ممػػػ كل  مػػػ يِب لػػػٖرادة المشػػػ رهر الم مثلػػػر  ػػػُ  رلِػػػر ممػػػ كل الع٘لػػػات اليزائِر
 .لدرات البلدِف كطمكلات الشعبِف اليزائرم كاللرنمُ

II -  كضل خارطر طِرؽ ل رلِر الع٘لات الثنائِر اللرنمِر اليزائِرر:  
للينػػػر اللهكمِػػػر المشػػػ رهر الر ِعػػػر  2013دِمػػػمبر  16بمنامػػػبر ي ػػػد يلمػػػر الػػػدكرة آكلػػػٍ  ػػػُ 
 :ِلُ الطر اف يلٍ ماإ لؽ    2012المم كل ال ُ أشار إلِيا إي٘ف اليزائر 

 
                                                 
1
 -- les dossiers de Campus France N°:   , op cit , p .2 . 

2
المنع دة  مف إ لالِر اللكار المِامُ ر ِل المم كل بِف اليميكِرر اليزائِرر ك اليميكِرر اللرنمِر   06المادة  - 

 ) مللؽ رلـ الرابل (.2013دِممبر  16ب اِر  

3
 لكؿ الصدالر ك ال عاكف بِف اليزائر ك  رنما . 2012إي٘ف اليزائر  - 
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 II-1-   2013 لدِد أكلكِات ال عاكف خ٘ؿ الل رة-    : 
 إ لؽ الطر ات يلٍ  رهِز ييكدىما  ُ ال طايات الث٘ثر اّ ِر  لمب الملاكر ذات      

 :1ر هال الُآكلكِر المبِن       
  II -1-1- ديـ  عِزز رأس الماؿ البشرم  : 

ف إطارات لل عاكف اللرنمُ اليزائرممامِر آكلكِات آمف                     ِاتلمكايير  لد ىك   هِك
 رىانات ال عاكف  ك بال الُ  ـ  عِزز ال عاكف  ُ المياٗت آ ِر: ك     
 المنظكمر ال ربكِر   ال علِـ العالُ ك البلث العلمُ. -      
 ر. علِـ اللغر اللرنمِر ك ال علِـ باللغر اللرنمِ  -      
  رلِر ال بادٗت الث ا ِر. -      
  رلِر ال عاكف  ُ مياؿ الصلر. -      

 II-1-2- :ديـ اللكهمر الدِم راطِر ك  عِزز دكلر ال انكف ك يصرنر مِر يمؿ إدارة  
 رهزت يلٍ إص٘ح ك ديـ لطايات ك مؤمممات ىامر  ُ اليزائر     مثؿ  ُ :              

 لطاع العدالر. -      
  عِزز لدكرات إطارات ك يصرنر إدارة. -      
 لطاع الدرؾ ك الشرطر. -      
 اللماِر المدنِر. -      
  يِئر إللِـ  المدِنر ك البِئر.   -      
 ال عاكف ال٘مرهزم ك المي مل المدنُ. -      

 ِاضػػر  العمػػؿ  كيػػد الطر ػػاف بإلامػػر  عػػاكف  ػػُ لطايػػات أخػػرل يلػػٍ غػػرار الشػػباب ك الر  همػػا 
لِػػػػر ك مػػػػل ميلػػػػس الضػػػػماف إي مػػػػايُ ال شػػػغِؿ ك   ال ضػػػػامف الػػػػكطنُ ك آمػػػػرة ك ال نمِػػػػر الِر
 الملامبر.

II-2-   أداة ٕنياح ال عاكف بِف البلدِف  المِامُ اللكار رلِر: 
ل إطػار ٕرمػاخ     ػد رهػز الطر ػاف اللرنمػُ ك اليزائػرم يلػٍ ضػركرة كضػ خ٘ؿ نلس اليلمػر  

  ضػمف   ك مم داـ ك من ظـ لػكؿ يمِػل يػكاب الع٘لػات الثنائِػر مِامُآلِر  شيل  رلِر لكار 

                                                 
1
 (ػٍٝ اٌّٛلغ: 2017-2013بشطح اٌزؼبْٚ اٌفطٔسٟ اٌدعائطٞ ٌٍفزطح) اٌّحبٚض شاد األ٠ٌٛٚخ ٌّج - 

  -/dz.ambafrance.org/- اٌؼاللبد اٌثٕبئ١خ -                                                 
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باي بار اللكار المِامُ ىك الملرؾ اللعلػُ ٓم نشػاط  عػاكنُ ثنػائُ. ك   طكر الع٘لات الثنائِر
كذلػؾ  ادِفيلِو   د لرص الطر اف يلٍ كضل بنِػر ميِهلػر ك ملصػلر للمشػاكرات  ػُ يمِػل المِػ

   ك ا ل ا يلٍ ما ِلُ:اللكار المِامُ بِـ البلدِف اليزائر ك  رنما لكؿ بإبراـ إ لالِر
ف لهػػ٘  -  إرمػػاخ لػػكار مِامػػُ  ػػُ إطػػار لينػػر لهكمِػػر ر ِعػػر الممػػ كل ِ رأمػػيا الػػكِزراف آٗك

مخ لػؼ مرة خ٘ؿ هؿ من ِف  ػُ بػاِرس ك اليزائػر   يػ ـ بدرامػر اللهكم ِف   ك  ي مل بال ناكب 
 بػادؿ آراخ لػكؿ الممػائؿ الدكلِػر ك إللِمِػر ذات إى مػاـ  يكانب الع٘لات الثنائِر ك  عِززىػا 

 .1المش رؾ
اليِئػػػػات ِلضػػػػر  ػػػػُ اي مػػػػاع اللينػػػػر اللهكمِػػػػر المشػػػػ رهر كزراخ الخاريِػػػػر للبلػػػػدِف ك أِضػػػػا  -

إلػٍ اللينػر اللهكمِػر الر ِعػر  باليكانب الرئِمِر للع٘لر الثنائِر  ك   دـ أشػغاليا ال طايِر المهللر
 .2المم كل

 رناف م ابعر ك لضِر إي مايات اللي صير كزار ا الشؤكف الخاريِر للبلداف يلٍ ضم -
 .3اللهكمِر المش رهر الر ِعر المم كل    
ػػػر بػػػِف كزراخ الخاريِػػػر ك هبػػػار الممػػػؤكلِف لػػػكؿ الممػػػائؿ ذات إى مػػػاـ  -  نظػػػِـ مشػػػاكرات دكِر

 4المش رؾ.
    الشؤكف الخاريِر لٍ مم كل آمِنِف العامِف لكزار ُلينر م ابعر للع٘لات الثنائِر ي إنشاخ -

 .5لغرض  لضِر الدكرات الكزاِرر
إمهانِر ي د دكرات يلٍ ىامش الدكرات العادِر ك إم ثنائِر لليمعِػر العامػر لٔمػـ الم لػدة    -

 .6أك  ُ الملا ؿ الدكلِر
اللرنمُ  (SENAT)ب كلِل برك كهكؿ  عاكف بِف ميلس المِنا ك  ـ  عِزز ىذه اّلِر المِامِر    

  ل رلِػػػر  ػػُ إطػػار ال كأمػػر بػػاليزائر العاصػػمر  2015مػػب مبر 08ك ميلػػس آمػػر اليزائػػرم  ػػُ 

                                                 
1
 اللرنمُ اليزائرم   مريل مابؽ. اللكار المِامُمف إ لالِر  .01المادة  -
2
   مف المريل نلمو.3  المادة  2المادة - 

 .   مف المريل نلمو 04المادة  - 3

4
   مف المريل نلمو . 05المادة  - 

5
   مف المريل نلمو. 06المادة  - 

6
 .  مف الريل نلمو 07المادة  - 
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الع٘لػػػات الثنائِػػػر بػػػِف البلػػػدِف ل ل ِػػػؽ المصػػػال  المشػػػ رهر  ك  طبِ ػػػا ليػػػذا البرك كهػػػكؿ  ػػػـ ي ػػػد 
 . 20161مب مبر  20ك 19إي ماع أكؿ من دل برلمانُ لل عاكف بِف الطر ِف  ُ ِكمُ 

II-3-  يالِر المم كل المش رهر لهكمِراليِد إنع اد دكرات اللينر اضبط مك 
  ال اضػػُ ب شػػهِؿ لينػػر  2012 طبِ ػػا لمػػا يػػاخ  ػػُ إيػػ٘ف اليزائػػر للصػػدالر ك ال عػػاكف مػػنر  

بػػأف ِهػػكف مكيػػد إنع ػػاد  ك لػػدد نػػص إيػػ٘ف لهكمِػػر مشػػ رهر مػػل  نظػػِـ ي ػػد دكرات يلمػػا يا 
  لضػػبط الملػػاكر إمػػ را ِيِر ال ػػُ  رمػػـ يلِيػػا خارطػػر 2013ليػػذه اللينػػر مػػنر  الػػدكرة آكلػػٍ

ػػػػر اللرنمػػػِر  لػػػػت شػػػعار الصػػػػدالر ك ال عػػػػاكف.للػػػ    صػػػػؿ يد               ِػػػد  ػػػػُ الع٘لػػػات الثنائِػػػػر اليزائِر
  ػػػد  ػػػـ ي ػػػد ثػػػ٘ث دكرات لميلػػػس اللينػػػر اللهكمِػػػر  2012إيػػػ٘ف اليزائػػػر  كيلِػػػو منػػػذ صػػػدكر

اليدِػػػدة  ػػػُ  الن لػػػر النكيِػػػرالمشػػػ رهر لللبلػػػدِف   الػػػدكرة آكلػػػٍ ىػػػُ النػػػكاة ال ػػػُ كضػػػلت معػػػالـ 
 ـ ي د يلمػات اللينػر  .2بِف البلدِف إم ثنائِراليزائِرر اللرنمِر مف أيؿ  ل ِؽ شراهر  الع٘لات

   اللهكمِر المش رهر خ٘ؿ دكرات مكزير بان ظاـ هال الُ:
لدورة األولىا: 
 2013دِمػػػػمبر 16رهر ر ِعػػػػر الممػػػػ كل ِػػػػـك انع ػػػػدت الػػػػدكرة آكلػػػػٍ للينػػػػر اللهكمِػػػػر المشػػػػ   

ػػر  لػػت الرئامػػر   3بػػاليزائر المشػػ رهر لهػػؿ مػػف المػػِد يبػػد المالػػؾ مػػ٘ؿ  الػػكِزر آكؿ لليميكِر
 .اليزائِرر الدِم راطِر الشعبِر كالمِد يكف مارؾ أِركلت  الكِزر آكؿ لليميكِرر اللرنمِر

ػػر كاللرنمػػِر  منامػػػبر  شػػهلت ىػػذه الػػدكرة  ال ػػػُ شػػارؾ  ِيػػا يػػػدد مػػف أيضػػاخ اللهػػػكم ِف اليزائِر
لا يمػػا الثنائِػػر ك ػػ   آ ػػاؽ يدِػػدة مػػف شػػأنيا أف  مػػن  ليػػذه الع٘لػػات للطػػر ِف مػػف أيػػؿ   ِػػِـ ي٘

نػد بمنليػا  ػز بك للِ ػر كالػرئِس  رانمػكا ىٗك الطابل اٗم ثنائُ الذم  عيد هؿ مف الرئِس يبػد العِز
مػ عرض الطر ػاف اليكانػب الم عػددة للع٘لػات الثنائِػر ككضػعا خِرطػر طِرػؽ   ك مف خ٘ليا إإِاه

-2013 ريمػػت  ػػُ لالػػب شػػهلُ يلػػٍ الكثِ ػػر إطػػار لل عػػاكف للل ػػرة) يدِػػدةللػػ   آ ػػاؽ  طمكلػػر
  المكيكد. مف شأنيا أف  من  ليذه الع٘لات الطابل اٗم ثنائُ ( 2017

                                                 
1
 -  BINATNA(Entre nous) ,le magazine éléctronique de l’ambassade de France en algérie, N°   ,          

   ( jouillet 2015-jouillet 2016), p. 8.  

2
 . 2008مارس  16المؤرخر  ُ  15ير إ لالِر الشراهر اللرنمِر اليزائِرر   يِردة رممِر رلـ باِد  - 

3
 : الدكرة آكلٍ للينر اللهكمِر الر ِعر المم كل يلٍ المكلل: رنما -اليزائر - 

                                       www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015 
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ػر اللرنمػِر   نػذهر أىػـ مػا يػاخ  ك نظرا ٓىمِر ىذه الدكرة  ُ  ل ِؽ طلرة يدِػدة للشػراهر اليزائِر
 :1 ُ بِانيا المش رؾ

  ٍات ال الِرِاٗ لالال كلِل يل: 
 ا لالِر لكؿ  نظِـ اللينر اللهكمِر المش رهر ر ِعر المم كل  -       

 ا لالِر الشراهر لكؿ الممايدة ال  نِر  ُ مياٗت الن ؿ  -       
 ا لاؽ خاص بإيلاخ الم بادؿ ل أشِرات إلامر لصِرة المدل للاملُ يكازات الملر  -        

 .الدِبلكمامِر أك للخدمر          
ر العمرانُ كإللِمُ صِر  بالنكاِا ِ ضمف إنشاخ كهالر يزائِرر  ر  -            معٍ    نمِر لل طِك

             الكهالر إلٍ اٗنل اح يلٍ يمِل دكؿ المنط ر الراغبر  ُ ذلؾ  ل صب  كهالر  ىذه         
 .م كمطِر          

  2016-2014ببرنام  مبادٗت ث ا ِر للمنكات ا لاؽ ِ علؽ  -      
  ا لاؽ  عاكف  ُ مياؿ اٗ صاؿ -      
ف المينػػػػُ  ػػػػُ ميػػػػاؿ الهيربػػػػاخ  -        رمػػػػالر نكاِػػػػا ٕنشػػػػاخ مرهػػػػز ام ِػػػػاز  ػػػػُ ميػػػػاؿ ال هػػػػِك
  كالمؤممر (France Medias Monde) مذهرة  لاىـ ك عاكف بِف  رانس مِدِا مكند -      
 اليزائِرر للبث إذايُ كالصك ُ  العمكمِر         

  كالمؤممر (France Medias Monde) برك كهكؿ ا لاؽ لل عاكف بِف  رانس مِدِا مكند -      
 .العمكمِر لل للِزكف اليزائرم         
  اللكار المِامُ ر ِل المم كل : 
بال طكرات ال ُ  ـ  ل ِ يا  ُ ك هذا  إشادة بالِزارات الثنائِر ك الديكة إلٍ ضركرة  هثِليا  -  

  ك   ػارب كييػات النظػر ٕلػ٘ؿ آمػف اللكار لكؿ ال عاكف  ُ مياؿ آمف كمها لػر إرىػاب
 ك الملـ  ُ إ ِر ِا.

بام عراض كضعِر ي٘لا يما الثنائِر  من  ه٘ الطر اف أىمِر خاصر ٕشهالِر آرشِؼ   ك -  
ال هلؿ بيذه الممألر اليامر  ُ إطار  كج العمؿ الذم  ـ هما أشارا بال طكرات المميلر بخصكص 

 . أمِمو ليذا الغرض
  ُ1شهؿ لل ر أمامِر ك شاملر ممت يكانب لمامر أىميا: البعد إنمان: 
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 غرض  لمِف ك ميِؿ الشركط العملِر لؽ الطر اف يلٍ مكاصلر المشاكرات كبذؿ الييكد لإ -  
 .كاللرنمِِف  ُ اليزائرللرهِر اليزائِرِف  ُ  رنما      
درس الطر اف   ُ إطار  شِرعا يما  إمهانِات ال ػُ  مػايد الشػباب المنػدميِف  ػُ اللِػاة  -  

ػػر كالث ا ِػػر بلضػػؿ ال ن ػػؿ بػػِف هػػ٘ البلػػدِف  كاه مػػاب  العملِػػر يلػػٍ  عمِػػؽ معػػار يـ المينِػػر كاللغِك
ـ باه ماب هلاخات  يدؼ ل لمِف  يربر يملِر لدل شرهر م كايدة بلرنما أك باليزائر  ل مم  لي

 .آ اؽ ممارا يـ المينِر يند يكد يـ إلٍ بلدانيـ آصلِر
لغػػػرض درامػػػر  مػػػيؿ الطر ػػػاف العمػػػؿ الػػػذم لػػػاـ بػػػو  ػػػكج العمػػػؿ المشػػػ رؾ الػػػذم  ػػػـ إرمػػػاؤه -  

كالمػالهِف الصعكبات ال ُ ِكايييا بعض الرياِا اللرنمِِف الػذِف ب ػكا  ػُ اليزائػر بعػد إمػ  ٘ؿ 
إِياد للػكؿ م٘ئمػر  ػُ   ك هلؼ اللكج بالشريِِف لمم لهات ي اِرر  ُ ممارمر ل يـ  ُ الملهِر

 .ظؿ ال راـ ال شِرل اليزائرم المارم الملعكؿ
 28اللرنمػُ المػؤرخ  ػُ -لملاكضات الياد ر إلٍ  لِػِف البرك كهػكؿ ال ضػائِاليزائرمامكاصلر  -

 .1964أكت 27ـ ك ملِـ الميرمِف المؤرخر  ُ كاٗ لالِر الم عل ر ب نلِذ آلها 1962أكت 
   ُ إطار  ػكج إِياد لؿ لكضعِات آطلاؿ المرللِف المكلكدِف مف ِزيات مخ لطر صركرة  -

 يمؿ مهلؼ بذلؾ.
 لؽ الطر اف يلٍ ي د اي ماع  مم  ب٘  ُ باِرس  لْلِر الثنائِر  بغِر  بادؿ كييات النظر إ -

ض  مف طرؼ الضلاِا اليزائِرِف لل يارب النككِر اللرنمِر كال ُ لكؿ شركط   دِـ مللات ال عِك
 .أيِرت  ُ الصلراخ أك ذكم ل كليـ

 مػػػيِؿ البلػػػػث ك بػػػػادؿ المعلكمػػػػات ال ػػػُ مػػػػف شػػػػأنيا المػػػػماح بمعر ػػػر مكلػػػػل م ػػػػابر المل ػػػػكدِف  -
اليزائِرِف كاللرنمِِف إباف لرب اٗم  ٘ؿ. كلررا  ليذا الغرض  كضل  خ٘ؿ اللصؿ آكؿ مػف 

  آلِر مرنر لللكار  لػت لِػادة المصػال  المخ صػر لػكزارة المياىػدِف كنظِرا يػا بػكزارة 2014نر م
 .الد اع اللرنمِر

ػػكف خػػ٘ؿ النػػزايِف العػػالمِِف  كبػػالنظر هػػذلؾ  - اي بػػارا للػػدكر البػػارز الػػذم لعبػػو الينػػكد اليزائِر
يػف إراد يمػا  ػُ درامػر  ٓىمِر الركابط ال ُ نشأت منذ ذلؾ اللِف بِف الشػعبِف  أيػرب الطر ػاف

ػػر  النشػػاطات المشػػ رهر ال ػػُ ِمهػػف إدماييػػا  ػػُ إطػػار اٗل لػػاٗت الدكلِػػر الخاصػػر بالػػذهرل المئِك
 .لللرب العالمِر آكلٍ كالذهرل المبعِف لنياِر اللرب العالمِر الثانِر

                                                                                                                                            
1
 .يل نلمور الم - 



 اٌدعائط٠خ اٌفطٔس١خ فٟ إطبض اٌس١بسخ األٚضٚث١خ اٌّزٛسط١خاٌجبة اٌثبٟٔ: رطٛض ػاللبد اٌزؼبْٚ 
 

    

 

ػ  - النايمػر  .ر مكِر النزايات بِف المؤممات اٗم شلائِر اللرنمِر كالمؤممات كاليِئػات اليزائِر
ك هػذلؾ .يف  طبِؽ اٗ لالِر الثنائِر الم عل ر بالضماف اٗي مايُ كبرك كهكؿ الع٘ج المللػؽ بػو

 .المشاهؿ ال ُ ِكايييا الم  ايدكف اليزائِركف الذِف مبؽ ليـ العمؿ بلرنما مكِر 
  ػػر  ػػُ  كطِػػد  :لع٘لػػات  ػػُ مِػػداف الث ا ػػر كال ربِػػر كال علػػِـ العػػالُا  كطِػػد ِمثػػؿ ليػػر الزاِك

 :1اللرنمُ(  ك يلِو  ـ إ لاؽ يلٍ -الصلر بِف الطر ِف) اليزائرم
ػػػر الملػػػددة  ػػػُ كثِ ػػػر إطػػػار  -     هثِػػػؼ ال عػػػاكف الثنػػػائُ  يلػػػٍ أمػػػاس الملػػػاكر ذات آكلِك

ف المينػ 19للشراهر المكلعر  ُ  ػر كال هػِك ُ دِممبر باليزائر مف أيؿ يصرنر المنظكمػات ال ربِك
 .كال علِـ العالُ كمف أيؿ إمهانِر  شغِؿ الشباب

كيعلػو نا ػذا  ػُ ألػرب    PROFAS)( اللرنمػُ -برنام  المن  اليزائػرمإيادة بعث ك  لِِف  -  
 .2014اّياؿ مف منر 

 عِزز ال عاكف ال٘مرهزم   ك  عيِؿ     المراهز الث ا ِر ك المدارس الم لػؽ يلِيػا  ػُ هػ٘  -   
 البلدِف.
 شراهر اٗل صادِر كال هنكلكيِرال: 
 ك ذلؾ بػ: اللرص يلٍ  ثمِف بعد الشراهر  ُ الع٘لات اٗل صادِر الثنائِر اليزائِرر اللرنمِر   
ػر كاللرنمػِر  مثلمػا ىػك منصػكص يلِػو  ػُ  -    نكِل للركابط بِف المؤممػات ك اليِئػات اليزائِر

 2012دِمػػػػمبر  19المكلػػػػل يلِػػػػو  ػػػػُ إيػػػػ٘ف المشػػػػ رؾ لػػػػكؿ الشػػػػراهر الصػػػػنايِر كإن ايِػػػػر 
 .باليزائر

ػل إل صػاد اليزائػرم  - ر شراهات إل صادِر ببرميػر مشػاِرل إمػ را ِيِر مللػزة ل نِك ديـ ك  طِك
 ك الر ل مف  نا مِر إل صاد اليزائرم   لمِف مناخ آيماؿ.

اللكمػػبر إِ لػػؽ الطر ػػاف  يلػػٍ كيػػو الخصػػكص  يلػػٍ العمػػؿ للر ػػل مػػف  نمػػِ يما  ػػُ مِػػداف  - 
يالِر آداخ مف أيؿ ديـ لػدرات البلػث   ك د ػل الملادثػات لػكؿ مشػركع  عػاكف م علػؽ بإنشػاخ 
ف كالبلػػث  لِػػث ِضػػـ بػػآخص  هػػؿ مػػف المعيػػد الػػكطنُ  بنػػٍ  ل ِػػر خاصػػر باللكمػػبر كال هػػِك

 . Bull))ؿِكشرهر ب  (INRIA)ٓبلاث إي٘ـ اّلُ كآك كما ؾ
ر ال عاكف  ُ المياؿ  -  كالمرهز الػكطنُ  (ASAL) اللضائُ بِف الكهالر اللضائِر اليزائِرر طِك

   ك هذا ال عاكف  ُ مياؿ الطالر النككِر ٓغراض ملمِر. (CNES).للدرامات اللضائِر للرنما
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 الممائؿ إللِمِر كالدكلِر: 
   كالدكلُأهدت اليزائر ك رنما ميددا إراد يما للعمؿ معا لصال  الملـ كآمف إللِمُ     
ك لمب ما يؿخ  ُ إي٘ف اليزائر    إف هؿ دكلر مديكة للعب الػدكر المنػكط بيػا لبنػاخ  ضػاخ  

 .1م كمطُ ِمكده آمف ك الملـ ك الدِم راطِر ك العدؿ ك اللِرر ك ال طكر ك إزدىار -أكرك
  2الدورة الثانة: 
 ػػُ  2014دِمػػمبر  4إنع ػػد اٗي مػػاع الثػػانُ للينػػر اللهكمِػػر المشػػ رهر الر ِعػػر الممػػ كل  ػػُ    

ؿ  الس  كرئِس الكزراخ  باِرس  برئامر مش رهر بِف رئِس الكزراخ لليميكِرر اللرنمِر المِد مانِك
ػػر الدِم راطِػػر الشػػعبِر المػػِد يبػػد المالػػؾ مػػ٘ؿ ػػر اليزائِر ر نلػػس ك ضػػمنت الػػدكرة درامػػ .لليميكِر

ر  ُ الكثِ ر إطار للشراهر خ٘ؿ الل ػرة ) ( ك 2017-2013الملاكر ال ُ إه مبت صلر آكلِك
ىُ : الد اع ك آمف  اليانب إنمانُ  الع٘لات  ُ مياؿ الث ا ر ك ال ربِر ك ال علِـ العػالُ ك 

 الِراضر  الشراهر إل صادِر ك ال هنكلكيِر. 
ال  ػدـ  ػُ  نلِػذ آشػغاؿ ال ػُ  مػت برمي يػا  ػُ الػدكرة آكلػٍ     ِػِـ مػدلب لاـ أيضاخ اللينر  

  مػػل العػػـز يلػػٍ مكاصػػلر ال عػػاكف ك همػػا أيػػرب الطر ػػاف يػػف إر ِاليمػػا لمػػا  ل ػػؽ مػػف إنيػػازات
يزميمػػػا شػػػد د الطر ػػػاف  ف الشػػػراهر ك ػػػُ ميػػػاٗت إمػػػ را ِيِر  كال شػػػاكر لبلػػػكغ دريػػػات م  دمػػػر مػػػ

 : يلٍ
لػػػُ إلػػػٍ ممػػػ كل الع٘لػػػات ؿ الصػػػناير بػػػِف  رنمػػػا كاليزائػػػر  ر ميػػػا ػػػُ بنػػػاخ شػػػراهر ال صػػػادِر  -

ػر   المِامِر المم ازة  كأشادا بنياح اٗي ماع الثػانُ للينػر اٗل صػادِر المشػ رهر اللرنمػِر اليزائِر
 .  بمنامبر  دشِف مصنل ِرنك اليزائر لٖن اج2014نك مبر  10الذم انع د  ُ كىراف  ُ 

 . عمِؽ اللكار المِامُ  -  
 ال كصؿ إلٍ إ لاؽ م٘ـ يادؿ  ُ مالُ ك لِبِا. -  
 ال عاكف ك ال نمِؽ الملهـ  ُ المِداف آمنُ ك الد اع. -  
مكاصػػلر  نلِػػذ ك إنيػػاز هػػؿ مػػا  ػػـ برمي ػػو  ػػُ الميػػاؿ إنمػػانُ ك ال ربِػػر ك الث ا ػػر ك  ػػُ  -  

 مشاِرل  مايد يلٍ ن ؿ ال هنكلكيِر.
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يلٍ انع اد اٗي ماع الكزارم لم ابعر اي ماع اللينر اٗل صادِر أهد الطر اف  ك  ُ خ اـ اليلمر 
 . ُ ين ابر  2015المش رهر اللرنمِر اليزائِرر الذم انع د  ُ نك مبر 

  الثالث الدورة;
  

بػاليزائر   2016أ ِرػؿ  10إنع دت الدكرة الثالثر للينر اللهكمِر المشػ رهر ر ِعػر الممػ كل ِػـك   
ػػػر الدِم راطِػػػر  ػػػر اليزائِر  لػػػت رئامػػػر هػػػؿ مػػػف المػػػِد يبػػػد المالػػػؾ مػػػ٘ؿ الػػػكِزر آكؿ لليميكِر

ؿ  الس الكِزر آكؿ لليميكِرر اللرنمِرإالشعبِر  كالمِد   ك مف خ٘ؿ ىذه الدكرة  ـ . 1مانِك
كضػل لصػِلر لل  ػدـ المل ػؽ  ػػُ خارطػر الطِرػؽ الثنائِػر  ال ػُ  ػػـ اي مادىػا خػ٘ؿ الػدكرة الثانِػػر 

  كهذا ب لدِد 2014للينر اللهكمِر المش رهر ر ِعر المم كل المنع دة بباِرس  ُ الرابل دِممبر 
لػػات الثنائِػػر إلػػٍ ممػػ كل الشػػراهر آ ػػاؽ يدِػػدة لل عػػاكف  ػػُ يمِػػل الميػػاٗت لصػػد اٗر  ػػاخ بالع٘

   ك ذلؾ بػػ : الم مِزة ال ُ ِطم  الطر اف  ُ بنائيا
 . يدِد الطر اف رغب يما  ُ اٗر  اخ بالشراهر اٗل صادِر كالصنايِر بِف اليزائر ك رنما - 
 كلِل يلٍ يدة ا لالات شراهر  ُ ش ٍ المياٗت ٗمػِما الن ػؿ كالصػلر كالطالػر كالصػناير   - 
 .زرايِر الغذائِر ك الصنايرال
الممػػاندة النشػػِطر للممػػار المِامػػُ الػػذم  ديمػػو آمػػـ الم لػػدة كىػػك الخِػػار الكلِػػد الػػذم مػػف  - 

شػػأنو أف ِل ػػؽ يػػكدة اٗمػػ  رار  ػػُ لِبِػػا كالللػػاظ يلػػٍ مػػِاد يا ككلػػد يا ال رابِػػر ككلػػدة شػػعبيا. 
دِمػمبر  17المِامػُ اللِبػُ المكلػل  ػُ كأيربػا يػف ار ِاليمػا لل  ػدـ المل ػؽ  ػُ  يمػِد اٗ لػاؽ 

2015. 
   الملـ كالمصاللر  ُ مالُ المنبثؽ يف ممار اليزائػر ٗ لاؽضركرة ال طِبؽ المِرل كالهامؿ  -

مػػػل الػػػديـ المِامػػػُ كال  نػػػُ كالمػػػالُ للمي مػػػل الػػػدكلُ لصػػػد المػػػماح ب مػػػكِر دائمػػػر لٔزمػػػر ال ػػػُ 
 .ضربت مالُ

لامػر مكاصلر الييكد المبذكلر مف ه٘  - الطر ِف مف أيػؿ  لمػِف أهبػر للشػركط العملِػر ل ن ػؿ كا 
 باليزائر. اليزائِرِف بلرنما كاللرنمِِف

ػػػػر  - مكاصػػػػلر ك هثِػػػػؼ ال عػػػػاكف الثنػػػػائُ  ػػػػُ الميػػػػاؿ ال ربػػػػكم يلػػػػٍ امػػػػاس الملػػػػاكر ذات اٗكلِك
  بلِػػث أشػػاد الطر ػػاف بإنيػػازات المل  ػػر 2017-2013كالملػػددة  ػػُ الكثِ ػػر إطػػار للشػػراهر 

                                                 
1
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 ُ ىذا المِداف   ك هذلؾ ال طكر المللكظ  ُ المِداف الث ا ُ ك  المنِمائُ ك اللماِر المدنِر ك 
 ال علِـ العالُ.

ىذا إطػار أهػد اليانبػاف بعػض  ُ نياِر اليلمر  ـ ضبط رزنامر ثنائِر لليلمات ال ادمر   ُ   
للينػػر اٗل صػػادِر المخ لطػػر مػػِما ي ػػد اي مػػاع كزارم  2016المكايِػػد الثنائِػػر اليامػػر  ػػُ مػػنر 

ػػر اللرنمػػِر ك اٗي مػػاع الم بػػؿ للينػػر م ابعػػر اللينػػر اللهكمِػػر المشػػ رهر ر ِعػػر الممػػ كل  اليزائِر
همػػا ا لػػؽ الطر ػػاف يلػػٍ  .كاللػػكار اٗمػػ را ِيُ برئامػػر آمِنػػِف العػػامِف لػػكزار ُ خاريِػػر البلػػدِف

   .بلرنما 2017 كل  ُ منر للينر اللهكمِر المش رهر ر ِعر المم 4ي د اٗي ماع الػ
  الدورة الرابا : 
ػر أكركبػا ك الشػػؤكف الخاريِػر ك المػػِد      ػػاف   كِز ػارة هػػؿ مػف المػِد يػػكف إِلػس لكدِر يػا لِز   ِك

إلٍ اليزائر مف أيؿ ي د دكرة  2017نك مبر  12بِرنك لكمِر ك ِزر إل صاد ك المالِر  ُ ِكـ 
ػػػػراللينػػػػر المخ لطػػػػر إل صػػػػادِر اللرنمػػػػِر ا ػػػػارة الػػػػرئِس  (comefa)ليزائِر   ال ػػػػُ مػػػػب ت ب لِػػػػؿ ِز

ػارة رئػِس اللهكمػر اليزائػرم  2107دِمػمبر 06اللرنمُ إِمانكاؿ مػاهركف  ػُ ِػكـ      ػد  مػت ِز
لػُ إلػٍ بػاِرس  ػُ ِػـك  دِمػمبر مػف نلػس المػنر مػف أيػؿ  ػرأس دكرة الرابعػػر  07المػِد ألمػد أِك

ػر  ػُ نلػس الِػـك   مناصػلر  (CIHN)اللرنمػِر -للينر اللهكمِػر المشػ رهر ر ِعػر الممػ كل اليزائِر
  هما نشِر إلٍ أف إي ماع لينر م ابعػر ك مرالبػر  1مل نظِره اللرنمُ الكِزر آكؿ إِدكارد  ِلِب

بػػػاليزائر  2017مػػػب مبر   25اللينػػػر اللهكمِػػػر الر ِعػػػر الممػػػ كل لػػػد ي ػػػدت دكر يػػػا الرابعػػػر  ػػػُ 
ػػؽ الطر ػػاف ضكامػػ عر   العاصػػمر. الثنائِػػر المع مػػدة  ػػُ الػػدكرة  ال  ػػدـ الملػػرز  ػػُ خارطػػر الطِر
ػػػؿ 10للينػػػر المشػػػ رهر  ػػػُ دكر يػػػا الثالثػػػر المنع ػػػدة  ػػػُ الثالثػػػر  همػػػا أبػػػدل  بػػػاليزائر  2016أ ِر

ػػر اللرنمػػِر ال ػػُ  كيػػت  الطر ػػاف إر ِػػاليـ بمػػا  كصػػلت إلِػػو اللينػػر إل صػػادِر المخ لطػػر اليزائِر
بيػػػذه المنامػػػبر كلػػػل   ػػػاج المػػػِارات كبع ػػػد إ لالِػػػات  ػػػُ ميػػػاٗت الطالػػػر ك الزرايػػػر الغذائِػػػر ك إن

ال ػُ شػملت الميػاٗت   بػِف البلػدِف نكيِػر الع٘لػات الثنائِػرلكة   عبِرا يفيدة ا لالِات الطر اف 
 : ال الِر

 Sanofi)صػانك ُ بامػ كر ِ علؽ آمر ببرك كهكؿ بِف ميمػل  ـ ال كلِل يلٍ ا لالِف  ;إل صاد

Pasteur)   كميمػػػل صػػػِداؿ(Saidalgroupe (  ػػػر المػػػرطاف كالصػػػلر ٕن ػػػاج ال ل ِلػػػات كهػػػذا أدِك

                                                 
1
 - https://dz.ambafrance.org/4eme-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau. 
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 . 1بلػدا يبػر العػالـ 115العائلِر باليزائر مف لبؿ مصنل إبماف كالػذم   ػك ر أدكِ ػو  ػُ أهثػرمف 
ػر  رنمػِر بػِف الػدِكاف الػكطنُ اليزائػرم لللبػكب  (OAIC)النظر  ُ إنشاخ مؤممر مخ لطر يزائِر

لديـ  نمِر إن ايِر الملاصِؿ الزرايِر  ػُ اليزائػر يلػٍ  Axéréal))٠بيك الميمل اللرنمُ أهمِر
  .2أماس اٗب هار النكيُ

نػادم   كبخصػكص المؤممػات الصػغِرة كالم كمػطر   ػد  ػـ ال كلِػل يلػٍ برك كهػكؿ  عػاكف بػِف  
  أك ػػارنُ ركف  كهكنلدرالِػػر المؤممػػات الصػػغِرة كالم كمػػطر  الم ػػاكلِف كالصػػنايِِف للم ِيػػر

الع٘لػات ك لػد رهػز الطر ػاف يلػٍ أىمِػر . ذه آخِػرة مػف أيػؿ همػب الخبػرةللمرا  ر مف طػرؼ ىػ
  مل اٗ لاد آكركبُ مف خ٘ؿ ا لاؽ الشراهر.

ف المينػػُ ك الهيربػػاخ ك آك كمػػا ِـز الصػػنايُ  ـ ال كلِػػل  : خلػػؽ شػػراهر  ػػُ ميػػاؿ الطالػػر ال هػػِك
ف المينػُ ك  يلِيا مف طػرؼ مؤممػر شػناِدر ك الػكِزر اللرنمػُ لل ربِػر ك الػكِزر اليزائػرم لل هػِك

 (PSA)-ك ُ ذات المِاؽ  ػـ ال كلِػل يلػٍ إيػ٘ف نِػر مػف طػرؼ ميمكيػر بػُ أس آ    ال ميِف 
ف المينِِف   بِيك ف ككزارة ال علِـ كال هِك كالكزارة اللرنمِر لل ربِر الكطنِر   علؽ بإنشاخ مرهز  هػِك

 . ُ ميف المرهبات
كلػػل الطر ػػاف يلػػٍ ا لالِػػر إطػػار م عل ػػر  ػػُ ميػػاؾ ال علػػِـ العػػالُ     : ال ربِػػر ك ال علػػِـ العػػالُ

ف كالبلػث  ػُ اللغػر اللرنمػِر كالعبػارات اللرنهك كنِػر  »  langue française et les بالبلػث كال هػِك

» francophones expressions   =(FEF (La   دائػػػرة لللرنمػػػِر ك  43ك ىػػػُ شػػػبهر  هػػػكف مػػػف
ف طلبر الده كراه–مخابر  رنمِر  همػا  ػـ ال كلِػل   2021إلٍ غاِر منر  3يزائِرر ال ُ  را ؽ  هِك

مدرمػػر  16يلػٍ ا لالِػػر أخػػرل   علػػؽ بالشػػبهر المخ لطػػر للمػدارس ال ػػُ  لصػػُ ضػػمف أيضػػائيا 
ػػر ك  كطنِػػر يلِػػا ػػر ك  15يزائِر مػػدارس  رنمػػِر لليندمػػر ك يػػدؼ ىػػذه 7مدرمػػر  لضػػِِرر يزائِر

ػر بلضػػؿ انشػػاخ شػبهر مػػل المػػدارس اللرنمػػِر  الشػبهر إلػػٍ ال را ِػػر المػدارس الكطنِػػر العلِػػا اليزائِر
 .4لليندمر
بػػِف اٗ لالِػػر الممضػػاة   كلعػػت اليزائػػر ك رنمػػا ثػػ٘ث ا لالِػػات إذ ِ علػػؽ اٗمػػر ب مدِػػد:  الث ا ػػر

كهذا  كلِػل ا لػاؽ  عػاكف بػِف المعيػد  2020-2018المرهِزف الكطنِِف لله اب  ُ البلدِف للل رة 
                                                 
1
 - http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/la-4e-session-du-comite- 

      intergouvernemental-de-haut-niveau-cihn 
2
 -  des avancées concrètes entre nos deux pays sur le site :  

      https://dz.ambafrance.org/4eme-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau 
3
 -Ibid. 

4
 -Ibid. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/la-4e-session-du-comite-
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ػػر للممثلػػِف بهػػاف )مؤممػػر يلِػػا  العػػالُ هميػػف  نػػكف العػػرض كالمػػمعُ البصػػرم كالمدرمػػر الييِك
ف  ػُ ميػف ال مثِػؿ( بإضػا ر هميػف إلػٍ ابػراـ ا لالِػر مػنكِر لل طبِػؽ بػِف المعيػد العػالُ   لل هػِك

ػػػر للممثلػػػِف بهػػػاف للل ػػػرة    نػػػكف العػػػرض كالمػػػمعُ .              2018-2017البصػػػرم كالمدرمػػػر الييِك
بإضػػا ر إلػػٍ مػػا  ػػـ إ لػػاؽ يلِػػو  ػػُ الػػدكرات المػػاب ر   ك نظػػرا ٓىمِػػر ىػػذا :   البعػػد إنمػػانُ

ػز الػركا بط بػِف الشػعبِف العامؿ اللماس  ُ  كطِد الع٘لات بِف البلػدِف     ػد لػرر الطر ػاف  عِز
ب ميِؿ لرهِػر آشػخاص خاصػر اللئػر الناشػطر مػف الشػباب اليػامعُ   همػا رهػز الطر ػاف يلػٍ 

أهػد الطر ػاف رغب يمػا   كضركرة ال عاكف  ُ مِػداف العدالػر بإي مػاد يلػٍ إمػ را ِيِر ال كأمػر    
ػػر  ػػُ لِػػادة م لػػؼ إنمػػاف بلرنمػػا  أِضػػا  كيػػدا مللكظػػر  ػػُ  مػػيؿ امػػ عادة ر ػػات بشػػِرر يزائِر

ػػر  ػػؽ يمػػؿ للبػػث  ػػُ لضػػِر مل ػػكدم البلبػػدِف خػػ٘ؿ لػػرب ال لِر الطر ػػاف ي ػػد إي مػػاع ثػػانُ للِر
ػػر    ػػز ال عػػاكف الثنػػائُ  ػػُ الممػػائؿ الدِنِػػر بشػػأف  ػػدِرب اليزائِر كأهػػد اليانبػػاف يلػػٍ أىمِػػر  عِز

اللغػػػر   ػػػُأيػػػؿ  لمػػػِف معػػػر  يـ آئمػػر كريػػػاؿ الػػػدِف اليزائػػػِرِف الػػػذِف ِعملػػػكف  ػػػُ  رنمػػػا  مػػػف 
 .1  ل ٍ ِم طِل ىذا ال عاكف أف ِم د إلٍ لكار بِف الدِاناتكاللرنمِر

ػػر ؿهمػا ا لػػؽ الطر ػػاف  رالشػػؤكف  5+  5يلػػٍ مكاصػػلر ال نمػػِؽ ل مػػيِؿ  نظػػِـ اٗي مايػػات الكزاِر
ػر   مػل ضػرب مكيػد لع ػد إي مػاع خػامس للينػر اللهكمِػر المشػ رهر الخاريِرر ك رالمالِرر اليزائِر

 .2 ُ اليزائر 2018اللرنمِر منر 
II -4- هثِؼ الِزارات الم بادلر بِف البلدِف  
ػػر الث٘ثػػر المػػاللر الػػذهر يلػػٍ ضػػركرة  هثِػػؼ    أهػػد الطر ػػاف اليزائػػرم ك اللرنمػػُ يلمػػا يـ الدكِر

ػارات بػِف البلػدِف ك يلػٍ هػػؿ الممػ كاِات) الرئامػُ   اللهػكمُ   ك الم عػاملِف إل صػػادِِف(  الِز
ػػؿ  ػارات ك اللػػكار المِامػُ البنػػاخ ِمػيؿ ميراِػػات ال عػاكف بػػِف البلػدِف ك ِِز إِمانػا منيمػا بػػأف الِز
ػػارات  هػػؿ اللػػكايز ال ػػُ  عرلػػؿ ممػػار الشػػراهر بِنيمػػا  كلػػد  يمػػد ذلػػؾ مِػػدانِا مػػف خػػ٘ؿ يػػدد الِز

  خصكصػا 1999ل آمنػُ بػاليزائر مػنر الم بادلر بِف اليزائر ك  رنما منذ بداِر إم  رار الكضػ
 ك ىػذا دلِػؿ يلػٍ  لمػف ممػ كل  2012بعد  كلِل إيػ٘ف ال عػاكف ك الصػدالر بػِف البلػدِف مػنر 

ال ػُ ظػؿ ِغػذِيا  لخ٘ ػاتطلِػؼ ل  الع٘لات ك نياح ال عػاكف ك الشػراهر بػِف البلػدِف بعػد  يػاكز
 . 1962 اِر  مِرر منذ منر

                                                 
1 -Communiqué conjoint à l’issue de la  ème session du CIHN, sur le site:  
https://dz.ambafrance.org/4e-session-du-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau-franco-algerien 
2
 - Ibid. 
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ػػػار  ات الم بادلػػػر بػػػِف البلػػػدِف خػػػ٘ؿ المػػػنكات آخِػػػرة مػػػف  ػػػاِر  ك نػػػديـ مػػػا لِػػػؿ بػػػذهر أىػػػـ الِز
 .1الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر

 2017 2016 2015للمنكات  اليزائر(- بادلر)  رنمام(: الِزارات ال  يدكؿ رلـ) 
 الِزارات                             المنكات

 
 

2015 

 وزٌر الشؤون الدٌنٌة السٌد محمد عٌسى  براِر: 05

 ب المهلؼ بالشؤكف المغاربِر كآ ِر ِر المِد يبد ال ادر مماىؿد براِر: الكِزر المن  06
  براِر: كِزرة ال ربِر الكطنِر المِدة نكِرر بف غبِرط 13
  براِر: كِزر الل٘لر المِد يبد الكىاب نكرم 21
 ال ادر خمرم  براِر:  كِزر الشباب المِد يبد 24
 لكم بِانهك-مارس: الممثؿ الخاص للع٘لات اٗل صادِر اللرنمِر اليزائِرر المِد ياف 01
 أ ِرؿ:  كِزر الشؤكف الخاريِر المِد رمطاف لعمامرة 07

 مارؾ  كدِشِنُ-ا ِرؿ:مهر ِر الدكلر المهلؼ بشؤكف الملاربِف ال دامٍ  المِد ياف 20 19
 ر كال نمِر الدكلِر المِد لكراف  ابِكسمام: كِزر الشؤكف الخاريِ 12
ند 15  يكاف: رئِس اليميكِرر المِد  رانمكا ىٗك
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15 janvier  : M. Ramtane LAMAMRA, ministre d’Etat, ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Conférence PPPO 

18 janvier : M. Abdelkader MESSAHEL, ministre des Affaires 

maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes. 

24 janvier : M. Hadji BABA HAMI, ministre des Finances. 5+5 Finances 

25 janvier : M. Tahar HADJAR, ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. Rencontres Enseignement supérieur. 

25 janvier : M. Hamid GRINE, ministre de la Communication. Expo 

Biskra à l’IMA. 

2-3 février  : M. Laurent FABIUS, Président du Conseil constitutionnel 

7-9 février : Mme Elisabeth GUIGOU, Présidente de la Commission des 

Affaires étrangères de l’Assemblée nationale 

7 mars : M. Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur 

11-18 mars : M. Alain NERI, Président du groupe d’amitié du Sénat 

5-6 avril  : M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre ; M. Claude 

BARTOLONE, Président de l’Assemblée Nationale 

21-22 mai : M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Commission des 

Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. 

22-24 mai : M. Azzedine MIHOUBI, ministre de la Culture. SIPPA. 

12-13 juin  : M. Jean-Yves LE DRIAN, ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères 

24-25 septembre 2017: M.Gourdault Montagne,SG du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères 

12 novembre : M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, et M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des 

finances 

   decembre: le Président de la République française, Emmanuel Macron 

لُ إلٍ  رنما  ;دةيمبر 18  .ِزارة رئِس اللهكمر اليزائِرر المِد ألمد أِك

  
                                                 
1
 - /dz.ambafrance.org/Calendrier-bilateral , Algerie- France. 
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 ك  دابِر لـ  مس يكىر يال ر بِف البلدِف)  رنما   اليزائر(لضاِا    ;الررع الثاني
 ملبايلٍ مم كل الصدالر: إنعهس الخ٘ؼ                      

ػر منػذ مػنر     إلػٍ ِكمنػا  ك  1999ٗ ألد ِنهر مم كل  طكر ي٘لات ال عػاكف اللرنمػِر اليزائِر
  ك اللػدث البػارز الػذم مِػز يدِػر ال  ػارب 1962الذم لـ  شيد مثلو منػذ إمػ  ٘ؿ اليزائػر مػنر 

ػز  بِف البلدِف ىػك إيػ٘ف ال عػاكف ك الصػدالر المكلػل  ػُ اليزائػر بػِف الػرئِس اليزائػرم يبػد العِز
نػػػػػد  ػػػػػُ دِمػػػػػمبر     ك مػػػػػا صػػػػػالبو مػػػػػف أدكات 2012بك للِ ػػػػػر ك الػػػػػرئِس اللرنمػػػػػُ  رانمػػػػػكا ىٗك

إمػػ را ِيِر ل  ػػت ن ػػائ  ممِػػزة  ػػُ  ػػاِر  ال عػػػاكف بػػِف البلػػدِف   إٗ أف مػػا  ػػـ ال خطػػِط لػػو  ػػػُ 
إ لالِر الشراهر بِف البلدِف لـ ِ ـ ال كصؿ إلِو ك ىكر الشراهر إم ثنائِرر المن طعر النظِر  هػكف 

عػػكد ذلػػؾ  إلػػٍ بعػػض  ػػُ ممػػ كل اليػػذكر ال اِرخِػػر ال ػػُ ربطػػت الشػػعبِف اليزائػػرم ك اللرنمػػُ  ِك
ال ػُ  المشاهؿ العال ر ال ُ ٗزالت   ؼ  ُ كيو ال  ارب بِف البلدِف   بالرغـ مف ال دابِر الم دمر

لـ  مس يكىر الخ٘ؼ  ك بذلؾ  ب ٍ ي٘لر الصدالر الدائمػر ك ال عػاكف الل ِ ػُ لػاب لكمػِف أك 
  أدنٍ . 

I -   ك ال دابِر اللرنمِر الم خذة العال رال ضاِا:  
  I-1-   ال ضاِا العال ر:   

ػػر اللرنمػػِر بعػػد إمػػ  ٘ؿ ك  طػػكرت ب طػػكر لػػراؾ المي مػػل الػػدكلُ      عػػددت الخ٘ ػػات اليزائِر
مف يمِػل اليكانب)إمػ را ِيِر   ال انكنِػر  إل صػادِر  المؤممػا ِر...إل (  ك بػالنظر إلػٍ مػدة 

 هبو  ػُ لػؽ الشػعب اليزائػرم   منر( ك هِلِر إم طانو ك ما إر 132ال كايد اللرنمُ  ُ اليزائر)
  يمؽ الع٘لات ال ُ  ربط البلدِف   د أشار المؤرخِف إلٍ خ٘ ات م مارير ك م يددة دلِؿ يلٍ

  بعػد إمػ  ٘ؿ مباشػرةك ه٘ىما بلاير إلٍ آخر  ُ إللِـ لكض االبلر آبِض الم كمػط .  
الخمػػكر  ال عػػاكف الث ػػا ُ ك ال  نػػُ بعػػض المػػؤرخِف أريعػػكا الخ٘ ػػات بػػِف البلػػدِف إلػػٍ الب ػػركؿ   

ػػػر الكطنِػػػر ك الميػػػايِرف هانػػػت لػػػكؿ ال عػػػاكف  الخ٘ ػػػات بِنمػػػا ِػػػرل أخػػػركف أف  1ي٘ل ػػػو باليِك
ك ال أمِمػات  (les biens vacants)الصنايُ همػا ك يػدت بػو  رنمػا  ك مشػهؿ المم لهػات الشػاغرة

يِر المِامػر آكركبِػر الشػاملر إمػ را ِ  ػُك  يلػت  ػُ مظيػر يدِػد   2ال ُ ألبلت يلِيا اليزائػر

                                                 
1
 - Jean Offredo,Algerie , op cit ,p.18. 

2
 -HERVé Bleuchot , La coopération franco-algérienne depuis les accords d’Evian, sur le site :     

   https://www.monde-diplomatique.fr/1971/04/BLEUCHOT/30222. consulté le 25/  /     

https://www.monde-diplomatique.fr/1971/04/BLEUCHOT/30222
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لل عاكف خ٘ؿ   رة المبعِنات ك  ُ م دم يا  ال ضػِر الللمػطِنِر ك الصػراع العربػُ إمػرائِلُ ك 
 الغربِر.   لضِر الصلراخ

لضػاِا أ رزنيػا آلػداث الدكلِػر    ػُ م ػدم يا لضػاِا  إلػٍ ا معت الخ٘ ات  ُ آللِر اليدِدة  
 ػُ اغ ِػاؿ رىبػاف  نا ير يف إرىاب الػدكلُ  ػُ م ػدم يا إ يػاـ  رنمػا لليػِش اليزائػرم بضػلكيو

بػػال كاطؤ لِػػاؿ يػػدـ ال شػػدد  ػػُ مها لػػر ظػػاىرة الييػػرة  همػػا ا يم يػػا  مػػنكات ال مػػعِنات  ِبلِػػِرف
ضػػِر مع ػػدة ك م عػػددة آبعػػاد ك لليػػا ِ طلػػب  ظػػا ر ييػػكد غِػػر الشػػريِر   بِنمػػا  راىػػا اليزائػػر ل

ػر  ػػُ    يمِػل الػدكؿ  ػُ لػػكض الم كمػط أِضػا ممارمػػر  رنمػا لمِامػر منالضػػر للمِامػر اليزائِر
 ػُ    1إ ِر ُ ك د عيا لللدِر ل لِرر مكاطنِيػا المخططلػِف ملاربر إرىاب  ُ منط ر المالؿ

ؿ  يِرـ د ل  أِضا لانكف الييرة اليدِػد ك لػرص  رنمػا يلػٍ اللدِر  لِف  ديك اليزائر إلٍ  دِك
(  ػُ ال عامػؿ مػل اليزائػِرِف   ناىِػؾ يػف Emigration sélectiveا بػاع مِامػر الييػرة إن  ائِػر)

إلػػٍ مػػنر  1965الػػدكر الػػذم لعبػػو الِمػػِف الم طػػرؼ  ػػُ اللهكمػػات اللرنمػػِر الم عالبػػر منػػذ مػػنر 
ك اللرهػٍ ك آلػداـ المػكداخ لللصػكؿ يلػٍ  (O A S)لديـ لِادات منظمر اليِش المػرم 2005

  ديـ مطالبيـ ٗم ياع مم لها يـ  ُ اليزائػرك هللت بصدكر مرامِـ ك  شِرعات   رد إي بار 
ػر  هػؿ ىػذا  ك مايد يـ يلٍ ر ل لضاِا  ُ الملاهـ الدكلِر ك آمـ ال لدة ضد اللهكمػر اليزائِر

   2المناصػِرف لمطالػب الِمػِف اللرنمػُ الم طػرؼ م ابؿ همب مئات آٗؼ مف أصكات الناخبِف
إنضػماـ إلػٍ اللرنهك كنِػر العالمِػر ك إ لػاد مػف أيػؿ  يف دكف أف نم خؼ ذهر  للظ اليزائر

   ا مشاِرل  رنمِر.مالم كمط باي بارى
لهف بعد هؿ  لؾ ال طكرات إِيابِر ال ُ شيد يا ي٘لات ال عاكف اليزائِرر اللرنمِر ك  ُ يمِل 

إلػػػػٍ ِكمنػػػػا ىػػػػذا  ال ػػػػُ أضػػػػلت يلِيػػػػا صػػػػبغر الع٘لػػػػر الممِػػػػزة  ػػػػارة ك 1999المِػػػػادِف منػػػػذ مػػػػنر 
 عهر صػلكل الع٘لػات بػِف  البارزة إم ثنائِر  ارة أخرل     د ظلت المللات إم عماِرر آربعر

 : 3ك ىُالبلدِف 

                                                 
1
 يصاـ بف شِ   الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر ك رممألر ال كبر الهكلكنِالِرر)  رص إي راؼ ك إي ذار.... ك  - 

 http://bohothe.blogspot.com/2010/09/blog-post_27.html :لِكد المصاللر ال اِرخِر(  يلٍ المكلل      

2
 المريل نلمو . - 

3
 :الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر  يلٍ المكللأربعر مللات إم عماِرر  عهر  - 

                http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/8/ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/8
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ال ػُ ار هب يػا  ػُ  ائـنما بإي ذار لليزائػر يػف اليػر مكضكع الذاهرة إم عماِرر ك مطالبر  ر  - 
 لؽ الشعب اليزائرم

ض لضلاِا ال يارب النككِر  ُ الصلراخ اليزائِرر -  ال عِك
 إم رياع آرشِؼ اليزائرم المكيكد بلكزة  رنما  -
 .                             ملؼ آلداـ المكداخ -
يملت  رنما يلٍ ملاكلر للللر ىذه المللات للملا ظر يلٍ الصدالر ال ُ  2012منذ منر  ك  

  بلِػث ا خػذت  رنمػا بعػض ال ػدابِر نكيزىػا  ػػُ  2012لصػلت يلِيػا مػف اليزائػر  ػُ إيػ٘ف 
 العنصر المكالُ.

I-2-  ال دابِر اللرنمِر الم خذة :  
اليزائِرر اللرنمِر   نمِز نكيِف مف ال دابِر ل طكرات اللدِثر  ُ الع٘لات نا لمف خ٘ؿ   بع

   :ىُ إي مدت يلِيا  رنما  ُ  كطِد ي٘ل يا مل اليزائر
I-2-1-  الخ٘ ات النا ير يف إم عمار اللرنمُ  خلِض  رمكم ر :   
ػػػر م٘ئمػػر   ك  لػػػرض يلػػػٍ  رنمػػػا إِيػػػاد للػػػكؿ ك    الظػػركؼ الراىنػػػر للع٘لػػػات اللرنمػػػِر اليزائِر

في دائرة النرـول الررنيـة   « العمؿ بما لالو الرئِس اللرنمُ  رانمكا مِ ِراف لمماندة الدكؿ إ ِر ِػر
اع عنهـا  إلا تخمةنـا في إفرةقةا، أمةز لغتنا بالدرج  األولى، صناعتنا، أمننا، و هـي جبهـات ةنبغـي الـدف

مف خ٘ؿ ال دابِر ال ُ ياخت بيا  رنما  ىذا ك نم  رئ .1 »مهاعن واحدة منها يقطت القما  بأكم
  ٗم عادة مهان يا  ُ اليزائر.

I-2-1-1   ُ ُمف خ٘ؿ ىذه الدرامر  ـ إم نباط ماِلُ : : اليانب المِام 
 ر الع٘لات مم لدثر ٍ آلِاتإي ماد يل   -أ  : ل طِك
ػػر مػػنر  أشػػارت هػػؿ مػػف   اليزائػػر للصػػدالر ك  إيػػ٘ف ك 2007إ لالِػػر الشػػراهر اللرنمػػِر اليزائِر

 : إلٍ المِهانِزمات ال الِراليزائر  2012منر  ال عاكف بِف اليزائر ك  رنما
 : ظر ك لؿ الخ٘ ات  ِرب كييات النل اللياف المخ لطر §-  
اللينػػػر المشػػػ رهر للشػػػراهر المنبث ػػػر يػػػف إ لالِػػػر الشػػػراهر    : الليػػػاف آربعػػػر ال الِػػػر   مثػػػؿ  ػػػُ   

لٍ ممػ كل آمِنػِف لينر م ابعر للع٘لات الثنائِر ي ك اللينر اللهكمِر المش رهر العالِر المم كل
المنبث  ِف يف إ لاؽ المِامُ اليزائرم اللرنمُ الذم لػرر  العامِف لكزار ُ الشؤكف الخاريِر  
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ػر اللر  2013ممبر دِ 16 ُ اليزائر  ُ  نمػِر المنبث ػر   ك اللينػر إل صػادِر المخ لطػر اليزائِر
 .  2012يف إ لالِر إي٘ف اليزائر 

   خارطر طِرؽ ل لدِد أكلكِات ال عاكف : كضل §- 
  ثػػػػـ الكثِ ػػػػر إطػػػػار  2011-2007للل ػػػػرة  (DCP1)   مثػػػػؿ  ػػػػُ  الكثِ ػػػػر إطػػػػار للشػػػػراهر    

 . 2017-2013للل رة  (DCP2)للشراهر 
 هكِف أ كاج يمؿ -ب :  
لـ   مهف  رنما مف  ل ِؽ إ لالِر  عػاكف أنمػكذج همػا أرادىػا مينػدس  إ لالِػات إِلِػاف الينػراؿ    

شػػارؿ دِغكؿ إنيػػا اللرصػػر الثانِػػر لل  ػػرب أهثػػر مػػف اليزائػػر  ػػُ أللِػػر يدِػػدة لػػد  غِػػرت معطِػػات 
ِز  أف  ػمعادٗ يا يذِرا  ك مف أيؿ  ل ِؽ شراهر ذات طابل إم ثنائُ بِف البلدِف  يلػٍ  رنمػا 

 هكِف أ كاج يمؿ للنظر  ُ بعض المللات ب  أك يلٍ آلؿ  خلؼ منيا الع بات ال ُ  عرلؿ ذلؾ
 : ىُ النا ير يف ل بر إم عمار اللرنمُ الشائهر بِف البلدِف

 ػػػػػػػػػُ مشػػػػػػػػػػهلر آرشػػػػػػػػػِؼ ك إِيػػػػػػػػػػاد للػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػذلؾ.                              أمػػػػػػػػػِس  ػػػػػػػػػكج يمػػػػػػػػػػؿ إطػػػػػػػػػار للنظػػػػػػػػػػر  -
 الػذِف غػادركا اليزائػر ك كضػعِر الرياِػا اللرنمػِِف  ػُ ش رؾ ٕيػادة النظػر شهِؿ  كح يمؿ م –

ك  مػكِر ل يػـ  ػُ   رهػكا مم لهػا يـ بعػد إمػ  ٘ؿ( les français rapatriés )يػادكا إلػٍ  رنمػا
 ل كؽ الملهِر  ُ ظؿ ال شِرل اليزائرم. 

المػػػػرللِف  مشػػػػ رؾ إطػػػػار مهلػػػػؼ بممػػػػألر إِيػػػػاد لػػػػؿ لكضػػػػعِات آطلػػػػاؿ  ػػػػكج يمػػػػؿ  شػػػػهِؿ -
 .يزائِرر(–)  رنمِر المكلكدِف مف ِزيات مخ لطر

ض – الضػلاِا اليزائػِرِف   شهِؿ  كج يمػؿ مشػ رؾ ل بػادؿ آراخ لػكؿ شػركط   ػدِـ مللػات  عػِك
 . أك لذكم ل كليـ لل يارب النككِر اللرنمِر  ُ الصلراخ اليزائِرر

إمػ عادة يمػايـ الشػيداخ آبطػػاؿ  شػهِؿ لينػر للبػث  ػُ إيػراخات ال٘زمػر مػف أيػؿ مشػركع   –
زائػػػػِرِف مػػػػػف م لػػػػؼ إنمػػػػػاف ببػػػػػاِرس  همػػػػا كيػػػػػد بيػػػػا الػػػػػرئِس اللرنمػػػػػُ مػػػػاهركف  ػػػػػُ ِػػػػػـك الي
  ُ اليزائر. 06/12/2017
ػػر للبلػػث ك بػػادؿ المعلكمػػات   - كضػػل آلِػػر بػػِف كزارة الػػد اع اللرنمػػِر ك كزارة المياىػػدِف اليزائِر

                                                                                                ال لِرر.المل كدِف اليزائِرِف كاللرنمِِف إباف لرب  ال ُ مف شأنيا المماح بمعر ر مكلل م ابر
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ػػركديمػػت  رنمػػا آلِا يػػا ب شػػهِؿ  ػػكج  - groupe )الصػػدالر البرلمانِػػر المشػػ رهر اللرنمػػِر اليزائِر

algérie-d’amitié Franceinterparlementaire )1  يلػػٍ ممػػ كل    نشػػط  ػػُ  نظػػِـ مػػداخ٘ت
 ػػػُ  ال ػػػُ برميػػػت بشػػػهؿ مكائػػػد ممػػػ دِرة مػػػداخ٘ت  يلػػػٍ غػػػرار اليامعػػػات ك لايػػػات المػػػؤ مرات

 رنمػػػػا          –: اليزائػػػػرػالمكمػػػػكمر بػػػػ   2012 ػػػػُ دِمػػػػمبر    ػػػػُ لكهمػػػػكمبكرغ (menceauclé)لايػػػػر
 mieuxcomprendre le passé pour :  France-algérie )  يػـ الماضػُ لبنػاخ أ ضػؿ للممػ  بؿ=

construire l’avenir)   مػػف  رنمػػا ك اليزائػػر ك شخصػػِات  ال ػػُ شػػارؾ  ِيػػا نخبػػر مػػف الػػدها رة
ػػر    مثػػؿ  ػػُ شػػخصاليزائػػر  مػػفبػػارزة  ػػُ ال ػػاِر  ك المِامػػر  المياىػػد ال ِػػادم  ػػُ يبيػػر ال لِر

للمماىمر  ُ   ِرب كييات النظر بِف الطػر ِف يمػٍ أف   كصػؿ إلػٍ     2الكطنُ يلُ ىاركف
                                                                     .لؿ ٕنياخ صراع لرب الذاهرة 

 لطايات لمامر ر الر ِعر المم كلالِزارات الدِبلكمامِ -ج ُ : 
ػػارات الدِبلكمامػػِر الياد ػػر إلػػٍ  ل      3ِػػؽ  هػػرة ال ػػاِر  المشػػ رؾ للبلػػدِف مػػت برميػػر بعػػض الِز

ػػز ملػػاكر ال عػػاكف ك مػػا   ضػػمنو مػػف لضػػاِا ك اى مامػػات مشػػ رهر   ك أف هػػ٘ الشػػعبِف لػػد ل عِز
ػر اللرنمػػِر  ػ٘ت اللػػرب اليزائِر ػػر د ايػػا  ك ضػرر مػػف ِك ت اليزائِر مكالػػؼ أخػرل  ع ػػرؼ بػالبطٗك

 نما ك نذهر منيا : يف  ر 
 97 مػػُ ٓكؿ مػػرة مرامػػِـ إلِػػاخ  الػػذهرللضػػكر المػػلِر اللرنمػػُ بػػاليزائر المػػِد بالرنػػارد إِ  -

الػػذم  ػػـ إلػػراره مػػف طػػرؼ المػػلطات العلِػػا لضػػل ُ الم كمػػط ىػػك  1918نػػك مِر 11ل كلِػػل ىدنػػر 
ا نلػػػػك لن ػػػذهر ك ننظػػػر معػػػ « ه رمػػػز ل ػػػاِر  مشػػػ رؾ مػػػؤلـ ك لهنػػػو لامػػػؿ لْمػػػػاؿ ك هػػػاف شػػػعار 

 .   » 4المم  بؿ
ػػارة ها ػػب الدكلػػر لػػدل كزارة الػػد اع مهلػػؼ بالملػػاربِف ال ػػدامٍ ك بالػػذاهرة المػػِد يػػكف مػػارؾ  - ِز

ػػػؿ 20دك شػػػِنُ إلػػػٍ اليزائػػػر  ػػػُ ِػػػـك  لػػػذهِرات ال اِرخِػػػر ال ػػػُ  يمػػػل با   الػػػذم أشػػػاد2015أ ِر
إي راؼ بمػا لدمػو ضػلاِا ر البلدِف أىميا المناطؽ ال ُ  شيد يلٍ  كايد  رنما باليزائر  أكاص

                                                 
1
-  SENAT , algérie-france (comprendre le passé pour mieux construire l’avenir), actes du colloque du  

         juin     , à l’initiative du groupe interparlementaire d’amitié France-algérie, sous le haut  

      patronage de Jean Pierre BEL, président du  SENAT , palais du  lexembourg,salle  

       clemenceau,N° :G A 105 decembre 2012 
2
- SENAT, Ibid. 
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ػػد أكؿ ضػػلِر مػػ طت  ػػُ ميػػازر مػػطِؼ   ك  1945مػػام  ك كلػػؼ أمػػاـ لبػػر اليالػػؾ مػػعاؿ بكِز
  ك كلػؼ لػػائ٘ إنيػا بػػادرة  يدئػر ك صػػدالر  مػلـ كمػػاـ يكلػر الشػػرؼ إلػٍ مدِنػػر اليزائػر العاصػػمر

  14 ياه أصدلائنا اليزائِرِف
 2015نك مبر11ـ إلِاخ ذهراىـ  ُ ينكد اللرب الهبرل الذِف  رلهشارهت  رنما  ُ إلِاخ ذ –

  كأىـ لدث  ُ  2016مام  29ِكـ  (verdun)ب منطِنر كهذلؾ مشارهر  رنما  ُ ذهرل  ارداف
ػر ضػد  ىذا المياؿ ىك الِزارة آكلٍ مف نكييا لكِزر كزارة يزائِرر ىُ رمػز لػذاهرة الثػكرة اليزائِر

ال ػُ هانػت كمػِلر نايعػر  ػُ   2016لمياىدِف للرنما  ػُ يػانلُ إم عمار اللرنمُ ىك كِزر ا
   .2 يدئر لرب الذاهرة بِف البلدِف

د ػف   ػـ لِػرة الصػغِرة   أِػفبهما زار المِد دك شػِنُ م بػر ِف بػكىراف ىمػا المرمػٍ الهبِػر ك ال -
لِػػػر  05ينػػػدم  رنمػػػُ ضػػػلاِا مأمػػػاة  11000أهثػػػر مػػػف    ك زارت نلػػػس الشخصػػػِر 1962يِك
ػػب إدارات  رنمػػِرم ػػرات  منيػػا م ػػر المػػلارة اللرنمػػِر الػػذم هػػاف م ػػر  لهكمِػػر هانػػت بػػآمس ال ِر

ػػر الػػكطنُ   ك م ػػر إلامػػر دِغػػكؿ ك يائل ػػو   03ميلػػس آمػػر منػػذ  م ػػر  ثػػـللينػػر اللرنمػػِر لل لِر
ػػػػػر الػػػػػػكطنُ   ثػػػػػـ1943نػػػػػك مبر                            .3م ػػػػػر الميلػػػػػػس إم شػػػػػارم المؤلػػػػػت للينػػػػػػر اللرنمػػػػػِر لل لِر

إي رؼ المِد دك شِنُ ب ضلِات لدميا الينكد اليزائِركف الذِف لػاربكا  لػت لػكاخ  رنمػا  ػُ   -
ينػػدم يزائػػرم إلػػٍ يانػػب الينػػكد اللرنمػػِِف ك  175000اللػػرب العالمِػػر آكلػػٍ   شػػارؾ  ِيػػا 

ٓكؿ مػرة  ٘ؿ لػذهراىـ شػارؾ العلػـ اليزائػرم  ك  لِػر إيػ4يندم يزائرم 26000 ذىب ضلِ يا
ػر لللػرب العالمِػر آكلػٍيكِلِػر 14 ُ إم عراضػات  15ك ػُ    ػُ بػاِرس بمنامػبر الػذهرل المئِك

               ػػػُ طكلػػػكف بمنامػػػبر الػػػذهرل المػػػبعِف ٕنػػػزاؿ برك ػػػانس بلضػػػكر رئػػػِس الػػػكزراخ اليزائػػػرم أكت
ك يلٍ لػد  عبِػره   ػد  يػددت أخػكة رنما كايبا ك  خرا  ُ الكلت ذا و  ك لاؿ هاف ذلؾ بالنمبر لل

يزائرم الػذِف  150000الم٘ح بِف اليزائر ك  رنما  ُ اللرب العالمِر الثانِر ال ُ شارؾ  ِيا 
    كمر اليزائرم المِد يبد المالؾ م٘ؿهبلضكر رئِس الل 2015أكت 15ألِت  رنما ذهراىـ  ُ 

                                                 
1
    يكف مارؾ  كد شِنُ إلٍ اليزائر كزارة الد اع مهلؼ بالملاربِف ال دامٍ كبالذاهرةِزارة ها ب الدكلر لدل  - 

  dz.ambafrance.org/   كد شِنُ -مارؾ -يكفيلٍ المكلل:         

2
 .01(  مريل مابؽ   ص .-Entre nous-الرمالر إخباِرر لملارة  رنما باليزائر) بِنا نا - 

3
   يكف مارؾ  كد شِنُ إلٍ اليزائر كزارة الد اع مهلؼ بالملاربِف ال دامٍ كبالذاهرةِزارة ها ب الدكلر لدل  - 

 مريل مابؽ يلٍ نلس المكلل.     

4
 المريل نلمو .  - 
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ت المػػِد دك شػػِنُ ك أشػػاد  – ػػر ينػػكب  ببطػػٗك الينػػكد اليزائػػِرِف البكامػػؿ الػػذِف شػػارهكا  ػػُ  لِر
ػر الػد اع يػكف إِػؼ  يبد ال ادر بلِ  كيلُ بل اضُ كي٘كة م راف رنما ك ىـ :  الذِف لل ػدىـ كِز

ل د د ل اللضكؿ المػِد دك شػِنُ إلػٍ إم لضػار الػذهِرات ك ردد مػا  .لكدِراف كماـ يكلر الشرؼ
لريػاؿ مثلنػا  ال زمػكا  ػُ كيػو الملػف أف ِب ػكا معػا  كاللػِف ينبػا إنو لعػزاخ   «لالو الينراؿ دِغكؿ:

هنػػا نػػ هلـ يػػف الكلػػدة؟ ىػػا ىػػُ   ا يػػا كللػػبيـ ِخلػػؽ باللمامػػر ذا يػػاإلػػٍ ينػػب   شػػغليـ اللهػػرة ذ
                                    .  » ةالكلد

نػد  ػُ دِمػمبر مرددا يبػارات الػرئِس اللرنمػُ  را 1945مام  08ك ذهر الكِزر متمُ  نمػكا ىٗك
مػ ب ٍ ميػازر مػطِؼ  لالمػر كخراطػر رامػخر  ػُ ذاهػرة اليزائػِرِف  كاللرنمػِِف «  لػائ٘  2012

  الِـك الذم ان صر 1945مام  8هذلؾ  ٓف  رنما  خل ت يف لِميا العالمِر  ُ مطِؼ ب اِر  
ػر اليز     » العالـ  ِػو يلػٍ اليميِػر ػر ميػرد صػللات ك اي بػر يػرائـ  رنمػا  ػُ لػرب ال لِر ائِر

   يبرنػػا يلػػٍ أف ننظػػر إلِيػػا ب ع ػػؿ  ٗ ِمهػػف بدكنػػو أف البلػػدِف يػػزخ مػػف  ػػاِر مػػكداخ  عبػػر يػػف 
 .نبنُ مم  ب٘ مش رها

ػارة يمػدةبإضا مدِنػر لِػكف ك   ر إلٍ ِزارة شخصِات مرمكلر  ُ الملطر اللرنمػِر يلػٍ غػرار ِز
ػػارة  2015أه ػكبر 29إلػػٍ  25إلػٍ اليزائػػر مػف  يضػك ميلػس الشػػِكخ المػِد يِػػرار هكلكمػب   ِز

  ِزارة يمدة مدِنر بكردك  2016 براِر  8ك7باِرس آف ىِدالك إلٍ اليزائر العاصمر ِكمُ  يمدة
ػػػارة رئػػػِس الميلػػػس 2016 براِػػػر  02يػػػانلُ ك  31المػػػِد آٗف يِبػػػُ إلػػػٍ كىػػػراف ِػػػكمُ    ك ِز

ػػػػػػارة رئػػػػػػِس ميلػػػػػػس   20161اف يػػػػػػك  3ك 2الػػػػػػكطنُ اللرنمػػػػػػُ المػػػػػػِد هلػػػػػػكد بػػػػػػار كلكف ِػػػػػػكمُ ِز
                  2015مػػػػػب مبر 11إلػػػػػٍ  08( المػػػػػِد يِػػػػػرار ٗشػػػػػِر إلػػػػػٍ اليزائػػػػػر دامػػػػػت مػػػػػف senatالمػػػػِنا)

   2014ِزارة  كِزر الد اع اللرنمُ المابؽ المِد يػكف بِػار شػك نمكف إلػٍ اليزائػر  ػُ مػب مبر 
نلف نن مُ للكض الم كمط  ِيب أف نطكم صللر إم عمار ك  «:ك بيذ المنامبر صرح لائ٘

   .2» ؿمم   أف ننظر إلٍ اليزائر بمبدأ أنيا بلد لر ك
I-2-1- - ُ   اليانب إل صادم:  

ػػرمػػف خػػ٘ؿ   بعنػػا ٓطػػكار  طػػكر الع٘لػػات اللرنمػػِر     ِ ضػػ  يلِػػا  ال يػػاذب المكيػػكد   اليزائِر
إل صادِر   يهس الع٘لات المِامِر ال ُ لـ  عرؼ إم  رار أبدا      ػد بِف البلدِف مف النالِر 

                                                 
1
 . 7  5يل نلمو   ص  ص. ر الم  - 

2
 . 06، ص. 08، اٌؼسز  2014( ذط٠ف -Entre nous-الرمالر إخباِرر لملارة  رنما باليزائر) بِنا نا  - 
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ظلػػت  رنمػػا أكؿ ممػػكؿ  يػػارم لليزائػػر منػػذ إمػػ  ٘ؿ   مػػا يػػدا  ػػُ المػػنكات آخِػػرة  يػػُ ثػػانُ 
ك ىػػػُ إلػػػدل   1ممػػػكؿ بعػػػد الصػػػِف   لهنيػػػا أكؿ ممػػػ ثمر  ػػػُ اليزائػػػر خػػػارج لطػػػاع الملركلػػػات

إمػػ را ِيِات اللرنمػػِر ل كطِػػد ي٘لا يػػا مػػل اليزائػػر ك إثبػػات  كايػػدىا  ػػُ مِػػادِف لمامػػر يلػػٍ 
 .خارج لطاع الملركلات ك المشاِرل إل صادِر غرار ال علِـ ك الث ا ر ك الخدمات

ِد مػف    ػإف  رنمػا لػـ  مػ ل ُ ىذه الدرامػر ك بإي ماد يلٍ إلصائِات المخ للر الماللر الذهر
مػػف     بلِػػث   ػدت   مػر يشػػرة مػنر الماضػِرالطلػرة المالِػر ال ػػُ ير  يػا اليزائػر خػػ٘ؿ الخم
ػػػػر خػػػػ٘ؿ الل ػػػػرة  ك  لصػػػػلت بػػػػالُ دكؿ إ لػػػػاد   2013 2003لصصػػػػيا  ػػػػُ المػػػػكؽ اليزائِر

د آكركبُ ك نعنُ الصِف خارج إ لا دكؿبلصر آمد   ازت ك   2منيا %20آكركبُ يلٍ 
لِػػػث ال صػػػر يلػػػٍ   لػػػد أخطػػػأت  ػػػُ   ِػػػِـ إل ِايػػػات إل صػػػاد اليزائػػػرم  رنمػػػا ٓف   ك  رهِػػػا

اخ البنػػػٍ الهبػػػرل ال ػػػُ أطل  يػػػا اليزائػػػر لبنػػػ ال بػػػادؿ ال يػػػارم ك  شػػػلت  ػػػُ ال كيػػػو نلػػػك المشػػػاِرل
  يلٍ ىذا آماس  ػإف  رنمػا  عمػؿ يلػٍ  ػدارؾ مػا  ا يػا ك  3 ُ آللِر اليدِدة ال ل ِر لليزائر

الذم   مهان يا ال ُ   د يا مل اليزائر بال رهِز يلٍ إم ثمار خارج الملركلات لاكؿ إم رياع 
  ك ن  بػل ذلػؾ  2012ِشيد  طػكر  ػدِريُ خاصػر منػذ إيػ٘ف اليزائػر للصػدالر ك ال عػاكف مػنر 

الصػادرة يػف البنػؾ اللرنمػُ الم عل ػر بإمػ ثمارات اللرنمػِر المباشػرة  ػُ  مف خػ٘ؿ إلصػائِات
  :4 ِا منيا اليزائردكؿ شماؿ إ ِر

 طػػكر  ػػد ؽ إمػػ ثمار اللرنمػػُ  ػػُ  :مػػف لِػػث إمػػ ثمارات اللرنمػػِر المباشػػرة  ػػُ اليزائػػر -أ  
  ِعهػػس مػػدل أىِمػػر ىػػذه الػػدكؿ  ػػُ إل صػػاد اللرنمػػُ  خاصػػر دكؿ شػػماؿ  دكؿ ال ػػارة اٗ ِر ِػػر

  إ ِر ِا. 
Tableau n°   : Evolution des flux IDE français à destination des pays d’afrique du 

nord(Meur)   
                                    

Algérie                 -      -                 

Egypte -  .    .     .  -    .     .  -   .  -  .  

Libye -  .  -   .     .  -      .  -   .  -   .  

                                                 
1
 - Emmanuelle Santelli , les échanges franco-algerien, la nouvelle donne , sur le site  :      

        http://journals.openedition.org/sociologie/466#tocfrom2n2            
2
 - Quelle dynamique dans les relations commerciales entre la France et l’algérie, Maxime Cesbron ,  

        sur le site : /fr.linkedin.com/pulse/partenariat-franco-algérien-   

3
 : م اٗت إل صادِر ) رنما  ل اج لليزائر ك لِس العهس(  مارة بليادم يلٍ المكلل - 

                               www.noonpost.org/content/6694 
4
 -Trésor,direction général, publications des servises économiques(les investissements directs étrangers  

                en algérie), Octobre 2017, p . 02 

http://www.noonpost.org/content/6694
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Maroc    .     .     .      .  -    .     .      

tunisie   .      .     .         .     

Afrique 

du nord 

   .  -  .      .  -   .  -     .     .     .  

 Source: banque de france 

 مػػػف خػػػ٘ؿ معطِػػػات البنػػػؾ اللرنمػػػُ المكضػػػلر  ػػػُ اليػػػدكؿ أيػػػ٘ه نمػػػيؿ الم٘لظػػػات ال الِػػػر: 
   2010مػنر  239.6ل ػٍ بلغػت مػ ؼ  2012إر لاع إم ثمارات اللرنمِر المباشػرة لبػؿ مػنر 

ك بلغػػت   2016-2015ثػػـ ان عشػػت مػػن ُ   (109.7-)2014-2013ك  رايعيػػا مػػنر مػػن ُ 
ر( خػػػ٘ؿ مػػػنر 152ؿ ملِػػػكف أكرك) مػػػا ِعػػػاد 138.6  141ت   بعػػػد مػػػا هانػػػ 2016ملِػػػكف دٗك

شػػػرهر  رنمػػػِر بػػػاليزائر ك  450ىػػػذه إمػػػ ثمارات لػػػد ل  ػػػت إنشػػػاخ  . 2015ملِػػػكف أكرك مػػػنر 
 .1منصب يمؿ غِر مباشر 100.000شخص  ك  40.000 كظؼ مباشر ؿ 

  : مف لِث مخزكف إم ثمارات اللرنمِر  ُ اليزائر -ب   
  ملِػػػار أكرك 2.3 ػػػُ اليزائػػػر بمبلػػػغ المباشػػػر  اللرنمػػُ إمػػػ ثمار بلػػػغ 2016 ػػُ نياِػػػر مػػػنر   

 . 2مف ميمكع إم ثمارات اليزائِرر     ِمثؿ  بلِث  2015يف منر      ب  دـ 
 Tableau n°73 : Evolution du stock d’IDE français en afrique du nord (M eur) 

                                    

Algerie                                               

Egypte     .      .           .      .      .      .  

Libye    .         .     .     .         .  

Maroc      .       .       .       .      .      .       .  

Tunisie    .     .      .      .      .     .     .  

Afrique 

du nord 

     .       .       .       .       .       .       .  

 SOURCE: BANQUE DE FRANCE                                                                        
   

  :3إل صادِر لمامر خارج الملركلات ىُ لطايات  شملت إم ثمارات اللرنمِر
لِػػر   الصػػنايات إمػػ خرايِر   الصػػناير الغذائِػػر  الصػػناير ال طػػاع البنهػػُ   الصػػنايات ال لِك

  الطِػراف الهِمِائِر   صناير المِارات   الصناير الصِدٗنِر   مكاد البناخ ك آشػغاؿ العمكمِػر

                                                 
1
 .03، ص.  07، اٌؼسز  2014( ، ط١ف -Entre nous-الرمالر إخباِرر لملارة  رنما باليزائر) بِنا نا - 

2
 Ibid , p .  

3
 - Ibid , p . 3 . 
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ِػػر ك ك المرهبػػات اللضػػائِر  الخػػدمات المالِػػر  إيػػ٘ـ ك إ صػػاؿ  آنشػػطر الم خصصػػر العلم
  .الطالر الم يددةك    لطاع المِاهالملف البلِرر  النشاط الع ارم بناخ   ال  نِر

  :الملركلات خارج اليزائر ملاللرنمُ    يارمال مف لِث النشاط  -ج
 كهذا اليغرا ُ بلهـ مكلعيا الملركلات  خارج اليزائر مل  يارم م عامؿ أهبر  رنما  ع بر    

ر ي٘ل ي هبِػر بشػهؿ مايد لد الم ِنر ال اِرخِر الركابط ػر مػ ػُ  طػِك  مػا  مػ كرد لِػث  ا ال ياِر
ر ملِكف        لِم و  الملركلات  خارج اليزائِرر الصادرات ىِهؿ مف       بنمبر  دٗك

ر  ملِػكف        إلػٍ  صػؿ إيمالِػر ب ِمػر إمػبانِا  لِيػا   ب ِمػر إِطالِػا الثالثػر المر بػر ثػـ دٗك
ر  ملِػكف        المبِنػر  ػُ اليػدكؿ  2015لمػنر  ك ن  بػل ذلػؾ مػف خػ٘ؿ إلصػائِات دٗك

 .ال الُ

 

 

الممػػ كردة مػػف اليزائػػر خػػارج (:   أىػػـ الػػدكؿ 74يػػدكؿ رلػػـ )
ر(  الملركلات) الكلدة:ملِكف دٗك

ػػػػر  ِامػػػػِف  يبػػػػداهلل  المصػػػػدر:    لعِػػػػؿ الشػػػػراهر آكركيزائِر
 هإم را ِيِر ل يمِد إنل اح ال يارم)م اربػر كصػلِر  للِلِػر( 

  مػارس  01ميلر البشائر إل صادِر  الميلد الثالث   العػدد 
 .55  ص.  2017

 
 

I-2-1- -  ُ الث ا ُ   ال  نُ ك اللنُ ال ربكم  اليانب : 
ىػػُ ضػػمف ك   لِػػر الشػػراهر مػػل اليزائػػرمػػف أبػػرز ال طايػػات ال ػػُ رهػػزت يلِيػػا  رنمػػا  ػػُ إ لا   

كهمػا أشػرنا   2017-2013الملاكر ذات آكلكِر ال ُ  ػـ  لدِػدىا  ػُ الكثِ ػر إطػار للشػراهر 
مػػػا ىػػػُ إٗ  2007ِػػػر المبرمػػر مػػػنر اللرنمػػػِر اليزائر  ػػُ ىػػػذه الدرامػػػر مػػاللا بػػػأف إ لالِػػػر الشػػراهر 

يصػرنر  بلِث ظلت  رنما لِرصر يلػٍ   1986 لالِر ال عاكف الث ا ُ ك ال  نُ لمنر ٗ كمِل 
ف المينػػُ كال علػػِـ العػػالُ رالمنظكمػػ ػػر كال هػػِك بلػػغ يػػدد إ لالِػػات المبرمػػر  ػػُ ىػػذا  ل ػػٍ  ال ربِك

 الدكؿ 
 

2015 
 % ال ِمر

 29.15 222.85  رنما
 18.20 170.30 إمبانِا
 10.14 97.61 إِطالِا
 09.21 82.92 بليِها
مرا  06.13 56.14 مِك
 05.11 51.20 ىكلندا
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ػػد أف نبنػػُ  «يلػػٍ خطػػٍ دِغػػكؿ الػػذم لػػاؿ: مػػل اليزائػػر  رنمػػا  مػػِر.  1إ لالِػػر 800المِػػداف  نِر
لػػػكؿ لػػػكض الم كمػػػط الػػػذم ِع بػػػر ميػػػد اللضػػػارات الهبػػػرل  أف نبنػػػُ لضػػػارة يصػػػِرر ٗ  مػػػر 

إنماف أك اللػرد ىػك غاِػر ك لِمػت كمػِلر  كليػذا ِيػب أف  نلػ    بالنمكذج آمِرهُ  ِهكف  ِيا
   .      »2يلٍ بعضيا البعض  ُ نطاؽ كاملث ا ا نا 

«   Nous voulons, autour de cette Méditerranée — accoucheuse de grandes 

civilisations — construire une civilisation moderne qui ne passe pas par le modèle 

américain et dans laquelle l’homme sera une fin et non un moyen, alors il faut que nos 

cultures s’ouvrent très largement l’une à l’autre »  .            
   :طب ر مف طرؼ  رنما نذهر منيامك ِظير ذلؾ مف خ٘ؿ الكمائؿ ك إم را ِيِات ال

ٕصػػ٘ح المػػدارس العلِػػا  ػػُ اليزائػػر   2008إنشػػاخ مشػػركع صػػندكؽ ال ضػػامف آكلػػكم مػػنر  -أ
ػر ك   اليندمػر ملِكف أكرك  ُ  خصصػات أربعػر ىػُ :يلػكـ 2 بملغ يلػـك اللِػاة   العلػـك ال ياِر

ػػػراليندمػػػ ػػػارة م بادلػػػر ك  1300مػػػـ  لضػػػِرم يدِػػػد ك  11  أمػػػلرت يػػػف خلػػػؽ ر المعماِر  11ِز
 .3مشركع ٕنشاخ مؤممات

ػز يمالػر الخػر ِيِف الشػباب  ٗك مػِ ما  كمػِل  ل ِشي  -ب مػائر أنشػطر ال عػاكف الرامِػر إلػٍ  عِز
4نطػػػػاؽ الشػػػػبهر المشػػػػ رهر للمػػػػػدارس العلِػػػػا كأنشػػػػطر ال عػػػػاكف الخاصػػػػػر ب علػػػػِـ اللغػػػػر اللرنمػػػػػِر

 .                 
  يدِػػد أممػػو  بعػػد مػػا  ػػـ +PROFAS B))اللرنمػػُ–إيػػادة العمػػؿ ببرنػػام  المػػن  اليزائػػرم  -ج

ػر ميػاؿ ال علػِـ ك  طبِ ػو  ػُ    ك مِك و مف أيؿ اٗم يابر لرىانػات ال عػاكف الثنػائُ ذات آكلِك
نياز رمائؿ الده كراه   .5العالُ كالبلث العلمُ لديـ ال ن ؿ كا 

  . PROFAS C)+) طبِؽ برنام  الشراهر المؤمما ِر -د

                                                 
1
لِر ( Entre nous-باليزائر) بِنا ناالرمالر إخباِرر لملارة  رنما  -  لِر-2015يِك   2016يِك

 .3 ص.11العدد
2
 - Mohamed fadhel Troudi, L’union pour la méditerranée ( le rêve et la réalité), op cit. 

3
 . 03  ص.  04  العدد  2013(  خِرؼ Entre nous-باليزائر) بِنا ناالرمالر إخباِرر لملارة  رنما   -- 

4
  ُ بركنك شامبِركف بباِرس   04/12/2014إي ماع الثانُ للينراللهكمِر المش رهر الر ِعر المم كل ِـك  - 

   https://dz.ambafrance.org يلٍ المكلل:      إي ماع الثانُ     

5
  ُ اليزائر العا صمر   يلٍ  2016أ ِرؿ 10الدكرة الثالثر للينر اللهكمِر المش رهر الر ِعر المم كل ِـك  - 

  - https://dz.ambafrance.org المكلل:                 اللينر اللهكمِر المش رهر اليزائِرر اللرنمِر     

https://dz.ambafrance.org/
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ػػػر هبػػػرل ىػػػُ: اليزائػػػر   ػػػُ (campus france) ػػػ   مها ػػػب هػػػامبِس  ػػػرانس -ه ِػػػات يزائِر ٗك
العاصمر  كىراف  ينابر   لمنطِنر ك  لمماف   ٓنيا  شهؿ لل ر رئِمِر  ُ ال عاكف الثنػائُ  ػُ 
ر ممػ كل اللغػر اللرنمػِر لػدل الطلبػر اليػامعِِف  المِداف اليامعُ بِف البلدِف  ك اليدؼ ىك  طِك

 مشػ رؾ إرث  ػاِرخُ  ع بػر اللغػر اللرنمػِر طالب  ٓف  رنما  22.000البالغ يددىـ  اليزائِرِف
 .1بِف الشعبِف اليزائرم ك اللرنمُ

ػػػػارات -و ػػػػرم ال ربِػػػػر ك ال علػػػػِـ العػػػػالُ الي ِز ػػػػرة ال ربِػػػػر اللرنمػػػػِر :م بادلػػػػر بػػػػِف كِز                 زائػػػػرم ك كِز
 .                    20152  براِر 13إلٍ 11مف   غبِرط إلٍ  رنما ال ربِر الكطنِر لليزائر نكِرر بفِزارة كِزرة 

ػػرة ال ربِػػر الكطنِػػر ك ال علػػِـ العػػالُ ك البلػػث اللرنمػػِر نيػػاة  ػػالك بل امػػـ إلػػٍ اليزائػػر     ػػارة كِز ِز
 . 20153أه كبر  25ك  24ِكمُ 

يػانلُ  26ك 25ِزارة كِزر ال علِـ العالُ ك البلث العلمُ المِد طػاىر ليػار إلػٍ  رنمػا ِػكمُ 
20174. 

  :بِف البلدِف ميِؿ لرهِر  ن ؿ آشخاص  -ز
للصكؿ لليزائِرِف  ُ ا  ميِ٘ت لِز ال نلِذ  شريت  رنما  ُ من  منذ دخكؿ إ لالِر الشراهر  

  ك نظرا )tcontac TLS) يلٍ ال أشِرة للدخكؿ إلٍ آراضُ اللرنمِر ك  ُ آياؿ لصِرة بكامطر
 ؼ العمػؿ بكامػطرِػ  ػد  ػـ  كل الملمػكبِر  الطلبات ك ان شػار البِركلراطِػر ك لل زاِد المذىؿ لعدد 

TLS ػػـ برميػػر إيػػراخات ك  مػػيِ٘ت إمػػ ثنائِر خاصػػر بػػاليزائِرِف  2017مػػب مبر  17  ك منػػذ 
ِػػكـ لمكيػػد درامػػر الملػػؼ ك  15 ػػُ اللصػػكؿ يلػػٍ اللِػػزا   بلػػ    ضػػاخات هثِػػرة ك مػػدة ٗ  عػػدل 

VFS  مػمٍ  TLSثـ  ـ     آلِػر يدِػدة لخػدمات اللِػزا بػدؿ   5اللرنمِرإم  باؿ  ُ ال نصلِر 
globale  2018إب داخ مف منر.  

 410 522 ػـ مػن     بلِػث2016 ػُ مػنر   ضايؼ مػذىؿلرهر اليزائِرِف نلك  رنما  ير ت
 ػداكؿ   ػِ  للممػ لِدِف ال ِػاـ بعػدة رلػ٘ت إلػٍ  رنمػا دكف الػذىاب   أشرة  92000 ِيا   أشرة  

                                                 
1
 . 07المريل نلمو   ص .  - 

2
 -cooperation Algrerie-France : , sur le site : http://www.amb-algerie.fr/1532/cooperation-algerie-    

france-visite-de-travail-en-france-de-mme la ministre nouria-benghebrit 
3
 - visite en Algerie de la ministre NAJAT VALLaud- BElkacem, sur le site :   

    https://dz.ambafrance.org/Visite-en-Algerie-de-Mme-Najat-Vallaud-Belkacem 

4
  آم اذ طاىر ليار  ُ ِزارة يمؿ إلٍ  رنما يلٍ المكلل : - 

                             france-en-travail-de-visite-en-hadjar-tahar-/m-www.mesrs.dz/https:// 
5
 -Visas pour la France :des facilités exceptionnelles pour les algériens, sur le site :       

         http://www.lematindz.net/news/25388-visas-pour-la-france 

http://www.amb-algerie.fr/1532/cooperation-algerie-%20%20%20%20france-visite-de-travail-en-france-de-mme
http://www.amb-algerie.fr/1532/cooperation-algerie-%20%20%20%20france-visite-de-travail-en-france-de-mme
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  كلػػػاؿ رئػػػِس  طلػػػب لللصػػػكؿ يلػػػٍ ال أشػػػرة 417000بلػػػغ  2017ك  ػػػُ أكت  إلػػػٍ ال نصػػػلِر 
بأف يػدد ال أشػِرات لػد  ضػايؼ   Xavier Driencourt.ال نصلِر اللرنمِر باليزائر العاصمر المِد

  همػػا بػػِف ال نصػػؿ اللرنمػػُ     إلػػٍ     بنمػػبر مػػابِف  2016-2012مػػر ِف خػػ٘ؿ الل ػػرة 
ك بػػػرر ذلػػػؾ بأنػػػو إلػػػٍ ِػػػـك   بػػأف يػػػدد الػػػػ أشِرات الممنكلػػػر للطلبػػػر اليزائػػػِرِف  ػػػُ  صػػايد ثابػػػت

ال ػُ هانػت  ػُ إن ظػار ب ػاِر   1858طلب مػف ميمػكع  238لـ ِبؽ مكل  2017مب مبر 17
    مػػن   أشػػِرات الدرامػػر إر لعػػت إلػػٍ نلػػس الممػػؤكؿ أف نمػػبر   كضػػ  ك 2017مػػب مبر 06

-2015طلػػػب للدرامػػػر خػػػ٘ؿ        ػػػُ لػػػِف  ػػػـ لبػػػكؿ لػػػكالُ  2016-2008خػػػ٘ؿ الل ػػػرة 
طالػػب   بنمػػبر  23000  ك بلػػغ يػػدد الطلبػػر اليزائػػِرِف الػػذِف ِ ػػابعكف درامػػ يـ بلرنمػػا  2016
اليالِر  ُ الر بر الثالثر مف لِث   ك بيذا العدد  هكف اليزائر  الطلبر الدكلِِفمف ميمكع     

                              .1بلرنما الط٘بِر
I-2-2-   ٕخماد لرب الذاهرة ضغط  رنمِر لدِثر هكمائؿمطالب: 
إم لدثت  رنما مطالب يدِدة  ػديـ  هر يػا المزيكمػر ملادىػا أف الشػعبِف اليزائػرم ك اللرنمػُ   

  ِيمعيما  اِر  مش رؾ  ك   مثؿ ىذه المطالب  ِما ِلُ :
 يم٘خ  رنما أثناخ لرب ال لِرر( ك آلداـ = les harkis)مطالبر اليزائر بالمماح لللرهٍ -

 المكداخ بالدخكؿ ك العكدة إلٍ اليزائر.       
 .   1968ك منر 1963م رياع الع ارات المؤممر منر إ -
 . 49/51إيادة النظر  ُ لايدة إم ثمار –
 1968إيادة  عدِؿ إ لالِر  -
II -  ال دابِر اليزائِرر المع مدةيكىر الخ٘ؼ ك :  
الللػػكؿ المل رضػػر مػػف طػػرؼ  رنمػػا ل ضػػِِؽ ىػػكة الخ٘ ػػات مػػل اليزائػػر  ظػػؿ يريػػات ممػػهنر   

ػر  طالمػا لػـ  ملػؾ  رنمػا اليػرأة  ػُ امػ عماؿ الكمػِلر للػؿ يػكىر الخػ٘ؼ الػذم  للمطالب اليزائِر
خلدىـ ال اِر   ػُ مِػزاف لػكة  شعبِف (conciliation des mémoiresré)ِل ؽ المصاللر بِف ذاهرة

ك يػػكىر الخػػػ٘ؼ ىػػػك  غِػػر م ها ئػػػر  ػػربط بػػػِف مم عمر)بهمػػر المػػػِـ( ك ممػػ عمر)بل   المػػػِـ(  
  مػػف أيػػؿ مػػف غِػػر نلػػاؽ؟ ممػػ مرة  رلػػٍ إلػػٍ الصػػلاخ هِػػؼ نكلػػؼ لػػرب الػػذاهرة ل ل ِػػؽ صػػدالر

   بِد  رنما. ؿلك الل هؿ   ك  ل ِؽ شراهر إم را ِيِر  ُ لكض الم كمط
                                                 
1
 - Ibid . 
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II-1-  يكىر الخ٘ؼ:  
إي ذار يف اليرائـ ال ػُ ار هب يػا   ظؿ باِرس  معٍ ك  عمؿ ياىدة مف أيؿ إغراؽ مطلب    

ػػػػػػػػغ المطلػػػػػػػػب اليزائػػػػػػػػرم مػػػػػػػػف مل ػػػػػػػػكاه.                           ػػػػػػػػُ ممػػػػػػػػ ن ل مللػػػػػػػػات مع ػػػػػػػػدة ك مثِػػػػػػػػرة لليػػػػػػػػدؿ  ل لِر
ػػكف ضٗ ىػػـ مػػف ك   اٗي ػػذار ميانػػر للرنمػػا كفٗ ِع بػػر  إف  اليزائِر بػػؿ   لبِػػؿ مػػف ِطالػػب بػػال عِك

نمانِا  ع٘ لضاِرا كأخ٘لِا كلانكنِا ِركنو ك أنػو مػف غِػر   ال صادِا لبؿ أف ِهكف مِامِا أك  كا 
 ك  اّنِػػػر ليعػػػؿ اللاضػػػر ِخ ػػػزؿ الماضػػػُالممهػػػف إيمػػػاؿ البراغما ِػػػر أك النلعِػػػر أك المصػػػللر 

ػػات متمػػِوم ِلػػُ اليزائػػر    ػػد ظػػؿ الشػػعب   ٗك ِم لضػػر  رمػػبا و  ِ ياىلػػو ال ػػُ  عػػددت  ذهِر
 مػػِؿ لبػػر المػػؤرخِف إلػػٍ كل نػػا اللاضػػر  نظػػرا  ظلػػت   بعضػػياب عػػدد اليػػرائـ اللرنمػػِر يػػا كاِرخ

ك  اليرائـ ال ُ ار هب يا  1945مام  8لبشاي يا ال ُ بلغ صداىا العالـ برم و   ك ن صد ألداث 
ك  ببػػػػاِرس 1961بر أه ػػػػك  17الشػػػػرطر اللرنمػػػػِر  ػػػػُ لػػػػؽ الم ظػػػػاىِرف اليزائػػػػِرِف  ػػػػُ ألػػػػداث 

ػر  ػر اللرنمػػِر بمنط ػر رلػاف  ػُ الصػلراخ اليزائِر بمنامػػبر  ك العاىػات ال ػُ خلل يػا ال يػارب النكِك
  يػػدد الػػرئِس اليزائػػرم طلبػػو للرنمػػا لهػػُ  ع ػػذر يػػف 2017لٖمػػ  ٘ؿ مػػف مػػنر  55الػػذهرل اؿ
 . يرائميا

ٗ  رلػػٍ إلػػٍ ممػػ كل الثػػػ ر الهاملػػر   صػػدالر مائعػػر إلػػٍ يػػدـ إي ػػذار  رنمػػا يػػف يرائميػػامِضػػلُ 
ػػر دائمػػا لاضػػرا  ػػُ ذاهػػرة آيِػػاؿ    ػػاليركح نلمػػِر  الم بادلػػر بػػِف الطػػر ِف   ٓف الماضػػُ المِر

ػرالمشاير   يز  نزؼ ك   ممػا يعػؿ اللرنمػِر بميػرد مصػاد ر هػؿ مػا لػو ي٘لػر مػل الثػكرة اليزائِر
 ـ مكالليا.دياليزائر  طبؽ  دابِر ل

II-2-   اليزائِررال دابِر: 
مكؽ الدكلِر ك الرأممالِر العالمِر منذ  كلُ الػرئِس بك للِ ػر اللهػـ مػنر لر باط اليزائر بارغـ إ   

 مػػعٍ بػػؿ  ممػػألر إي ػػذار اللرنمػػُ لليزائػػر يػػف ل بػػر إمػػ عمار     يػػُ لػػـ   بػػؿ طػػُ 1999
  لمهامػػب ك مصػػال كظِػػؼ ىػػامش المنػػاكرة الم ػػاح أماميػػا رغػػـ الضػػغكط الدكلِػػر المرهػػزة ل ل ِػػؽ 
ضػػِر الللمػػػطنِر ك يدِػػدة  ػػُ المػػػالر العالمِػػر ك نصػػرة ال ضػػػاِا الدكلِػػر العادلػػر  يلػػػٍ رأمػػيا ال 

للمطالبػػر بعػػالـ م عػػدد آلطػػاب   الصػػلراخ الغربِػػر   ع بػػر ىػػذه المطالػػب يػػزخ مػػف اللػػراؾ الػػدكلُ
ب ف دكؿ الينػػػك  ػػػكازف بػػػِ أهثػػر امػػػ  رار ك يدالػػػر مػػف النظػػػاـ آلػػػادم ال طبِػػر  الػػػذم هػػػرس الػػ٘

ىذا ِعنُ أف اليزائر  ع مد ك بشهؿ إم را ِيُ يلٍ ىذا إن ماخ  الل ِرة ك دكؿ الشماؿ الم  دمر 
اللرهػػر الدكلِػػر    ك إلػػٍالمِاممػػُ الػػدكلُ الم ضػػارب  لٖل صػػاد الرأمػػمالُ إمػػ غ٘لُ مػػف ييػػر
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ل  ل ل ِػػؽ مهامػػب ِرر مػػف ييػر أخػػر المناىضػر لظػػاىرة اليِمنػػر إل صػادِر ك المِامػػِر ك العمػػه
ي٘ل يػا بػال كل الدكلِػر م زامنر  يعليا  م لِد مف انخراطيا العالمُ  ُ ديـ م ارب يا  ػُ  عِرػؼ 

  خصكصػػػا اللرنمػػػِكف الػػػذِف ِر ضػػػكف بنػػػاخ ي٘لػػػر 1أماميػػػا ال ػػػكة ك ال لػػػاكض مػػػف مكلػػػل الهبػػػرل
الػرئِس اليزائػرم م كازنر مل اليزائر   مهنيا مف  ل ِؽ مصػالليا ك أىػدا يا  كىػك مػا يبػر ينػو 

ػدكف منػا إنل ػاح المِامػُ ك إل صػادم   ك  « ب ػكنس   لػِف لػاؿ 5+5بك للِ ر  ُ لمػر الػػ   ِر
ػػػػػػػد مػػػػػػػنهـ ديػػػػػػػـ مشػػػػػػػ                        نػػػػػػػُ إل صػػػػػػػاد أيطِػػػػػػػؾ مِامػػػػػػػر.  أم مبػػػػػػػدأ أيطِ » اِرعنا إل صػػػػػػػادِرنِر

ل ل ِػػؽ ىػػذه آىػػداؼ إمػػ را ِيِر   يملػػت اليزائػػر يلػػٍ  لمػػِف ي٘لا يػػا إل صػػادِر مػػل دكؿ 
مف خارج ك داخػؿ إ لػاد آكركبػُ   ال ػُ ٗ زالػت  نػا س  رنمػا ك   امػميا المنػا ل ال ػُ هانػت 

ػػػػا خاصػػػػر هػػػػؿ مػػػػف: ينِيػػػػا مػػػػف اليزائػػػػر  ِػػػػات الم لػػػػدة  الصػػػػِف  إِطالِػػػػا   هكِر الينكبِػػػػر   الٗك
ميلػػػػػػػر  نكضػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا ال نػػػػػػػا س بإي مػػػػػػػاد يلػػػػػػػٍمِرهِػػػػػػػر  ألمانِػػػػػػػا   رهِػػػػػػػا ك دكؿ أخػػػػػػػرل  ك آ

(Tresor)الخِزنر
 .2017  رة المدامُ آكؿ مف منر خ٘ؿ   ر ِب زبائف ك ممكلُ اليزائر  ُ 2

Tableau n°75 : Classeent des   premiers fournisseurs de l’algerie( S1     )  

 Montant  des 

importations(Musd) 

Evolution(%) 

S1)    /     ( 

Part de 

marché(s1/    ) 

Evolution de la 

part de marché 

S1(2016      ) 

Chine       .       230 bps 

France      -  .    .   -290 bps 

Itali      -  .    .   -310 bps 

Allemagne        .    .   110 bps 

Espagne      -  .    .   -140 bps 

Turquie           .   30 bps 

Rép-de corée        .    .   220 bps 

USA     - .    .   -10 bps 

Argentine       .    .   80 bps 

Brésil       .    .   80 bps 

Source : douane française 

  لا ظػػػت  رنمػػػا يلػػػٍ مر ب يػػػا الثانِػػػر ممػػػكؿ رئِمػػػُ  لليزائػػػر   بعػػػد مػػػا ا  هػػػت منيػػػا الصػػػِف
خػ٘ؿ المدامػُ آكؿ        ك بلغت لص يا  ُ المكؽ اليزائِرر نمػبر  2013الصدارة منر 

ر 1955  بمبلػغ 2017مف منر  بػأهثر مػف  بِنمػا الصػِف لػد زادت مػف  عمِػؽ اللػارؽ ملِػكف دٗك
ر 4588ضػػعلِف ب ِمػػر  ػػر خػػ٘ؿ نلػػس الل ػػرة   ػػُ المػػػكؽ  ملِػػكف دٗك                .     بنمػػػبر اليزائِر

                                                 
1
 المابؽ.  ر  يلٍ نلس المكللبف شِ   الع٘لات اليزائِرر اللرنمِر ك رممألر ال كبر الهكلكنِالِريصاـ  - 

2
 -Ambassade de France en Algérie,service économique regional( dossier suivi par Guillaume Dufour ,  

   Alger le 13 septembre 2017,p. 03 
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خمػرت  رنمػا  2016  منذ نياِر منر (trésor)ك لمب إلصائِات الصادرة يف ميلر الخِزنر 
   1ن طػر لايدِػر 156  بِنمػا ربلػت الصػِفن طػر لايدِػر 137مف لص يا ال ياِرر  ػُ اليزائػر 

 1639بالصػػِف بمبلػػغ   ػػُ المر بػػر الثالثػػر غِػػر بعِػػدة يػػف  رنمػػا م ارنػػر  ػػُ لػػِف  ب ػػٍ إِطالِػػا
ر    2016ذهكرة  ػُ اليػدكؿ م ارنػر بمػنر مػدكف أف ننمٍ   دـ لصص ب ِر الػدكؿ ال ملِكف دٗك

ػا الينكبِػر (2017ك الرابعر منر 2016) المر بر الخاممر منر يلٍ غرار ألمانِا ) المر بػر ك هكِر
 .(2017ك المابعر منر   2016 العاشرة منر

  م ص  بلِث  أكؿ زبكف لليزائرطالِا يلٍ مر بر إِ مف لِث زبائف اليزائر    د لا ظت أما 
  هما إمػ مرت   2مف صادرات اليزائر%12.3مف صادرات اليزائر   أما  رنما  م يلؾ  17.2%

ِات الم لدة آمِرهِر   ُ ال نا س ٗم صاص صادرات اليزائر  ك  كطِد  هؿ مف إمبانبا ك الٗك
 :3ي٘لا يا مل ىذا البلد الم كمطُ الناش   ك نلصؿ  ُ ىذه هاّ ُ

ِات الم لدة آمِرهِر أكؿ زبػكف لليزائػر مػنر  -   كالثالػث   2015  ك المػابل مػنر  2013الٗك
 . 2017ىذه المر بر منر ك لا ظ يلٍ  2016منر 

   يلػػٍ ال ػػكالُ 2017  2016ك ثػػانُ زبػػكف لمػػن ُ  2015أكؿ زبػػكف لليزائػػر مػػنر  إِطالِػػا - 
 .هما ِكضلو اليدكؿ المكالُ

Tableau n°76: Classeent des   premiers clients de l’algerie( S1/2017)  

 Montant des 

exportations(Musd) 

Evolution(%) 

S12016-

S12017 

Part dans le total des 

exportations 

algériennes(s1/2017) 

Evolution de la 

part  

S1(2016/2017) 

Italie        .     .   -240bps 

France        .     .   120 bps 

Espagne           .   -270 bps 

USA        .    .   30 bps 

Brésil           .   80 bps 

Pays-Bas        .    .   230 bps 

Turquie       .    .   40 bps 

G-Bretagne       .    .   70 bps 

Belgique       .    .   00 bps 

Inde           .   70 bps 

Source : douane française 

                                                 
1
 -Ibid , P . 02. 

2
 - Ibid , p.03. 

3
 -Trésor, dirèction général, publication des servises économiques,(le commerce bilatéral France- 

    Algérie en 2016), Juillet 2017 , p. 03. 
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  يػػػُ مػػف لػػػارات لِػػػث  شػػهِلر الػػػدكؿ ال ػػُ   عامػػػؿ معيػػا اليزائػػػر ك المػػذهكرة  ػػػُ اليػػدكؿ   مػػفك 
هػػػػػامخ للػػػػػر آمػػػػػِا ك أكركبػػػػػا( ك  ػػػػػُ ممػػػػػ كاِات مخ للػػػػػر مػػػػػف ال  ػػػػػدـ  -شػػػػػماليا ك ينكبيػػػػػا -) أمِر

بإضػا ر إلػٍ الع٘لػػات إل صػادِر ال ػػُ   مػُ إلػػٍ  هػ ٘ت إل صػادِر مخ للػػر  ك  ن  إل صػادم
كىػػػذا ِعهػػػس  بركمػػػِا منػػػذ إمػػػ  ٘ؿ ك ممػػػكؿ رئِمػػػُ لليزائػػػر بالع ػػػاد العمػػػهرم.  ػػػربط اليزائػػػر

 المِامر اليزائِرر منذ إم  ٘ؿ  ُ  ؾ  بعِ يا المطل ر للرنما.
  .اّ اؽ المم  بلِر بِف البلدِف ك دكايُ ال  ارب مدل نياير ال دابِر الم خذة : الررع الثالث

   I- مدل نياير ال دابِر الم خذة : 
الشػػهؿ اليدِػػد الػػذم ظيػػرت بػػو الم غِػػرات الدكلِػػر ك إللِمِػػر  رضػػت يلػػٍ  رنمػػا ضػػركرة      

الللػػاظ يلػػٍ ي٘ل يػػا مػػل اليزائػػر ك  ػػُ يمِػػل الميػػاٗت ٗب ائيػػا يلػػٍ النمػػكذج اللرنمػػُ  ٓف 
مػا  المماس  ُ يزخ مف صرلو ِعنُ انيِار هؿ البناخ  ك لذا ماريت باِرز إلٍ إصػ٘ح ك ان ػاذ

ت ال ػُ يػاخت بيػا مف خ٘ؿ ال معف يلِا  ُ ىذه ال دابِر ِيب إن اذه     رنمػا  ِثِػر  يػدة  مػاٗؤ
 مػػػ كيب مػػػف اليزائػػػر الع ٘نِػػػر  ػػػُ إِيػػػاد الللػػػكؿ ك ٗ ِهػػػكف ذلػػػؾ إٗ بإمػػػ لادة مػػػف  يػػػارب 

 نم خلص ما ِلُ :الماضُ   أما بالنمبر لل دابِر اللرنمِر 
كيكدىػػا  ػػُ لطايػػات الملركلػػات ىػػُ إمػػ را ِيِر  رنمػػِر ٕثبػػات إى مػػاـ بإمػػ ثمار خػػارج  -

  إدارم ك ال لهـ  ِو. إش راؾ  ُ ال مِِرخدما ِر لضماف 
ر اللغػػػر اللرنمػػػِر   أم  - ػػػر ك ال علػػػِـ اليػػػامعُ ك  طػػػِك إي مػػػاد يلػػػٍ إصػػػ٘ح المنظكمػػػر ال ربِك

ػػر ك نشػػر الث ا ػػر اللرنمػػِر  ػػ ُ أيِػػاؿ ٗ  عػػرؼ لدامػػر الثػػكرة الريػػكع إلػػٍ  رنمػػر المػػدارس اليزائِر
   اليزائِرر يِدا.

ر بعض الصنايات - ػر ٓف المي مػل  الخكض  ُ  طِك  ُ اليزائر للمِطرة يلٍ المػكؽ اليزائِر
 لمن كيات اللرنمِر.زائرم ىك آهثر إم ي٘ؾ لالي
ػػػػر لمنػػػػل أم لضػػػػكر  - ر ك نشػػػػر ال هنكلكيِػػػػر اللرنمػػػػِر  ػػػػُ الصػػػػنايات اليزائِر إى مػػػػاـ ب طػػػػِك

  لصنايات أخرل مف غزك المكؽ اليزائِرر.
ػػر الطػػاىرة  ربمػػا ىػػك  – ك أمػػا المطالبػػر المػػماح بعػػكدة اللرهػػٍ ك الػػدخكؿ إلػػٍ آراضػػُ اليزائِر

ض بطِر ػػر مشػػركير طب ػػا ك لمػػب اي  ادنػػا    خػػداع ؟   ل ػػٍ  ػػ مهف  رنمػػا مػػف مطالبػػر ال عػػِك
: ضػػػمانات الل ػػػكؽ المه مػػػبر ك  لػػػت ينػػػكاف مػػػف إ لالِػػػات إِلِػػػاف مػػػف البػػػاب الرابػػػل 12للمػػػادة 

 هلػػؿ اليزائػػر داخػؿ أراضػػِيا بػػدكف أم  مِِػػز  « ال عيػدات المػػاب ر   ال ػػُ صػِغ نصػػيا همػػا ِلػُ:
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ال م ل ال اـ بالل كؽ المكركثر هما هانت لبؿ   ِرر المصِر  ك لف ِلـر ألد مف ىذه الل ػكؽ إٗ 
ض الها ُ الملدد مف لبؿ   .1 »إذا لصؿ يلٍ ال عِك

ػػػر خاصػػػر مػػػف اليامعػػػات ك المػػػدارس العلِػػػا ك   شػػػيِل ىيػػػرة الطب ػػػر المث لػػػر مػػػيِؿ ك  – اليزائِر
المعاىد لديـ إم ثمارات اللرنمِر المعاصرة) يصر  لدم إي٘ـ ك إ صاؿ( ك  ُ لطايات 

 شػيِل الييػرة   خدما ِر لمامر هالصلر  ك ىك نلس العمؿ الذم لامت بو  رنما أِػاـ إلػ ٘ؿ
 ٍ ال ل ِر للنيكض بإل صاد اللرنمُ.مف أيؿ بناخ البن

ل شػػمؿ  البلػػدِف إ مػػاع دائػػرة الشػػراهر بػػِف ك مػػف ييػػر أخػػرل ك لمػػب ال يػػارب المػػاب ر    ػػإف -
مػؿ الميػايِرف الػذم االخكاص   لد ِشهؿ  ُ المم  بؿ كمِلر ضغط يلٍ اليزائر  ضػاؼ إلػٍ ي

ػػر  ٓف مِػػزة إل صػػاد  كمػػِلر نايعػػر ا خذ ػػو  رنمػػا  ػػُ هثِػػر مػػف المػػرات لصػػد المطالػػب اليزائِر
   يػذه المؤممػات اليزائرم ىك ال صاد يائ٘ت   خاصر بعد ما ملهت اليزائر النظػاـ الرأمػمالُ

ػر  إل صادِر آهثر إر باط بال هنكلكيِر اللرنمػِر  بػؿ ىػُ  ػركع ملِطِػر  ابعػر للصػناير المرهِز
ػػر للػػد  ضػػغ   بلرنمػػا  همػػا لػػدث بػػِف اللهكمػػر  نمػػا ر لرضػػكخ لمطالػػب ط يلػػٍ اللهكمػػر اليزائِر

اللرنمِر ك رياؿ آيماؿ) البا ركنا( الذِف ضغطكا يلٍ إِلِزم ل غِِر المِامر مل اليزائر بعد 
ك ممهف أف   2 ُ اليزائر ل أمِف مصالليـ إل صادِر ك ال ياِرر ل هكف أهثر مركنر إم  ٘ؿ 

ػػػر كمػػػِلر ضػػػغط يلػػػٍ ال ػػػرارات    خػػػذ  رنمػػػا مػػػف إطػػػارات الممػػػِرة للمشػػػاِرل إل صػػػادِر اليزائِر
ػػر ال ػػُ ٗ   ماشػػٍ مػػل آىػػ داؼ اللرنمػػِر  همػػا ضػػغط العمػػاؿ اليزائػػِرِف  ػػُ المييػػر  ػػُ اليزائِر

   مف إيبػار المػلطات اللرنمػِر يلػٍ  مػكِر كضػعِا يـ  ك اللصػكؿ يلػ1973ٍشير مام منر 
ل كليـ الميضكمر مف طرؼ البا ركنا اللرنمِر  لِف لامكا بإضراب  ُ مصنل ركنك للمػِارات   

  كلعيا ك انت  خشٍ يكالبو   خاصر ك أف  بمثابر الصدمر للملطات اللرنمِر ال ُ لـ هاف الذم
  » 3 .معامؿ ركنك للمِارات  صاب الصنايات اللرنمِر بالزهاـ يندما  عطس« ىناؾ مثؿ ِ كؿ

ك إف هانػػت  بػػدم نػػكع مػػف ال  ػػارب    بػػالنظر إلػػٍ ال ػػدابِر الم خػػذة مػػف الطػػر ِف بصػػلر يامػػرك 
م ارنر مل كضعِات ال عاكف الماب ر   إٗ أنيا لِمت يلٍ  كا ؽ  اـ ما لـ  مس يػكىر الخػ٘ؼ  

بػػػػذهر ألػػػػداث   1962 – 1830اللرنمػػػػِر  ؿ يلػػػػٍ  يمِػػػػؿ الػػػػذاهرة إمػػػػ عماِرر رنمػػػػا  عمػػػػ ٓف
                                                 

               إي٘ف مبدأ ال عاكف إل صادم ك المالُ   الباب الرابل   إ لالِات إِلِاف   بف ِكمؼ مف 12المادة   - 1
 107ص.، بف خدة   مريل مابؽ              

2
 -- Salah mouhoubi, op cit , p.152. 

3
 312يمار بكلكش   مريل مابؽ  ص.  - 
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ػػ٘ت الشػػعب  شػػ رؾ الػػذم يمػػل الشػػعبِف اللرنمػػُ ك اليزائػػرم  ال ػػاِر  الم دكف ذهػػر متمػػُ ك ِك
صنعو رياؿ  اليزائرم مف غطرمر المم عر اللرنمُ    يذا يلكد ِيب إلرار بو   ٓف ال اِر 

دِػدة ىػك ال خلػُ ك  ػ   أخػرل ي الصػللر طػُ  خلدكا أمماخىـ  ُ ذاهرة أيِاؿ بنكا بيا ىِك يـ  
 .  الشعب اليزائرميلٍ يزخ مف ىكِر 

  ىذه آىداؼ الخلِر  لرض يلٍ اليزائر ال رهِز يلٍ  يارب الماضُ  ُ ي٘لا يا مل  رنما  
ر اليانػػػػب إل صػػػادم مػػػل  رنمػػػا  ك هكلمػػػر اليانػػػػب  ل ػػػٍ ك إف هانػػػت اليزائػػػر رضػػػِت ب طػػػِك

ر خاصػر المِامُ للللاظ يلٍ صػمت الػرأم العػاـ اليزائػرم  ل ػٍ ٗ  عرلػؿ إمػ ثمارات اللرنمػِ
ر  إل صاد اليزائرم  ػر ك ىذا لف ِغِر  ُ مِػزة  خارج لطاع الملركلات ل طِك الع٘لػات اليزائِر

           1يامر لما  هكف م صادمر هكف يِدة  ُ صمت   ك  هكف   ُ المم  بؿ  لد اللرنمِر
« Ces relations  sont particulièrement bonnes quand elles sont secrètes, et beaucoup  

     plus heurtées quand elles sont publiques » 
ك مػػف ىػػذا المنطلػػؽ يلػػٍ اليزائػػر أف  مػػ لِد مػػف  ياربيػػا  ػػُ  عاكنيػػا مػػل  رنمػػا ل ػػٍ  لػػا ظ    

 يلٍ  مامهيا ك  لاكض مف مكلل لكة ك ذلؾ بػ:
 ك ضل مِهانِزمات مدركمر ك ىاد ر لٖم لادة مف اليالِر اليزائِرر  ُ الميير   -
 ربط آبلاث اليامعِر بإل صاد الكطنُ  -
ف ك  رلِر اللرد ك ايداده للمماىمر  ُ   نمِر  - ر المنظكمر اليامعِر ك  كيِييا نلك  هِك   طِك
 إل صاد     
 (.OMCالعالمِر لل يارة)إمراع لٖنضماـ إلٍ المنظمر  -
 ينب الللكؿ المِامِر للمشػاهؿ إل صػادِر  ك إمػناد آمػر ٓىػؿ إخ صػاص  ك ٗ ِ ل ػؽ  -

  ِشرؼ يلٍ ذلؾ. أهادِمُ إل صادم ذلؾ إٗ ب شهِؿ ميلس يلمُ
II-    اّ اؽ المم  بلِر بِف البلدِفدكايُ ال  ارب ك 
II-1- دكايُ ال  ارب اللرنمُ اليزائرم 
           الييػرة  ػُ خاصػر الم مثلػر اٗي مايِػر الػركابط كىػُ أٗ   الػركابط كألػكل بأشػد ِػر بط البلػداف 
مِ٘ػِف المػكاطنِف المزدكيػُ الينمػِر ك العمػاؿ الميػايِرف الػذِف  الم مثلػر  ػُ ث ا ِػرال ركابطالػ ك

إف إن مػاخ البلػداف إلػٍ  ل صػاد العػالمُ  آمر الػذم ِعػد إمػ ثناخ  ػُ إأهثر  أهثر ِ ربكف البلدِف

                                                 
1
-AKRAM  BELKAID,France-Algérie ,   ans d’histoires secrètes(tome  ), sur le site : 

                 www.monde-diplomatique.fr/2017/10/BELKAID/57994 
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 إللػػِـ البلػػر آبػػِض م كمػػط  ػػُ ضػػل ِف م  ػػابل ِف بِنيمػػا ممػػر إمػػ را ِيُ ِلػػرض يلػػٍ البلػػدِف
  كلِد لك يما نظرا لٔمباب ال الِر:

  ٓنيمػا ِ عػػاف يلػػٍ هػؿ طػػرؼ ِػديـ لػػكة الطػػرؼ آخػر  ػػُ لػػكض البلػر آبػػِض الم كمػػط - 
. ضل ِف م  ابل ِف  ك بذلؾ ِهكف ال عاكف بِف  البلدِف لدر مل ـك

اليزائػر صػػماـ أمػف ينػػكب  رنمػػا ك أكركبػا يامػػر مػف ظػػاىر ُ إرىػػاب ك الييػرة المػػِرر   ػػُ  -
 لِف  ل اج اليزائر إلٍ ديـ ك ممايدات  رنمِر أكركبِر لل صدم ك ال  لِؿ منيما.

ر إل صػػادىا ل ػػ اليزائػػر بلايػػر إلػػٍ  رنمػػا - ثػػـ ٍ  نػػدم  أهثػػر  ػػُ إل صػػادم آكركبػػُ ل طػػِك
 ػػ مهف مػػف إنضػػماـ إلػػٍ منظمػػر ال يػػارة العالمِػػر  بِنمػػا  رنمػػا بلايػػر إلػػٍ اليزائػػر  العػػالمُ  ك

 ِر ِػػػػر ك أىمِػػػػر مكلعيػػػػا ظػػػرا لمهانػػػػر اليزائػػػػر  ػػػػُ ال ػػػارة إللمػػػِطرة يلػػػػٍ آمػػػػكاؽ إ ِر ِػػػػر   ن
 اليغرا ُ.

ف  الثػػػػركات  ملػػػػؾ اليزائػػػػر ديػػػػائـ إل صػػػػادِر ىامػػػػر   الممػػػػالر الشامػػػػعر ك للػػػػر يػػػػدد المػػػػها - 
ك ر البنػػػٍ ال ل ِػػػر الم٘ئمػػػر ك ػػػرة الِػػػد العاملػػػر   ػػػ الطبِعِػػػر الم نكيػػػر ك  ػػػُ م ػػػدم يا الملركلػػػات 

  . مايد  رنما يلٍ  كمِل إل صادىا خارج ال ارة آكركبِر  ُ المم  بؿ  للنشاط إل صادم
إلٍ مِامر  ك إنشغاؿ بالمشاهؿ الداخلِر طكر إنطكاخ  خركج المِامر الخاريِر اليزائر مف -

منط ػر المػالؿ إ ِر ػُ ك  غػرار المبادرة الدكلِر ك المعُ  ُ لؿ بعض المشاهؿ إللِمِر يلػٍ
 .  ِؤمف المصال  اللرنمِر  ُ ىذه المناطؽلِبِا
يلػػٍ غػػرار    يػػاه بعػػض ال ضػػاِا الدكلِػػر المكلػػل اليغرا ػػُ كلػػد المصػػللر المشػػ رهر للبلػػدِف  -

لل عبِػػػر يػػػف ر ضػػػو ل ػػػرار  06/12/2017ِر  الػػػرئِس اللرنمػػػُ مػػػف اليزائػػػر العاصػػػمر ِػػػـك  صػػػ
ال اضػػُ بن ػػؿ المػػلارة آمِرهِػػر إلػػٍ ال ػػدس ك اي برىػػا ياصػػمر  الػػرئِس آمِرهػػُ دكنالػػد  رامػػب

 .1ٕمرائِؿ
   ال عػػػاكف بػػػػِف 2 ػػػُ منط ػػػر غػػػػرب الم كمػػػط (اليزائػػػػر ك  رنمػػػا)الممػػػؤكلِر المشػػػ رهر للبلػػػدِف -

ٓف غػػرب الم كمػػط ىػػك  بػػات أمػػر ملػػركض يلػػٍ البلػػدِف الطػػر ِف مػػف أيػػؿ لماِػػر ىػػذه المنط ػػر
 الرابط بِف البلر الم كمط ك الملِط آطلمُ. إم را ِيُ بمثابر الممر

II-2-  اّ اؽ المم  بلِر بِف البلدِف 
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 06/12/2017(   نشرة آخبار لِـك  A3) لناة النيار  لناة  لنكات ال للِزكف الكطنِر اليزائِرر - 

2
 - khalfa Mameri,Orientations politiques de l’Algérie ,op cit,p.   . 
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يلػػػٍ البلػػػدِف الػػػركابط ال ػػػُ  رضػػػيا ال ػػػاِر  ك الطبِعػػػر مػػػف البػػػدِيِات الممػػػلـ بيػػػا ال ػػػُ  لػػػرض 
الػذم هػاف   المضُ لدما  ُ ال عػاكف المشػ رؾ بلهػـ اليػكار  ػُ لػكض البلػر آبػِض الم كمػط

يامؿ مباشر  ُ إم عمار اللرنمُ لليزائر  ك يمؿ يلػٍ إمػ طاف ك  طبِػؽ مِامػر إنػدماج 
ر الشػػبو إي مػايُ ك إل صػػادم معػػا  ممػػا أدل إلػػٍ  م ػِف الػػركابط الث ا ِػػر ك ال بعِػػر إل صػػادِ

مطل ر للرنمػا  ك ىػذا زاد مػف لابلِػر إنػدماج اللػرد اليزائػرم  ػُ المي ػل اللرنمػُ بم٘مػر من طعػر 
 النظِر  ك  نمِر الث ا ر إم ي٘هِر للمن كيات اللرنمِر  ُ آمكاؽ اليزائِرر.

عدة  ك بالنظر إلٍ طبِعر ال طكرات ال ُ شيد يا الع٘لات اللرنمِر اليزائِرر يلٍ مخ لؼ آص 
 يُ لف  خرج يف نطاؽ  أمِف المصِر المش رؾ للبلدِف  ُ لكض البلػر آبػِض الم كمػط  ك 

ك خصكصػػا مػػا  يلػػٍ ىػػذا آمػػاس  ػػإف دكايػػُ ال  ػػارب بػػِف البلػػدِف أضػػلت أهثػػر مػػف ضػػركرة 
ػػر ك مػػيؿ يلػػٍ مػػد يمػػكر هِلرضػػو  لػػدم إيػػ٘ـ ك إ صػػاؿ   لِػػث صػػار  كهػػب آرض لِر

باي بارىػا مرهػز ث ػؿ الػرابط  منط ر الم كمطِر  لهػف ىػذا إخ ػراؽ للمنط ػرال عاكف مل دكؿ خارج ال
   ك مػػف ىػػذا المنظػػكر ِيػػبك  لهِػػؾ لػػكل الػػدكؿ الم كمػػطِر بػػِف الملِطػػات ك ال ػػارات آربعػػر 

 ػػريِ  منطػػؽ الع ػػػؿ  ػػُ  يػػػاكز الخ٘ ػػات دكف إضػػرار بػػػالطرؼ الضػػعِؼ  ِب ػػػٍ ىػػك إطػػػار 
 البلدِف. آمثؿ ّ اؽ مم  بلِر كايدة بِف

 .خالص  الرصل الثاني
ىذه الل رة يدة م غِرات دكلِػر ك أخػرل داخلِػر مػاىمت  ػُ  لدِػد كييػر بعػد  خلِيػا يػف ير ت  

إِدِكلكيِر إش راهِر  أم٘  ُ إِياد كضػعِر إل صػادِر م٘ئمػر   أمػا الم غِػرات الدكلِػر  مثلػت 
ػر بنظػاـ رأمػمالُ  لهػؾ إ لػاد المػك ِ ُ ك زكاؿ إشػ راهِر   ك بػركز   ُ  هػ ٘ت إل صػادِر لِك

ك أمػػػا الم غِػػػرات الداخلِػػػر  خػػػص  .1992مػػػنر  كركربػػػُآ لػػػاد إ لػػػكم ك منمػػػيـ  يلػػػٍ غػػػرار
ِ ػػػر ال عددِػػػر اللزبِػػػر ك نظػػػاـ إل صػػػاد  1989اليزائػػر  مثلػػػت إصػػػدار أكؿ دمػػػ كر يزائػػػرم مػػػنر 

 المكؽ.
بب مػػػكخ آكضػػػاع آمنِػػػر  ػػػُ بمػػػ  باطػػػأت اليزائػػػر للػػػدخكؿ  ػػػُ شػػػراهر مػػػل إ لػػػاد آكركبػػػُ 

ػػر ك ال ضػػم يا  ػػُ  اليزائػػر مػػنكات ال مػػعِنات  ممػػا د ػػل  رنمػػا لل ػػدخؿ  ػػُ أكربػػر آزمػػر اليزائِر
إطار أكركبُ  ك هاف ىذا يامؿ مايد يلٍ إبراـ إ لالِر الشراهر بِف اليزائر ك إ لاد آكركبُ 

 . 2005  ك دخلت لِز ال نلِذ منر  2002منر 
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 ػػػػُ  ممػػػػاىمر رغػػػػـ أف إ لالِػػػػر أبرمػػػػت بػػػػِف  ه ػػػػؿ إل صػػػػادم ك اليزائػػػػر    ػػػػد هػػػػاف لليزائػػػػر    
 برشػلكنر لنػدكة ال لضػِرم ال  ِرػر لػكؿ  آكلِػر يػام٘لظا   ك أبػدت آشػغاؿ ال لضػِِرر للنػدكة

 ػػػُ الميػػػاؿ آمنػػػُ ك الميػػػاؿ إي مػػػايُ الث ػػػا ُ  همػػػا  ػػػـ ال رهِػػػز يلػػػٍ  آكركبػػػُ لٖ لػػػاد
 زائر  ُ الملاكضات.خصكصِر الي

 ممهت اليزائر ببنكد إ لالِر الشراهر آكركبِر  را ضر ال مرع  ُ إ خاذ مكلػؼ  يػاه المِامػر    
أبدت ر ضيا المطلؽ لمشركع إ لاد مف أيؿ الم كمط   باي باره مشركع  ماآكركبِر لليكار   ِ

  رنمُ ىمش اليزائر.
ر  نمِر إل صاد اليزائرم  ػُ إطػار البػرام  إل صػادِر ك    ماىمت اّلِات آكركبِر  ُ  طِك

ال ُ  ـ  مػيِليا بعػد  المالِر ال ُ ألر يا إ لالِر الشراهر  لهف ىذا ٗ ِم بعد الن ائص ك الخ٘ ات
 (.2015_2005  ِِـ يشِرر مف الشراهر بِف الطر ِف)

٘ ات إٗ أنيا لـ  خلك مف يرالِؿ  ك بِ ِت بعػض المشػاهؿ يال ػر  رغـ إي ماد للكؿ ل لؾ الخ   
 يرللت ممار الشراهر.

ػػر إطػػار إمػػ را ِيُ للػػ   ييػػد يدِػػد  ػػُ  -   إ خػػذت  رنمػػا مػػف إ لالِػػر الشػػراهر آكركبِػػر اليزائِر
ػر اللر  نمػِر ال عاكف مل اليزائر  لددت معالمو  ُ كثِ  ِف م هامل ِف ىما: إ لالِر الشراهر اليزائِر

 .2012ك إي٘ف اليزائر لل عاكف ك الصدالر منر    2008ال ُ  مت المصادلر يلِيا منر 
اّلِات ال ُ ياخت بيا الكثِ  ِف هانت نايعر  ُ د ل إم ثمار خارج الملركلات مف يير      

 ك  ُ إخماد الخ٘ ات المِامِر.
 :الباب الثاني خالص 

I-  1957المشػػ رهر بالمِامػػر الم كمػطِر بعػػد إنع ػاد إ لالِػػر ركمػػا إى مػاـ دكؿ المػػكؽ آكركبِػر 
للللاظ يلٍ مم عمرا يا ما كراخ البلار  لد أخػرج ال عػاكف مػف طابعػو الثنػائُ الضػِؽ إلػٍ  عػاكف 

   ظلت هؿ مم عمرة ليا ي٘لر  عاكف مل  ه ؿ دكلٍ أكركبُ   ػُ لػِف ٗ زالػت مر بطػر يمايُ
  انػػت لػػد أبرمػػت لنِػػؿ إمػػ  ٘ؿ  ك ىػػك لػػاؿ اليزائػػر ك  رنمػػا.مػػل الم ركبػػكؿ با لالِػػات  عػػاكف ه

أدخػػػؿ  طػػػكرات م  الِػػػر يلػػػٍ المِامػػػر آكركبِػػػر الم كمػػػطِر  ىػػػذا ال عػػػاكف الم مػػػارع بػػػك ِر ِف لػػػد
ميمكير إل صادِر آكركبِر المش رهر ك مم عمرات ما كراخ البلار أم٘  ُ بلػكغ البِف  لل عاكف

ػػر اللرنمػػِر ت  عػػاكف م هػػا    ىػػذه ال طػػكرا   ك مػػرت يلػػٍ لػػد غِػػرت مػػف ي٘لػػر ال عػػاكف اليزائِر
 مرالؿ:
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 . ُ إطار المِامر آكركبِر الم كمطِر الميزأة -1
ػػػر  ػػػُ إطػػػار إ لالِػػػر ركمػػػا  باي بارىػػػا ممػػػ عمرة  -  ظلػػػت اليزائػػػر  مػػػ لِد مػػػف إم ِػػػازات ال ياِر

ك طالبت ب كمِل ال عاكف خارج  ك لـ  ع د إ لالِات  عاكف مل دكؿ الميمكير آكركبِر     رنمِر
ك مػػف ييػػر ثانِػر   ل ػػٍ ممػػايدات مػػف  رنمػا  نلِػػذا ٗ لالِػػات المبرمػػر ببِنيمػػا   الميػاؿ ال يػػارم 

٘  ٓف بعػػػض دكؿ اؿ طالبػػػت بنػػػزع  لػػػؾ إم ِػػػازات بعػػػد  CEEلهػػػف ىػػػذا الكضػػػل لػػػـ ِػػػدـك طػػػِك
إمػػ رياع ثركا يػػا ك  أيػػؿ يزائػػر  همػػا دخلػػت اليزائػػر  ػػُ صػػراع لامػػـ مػػل  رنمػػا مػػفإمػػ  ٘ؿ ال

 اللرنمُ ك اليزائرم آكركبُ. -لٍ ال عاكف اليزائرممما أثر يام هماؿ مِاد يا  
 . ُ إطار المِامر آكركبِر الشاملر -2
أىػػػـ مػػػا مِػػػز ىػػػذة الل ػػػرة ىػػػك دخػػػكؿ الػػػدكؿ المصػػػنعر  ػػػُ صػػػراع إمػػػ ر ِيُ مػػػف أيػػػؿ  ػػػأمِف     

أف  هػكف ينصػرا  عػاؿ  ػُ  مصادر الطالر ك المِطرة يلِيا  ُ العالـ  مما أ اح لليزائر اللرصػر
 هانت إطار منامب لد ل  1976المعادلر  ك هلؿ ذلؾ بع د إ لالِات  عاكف يزائِرر أكركبِر منر 

 .1982٘لر ال عاكف اللرنمِر اليزائِرر منر م يدد لع
 . ُ إطار المِامر آكركبِر الميددة -3
    نظرا آلداث ك الم غِرات ال ُ شيد يا ىذه الل رة أثرت يلٍ مِامر ال عاكف  ُ ميمليا    

 لما ِلُ:     
ٓكركبػُ مػنر  طكر إطار المؤمما ُ ك ال نظِمػُ للميمكيػر آكركبِػر ك  ػـ إيػ٘ف إ لػاد ا

   ك يندىا  ـ ال خلُ يف  هرة ال عاكف ك   دِـ الممايدات إلٍ  هرة الشراهر.1992
  كمِل دائرة إ لاد آكركبُ نلك شرؽ أكركبا بعد  لهؾ إ لاد المك ِ ُ . -
ك ان يػاج ال عددِػر اللزبِػر ل رلِػر الدِم راطِػر لل ػداكؿ يلػٍ  يف  عػدِؿ الدمػ كر إي٘ف اليزائر -

أدل إلٍ مكخ آكضاع آمنِػر  ػُ اليزائػر  ممػا  ٍ المكؽل بنُ مِامر إنل اح يالملطر   مل 
 يرلؿ ك ِرة ال عاكف اللرنمُ آكركبُ اليزائرم.

II-  شهلت منعريػا 1999منر يكدة يبد العِزز بك للِ ر إلٍ  مِِر الشؤكف المِامِر اليزائِرر  
ػػر اللرنمػػِر خاصػػر  يبػػرت ينيػػا إ لالِػػر  ىامػػا  ػػُ الع٘لػػات آكركبِػػر يامػػر ك الع٘لػػات اليزائِر

  بلِػث ا خػذ يا  رنمػا  2005ك دخلت لِز ال نلِػذ مػنر  2002الشراهر اليزائِرر آركبِر منر 
 .2012إطار ل كطِد ي٘لا يا مل اليزائر ل ٍ همبت صدال يا منر 
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III- ػػر إٗ أنيػػا  صػػؿ إلػػٍ  لػػـ رغػػـ ال طػػكرات إِيابِػػر ال ػػُ شػػيد يا الع٘لػػات اللرنمػػِر اليزائِر
 درير همب الث ر الثاب ر بِف الطر ِف   ٓف الماضُ دائما لاضرا.
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ئو  الوذ ن هوااموا فوي المو  رو تو  نمقار  إن الكتابة في موضووع دود ي و مبا ور و رك ور وا ، وة   و
الك  ر من المغامرات  و عمى البادث في م دان التار خ الم،اصور رو التوار خ   دمل تأر خ و ائ، 

عمووى الت،اموول موو  رنصوواة الدق قووة و لوو س الدق قووة   الداضوور رن  هووت،د  بوول ال وووض فووي  مووار 
كمهوواأل  ن الءووزك ا كبوور و ا اووظ ف هووا  ظوول مدءوبووا عوون فضووول البادووث  و  اصووة لمووا  ت،موو  

                                                                                         الراووووووووان اي وووووووود ولوءي لمدولووووووووة و تم  ووووووووز الب،وووووووود اي تصووووووووادي و ال قووووووووافي لمدولووووووووة  ا موووووووور عوووووووون
 فووهنهظفووي مفهوووظ الت،وواون   ا تمفوووا وود  و ايءتموواع و التووار خ إن كووان رءووال اله اهووة و اي تصوواد

 اال تصوواد ةالمزا ووا  اهووتمرار ةرءم،وووا عمووى رن الهووبي الرئ هووي فووي موو اد فكوورق الت،وواون اووو تقنوو ن 
عمم ة ايهتطان في المهت،مرات عمى  رار   ذلتنف اال تصادي االندماجالناتءة عن   لممهت،مر ن

ه اهوووة الت،ووواون الفرنهوووي الءزائوووري التوووي اهتهوووقت ءوووذوراا مووون اله اهوووة ايهوووت،مار ة  مووون رءووول 
  ايهت مار في المءال اله اهي  اال تصادي و ال قافي 

  االءتمواعيو  اال تصواديمنذ د ول  إلى الءزائر  هارع المهت،مر الفرنهي إلوى ه اهوة التفك و  
 ظ توز ،هوا عموى مهوتوطن ن فقاظ بت ر د و تهء ر ما  ا راضي الءزائر  ن و مصادرق رماكهظ  

  بد ووث ركووز عمووى الزراعووات اي تصوواد الءزائووري كووان كموو  موءوو  إلووى الهووو  الفرنهوو ة فرنهوو  نأل
الصوووناع ة و الغذائ وووة   و عموووى الصوووناعات ايهوووت راء ة   مموووا ان،كوووس إ ءاب وووا عموووى المووودا  ل 

 الفرنه ة    اصة ءودق ال مور الءزائر ة التي لق ت رواءا في روروبا 

  و كانووت نقطووة تدووول فووي اي تصوواد الفرنهووي 6591إكت وواة البتوورول و بدا ووة إهووت راء  هوونة  
زمن الدرا  الودولي الوذي هو،ى إلوى  اندالع في  ضظ زادت من تره خ فكرق الءزائر فرنه ةأل لكن

إال رن  ال وورق الءزائر وة ربوت  رمتو ري كوادت رن تفنوي ال،والظ بلدو تنظ ظ دولي ءد د   و وض  دد
   6511إلى ءو م ة  6591تكون الءزائر ءزائر ة ب،د  ورق  مداا التار خ دامت من نوفمبر 

رك ور مون ضورورق  و الدوت فكورق  اال تصواد ةدفواظ فرنهوا عموى مصوالدها  بات في اذ  الظروة
 اتفا  وووواتالت،وووواون فووووي ا فوووو   ممووووا دفوووو  بالطرفووووان الوووود ول فووووي مفاوضووووات عهوووو رق كممووووت بووووهبراظ 

 االتفا  وووواتلهووووذ   صوووووص م، بووووةأل القووووراكق المزدوءووووةعمووووى ن بن ووووت التووووي ( ر ف ووووان)إتفا بوووات ت،اون
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عوووودظ ودوووودق  بهووووبي  6511فووووي ءو م ووووة  االهووووتقالرءهضوووتها  بوووول تطب قهووووا فووووور ايعووووان عوووون 
 ا اداة لدى الطرف ن من ايتفا  ات المبرمة :

  بصوو ا ة نصوووص كووان اوودة فرنهووا موون إتفا  ووات إ ف ووان اووو دما ووة مصووالدها اي تصوواد ة - 
 د  قة تضمنت بنود لتدق   اذا الغرض 

  كوووووان ادفووووو  مووووون ايتفا  وووووة اوووووو تو  وووووة الدوووووري و الدصوووووول عموووووى رموووووا الطووووورة الءزائوووووري -  
 ب،داا إعادق فتح المفاوضات دول تم  ايتفا  ات من ءد د ايهتقال  و 

و الهءرق الءماع ة لأل داظ الهوداك رفر ت إتفا  وة الت،واون مون مدتوااوا ال ورعي   OASردداث  
  و فوووي نفوووس الو وووت و عم ووو  د موووت الءزائووور فوووي همهووومة مووون التأم موووات لم وووروات و الم ههوووات

تءنبووووت إلغائهووووا  و د مووووت فووووي مفاوضووووات ءزئ ووووة  مبوووودر الت،وووواون موووو  فرنهووووا و إ تووووارت الءزائوووور
 ب ا ة ه نار واات : يمر الت،اون الفرنهي الءزائر  عمى إ ر ذل    ولإلتفا  ات

 ة من رءل ايهتقال اي تصادي لإهتما(: 6596من إعان ايهتقال إلى هنة)السيناريو األول

 الها إ تار الطرفان  رار ص،ي في المردمة الص،بة في عا ات الت،اون الفرنه ة الءزائر ة    
                     ظوووورة هووووادت ف وووو  ال،ووووداوق اووووو إهووووتمرار الت،وووواون موووو  تدموووول ا  طووووار التووووي تنووووت  عوووون ذلوووو 

منقط،وة  اهوتمالةربودت   بالنظر إلى رن عا ة الت،واون توربط بو ن بمود مصون  و ر ور مت موة  فهنو
نفووس الو ووت تطب وو  برنووام  م  ووا  طوورابمس  النظ وور فووي المدافظووة عمووى اهووتمرار ة الت،وواون  و فووي

لقود و ءودت الدكوموة الءزائر وة فوي هومو  منظموة الءو ش   من رءل إهترءاع اله ادق اي تصواد ة
             فب،وودما عب وووا فووي الءزائوور فهوواد و رامكوووا الدوورث»ري مندووة فووي مدنووة«( متنفهووا OASالهووري)

التووي صوون،واا  ءوول تدق وو  دمووظ   ر وووا ايتفا  ووة   وإلووى بمووداظ ا ظ فرنهووا و النهوول الذوا بووالفرار
توأم ظ ا راضوي    طووق رولوىءزائر اذ  الظروة و من   ور توردد فوي الءزائر فرنه ةأل إهتغمت ال

مبا وورق) كمووا توود ن توودان(   ووظ تااووا اينفصووال عوون ال ز نووة  6381التووي رممواووا بووالقوق ب،وود هوونة 
  تأهو س   مو 6511رفر ول  61و ال،مول بو  فوي  يالفرنه ة و ايعان عن م اد الود نار الءزائور 

تطب وو   بوودا  و 6518هوومة  هووونا طوورا ع المدرو ووات و اووي  ووركة وهوو مة إهووترات ء ة الهووترءا
فرنهووا لووظ تتو ووة عوون تقوود ظ مهوواعداتها لمءزائوور دفاظووا عمووى    النظوواظ اي ووتراكي واضووح الم،ووالظ

دتوى تمكنوت مون عقود إتفا  وة البتوورول  و انتهءوت ه اهوة تطب و  ال،ا وات مصوالدها اي تصواد ة 
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ك الووورئ س اوووواري و اعوووتا 6519ءووووان  65  ب،ووود إنقووواي 6519ءو م وووة  15مووو  الءزائووور فوووي 
بومووود ن هووودق الدكوووظأل ايتفا  وووة مندوووت الءزائووور الهووو طرق عموووى دقوووول الغووواز الطب ،وووي و ال ووودمات 

قابووول مهووواعدق الءزائووور فوووي التاب،وووة الهوووتغالها  ب نموووا دافظوووت فرنهوووا عموووى إمت ازاتهوووا البترول وووة م
ظ الر بة في الت،واون بو ن البمود ن  التوي بموه صودااا ال،والظ تطو ر صناعاتها  و انا اتضدت م،ال

                              ا تراك ة آنذا   ن عا ة الت،اون مم زق لهبي رهاهي او رنها تمت ب ن دولة ررهمال ة و ر رى 
  كوان مدفوزا 6511لدقل بترول هونة  هونا طرا  بأول إكت اة النءاح الباار الذي دققت   ركة

عموووى توووأم ظ دقوووول الووونفط   فبا ووورت بتوهووو   دمموووة توووأم ظ ال وووركات ا ءنب وووة بموووا ف هوووا ال وووركات 
  و نوت  عون ذلو   افوات 6519الفرنه ة  ب،دما اهتغمت فرصة الدري ال،رب ة ايهورائ م ة هونة 

 انقوة لمءزائور دتوى تتراءو  عون  ط ،ة  لكن  مفت رزماتدادق ب ن البمد ن لظ تصل إلى درءة الق
                                6513هوووووووووووونة  ا رزمووووووووووووة ال مووووووووووووور و رزمووووووووووووة ال،مووووووووووووال المهوووووووووووواءر ن بفرنهوووووووووووواهووووووووووووامر رراتهوووووووووووا  

  و ب،وود انضووماظ الءزائوور 6515إهووتمر ال وواة بوو ن الطوورف ن إلووى رن د وول فووي نفوو  ضوو   هوونة 
  طالبووت بهعووادق النظوور فووي بنووود إتفا  ووة (opepالمصوودرق لمبتوورول)إلووى منظمووة الوودول المنتءووة و 

كمووا تووظ ايتفووا  عم وو   و ب،وود مفاوضووات فا وومة رعمنووت الءزائوور عوون تووأم ظ  6519البتوورول هوونة 
الهووووو  تمو وووول واصوووومت فوووي  بوووول تقوووود ظ ت،و ضوووات  لكنهووووامقا 6596فبرا ووور  11فووووي مدرو اتهوووا 

ض  ب ن البمد ن  و إلغاك فرنها لإلمت ازات التوي مندتهوا  و ة ر ظ تأزظ الو بهذ  المادق الد الفرنه ة
    لن ظمت فرنها ته طر عمى التءارق الءزائر ةلمءزائر

إهتمر الوض  اكذا لغا ة بروز دد  ن دول  ن   را من مءر ات ال،ا ات ب ن البمد ن   و فورض 
  و تكتووول دول ال،وووالظ ال الوووث لممطالبوووة بنظووواظ 6598التقووواري رك ووور و اموووا دوووري ركتووووبر عم هموووا

                                                                    ءد وووودق  إهووووترات ء ةءد وووود  و عم وووو  د مووووت عا ووووات الت،وووواون الفرنهوووو ة الءزائر ووووة فووووي  ا تصووووادي
بموووووووووووووود ن فووووووووووووووي إطووووووووووووووار تكتوووووووووووووول إهووووووووووووووترات ءي                                     : الت،وووووووووووووواون بوووووووووووووو ن الالسيييييييييييييييناريو ال ييييييييييييييان 

ظهور مامح اله اهة ا وروب وة المتوهوط ة  ب،ودما إهوت،ممت الودول ال،رب وة هواح الونفط كوهو مة 
ضوو،ة ا  و وواك            إهووترات ء ة فووي وءوو  الوودول المصوون،ة التووي توودعظ الك ووان ايهوورائ مي  و انك ووة 

ي ووووا ة فوووصوراع الودول المصون،ة لمهو طرق عموى مصوادر الط   ن إهوترات ء ت ن اموا:فكورت  و بورزت
د وووود  ت ووووار  دول ال،ووووالظ ال الووووث فووووي   و مطالبووووة دول عوووودظ ايند وووواز بنظوووواظ إ تصووووادي ءال،ووووالظ

 ص ا ت  
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لقوود تقاط،ووت مصووالح البموودان فووي اوواذ ن ال،ووامان  بد ووث رن الءزائوور توورى فرنهووا دولووة متقدمووة  
مووون ءهووة  و مووون ءهووة ر وورى فرنهوووا اووي التوووي تقووود الم،هوووكر  ا تصووادااتهوواعداا عمووى تطوووو ر 

                 و تهوووووتط   دمدموووووة الم ووووواكل ال،رب وووووة فوووووي ال ووووور  ا وهوووووط   فوووووي دووووووض المتوهوووووط  ا وروبوووووي
و مصودر تمو ول  رنها تورى فوي الءزائور رائودق فوي دول ال،والظ ال الوث و انفتواح عموى إفر ق واو رما ف

    بالمواد ا ول ة في مقدمتها الطا ة

 اتفا  ووةموون  119كمهووت،مرق فرنهوو ة تدووت  طوواك المووادق  اال تصوواد ةتمهووكت الءزائوور بامت ازاتهووا 
( بتوهو   الت،واون Ceeوروب وة)ا  اال تصواد ةدول المءموعوة  تطالوي ظمت   و6599روما هنة 

عون ه اهوتها المتوهوط ة المءوزرق  Ceeدول ال  دتوى ت موت  ارج إطوار المبوادالت التءار وة فقوطأل
التوووي لووووظ تكووون واضوووودة الم،ووووالظ  وانتهءوووت ه اهووووة ت،ووواون موهوووو،ة  ووووممت مءووواالت ر وووورى   وووور 

  التوي 6591هونة  اله اهة ا وروب ة المتوهط ة ال اممة عن الن اطات التءار ة   و تظ ايعان
مو  دول كبا ي الودول المغارب وة  د موت الءزائور فوي مفاوضوات  و ء ل ءد د من الت،اون ألت،تبر 

  6591هوونة  روروب ووة-ءزائر ووة رول إتفا  ووة ت،وواون ب،قوود المءموعووة اي تصوواد ة ا وروب ووة  كممووت
 لصون عا تها و توط داا م  الءزائر   فرنها إطارا الذي ات ذتها

رولو ووة المصووالح الفرنهوو ة و داءتهووا لمءزائوور فووي تنف ووذ ه اهووتها و  ووال نفووس الفتوورق    بووالموازاق
ال ارء ة  دف  بفرنها إلى المبادرق بتطب   ال،ا ات م  الءزائر من ءد د  تم مت في ز ارق رهم ة 

  و ر وظ ال افوات 6599هونة   ول رئ س فرنهوي فوال ري ء هكارد هوتان لمءزائور ب،ود ايهوتقال
نتءت عنها  إال رنها رعطت دف  ءد د ل،ا ات الت،اون في نها ة اوذ  ال،هودق الرئاهو ة  ب،ود  التي

صوواد ة إتفا  ووات إ ف ووان لمت،وواون و  ءووي إعووادق النظوور ف هووا  كمووا ركوود بأنوو  ال  تصوور دات  ب،وودظ
 الطر و  لتهوو ة  افوات عالقوة  وءد ري رزمة ب ن الءزائر و فرنها  اوذا الن واط الدبموماهوي مهود

م توران بدا وة ال مان نوات  و بمءويك الورئ س فرانهووا  ا تصواد ة اتفا  واتو عقود  اامة بو ن البمود ن 
عوواد دفووع ال،ا ووات الفرنهوو ة الءزائر ووة و ال قووة التبادلووة  ر بووة فووي ت،وواون دق قووي و متءوودد   وودظ 

   مصالح البمد ن

ول ووة تم مووت فووي إهووتمرت ال،ا ووات فووي ظووروة دهوونة و كوووال س صووامتة  دتووى دمووت متغ وورات د
و ايعووان عوون   وواظ ايتدوواد ا وروبووي   وومول ة النظوواظ الررهوومالي فووي ال،ووالظ و رفووول اي ووتراك ة 

و صوودور دهووتور الءزائوور  الدام ووة 6533ركتوووبر  تظوواارق و متغ وورات دا م ووة ب،نوووان  6551هوونة
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 مووو  إنتهووواج م،منوووا عووون د مقراط وووة التوووداول عموووى الهووومطة و الت،دد وووة الدزب وووة و النقاب وووة  6535
ه اهة اينفتواح عموى الهوو أل اوذ  المتغ ورات كانوت رهوباي مبا ورق  زموة ه اهو ة رد موت  الءزائر

الءزائووور فوووي نفووو  مظموووظ  دءوووي بصووور فرنهوووا لمبدوووث عووون  ووو ط اينقووواذ الوووذي   ووودمها  و اكتفوووت 
دتوى  تضوح ال و ط ا بو ض مون ا هوود  مموا ردى إلوى ءموود ال،ا وات بوو ن  و التر وي باينتظوار
 البمد ن  

                :ايصوووواح و التقوووواري) منووووذ روربووووة ا زمووووة الءزائر ووووة إلووووى  ومنووووا الداضوووور( :السيييييناريو ال اليييي 
مون ايهوت،مار  صون  ءهور ب وري  681عم  و ت،ق د ال،ا وات الءزائر وة الفرنهو ة الناتءوة عون 

ل ءمر رزمة الته، نات إلى فرنها  كما نقل رهافهظ نوار نووفمبر إل هوا  و اوذا دل ول داموه عموى نق
هووارعت فرنهووا إلووى ادتضووان  و لهووذا الهووبي   ووزول  فوورض الت،وواون بوو ن البموود ن ربوواط متوو ن و ال

  نءدووت فوي دعمهووا ينءوواح إنت ابوات رئاهوو ة هوونة القضو ة الءزائر ووة فوي إطووار ايتدوواد ا وروبوي
  فووواز ف هوووا رئووو س لووو   بووورق فوووي اله اهوووة الدول وووة و فراهوووة فوووي عا وووة الت،ووواون الءزائر وووة 6555

عمول الورئ س بوتفم قوة  6555منذ هونة  الفرنه ة  تتم ل في   ص الرئ س عبد ال،ز ز بوتفم قة  
عمى إعادق بر   اله اهة ال ارء ة الءزائر ة في المدافل الدول ة عموى المهوتوى اله اهوي  و عقود 

عمووى المهووتوى  1119د مووت د ووز التنف ووذ هوونة  1111إتفا  ووة  ووراكة موو  ايتدوواد ا وروبووي هوونة 
                 الت،ووووواون الفرنهووووو ة الءزائر وووووة  اي تصوووووادي  التوووووي كانوووووت إطوووووارا مناهوووووبا لنموووووو و تطوووووور عا وووووات 

مهوتمر بودكا بز وارق ءوا   و را  لمءزائور  تصواعد ب ن البمد ن فوي مندنى عا ات الت،اون ر ذ لقد
ك طووووق رولووى  وعقوود إتفا  وووة  ووراكة ءزائر وووة فرنهوو ة هووونة  1118و صوودور إعووان الءزائووور هوونة 

د ز ارتوو  لمءزائوور  و تمووت المصوواد ة عم هووا فووي بدا ووة عهوودق الوورئ س ن كوووال هوواركوزي  ب،وو  1119
رفووض الءزائوور لم ووروع ايتدوواد موون  ر ووظ ال افووات التووي هووادت بوو ن البموود ن بهووبي   1113هوونة

رءل المتوهط   باعتبار  م روع فرنهي امش الءزائر  و كذل  مطالبة الءزائر لإلتداد ا وروبي 
 إتفا  وة ال وراكة الفرنهو ة الءزائر وةتنف وذ  فوهن بهعادق النظر في إتفا  ة ال راكة  نها   ر متكافئوة 

 دتوى   بول بوال،كس فوهن ال،ا وات إزدادت تطوورامهت،صو ة مان،وة تهءل عرا  ول لظ و اكان ناءد
فرنهووا  لمت،وواون و الصوودا ة بوو ن الءزائوور و بالتوصوول إلووى إعووان الءزائوور  1161هوونة  ذروتوو بمووه 

                                فرانهووووووووووووووا اوالنووووووووووووود إلوووووووووووووى الءزائووووووووووووور ب،ووووووووووووود الز وووووووووووووارق التوووووووووووووي  ووووووووووووواظ بهوووووووووووووا الووووووووووووورئ س الفرنهوووووووووووووي 
  و ن مص إلى ما  مي:
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-  رهاهو تان تكموان ب،ضوهما الوب،ض    و   قتوان 1161إتفا  وة ال وراكة و إعوان الءزائور هونة
رهمت م،الظ ال،ا ات ب ن البمد ن  و رمنتها بوهائل د نام ك ة ت،مول عموى تءواوز كول ال افوات  

فووي ال،ووالظ كمووا رراداووا الءنوورال د غووول  و إهووت نائ ة كمووا  تدق وو  عا ووة متم ووزق و نموووذج موون رءوول
 اووذ  الوهووائل فووي تم موو  توصووفها كوول موون عبوود ال،ز ووز بوتفم قووة و ءووا   وو را  و فرانهوووا اوالنوود

 ق ن بارز ن:    إ ءابي واعد ب،ا ات مهتقبم ة واعدق   و  و  هومبي  ودعو لموتدفظ و الفراهوة 
 لم وض ف   

 : الءواني التال ة في ت مظاار تم م    :اإليجاب الشق 

I-   تتم ل في الوهائل التال ة:                                                         الجانب السياس : 

 : مهتدد ة لتطو ر ال،ا ات ى آل اتايعتماد عم   -ر  

و إعان الصدا ة و الت،اون هنة  1119ر ارت كل من إتفا  ة ال راكة الفرنه ة الءزائر ة هنة   
 الءزائر لمت،اون و الصدا ة إلى الم كان زمات التال ة:  1161

 المءان الم تمطة لتقر ي وءهات النظر و دل ال افات: §-

تتم ل في المءان ا رب،وة التال وة : المءنوة الم وتركة لم وراكة المنب قوة عون إتفا  وة ال وراكة   المءنوة 
الدكوم وووة الم وووتركة ال،ال وووة المهوووتوى و لءنوووة متاب،وووة لم،ا وووات ال نائ وووة عموووى مهوووتوى ا م نووو ن 

نهوي الوذي دورر ال،ام ن لوزارتي ال  ون ال ارء ة  المنب قت ن عن ايتفا  اله اهوي الءزائوري الفر 
  و المءنوة اي تصواد ة الم تمطوة الءزائر وة الفرنهو ة المنب قوة  1168د همبر  61في الءزائر في 

    1161عن إتفا  ة إعان الءزائر 

 وض   ارطة طر   لتدد د رولو ات الت،اون : §- 

لم راكة     ظ الو  قة ايطار 1166-1119( لمفترق DCP1) تتم ل في  الو  قة ايطار لم راكة  
(DCP2 لمفترق )1169-1168  

تكوووو ن رفوووواج عمووول لمنظووور فوووي ب،وووض الممفوووات ال وووائكة بووو ن البمووود ن :   تكوووو ن رفوووواج عمووول -ي
  الناتءة عن دقبة ايهت،مار الفرنهي اي:
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  فوج عمل إطار لمنظر في م كمة ا ر  ة  -  

عوادوا  عمل م تر  يعادق النظر في وض، ة الرعا ا الفرنه  ن الوذ ن  وادروا الءزائور و فوج -  
  (les français rapatriés)إلى فرنها

م وتر  إطوار مكموة بمهوألة إ ءواد دول لوضو، ات ا طفوال الموردم ن المولوود ن مون فوج عمل  -
   ز ءات م تمطة

دول  روط تقد ظ ممفات ت،و ض الضدا ا الءزائور  ن لمتءواري  اآلراكفوج عمل م تر  لتبادل  -
    النوو ة الفرنه ة في الصدراك الءزائر ة

 ا بطوال ت ك ل لءنة لمبث في ايءراكات الازمة من رءل إهت،ادق ءمواءظ ال وهداك الءزائور  ن -
   من متدة اينهان ببار س

 التدر ور م،رفة مو   مقابر المفقوود ن الءزائور  ن والفرنهو  ن إبوان دوري ت ك ل لءنة م تركة ل -
  الصدا ة البرلمان ة الم تركة الفرنه ة الءزائر ة ت ك ل فوج  -

  الز ارات الد بموماه ة الرف ،ة المهتوى في  طاعات دهاهة -

II-  تظهر اياتمامات الفرنه ة في المءاالت التال ة:     :الجانب اإلقتصادي 

   ايهت مارات الفرنه ة المبا رق في الءزائر -  

   م زون ايهت مارات الفرنه ة في الءزائر -  

  المدرو ات  ارج الءزائر م الفرنهي  تءاريال الن اط -  

  III-   ركوووزت فرنهوووا عموووى تطوووو ر الوهوووائل و  :الجانيييب التربيييويا ال  يييان  ا الت نييي  و ال نييي
ايهووترات ء ات فووي اووذا القطوواع الووذي  ،تبوور دءوور الزاو ووة فووي عا ووات فرنهووا الفرانكفون ووة  نووذكر 

 منها: 
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                يصوواح الموودارس ال،م ووا فووي الءزائوور 1113إن وواك م ووروع صووندو  التضووامن ا ولوووي هوونة  -
  ة،م وا ورن وطة الت،واون ال اصوة بت،مو ظ المغوة الفرنهو توه   نطا  ال بكة الم تركة لممودارس ال -

  +PROFAS B))الفرنهي–بواهطة برنام  المنح الءزائري 

    PROFAS C)+)تطب   برنام  ال راكة الم ههات ة -

                               فووووووووووي وال وووووووووووات ءزائر ووووووووووة كبووووووووووورى  (campus france)فووووووووووتح مكاتووووووووووي كوووووووووووامب س فوووووووووورانس -
ز وووووارات متبادلوووووة بووووو ن وز وووووري الترب وووووة و الت،مووووو ظ ال،وووووالي الءزائوووووري و وز ووووورق الترب وووووة الفرنهووووو ة                               -
   ب ن البمد نتهه ل درك ة تنقل ا   اص  -

 مظهوران لتدق و  اودة اواظ اوو إهوترءاع فرنهوا لتواءوداا فوي الءزائور  بتووفر  :  لو الشق السيبب 
  اما: المناخ المناهي

وهوائل ضوغط ي مواد دوري التوي اهوت،ممتها  دد  وةالفرنهو ة المطالوي ال : إن المظهور ا ول -ر  
  في طب ،تها تر د رن تصن  منها تار خ وماضي م تر  بو ن ال و،ي الءزائوري و ال و،ي  الذاكرق

الفرنهووي  و اووذا تقووز ظ ل ووورق التدر وور الءزائر ووة ال الوودق  و إ بووات لمهووت،مر  ا ووظ  ووزعظ بأنوو  ن وور 
        رب،وووووووواد المطالووووووووي الفرنهوووووووو ة:                     الدضووووووووارق عمووووووووى ال وووووووو،وي الفق وووووووورقأل نهووووووووتنبط ذلوووووووو  موووووووون  ووووووووال

-  الهووماح لمدركووى و ا  ووداظ الهوووداك بووال،ودق إلووى الءزائوور: بالنهووبة لمدركووى لوو س موون منظووور
رنهووظ  ووانوا وطوونهظ فدهووي   بوول عووودتهظ تبوورر بووأن دفوواعهظ فووي الصووة الفرنهووي م ووروع إذا مووا 

توارك ن  (OASرما ا  داظ الهوداك طاردتهظ منظمة الءو ش الهوري) اعتبرنا تار خ ال ،ب ن م تر  
ممتمكوواتهظ    و  ر ووووا ايتفا  وووة  فك ووة ال  دووو  توووأم ظ رموووا   ووا رق رصووودابها   ووور موءوووود ن               

-  6518بالنهووبة لتووأم ظ ا راضووي هوونة : 6513و  6518إهووترءاع ال،قووارات الم ممووة هوونة  
صوطن،ة  و لما اءرت الءزائر  ن و رممت ررض هظ بقووان ن م فهن الءزائر هارت عمى نه  فرنها

ب،وووود الهءوووورق  و اووووو ف،وووول م ووووروع فووووي المقابوووول الءزائوووور إهووووترء،ت رراضوووو ها عوووون طر وووو  التووووأم ظ 
    الءماع ة لأل داظ الهوداك و  ر وا إتفا  ات إ ف ان

-  تم وول رمووز الهوو ادق اي تصوواد ة   و ت،نووي بهووط الهوو ادق  15/96إعووادق النظوور فووي  اعوودق :
 رواتهووا الطب ، ووة فووي مقوودمتها المدرو ووات أل اووذ  القاعوودق فووي ايهووت مار اووي نووات   الءزائر ووة عمووى

                                6596إلووووووووووووى  6511الم،ركووووووووووووة اي تصوووووووووووواد ة الفرنهوووووووووووو ة الءزائر ووووووووووووة التووووووووووووي دامووووووووووووت موووووووووووون  
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-  بهودة التقم ول  6513تد و ن إتفا  وة  عموى إلدواح فرنهوا : 6513إعادق ت،د ل إتفا  ة هنة  
من ايمت ازات التي  تمت  بها الءزائور  ن فوي فرنهوا  و اوو فوي الدق ق وة ور وة ر  ورت  وال عهودق 

الءموس عمى طاولوة المفاوضوات لمدفواظ عموى تمو  المكتهوبات و  رفضت هاركوزي  لكن الءزائر
زائوور  ن رك وور    ن تموو  ايمت ووازات ت،تبراووا ذات ب،وود إهووترات ءي و تمبووي داء ووات المهوواءر ن الء

                                             تتم وووووووووووووووول فووووووووووووووووي التنقوووووووووووووووول و ال،موووووووووووووووول و اي امووووووووووووووووة و دقووووووووووووووووو  المتقاعوووووووووووووووود ن و المرضووووووووووووووووى 
الفرنهووي فوووي  اال تصوووادعممووت بهوووا فرنهووا تهووودة إلووى ت ب ووت  التوووداب ر التووي :المظهوور ال وواني -ي

 :الءزائر من دون ري منازع   بد ث رن 

 اال وترا ايهت مار  ارج المدرو ات  ي بات الوءود الفرنهي في  طاعوات  دمات وة لضومان   -
 في الته  ر ايداري و التدكظ ف    

فرنهووة الموودارس الءزائر ووة و ن وور ال قافووة الفرنهوو ة فووي رء ووال ال ت،وورة  داهووة ال ووورق الءزائر ووة  -
           الت،موو ظ الءوووام،ي و تطووو ر المغوووة الفرنهووو ة ء وودا  بايعتمووواد عمووى إصووواح المنظومووة التربو وووة و 

اله طرق عمى الهو  الءزائر ة  ن المءتم  الءزائري او ا ك ر إهتها  لممنتوءات الفرنه ة   -
ن ر التكنولوء ة الفرنه ة في الصناعات الءزائر ة لمن  ري دضور لصناعات ر رى من  زو  -

    الهو  الءزائر ة 

 منووذ  التطووورات التووي موورت بهووا عا ووة الت،وواون الءزائر ووة الفرنهوو ة ا فووي دراهووةتوودرءن موون  ووال
إلى  ومنا اذا  فقد ك فنا عن هوبي  صوصو ة  6511ايعان عن إهتقال الءزائر في ءو م ة 

 التووي ء،متوو   تووأرءح بوو ن التقوواري و التضووامن   فمووظ  هووتقر ربووداأل و  رءوو  ذلوو  الت،وواون الفرنهووي
                                                       و بوووهرادق منفوووردق المهنووودس د غوووول عموووى مقووواص فرنهوووا رهووومهاإلوووى إتفا  وووة إ ف وووان التوووي  رهاهوووا

اووو و ووة إطووا  النووار فقووط  و رمووا  لمءزائوور  ن إن المكهووي الهوواظ التووي ءوواكت بوو  تموو  ايتفا  ووات
 ايهتقال دمل م،ن  ن:

قوولهظ لوظ تغوادر ررض الءزائور ربودا  ايهتقال او رد ول رءهواظ الفرنهو  ن  لكون عالم،نى ا ول: 
                  و اوووووووووووووووووووووو ا ر ووووووووووووووووووووو ة الدق قوووووووووووووووووووووي الوووووووووووووووووووووذي ال  مدوووووووووووووووووووووى مووووووووووووووووووووون ذاكووووووووووووووووووووورق الفرنهووووووووووووووووووووو  ن                               

  التنووا ض دموول صوو غة الووذي  و رمووا الم،نووى ال وواني: ايهووتقال اووو دتم ووة الت،وواون بوو ن البموود ن
   التضامن مقابل المصمدة 
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بهوذا الم،نوى المووزدوج لإلهوتقال  د ول البموودان فوي صوراع ال بوود منو   ءول ته ئووة منواخ مناهووي   
  و انوووا ن ووو ر إلوووى رن المصووومدة الفرنهووو ة تفووورض عم هوووا تدمووول لت،ووواون  دقووو  مصووومدة البمووود ن

 quelles que soient les péripéties,  qui)م اطر الت،واون مو  الءزائور كموا ر راوا الءنورال د غوول

peuvent se produire )اوو الدصوول عموى ت،واون متم وز مو  فرنهوا     و رما المصومدة الءزائر وة
 منح إمت ازات لمءزائر لتطو ر إ تصاداا  و ترفض عا ة الت،اون ال،اد ة م  فرنها   كموا  رراوا 

 (. en  aucun cas elles ne peuvent être banales  )الرئ س اواري بومد ن

م،الم   امضة و مبهمة    مي عم   طاب  ال،ا ات الدم م ة ب ن   من الت،اون هنة 91ب،د  و
 دق  مصمدة  ا اداة مددد  ادق البمد ن  م  تغافل ا  ذ بت،اون رهمي واضح الم،الظ و

المتبادلة  إلى إ ءاد عامل إهترات ءي  قري البمدان رك ر او عامل ال قةالبمد ن  توصا البمدان 
كان داف،ا  و  1161ون ب ن الءزائر و فرنها هنة التي دققها إعان الءزائر لمصدا ة و الت،ا

التي بدت مظااراا مءهدق و  أل1119هنة ان،قدتب نهما التي  و ا في تنف ذ إتفا  ة ال راكة 
ال راكة لكن المادظ ءم ا او رن الوهائل التي اهت،ممت لتنف ذ  أل1168واضدة ابتداك من هنة 
 د ركزت عمى كل الءواني مقابل    ن البمد ن و تءاوز كل ال افاتمن رءل ت،اون ردهن ب

ال ت رج عن دمقات الصمح المهتمر في كوال س اله اهة  و  دمول تر  ، ة في الءاني اله اهي
   بذل   بقى ايطار ا نهي لتطور ال،ا ات ب ن البمد ن اي المصالدة 
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                                                  2012عموم إقتصادية ، جامعة أبوبكر بمقايد تممسان، سنة  تخصص     
 ، ائر(دور التمويل المصرفي في التنمية االقتصادية )حالة الجز ، جمعون نوال -4

                             2004/2005 ،جامعة الجزائر، عموم اقتصادية و عموم التسيير  ماجستر رسالة       
 بمقاسم سرايري، دور و مكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع االقتصادي الدولي  -5

 في العموم االقتصادية منشورة ،  رسالةماجستر، OMCو تحديد في أفاق االنضمام إلى     
                                                                                                      2008سنة  ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر    

 ،1989 –1984ترقية الصادرات خارج المحروقات ما بين ،بن حمود سكينة -6
 ، سنة؟إقتصادية الجزائر،  عموم ريرسالة ماجست    
 األورومتوسطية و تداعياتو السياسية عمى النظام  حمد خميل أربيع  ، مشروع الشراكةم -7

 2010، جامعة األزىر بغزة ،سنة ريرسالة ماجست(، 1999 – 1991اإلقميمي العربي)   
 ريماجست رسالة، (5+5ى حوار إلى ـ بــــرد رتيـــبة ،الحوار األورومتوسطي )من برشمونة إل -8

 2008جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ،سنة      
                        تصادية العالمية سايــل سعيد ،التعاون األورومتوسطي في ضوء األزمة اإلق -9 

                                                                                               2012تيزي وزو ، سنة -، جامعة مولود معمري ريماجست رسالة،( 2011 – 2007)     
 ،  ، الشراكة بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي و تأثيرىا عمى اإلقتصاد الجزائريبوزكري جمال -10
 2013 لإلقتصاد و إدارة األعمال(، سنة رالية، جامعة وىران) المدرسة الدكتو  ريمذكرة ماجست   
 ( ، 2002 – 1992ه الجزائر) بمعيد منيرة ، السياسة الخارجية الفرنسية الجديدة تجا -11
                                                      2005، جامعة منتوري بقسنطينة، سنة ماجستيررسالة       

 الجزائر التنمية اإلقتصادية المستدامة ففيصل لوصيف ، أثر سياسات التجارة الخارجية عمى  -12
                   2014، جامعة سطيف ، سنة  رتيماجس رسالة(، 2012-1970خالل الفترة      
               جياللي بشالغم ،العالقات الجزائرية الفرنسية في ظل سياسات اليمين المتطرف  -13

                  في العموم السياسية) دراسات أورومتوسطية(،  ماجستيرمذكرة ( ، 2002-2010)     
                     2011سنة      
 معمر سميـــم ، البعد األمني في العالقات األورومغاربية) فترة ما بعد الحرب الباردة(، مذكرة -14

 2012تممسان ،سنة  –تخصص الدراسات األورومتوسطية، جامعة أبي بكر بمقايد  ماجستير   
 ،التجارة الخارجية في الجزائرعمى  ىويدي عبد الجميل ،إنعكاسات الشراكة االورومتوسطية -15
                                                   2013بسكرة ،سنة  ،، جامعة محمد خيضر ريماجست رسالة      

 ، دراسات  ريماجست رسالةالبعد اإلقتصادي لمعالقات األورومغاربية ،  ،زكري مريم -16



 

  
 

                                                      2011أورومتوسطية ، جامعةأبو بكر بمقايد تممسان ، سنة        
 دراسة تحميمية و تقييمية إلطار التعاون الجزائري األوروبي عمى ضوء  بوجمخة إبراىيم ، -17

                  2013كرة، سنة بس ،، جامعة محمد خيضر ماجستير رسالةالشراكة األورجزرائرية ،       
             مداني لخضر، تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد األطراف -18
 و التكتالت اإلقتصادية اإلقميمية) دراسة حالة الجزائر في إطار منطقة التبادل الحر مع      

 ية و عموم التسيير، جامعة العموم اإلقتصاد، كمية ريماجست رسالةاإلتحاد األوروبي(،     
  2006ةسن، رالجزائ     
 ئر) دراسة تقييمية غدير أحمد سميمة ، تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزا -19
                           2007، جامعة قاصدي مرباح بورقمة ، سنة  ريماجست رسالة ،لبرنامج ميدا(      

           جياللي حدادي، األمن الجزائري في إطار إستراتيجيات النفوذ لمقوى الفاعمة بالمتوسط  -20
 في العموم السياسية)دراسات متوسطية و مغاربية   ريماجست رسالة،2011سبتمبر  11)بعد     

                                          2015في التعاون و األمن(، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، سنة     
 نذير بطاطا ش ، التعاون األوروبي اإلفريقي بين الشراكة و التبعية) الجزائر نموذجا(،  -21
   ) تخصص قانون دولي لألعمال(، المركز الجامعي أكمي محند ولحاج ماجستير رسالة    
                                                                                               2010بالبويرة ، سنة     
 من مسار برشمونة إلى غاية  -سمارة فيصل ،البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية  -22
 في العموم السياسية  ماجستير رسالة( ، 2008إلى 1995)  -اإلتحاد من أجل المتوسط     
                                          2013و العالقات الدولية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو ، سنة      

 محمد الطيب حمدان ، التنافس الفرنسي األمريكي عمى منطقة المغرب العربي بعد الحرب  -23
 ) عموم سياسية و عالقات دولية( ن جامعة محمد خيضر  ريماجست رسالةالباردة ،       
                                                                                2011ببسكرة ، سنة        

 الفترة رخالل الجزائ في لالستيراد الوطنية السياسةبن بريكة عبد الوىاب،  -24
                           1986 موم االقتصادية،جامعة باتنة، سنةفي الع  ريماجست رسالة(، 1967-1983)    

III المقاالت                                                                                             
قتصادية العامة لمجزائر في ظل اإلدارة  -1  مساعد أسامة صاحب منعم  ، األوضاع اإلإ

 مجمة مركز بابل  ،( و محاوالت البحث عن النفط قبل اإلستقالل1962-1830الفرنسية)   
                                      ، جامعة بابل،سنة ؟03لمدراسات اإلنسانية، المجمد الرابع، العدد رقم      

 و ردود فعل مختمفة حوليا، مجمة آفاق  1962مارس  18إيفيان  بشير سعدوني ، إتفاقيات- 2



 

  
 

                                                                2016( ، سنة 05العدد) لمعموم ،     
 ،  عصام بي شٍخ ، قرار تأهٍن الٌفظ الجزائري )دراسة للسٍاق و الوضاهٍي و الدالالت(-3

                       2012،جاهعة قاصدي هرباح ، ورقلة، سٌة 06اسة و القاًوى، العدد هجلة دفاتر السٍ     
 أنور محمد فرج ، السياسة الخارجية المشتركة لإلتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط)إعالن -4

                                                                سٌة ؟، 39دراسات دولية ، العدد  برشمونة أنموذجا(،     

 فيصل بيمولي، التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة األورومتوسطية و اإلنضمام -5
                      2012، سنة   11إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، مجمة الباحث ، العدد رقم     

 جعفر عدالة ،تطور سياسات اإلتحاد األوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب -6
                                    2014، ديسمبر 19، مجمة العموم اإلجتماعية ، العدد العربي    

 ، مجمة ي و الشراكة األوروبية المتوسطية، التوحد اإلقتصادي العربمحمد األطرش -7
                    2001، سنة  272قبل العربي ) مركز دراسات الوحدة العربية( ، العدد المست    

 زعباط عبد الحميد،الشراكةاألورومتوسطية و أثرىا عمى اإلقتصاد الجزائري، مجمة  -8
                                                    إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد األول ، سنة ؟      

 والتنمية االقتصادي االنفتاح متطمبات بين األوروجزائرية سمينة عزيزة، الشراكةبن  -9
                                              2011، سنة  09، مجمة الباحث ، العدد المستقمة      

 لإلندماج في اإلقتصاد جزائرية-بوروشة ، تفعيل الشراكة األورو، كريم لحسن عالويمحمد  -10
                                2016سنة  04العالمي ، المجمة الجزائرية لمتنمية اإلقتصادية ، العدد       
 الشراكة و لمجوار األوروبية السياسة تجاه الجزائر موقف ن، تطوراأسمي تمغارت -11
                                   2013،جوان  09دفاتر السياسة و القانون ، العدد رقم  مجمة ،( 2004-2013)     

 سيام عبد الكريم، سياسة تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر -12
 2011،  سنة 09(، مجمة الباحث رقم II PME) التركيز عمى برنامج     
 زوزي محمد ، إستراتيجيات الصناعات المصنعة والصناعات الجزائرية، مجمة الباحث،  -13

  عيو عبد الرحمان ، دور عوائد صادرات النفط في تحديد -14 2010، سنة  08العدد رقم      
  ( ، دفاتر السياسة و القانون ، 2011-2000الجزائرية) حالة  معالم السياسة اإلقتصادية     
        2011، جوان  05د العد     
 حمزة العوادي ، جمال خنشور ،إشكالية ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر  -14
                        2016، جوان  19(، أبحاث إقتصادية و إدارية ، العدد 2015-2010)خالل الفترة     
   مصطفى عبد العزيز مرسي، قضايا المياجرين العرب في أوروبا، مركز اإلمارات  -15

  2010و البحوث اإلستراتيجية، سنة  لمدراسات       
 



 

  
 

 كإستراتيجية لتجسيد اإلنفتاح التجاري)مقاربة  جزائرية-، تفعيل الشراكة األورو عبداهلل ياسين-16
 2017، مارس  01اإلقتصادية، المجمد الثالث ، العدد وصفية تحميمية(، مجمة البشائر       

IV -الممتقيات الدولية                                                                                  
  براق محمد ، ميموني سمير ، اإلقتصاد الجزائري و مسار برشمونة) دراسة تحميمية لمجانب  -1
  األوروبية(، ممتقى دولي حول أثار إتفاق الشراكة عمى –اإلقتصادي التفاقية الشراكة الجزائرية   
   14و  13اإلقتصاد الجزائري و عمى منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنعقد في   
                                                        ، جامعة فرحات عباس ، سطيف 2006نوفمبر    
IV- مراد يونس ، عبد الحميد مرغيت، مستقبل اإلنفتاح التجاري في الجزائر - 1المداخالت 

، في البدائل التمويمية لإلقتصاد الجزائري تحت موضوع  مداخمةفي ضوء النمو المفرط لمواردات، 
           يحي، جيجل، كمية العموم اإلقتصادية و عموم التسيير، جامعة الصديق بن 2016أفريل  25وم ي

V- النصوص القانونية 
                                                                              :  اإلتفاقيات الدولية -أ
             ) وقف إطالق النار ، اإلستقالل و التعاون(بين الجزائر و فرنسا 1962سنة  إيفيان إتفاقيات-1
  ، و دخمت 1969ماي 23عرضت لمتوقيع في ، 1969لقانون المعاىدات سنة  إتفاقية فينا-2

                                                                               . 1980جانفي  27حيز النفاذ في       
  ،1986مارس سنة  11ائر و فرنسا فياإلتفاقية الثقافية و العممية و التقنية المبرمة بين الجز -3

                                                                                  1987سنة  24م رق ر ج    
 إتفاقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجميورية الجزائرية و الجميورية الفرنسية -4

 2013ديسمبر  16المنعقدة بتاريخ       
                                                                                        الدستور  -ب
                                               ،1976دستور، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-1
.                                                    1989دستور  ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
                              .1989المعدل لدستور  1996دستور ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
                          :                                                                       المواثيق الوطنية و الدولية-ج
                  .1976ة التحرير الوطني، الميثاق الوطنيالجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبي-1
.  1962ميثاق طرابمس ة التحرير الوطني،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبي --2
                                                                                 النصوص التشريعية -د
  ،المتعمق بالمصادقة عمى اإلتفاقية1965نوفمبر  18المؤرخ في  65/287األمر رقم  - 1
  ، جريدة رسمية  1965جويمية  29المبرمة بين الجميورية الجزائرية و الجميورية الفرنسية في   



 

  
 

                                                                          1965نوفمبر 19الصادرة في  95م رق     
   ،ص بإنشاء البنك المركزي الجزائري، الخا1962ديسمبر  13مؤرخ في  62/144قانون رقم  -2

                .1963جانفي  11، الصادرة بتاريخ  02رسمية عدد األساسي ، الجريدة الو تحديد قانونو      
  و المتضمن اإلبقاء عمى سريان التشريع  1962-12-31المؤرخ في  62/166القانون -3

                                                           .                                 1962الفرنسي ماعدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية،الصادر سنة    
 ، الجزائري المتضمن لقانون اإلستثمار 26/07/1963المؤرخ في ،63/277 رقم قانون-4

                                                          20/08/1963،المؤرخة في  53الجريدة الرسمية رقم     
 قانون االستثمار،الجريدة الرسمية  المتضمن 15/09/1966،المؤرخ في 66/284األمر رقم-5

                     .                                                            17/09/1966، الصادرة بتاريخ 80رقم     
  ، جريدة 1970والمتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1969المؤرخ في  69/107أمر رقم -6

                                                               .1969سنة  36رسمية العدد     
  88العدد رقم  الرسمية، الجريدة ،31/10/1968 المؤرخ في 68/591األمر رقم  - 

                                                                                 01/11/1968بتاريخ    
  المتعمق بالمصادقة عمى اإلتفاقية، 1965نوفمبر  18المؤرخ في  65/287األمر رقم  -8

  ،1965جويمية  29المبرمة ، بين الجميورية الجزائرية و الجميورية الفرنسية، بتاريخ  االتفاقية   
                                                          . 1965نوفمبر  19الصادرة بتاريخ  95جريدة رسمية رقم     

     الصادرة بتاريخ  11جريدة رسمية رقم .02/02/1968،المؤرخ في  68/35األمر -9
         07/02/1968                                                                                    .

   1970ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ  109، الجريدة الرسمية رقم  93/ 70األمر رقم -10
، الصادرة بتاريخ  07الجريدة الرسمية رقم  ، 01/02/1978المؤرخ في  78/02رقم القانون-11
 ، الجريدة الرسمية  09/02/2008المؤرخ في  08/47 ماألمر الرئاسي رق-197812فبراير  14

                                                                                     2008سنة  07رقم        
                                             الجزائري التجاريالقانون -13القانون المدني الجزائري -12
                                                                                  المراسيم التنظيمية  -ه
  10الصادر في  66/284رقم المرسوم التنفيذي ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-1

                                         .1966سبتمبر  17بتاريخ  80، جريدة رسمية رقم  1966سبتمبر     
  ،10/08/1964المؤرخ في  64/223المرسوم رقم،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-2

                                                                                     1964 أوت 21الصادرة بتاريخ  68الجريدة الرسمية رقم     
ديسمبر  29الصادر بتاريخ  76/201المرسوم رقم الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3

وربية ، المبرمة بين الجزائر و المجموعة اإلقتصادية األ ية،يتضمن المصادقة عمى اإلتفاق 1976



 

   
 

 04،المعدلة لمجريدة الرسمية رقم  1977فبراير  27الصادرة بتاريخ   17جريدة رسمية رقم 
                                                                 1977جانفي 12الصادرة تريخ 

المتضمن المصادقة عمى بروتوكول  1982أوت 07المؤرخ في  82/259المرسوم رقم  -4
اص بالتعاون اإلقتصادي بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الخ

 32بمدينة الجزائر، الجريدة الرسمية رقم  1982يونيو  21الجميورية الفرنسية الموقع في 
                                                                             1982أوت  10الصادرة بتاريخ 

 التعاون اتفاقية المصادقةعمى يتضمن1986جوان سنة 09المؤرخ في  87/138المرسومرقم -5
 الديمقراطية ريةئجزاال الجميورية حكومة بين بيا الالحقة والنصوص والتقني العممي و الثقافي
 1986سنة مارس 11يوم باريس في التوالي عمى الموقعة الفرنسية، الجميورية حكومة و الشعبية

                                       1987سنة  24م رق ر ج , 1986سبتمبر 07يوم الجزائر مدينة في و
جانفي 2المؤرخ في  94/01المرسوم الرئاسي رقم ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -6

                                           1994جانفي  2الصادرة بتاريخ 01، الجريدة الرسمية رقم  1994
الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2005أفريل  27المؤرخ في  05/159المرسوم الرئاسي  -7

المتوسطي  -، و المتضمن التصديق عمى اإلتفاق األوروبي 2005أفريل  30المؤرخة في  31
ية من جية ، و المجموعة األوروبية و لتأسيس شراكة بين الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
                                                    . 2002أفريل 22الدول األعضاء فييا من جية أخرى الموقع بفالونسيا في 

المتضمن التصديق عمى إتفاقية  2008مارس  09المؤرخ في  88-08المرسوم الرئاسي  -8
الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجميورية الفرنسية الشراكة بين حكومة الجميورية 

اإلداري و المالي المعمق بوسائل التعاون الموقعين بالجزائر في الديمقراطية الشعبية و بروتوكوليا
        2008سنة  15. جريدة رسمية رقم  2007ديسمبر  04

                                                                                           ير تقارال -و 
جامعة الدول العربية ، تقرير المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ، )دراسة تقويم أثر إتفاقية -1

 1999الشراكة العربية األوروبية عمى الزراعة األوربية (،الخرطوم ، أكتوبر 
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العياشي زرزار، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بين ضرورة التأىيل و ضغوط -10
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 http://www.djazairess.com/elbilad/7827:الموقع     
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 . بوسالن ، منتدى األعمال الجزائري الفرنسي يستعرض فرص اإلستثمار ، عمى م -29
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  -Papanicolaou-Paléologue E. Jean Touscoz, La coopération scientifique  

internationale. In: Tiers-Monde, tome 15, n°59-     97  

  -Gérard Destanne De  Bernis,les Problèmes Pétroliers Algériens ,Etudes  

internationales, volume   02     N°    ,  97  



 

   
 

  - Rémy  LEVEAU . GRIMAUD(NICOLE), la politique extèrieure de  

l’Algérie( 9  -1978),In : revue française de science politique, 35ᵉ année,  

n°   5,  9 5 
  -George Mutin, le commerce extérieur de l’Algérie en  9  ,revue le Pércée 

N° :40-04,  année1965 

 5- Chiha khemici,KEddi abdelmajid,investissement direct étranger et croissance  

éconmique     (cas :region du maghreb), revus nouvelle économie N°  

08,UniversitéAlger3, MAI 2013 

 6- Jean françàisDaguzan,  ga politique étrangère de l’algérie( le temps de  

l’aventure ?),  institut français des relations internationales ,revue politique  

étrangère( CAIRN- info) , N° 3, 2015 
 7-YVAN Gastaut, traversées incertaines , regards douloureux,In: Cahiers de la  

Méditerranée, n°56/1, 1998 

VI-Les accords :                                                                                       
 -Accord relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et  

des marchandises,  signé à Paris le 27 janvier 2004 (JORA nº 1 du 2 janvier 2005) 

VII- Textes réglementaires 

 -République algérienne démocratique populaire ; la charte nationale, Front de  

libération national  ,1976 

 -République algérienne démocratique populaire , Front de libération nationale,  

Ordonnance n° 76/57 du 05 juillet 1976, Portant publication de la charte nationale 

 - Ordonnance n°: 5 / 1111 du22 /  / 95  ، J O française du23/  / 95  

 - République algérienne démocratique populaire  0rdonance n° 63/       

du 28 -  -  9   ,Journal Officiel n° : 80 , du 29/   /  9   

 - Ordonnance n° 71/24 du 12Avril1971 modifiant L ordonnance n58/ 1111 du 28  

novembre 1958 relative à larecherche, exploitation, transport par canalisation des  

hydrocarbures et au régime fiscale de ces activités, J o n° : 30 du 13Avril 1971 

 -République française,Loi n° 2005-158 du 13 février 2005,portant reconnaissance 

de la nation et  contribution national en faveur des français rapatriésJon° : 46 du  

24fevrier2005 

7- Decret n°62 /523 du 08 septembre 1962 portant désignation des représentants de  

l’etat algérien   au conseil d’administration de l’organisme technique franco- 

Algérien de mise en valeur des  richesses du sous sol, J O n°14 du 14/09/1962 

 - - Decret n° :63/491 du 31/12/1963, portant agrément de la société nationale de  

transport et de Commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, J.O  

n° :04 du 10/01/1964 

 - Decret n° :62/515 du 07 septembre 1962 potantbuplication des protocoles,  

conventions et accords signés le 28aout 1962 et le 07septembre 1962, entre  

L’exécutif provisoire de l’Etat algérien et le gouvèrnement de la république  

française . J O n°14 du 14septembre 196   

VIII-Déclarations - Déclarations gouvernementales du19mars 1962,relatives à 

l’Algérie ,  JOF N°:  7 ,  

mardi 20mars 1962 
IX-Magazines et Journaux                                                                      
 -Euro- mediterranee Enjeu et defis ,  journal trimestriel de documentation politique( 

APRES DEMAIN),n° : 08 , fondé par la ligue de droit de l’homme en  957,      



 

   
 

 -  BINATNA(Entre nous) ,le magazine éléctronique de l’ambassade de France en 

algérie, N° 11,  ( jouillet 2015-jouillet 2016 

IX- Sites électroniques                                                                              
 -KHELADI MOKHTAR,L’union pour la Méditerranée vue d’Algérie (mythe et 

limites), sur le site :       www.gate.cnrs.fr                                                                
 -Mélanie Morisse-Schilbach, Algérie (fondements de la politique algérienne de la 

France) .site : :www.géopolits. Net/ Algérie                                                               
 -droit 7 .blogs pot.com /2013                                                                             
 -inventaire des accords de transport et de coopération euromaghrébins ) GTMO 5+5( 

, novembre 2008 , Sur le site : www. Cetmo .org                                                                                      

 - dialogue-euro-arabe sur le site :http://www.medea.be/fr - Institut Medea, relation 

UE-Algérie . site :www.Medea .be/fr --la commission européenne , union européen, 

Maghreb 25ans de coopération(1976-2001), sur le site :ec .Europa .eu /external                      

 - khoudirleguefèche, L’accord d’association entre L’Algérie et L’union Européen, 

études   Européenne , 2008.sur le site :www.memoireonline.com --Jean 

françoisDaguzan, article( les relations franco-algerien,ou la poursuite des amicales   

incomprehensions , sur le site :                                                                                        

www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/03/daguzan2001                                                                              

  -- Forum Méditerranéen sur le site :http://www.medea.be/fr                                                                         

  - Dialogue 5+5(la Méditerranée occidentale), sur le site : http://www.medea.be/fr                                  

-  - Jean Robert Henry, La Méditerranée occidentale en quête d’undestin commun,    

L'Année duMaghreb 2004, mis en ligne le 08 juillet 2010, sur le site 

:anneemaghreb.revues.org/  7                                                                                                             

  - Erwan Lannon ,le partenariat euro- méditerranéen élément d’une analyse 

juridique in partenariat euro- méditerranéen, l’Harmattan,        sur le site 

www.memoire online .com.                                                                                                              

  - info-politique .blogspot.com/                                                                                         

  -Farid  Makhlouf, les politiques commerciales de l’Algérie et son intégration à 

l’Europe, Université de Pau et des Pays de l'Adour ,          .sur le 

site ://www.memoireonline.com  -documentation française sur le site :-

ladocumentation française .fr                                                                                                  

  -commission européenne , sur le site :europa.eu/rapid/press-release_IP-08-

361_fr.htm  - Revue de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Union 

européenne, sur le site :WWW.algerienneambassy.be//eu /aa/aa/-dz                                                

  - Aomarbaghzouz, du processus de Barcelone à L’union pour la méditerrané 

,regards croises sur les relations euromaghrébines , sur le 

site:anneemghreb.revus.org  -L’union Européen et L’Algérie ,un partenariat fort 

pour un développement commun , sur le site: 

eeas.europa.eu/sites/eeas/files/brochure_a3_algeria_-_finale01                                                 

  -www.algeria-watch.org/fr                                                                                                                       

  - al-fadjr, AssociationAlgérie- Union européenne, sur le site : 

http://www.medafco.org/ar/taxonomy/term/11855    
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  - Conseildel'UE, COMMUNIQUÉDEPRESSE 7/129 du 13 

/  /   7(L'Unioneuropéenneetl'Algérieadoptentleurspriorités de partenariat ).sur le 

site :www.consilium.europa.eu/press                                                                                                                  

  -Commission européenne - Communiqué de presse, UE- Algérie, Bruxelles ,13 

mars 2017, sur le  site:   europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm                                    

  - licences  d’importation :L’ UE critique Alger .sur le site :www.algeria-wtach.de/fr    

  -Bob Khaled , accord d’association (AA) entre l’Algérie et l’union européenne , sur 

le site:http://www.dziri-dz.com/?p=4784                                                                                                  

   -Mohamed fadhelTroudi, L’union pour la méditerranée ( le rêve et la réalité) ,  9 

Mars2016 .sur le  site:www.academiedegeopolitiquedeparis.com                                  

  -Jean François Daguzan , les relations franco-algériènnes ou la poursuite des 

amicales Incompréhensions, , sur le site :www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/ 

  - préambule de la déclaration d’Alger, dimanche le    Mars      ,sur le site: 
www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/declaration_alger 

  - document cadre de partenariat entre l’algerie et la France(   7-2011) sur le  

    Site : http://webcache.googleusercontent.com                                                                                   

  -https://dz.ambafrance.org/4eme-Comite-intergouvernemental-de-haut-
niveauwww.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/la-4e-session-du-
comite- 

  - des avancées concrètes entre nos deux pays sur le site : 
      https://dz.ambafrance.org/4eme-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau 

  --Communiqué conjoint à l’issue de la  ème session du CIHN, sur le site: 
https://dz.ambafrance.org/4e-session-du-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau-

franco-algerien                                                                                                                      

  -Calendrier-bilateral ,Algerie- France. Site :  /dz.ambafrance.org/.                                

  -HervéBleuchot , La coopération franco-algérienne depuis les accords d’Evian,  

sur le site : https://www.monde-diplomatique.fr/1971/04/BLEUCHOT/30222                     

  -Emmanuelle Santelli , les échanges franco-algerien, la nouvelle donne , sur le site  

: http://journals.openedition.org/sociologie/466#tocfrom2n2                                              

  - Maxime Cesbron ,Quelle dynamique dans les relations commerciales entre la  

France et l’algérie,   sur le site : /fr.linkedin.com/pulse/partenariat-franco-algérien-   

  -cooperationAlgrerie-France : , sur le site : 

http://www.ambalgerie.fr/1532/cooperation-algerie-france-visite-de-travail-en-        

france-de-mmela ministrenouria-benghebrit                                                                            

  - - visite en Algerie de la ministre NAJAT VALLaud- BElkacem, sur le site : 

https://dz.ambafrance.org/Visite-en-Algerie-de-Mme-Najat-Vallaud-Belkacem            

  -Visas pour la France :desfaclités exceptionnelles pour les algériens, sur le site : 

http://www.lematindz.net/news/25388-visas-pour-la-france 

  -AKRAM  BELKAID,France-Algérie ,5  ans d’histoires secrètes(tome  ), sur le  

site :www.monde-diplomatique.fr/2017/10/BELKAID/57994 

  
.  

 

http://www.consilium.europa.eu/press
http://www.consilium.europa.eu/press
http://www.algeria-wtach.de/fr
http://www.dziri-dz.com/?p=4784
http://www.dziri-dz.com/?p=4784
http://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2006/
http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/la-4e-session-du-comite-
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/la-4e-session-du-comite-
https://dz.ambafrance.org/4e-session-du-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau-franco-algerien
https://dz.ambafrance.org/4e-session-du-Comite-intergouvernemental-de-haut-niveau-franco-algerien
https://www.monde-diplomatique.fr/1971/04/BLEUCHOT/30222
http://www.ambalgerie.fr/1532/cooperation-algerie-france-visite-de-travail-en-%20%20%20%20%20%20%20%20france-de-mme
http://www.ambalgerie.fr/1532/cooperation-algerie-france-visite-de-travail-en-%20%20%20%20%20%20%20%20france-de-mme
https://dz.ambafrance.org/Visite-en-Algerie-de-Mme-Najat-Vallaud-Belkacem


                     

 

 الملحق األول                    















































                     

 

 الثانيالملحق                     



العدد العدد 15
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 8  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 16  مارس سنة   مارس سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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16 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
مــرســوم رئــاسي رقم 08 - 88 مــؤرّخ في أوّل ربــيـع األول عـام 1429  اJـــوافق 9 مــارس ســنــة q2008 يــتــضــمـن الــتــصــديق عــلى
اتفاقية الشراكـة بX حكومة اجلمهورية اجلـزائرية الد|قراطية الشعـبية وحكومة اجلمهورية الـفرنسية وبروتوكولها
اإلداري واJالي اJتعلق بوسائل التعاونq اJوقعX باجلزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 ............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 95 مؤرّخ في 7 ربيع األول عام 1429 اJوافق 15 مارس سنة q2008 يتضمن تـنفيذ اإلحصاء الـعـام
للسكـان واإلسكـان لسـنـة 2008 .....................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي  رقم 08 - 96 مـؤرّخ في 7 ربــيع األول عـام 1429 اJـوافق 15 مـارس سـنـة q2008 يـحـدد مـهـام اجملـلس الـوطـني
االستشاري للموارد اJائية وتشكيلته وقواعد عمله..........................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 08 - 97 مـؤرّخ في 7 ربـيع األول عام 1429 اJـوافق 15 مـارس سـنـة q2008 يــحــدد كـيـفــيــات إعــداد جـرد
للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية االصطناعية للمياه.......................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  صـفـر عـام 1429 اJـوافـق أوّل مـارس سـنة q2008 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـتـجـارة في والية
عنابة.........................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  صفـر عام 1429 اJـوافـق أوّل مـارس سـنة q2008 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الشـؤون الـدينـيــــة
واألوقــــاف في واليــــة ســيدي بلعبـاس..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  صـفـر عـام 1429 اJـوافـق أوّل مـارس سـنـة q2008 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر الــبـيـئـة في واليـة
اJسيلة......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق أوّل مــارس ســنـة q2008 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام نــائــبــة مــديــر بـوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  صـفــر عـام 1429 اJــوافـق أوّل مـارس ســنـة q2008 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــرين لـلــتـربــيـة في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  صفر عام 1429 اJوافـق أوّل مـارس سنة q2008 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير الصـحة والسكان في
والية عX الدفلى.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق أوّل مــارس ســنـة q2008 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــكــلـفــX بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة والصناعة التقليدية............................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق أوّل مــارس ســنـة q2008 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم
اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية بجامعـة وهـران..............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق أوّل مــارس ســنـة q2008 يــتــضــمّن تــعــيــX رئـيـس ديـوان والـي واليـة
ورقلة........................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  صفر عام 1429 اJوافـق أوّل مارس سنة q2008 يتضمّن تعيX مدير البيئة في والية تيبازة..
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 23  صفـر عام 1429 اJوافـق أوّل مـارس سنة q2008 يـتضـمّنان تـعيـX مديرين لـلتـربية في
الواليات.....................................................................................................................................................
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اتــفاقـية شــراكـةاتــفاقـية شــراكـة
XبـXبـ

حـكومة اجلمهـورية اجلـزائرية الديـمقراطية الشـعبـيةحـكومة اجلمهـورية اجلـزائرية الديـمقراطية الشـعبـية
و

حـكومة اجلـمهورية الفرنـسيةحـكومة اجلـمهورية الفرنـسية

ديـباجـة :ديـباجـة :

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد|ـــقــراطـــيــة
الـشـعبـيـة وحكـومـة اجلمـهـورية الـفـرنسـيـةq اJشـار إلـيهـما

q"Xفيما يأتي بـ " الطرف
- اعـتـبارا مـنـهـما لـلـنـتـائج اإليجـابـيـة احملصّل عـلـيـها
من خالل تعاونهما في إطـار االتفاقية الثقـافية والعلمية
والـتقـنـية اJـؤرخة في  11 مـارس سنة  q1986 السـيّما في

qمجالي التعليم والتكوين
- ووعـيـا مـنـهـمـا بـضـرورة مـواصـلـة وتـعـمـيق مـسـار
إعـــادة إرســــاء الـــعالقــــات الـــثـــنــــائـــيــــة الـــذي شـــرع فــــيه كال
الـــبـــلــديـن في يـــونــيـــو ســـنــة 2000 وكـــرّسه إعالن اجلـــزائــر
اJـوقـع من طـرف رئـيـسي اجلــمـهـوريـتــX في مـارس سـنـة

q2003

- ورغــبــة مـنــهـمــا في إعـطــاء دفع جــديـد لــتـعــاونـهــمـا
الــــثـــنــــائي في إطــــار إعالن اجلــــزائــــر اJـــؤرخ في 2 مــــارس
سـنة  2003 والذي يـحـدّد الـتوجّـهـات واخلطـوط الـرئيـسـية
الـتـي تـسـمح بــإرسـاء "شـراكـة اســتـثـنــائـيـة" بــX الـبـلـدين
مؤهّلة لتكـون �وذجا للتعـاون في اJنطقة وفي العالقات

qالدولية
- وتذكيـرا بتبـادل الرسائل في  28 و 30 مايـو سنة
 2007 بــــX رئــــيــــسـي جــــمــــهــــوريــــتـي الــــبــــلــــديـن مــــجــــدّدين

تــأكــيـدهــمــا عـلـى إرادتـهــمــا اJـشــتــركـة فـي مـنح "الــشــراكـة
االسـتــثـنـائـيــة" بـX اجلـزائـر وفــرنـسـا مـحــتـوى عـمـلــيـاتـيـا

qوحقيقيا
- ورغـبـة مـنــهــمـا في مـواصـلــة وتــعــزيــز تـعـاونـهـمـا
في اجملـــاالت الـعــلـمــيـة والــتـقـنــيـة والــثـقــافـيــة والـتــربـويـة
الــــذي يـــرافـق ويــــدعّـم بــــرنـــامج اإلصــالحــــات الــــتي شــــرع
فـــيــهـــا في اجلــزائـــر من أجل عـــصــرنـــة وتــنـــويع االقـــتــصــاد
ورفع مــســـتــوى اإلطـــار اJــؤســـســاتـي وتــثـــمــX رأس اJــال

qالبشري

مــــــرسرســــوموم  رئرئــــــاسي رقم اسي رقم 08 -  - 88 مــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل ربل ربــــيع األوليع األول
عــــــــام ام 1429  اJ  اJــــــــوافق وافق 9 مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة q q2008 يــــــــتــــــــضــــــمنمن
الالــــــتــــــصــــــديديـق عق عــــــلى اتلى اتــــــفــــــــاقاقــــــيــــــة الة الــــــشــــــراكراكــــــــة بة بــــــX حX حــــــكــــــومومــــــة
اجلاجلــــــمــــهــــــوريوريــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريــــــة الة الــــــد|د|ــــــقــــراطراطــــــيــــــة الة الــــــشــــــعــــــبــــــيــــة
وحوحــــــكــــومومــــــة اجلة اجلــــمــــــهــــــوريوريــــة الة الــــــفــــــرنرنــــســــــيــــة وبة وبــــــروتروتــــــوكوكــــولولــــــهــــا
XـوقوقـعـJا qاونJا qـتـعـلق بلق بـوسوسـائل الائل الـتـعـاونJالي اJـالي اJاإلداري واJاإلداري وا

باجلزائر في باجلزائر في 4 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقـرير وزير الشـؤون اخلارجية -

- وبــنــــاء عـــلى الـــدســــتــــورq ال ســـيـــمـــا اJـــادة 77 - 9
qمنه

- وبـعـد االطالع عــلي اتـفـاقـيـة الـشـراكـة بـX حـكـومـة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد|ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اجلـــمــهــوريـــة الــفـــرنــســيـــة وبــروتـــوكــولــهـــا اإلداري واJــالي
اJـــتـــعـــلـق بـــوســـائل الـــتـــعـــاونq اJــــوقـــعـــX بـــاجلـــزائـــر في 4

q2007 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Xــادة األولى : يــصــدق عــلى اتــفــاقــيــة الــشــراكــة بــJــادة األولى : اJا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد|ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـكــومــة اجلـمــهـوريــة الــفـرنــســيـة وبــروتــوكـولــهـا اإلداري
واJــالي اJتـعلق بـوسـائل التـعاونq اJـوقعـX باجلـزائر في
4 ديـسـمـبـر سـنـة q2007 ويــنـشـران في اجلـريــدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

2 :  : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJــــــرســـــــوم في اجلـــــــريـــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد|ــــقــــراطـــيـــة

الشعـبية.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األول عـــــــام 1429
اJوافق 9 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـ
16 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

- ورغـــبــــة مــــنـــهــــمــــا في تــــعــــمـــيـق الـــتــــعــــاون الـــقــــائم
وتـــــوســــيـــــعه لـــــيـــــشـــــمل مـــــجــــاالت أخـــــرى مـــــثل الـــــتـــــعــــاون
Xالالمـــــــركــــــزي والـــــــتــــــعـــــــاون في مـــــــجــــــال األمـن وتـــــــثــــــمــــــ
تكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصـال اجلديـدة وكذا دعم وسائل

qاإلعالم

- وإشــارة مـنــهـمــا إلى أهـمــيـة الــتـبــادالت الـبــشـريـة
qوتنقّل األشخاص

- واقـتنـاعا مـنهـما بـأن توطـيد الـتعـاون في كل هذه
اجملـاالت ســيـســاهم كـذلـك في الـفــهم اJــتـبــادل وفي تـعــزيـز

qXالشعب Xأواصر الصداقة ب

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

البـاب األولالبـاب األول
نطـاق وكيفـيات التطـبيقنطـاق وكيفـيات التطـبيق

الفصـل األولالفصـل األول
اإلطـار العـاماإلطـار العـام

اJـادة األولىاJـادة األولى
الطـرفانالطـرفان

1) يـــتـــفـــقـــان عـــلـى أن هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة الـــتي تـــشـــمل
اجملــــاالت اJــــذكــــورة في اJــــواد من  1 إلى 6 مـن اتـــفــــاقـــــيـــة
الـــتــعـــاون الــثـــقــافـي والــعـــلــمي والـــتــقـــني اJـــؤرخــة في 11
مـارس سنة 1986 سيـتم تدعـيمهـا وتوسيـعهـا إلى ميادين
جـــديــدةq ويـــتــمـــحـــور الــتـــعــاون الـــثــنـــائيq بـــاألخصq حــول

اجملاالت التالية :

qوتعليم اللغة الفرنسية qالتربية -

qوالتعاون اجلامعي والبحث qالتعليم العالي -

qتكوين اإلطارات -

- الـــتــــعـــاون بــــX الـــوزارات اJــــكـــلـــفــــة بـــالــــشـــبــــيـــبـــة
qوالرياضة

qالصحة العمومية واحلماية االجتماعية -

qالثقافة والتراث -

qاحلكم الراشد واإلصالح اإلداري -

qالعدالة -

- األمن والتعاون الـعابر للحدود ومكافحة اإلرهاب
qنظمةJواجلر|ة ا

qالتعاون الالمركزي و تطوير تبادل الكفاءات -
-  مـــــحــــــيـط األعـــــمــــــالq وتــــــرقـــــيــــــة االســــــتـــــثــــــمـــــارات

qنتجةJوالقطاعات ا
qالبيئة والفعالية الطاقوية -

- دعم وسائل اإلعالم واالتصال.

qــيـادينJ2) يـتـم فـيـمــا يـأتـي تـوضـيـح مـخـتــلف هـذه ا
الـتي |ــكن أن تــكـونq عــنـد الــضــرورةq مـوضــوع اتـفــاقـات

خاصة.

الفصـل الفصـل 2
 التعاون التربوي واجلامعيالتعاون التربوي واجلامعي
والثقافي والعلمي والتقنيوالثقافي والعلمي والتقني

اJـادة اJـادة  2
التربية وتعليم اللغات التربية وتعليم اللغات 

q1. في إطار اإلصالحـات الـتي شـرعت فـيهـا اجلـزائر
يـــتـــفق الـــطـــرفـــان عـــلـى تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــمـــا في الـــقـــطـــاع
الــتـربــوي وذلك بـتــطـويــرq عـلى وجـه اخلـصـوصq مــشـاريع
تـكوين مـسـتخـدمي الـتأطـيـر والـتعـلـيمq ودعم التـعـليم عن

بعد.       
2. نــظــرا لــلــمــكــانـــة اخلــاصــة الــتي حتــظى بــهــا الــلــغــة
العربية في فرنـسا و اللغة الفرنسية في اجلزائرq يتعهّد
الـطـرفـان بـتـشـجـيع تـطويـر تـعـلـيم كل من الـلـغـة الـعـربـية
في اJـنظـومة الـتـربويـة الفـرنـسيـة واللـغة الـفـرنسـية في

اJنظومة التربوية اجلزائرية.
3. يــتّــخــذ الــطــرفــان الــتــدابــيــر بــغــيــة تــعــزيــز بــيــئـة
مالئــمـة لــتـطــويـر تــعـلــيم الـلــغـتــX الـعــربـيــة والـفــرنـســيـة.
وتــــولى عــــنــــايــــة أولــــويــــة لــــبــــرامج دعـم الــــتــــكــــوين األوّلي
Xأخذا بـع qـستـمر ألسـاتـذة اللـغـة الفـرنسـيـة باجلـزائـرJوا
االعـتـبــارq خـصـوصـاq مـكــانـة الـلـغــة الـفـرنـســيـة في مـنـاهج
الـتـعــلـيم الـعــالي. كـمـا تــسـاهم اجلـزائــر في تـطـويــر تـعـلـيم

اللغة العربية بفرنسا.

اJـادة اJـادة 3
اJؤسسات التعليمية اجلزائرية بفرنسااJؤسسات التعليمية اجلزائرية بفرنسا

و الفرنسية باجلزائرو الفرنسية باجلزائر

في إطـار اJـعـامـلة بـاJـثلq يـتـفـق الطـرفـان عـلى مـنح
الـــتـــســهـــيالت الـــضـــروريـــة إلنــشـــاء مـــراكـــز تــعـــلـــيم الـــلـــغــة
الــفــرنـــســيــة ومـــؤســســات تـــعــلــيـــمــيــة جـــزائــريــة بـــفــرنــســا

وفرنسية باجلزائر وحسن تنفيذ مهامها.
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اJـادة اJـادة 4
التعليم العالي والتعاون اجلامعيالتعليم العالي والتعاون اجلامعي

وفي مجال البحثوفي مجال البحث
1. يـأخـذ الـطـرفان اJـبـادرات والـتـدابـيـر الـضـرورية
لـتـعـمـيـق الـتـعـاون في مـجـاالت الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث
واالبـتـكـار الــتـكـنـولــوجيq دعـمـا لإلصـالحـات الـتي شـرعت

فيها اجلزائر في هذه اجملاالت.
2. يشمل الـتعـاون اجلامـعي والعـلمي والـتكـنولوجي

ما يأتي :
Xوتـقـنـي Xوعـلـمـيـ Xوبـاحـث Xاسـتـقبـال جـامـعـيـ -
جـزائريX في فرنـسا و فرنـسيX في اجلزائـرq باالتصال
مـع الــهـــيـــئـــات الــعـــلـــمـــيــة واJـــتـــعـــامــلـــX اآلخـــرين لـــلـــدولــة
اJستـضيـفةq في إطـار مشاريع الـتعـاون التي بـادرت بها

qمؤسسات البلدين
- الــتـعـاون فـيــمـا بـX الـهــيـئـات اJـمــثـلـة لـلــجـامـعـات
واJــدارس الـكـبـرى لــكال الـبـلــدين ( اJـؤتـمــرات اجلـزائـريـة
لـــعــــمـــداء اجلـــامـــعـــات واJـــؤتـــمــــرات الـــفـــرنـــســـيـــة لـــرؤســـاء

q(... دارس الكبرىJاجلامعات وا
- تـــــطـــــــويــــــرq بــــــالـــــجــــــــزائــــــرq أقــــطـــــاب امــــتــــيــــاز
جزائريـة - فرنسـية بفضل تـكوين فرق مـختلطـة تتشكّل

qXأو تقني Xأو باحث Xمن جامعي
- الـــتــــعــــاون بــــX اجلـــامــــعــــات وجــــمـــعــــيــــة اخملــــابـــر أو
اJــؤســســات الـعــلــمــيــة ومــؤسـســات الــبــحث الــتــابــعـة لــكال

qالبلدين
Xوالـعـلـمـي Xوالـبـاحـث Xاجلـامعـيـ Xالتـبـادالت بـ -
لـكال الـبـلدين في إطـار الـبـعـثـات والدعـوات والـتـربـصات

qلتقيات والندواتJواللقاءات وا
qــعـلــومــات الــعـلــمــيــة والـتــقــنــيـةJتــرقــيـة وتــبــادل ا -
وتــسـهــيل الـنــشـر اJــشـتــرك والــتـعــاون في مـجــال الـنــشـر

qالعلمي والتقني
- مـواصـلــة وتـطـويـر مـشـاريـع الـبـحث اJـشـتـرك في

q(CMEP) إطار اللجنة اخملتلطة للتقييم واالستشراف
- دعـم مــــواصـــــلــــة بـــــرنــــامـج اJــــنـح الــــثـــــنـــــائيq ووضع
XـتــربـصـJتـدابــيـر تــشـجّع اسـتــقـبــال وتـكـوين الــطـلــبـة وا
اجلـزائـريـX بـفرنـسـا والـفـرنـسـيX بـاجلـزائـرq وكـذا تـبادل

qاألساتذة
Xدعم الـطـرف الـفرنـسي لـتـوجـيه الـطلـبـة الـراغـب -
(CAMPUS FRANCE ) في مـــواصـــلـــة الـــدراســـة بـــفـــرنـــســا
Xودعم وإدمـــاج الــــطـــرف اجلـــزائـــري لـــلـــطـــلـــبـــة اجلـــزائـــريـــ

qعند  عودتهم qعلى شهادات بفرنسا XتحصّلJا

- دعـمq في شـــــكل دراســــات خـــــبــــرةq إجنــــاز بـــــرنــــامج
qالهياكل القاعدية األساسية

qتكنولوجيات اإلعالم واالتصال Xتثم -
- البيـئة والتنـمية اJسـتدامةq والفـعالية الـطاقوية

qوالسياحة وتهيئة اإلقليم
- كل شكل آخر من أشكـال التعاون اJعتمدة باتفاق

مشترك في هذه اجملاالت.

اJـادة اJـادة 5
تكـوين اإلطـاراتتكـوين اإلطـارات

1. تهـدف اJـسـاهـمـات الـفرنـسـيـة إلى تـعـزيـز تـكوين
اإلطـارات واJـدراء واJـسـيّـرين اجلـزائـريـqX في الـهـيـئـات
.Xبغية تطوير االقتصاد واجملتمع اجلزائري qاالمتيازية
2. يـســتـنــد هـذا الــدعم الـفــرنـسي لــتـكــوين اإلطـارات
اجلــزائــريــة إلى تـــوطــيــد وتــطــويــر الـــشــراكــات اجلــامــعــيــة
الـعديدة الـقائـمة وكـذا مصـاحبة اجلـزائر في إنـشاء شـبكة
مـن مــؤســســات االمــتــيــاز الــعـلــيــا اجلــزائــريــة الــتـي تــكـوّن
اJــهــنـدســX واإلطـارات الــذين حتــتـاج إلــيـهـم الـبالدq وذلك
عن طــــريق إقـــامــــة تـــعـــاون وثــــيق بـــX اJــــدارس الـــكـــبـــرى

ومدارس اJهندسX ومعاهد التكوين اJتخصّصة.

اJـادة اJـادة 6
التعاون في مجال الصحةالتعاون في مجال الصحة

 العمومية واحلماية االجتماعية العمومية واحلماية االجتماعية
1. إن الـــتـــعـــاون اجلـــزائـــري - الـــفـــرنـــسي في مـــجـــال
الـــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــة اJـــدنـــيـــة و الـــعـــســـكـــريـــة واحلـــمـــايــة
االجـتماعيـة متواصل بشكـل حثيثq بالتـعاون الوثيق مع
برامج التكوين اجلامعي والتقني اJدرجة فيه. كما تولى
عــنـايـة خـاصــة إلى تـمـتــX الـعالقـات والــتـبـادالت الــقـائـمـة

.Xوالفرنسي Xاجلزائري XتخصصJا Xب

2. يسعى الطرفان إلى تطوير :
- شــراكـــات بــX مـــؤســـســات الـــصــحـــة والســيـــمــا مع

qراكز االستشفائية اجلامعيةJا
- إقـامـات قـصيـرة اJـدى لـلـفـرق الـطـبـيـة الـفـرنـسـية
اJـــتــخــصـــصــة في بـــعض األمــراض الــتـي تــســتـــدعي عالجــا
عــــالي اJــــســـــتــــوىq قــــصــــد الــــتـــــكــــفّل بــــاJـــــرضى بــــاجلــــزائــــر

qتكوين الفرق الطبية اجلزائرية qوازاةJوبا
XمارسJدى بفرنسا لفائدة اJتكوينات قصـيرة ا -
الـطـبـيX اجلـزائـريـX قـصـد تـطـويـر الـفـروع الـطـبـية ذات

qاالختصاص العالي
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- تكـوين مـستـخدمـqX بـاجلزائـرq في مجـال تـسيـير
اJستشفياتq مصاحبة لإلصالحات اJنفّذة في اجلزائر.  
3. يتمّ جتـنـيد خـبرة اJـؤسـسات الـعمـومـية واخلـاصة
الــفـــرنــســـيـــة بــغـــيـــة دعم بـــرامج الـــوقــايـــة الـــتي وضـــعــتـــهــا
احلـكــومــة اجلـزائــريـة الســيــمـاq فــيــمـا يــتـعــلق £ــكـافــحـة داء
الـــســيــدا والــتــبــادالت الــتي تــســهّــلــهــا اJــؤســســات اJــكــلــفــة

بالتعاون.

qخــصـوصـا q4. يـنــفّـذ الــتـعــاون في اجملـال االجــتـمــاعي
عن طريق :

qXتكوين العمال االجتماعي -
- تـوأمـة بـX اJــؤسـسـات االجــتـمـاعــيـة الـتـابــعـة لـكال

qالبلدين
- نـــقـل اخلـــبـــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فـي مـــجـــال الـــتـــســـيـــيـــر

ومصاحبة اإلصالحات اJنفّذة.

5. فــيـمــا يــخص الــعــمل والــضـمــان االجــتــمـاعـيq يـتم
تطوير التعاون عن طريق :

- مـــنـــاهج الـــبـــحث والـــتـــحـــقـــيق وحتـــلـــيل عـــمـــلـــيــات
اJـــراقـــبـــة ودعـم حتـــســـX الـــقـــدرات الـــتـــقــــنـــيـــة في مـــجـــال

qهنيةJالوقاية من األخطار ا
- الــــتــــحــــكّم في نــــفــــقــــات الـــصــــحــــة والــــتــــأمـــX عــــلى

qاألمراض وتسديد االشتراكات
- رفع مـــــســــتـــــوى وحتـــــســـــX ســــيـــــر عـــــمل الـــــوكـــــالــــة
الـوطنية لتـسيير الـقروض اJصغرة والـصندوق الوطني
لــلـتـأمـX عــلى الـبـطـالــة والـوكـالـة الــوطـنـيـة لــدعم تـشـغـيل

الشباب.

اJـادة اJـادة 7
التعاون في اجملال الثقافيالتعاون في اجملال الثقافي

واحلفاظ على التراث الثقافيواحلفاظ على التراث الثقافي

1. في إطــار اJــعــامــلــة بــاJــثلq يــتــفق الــطــرفــان عــلى
مـــنح الـــتــســـهـــيالت الـــضـــروريــة إلنـــشـــاء مـــراكــز ثـــقـــافـــيــة
جــزائــريــة بــفــرنــســا وفـرنــســيــة بــاجلــزائــر وحــسن تــنــفــيـذ
مهـامـهـاq من أجل تـنـظيم الـتـظـاهـرات الثـقـافـيـة على وجه

اخلصوص.

2. يتمّ اتخاذ التـدابير اJالئمة لتطوير التعاون في
qكـتـوبةJوالـكـتاب واألعـمـال ا qوالـفـنون qمـجاالت الـثـقافـة
qوالــسـيــنـمــاتـوغــرافـيـا qواالتـصــال اإلذاعي والـتــلـفــزيـوني
واحلـفاظ على التـراث وتثميـنه وكذا األبحاث الـتاريخية

واألثرية.

3. يـشمل التـعاون الثـقافيq عنـد االقتضاء من خالل
اتفاقات خاصةq ما يأتي :

- تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـج تـــكــويـن وتـــبـــادل اخلـــبـــرات قـــصــد
Xمتلكات الثقافية وتدعيم الفاعلJا Xساهمة في تثمـJا
qفـي مـــجــاالت الـــفن Xاخلـــواص والـــعـــمـــومـــيــ Xالـــثـــقـــافــيـــ
والـكتاب واألعمـال اJكتوبـة والتراث والبـحث التاريخي
والسـمـعي البـصـري والسـيـنمـا ووسائل اإلعـالم وتنـشيط

qالشباب

- تعـزيز اخلـبرات والـتبـادالت وبرامج الـتكوين في
مـجــال حـفظ الــتـراث واحلــفـاظ عــلـيه وتــثـمــيـنه (الــشـراكـة
بـــX اJــــتـــاحفq الـــتــــكـــوين في مــــجـــال الـــتـــرمــــيم وبـــرامج

q(التعاون في مجال التراث

- تـعـزيـز التـبـادالت في مـجـال اJـمـتـلـكـات الـثـقـافـية
اجلـزائرية في فرنسـا واJمتلكـات الثقافية الـفرنسية في
اجلــزائـــر من خالل دعـم تــنـــقل الـــتـــحف واJـــبــدعـــX: شــراء
الــكـتـبq دعم مــعـارض الــكــتـابq دعـم الـتــظــاهــرات الـفــنــيـة
XبـدعJدعـوات وبـعثـات ا qإقـامات لـلكـتّاب qهـرجانـاتJوا
والـكتّـاب والـفنـانـX واJثـقـفX والـشبـاب. وقـصد تـسـهيل
هــذه الـتــبـادالتq يــتـعــهّــد الـطــرفـان بــاتـخــاذ الـتــدابـيــرq £ـا
فــيــهــا اجلــمــركــيــةq فــيــمــا يــخصّ تــنــقل اJــبــدعــX واألمالك

qالثقافية

- الـتـعــاون بـX وكـالـتــيـهـمـا الــثـقـافـيــتـX : "الـوكـالـة
اجلزائرية لإلشعاع الثقافي" ووكالة " ثقافات فرنسا".

اJـادة اJـادة 8
التعاون في مجال وسائل اإلعالمالتعاون في مجال وسائل اإلعالم

1. يـتـفق الـطرفـان عـلى تـرقـيـة التـعـاون في الـقـطاع
qالـــســمـــعي الـــبـــصـــري وقــطـــاع وســـائل اإلعالم بـــشـــكل عــام
ويــتـعــهّـدان بـتــشـجــيع وصـول وســائل اإلعالم لــلـبــلـد اآلخـر

إلى مواطنيهما.

2. يـشـجّـع الـطـرفـان اJـبـادرات اJــشـتـركـة في مـجـال
 .Xتكوين الصحفي

اJـادة اJـادة 9
إرساء مجتمع معلوماتيإرساء مجتمع معلوماتي

يـطوّر الـطـرفان تـعـاونـهمـا في مـجال تـكـنولـوجـيات
اإلعالم واالتصال وفي مجـال ترقية تطوير  اجليل اجلديد
مـن الــشـبــكــاتq و يــتــبــادالن جتــاربــهــمــا في مــجـال اإلدارة

اإللكترونية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التعاون اJؤسساتي واإلداريالتعاون اJؤسساتي واإلداري

اJـادة اJـادة 10
دعم اإلصالح اإلداري وعصرنة الدولةدعم اإلصالح اإلداري وعصرنة الدولة

بـناء على طـلب من الطـرف اجلزائريq تـمّت اJبادرة
بــــنـــــشـــــاطــــات تـــــعـــــاون بـــــX الــــدوائـــــر الـــــوزاريـــــة من أجل
اJـسـاهـمـة في عصـرنـة اإلداراتq وتـطـوّر هـذه الـنـشـاطات
في إطــار دورات تـكــويــنـيــة وتــبــادالت (بـعــثــات ودعـوات)
وشراكـات تـقـنـيـة. و|ـكن لـهذه الـنـشـاطـات أن تـأخـذ شكل
خبـرات تسـاهم في حتديـد وتنـفيـذ السـياسـات العـمومـية

القطاعية.

اJـادة اJـادة 11
التعـاون في مجال العـدالةالتعـاون في مجال العـدالة

1. يـعـزّز الـطـرفـان أواصـر الـتـعـاون في مـجـال إدارة
الـــعــدالــةq والـــذي يــشــرك مــصـــالح الــوزارتــX والـــهــيــئــات

القضائية ومدارس التكوين وكذا اJهن القانونية.
2. تــقــدّم اJــؤســسـات الــقــضــائـيــة الــفــرنــسـيــة دعــمــهـا
إلصـالح الــــعـــدالــــة الــــذي شــــرع فــــيه فـي اجلـــزائــــرq وتــــدعى
الـهـيـئـات الـقـضـائـيـة الـرئـيـسـيـة لـلـبـلـديـن لـلـتـقـارب فـيـما
بـيــنـهــاq في إطــار الـتــوأمـةq من أجل تــنــظـيم تــعـاونــهـا في
مــجــال الــتــكــويـن وتــبــادل اخلــبــرات قــصــد ضــمــان الــقــيــام
£ـــهــــامـــهـــا عـــلـى أحـــسن وجـه. وتـــشـــجّـع اJـــهن الـــقــــانـــونـــيـــة
لإلســـــــهــــــام فـي هــــــذا الــــــتـــــــقــــــارب وذلـك بــــــدعـم من كـــــــلــــــتــــــا

.Xاحلكومت
3. تـتّخـذ اإلجـراءات الـضـرورية في مـجـال الـتـكوين
اJــتــخــصص لــلــقــضــاة وأعــضــاء اJــهن الــقــانــونــيــة. ويــعـزّز
الـبــلـدان وq إن أمـكنq يــضـفــيـان عـلى عـالقـاتـهــمـا الـصــبـغـة
qالهيئات القضائية Xالقانونية من خالل اتـفاق تعاون ب

في ظل احترام تشريعاتهما.

اJـادة اJـادة 12
التعـاون التعـاون في اجملال األمنيفي اجملال األمني

1. بـــــنــــــاء عــــــلى االتــــــفـــــاق اJــــــؤرخ في  25 أكـــــتــــــوبـــــر
سـنة q2003 يـطـوّر الطـرفـانq اعـتـبـارا منـهـمـا أن الـتـعاون
qذوا أولوية Xالتقني والـتكوين |ثالن محـورين أساسي
عــلـى وجه اخلــصــوص بـــرامج تــكـــوين اJــكـــونــX و اخلــبــراء

على أعلى مستوى.
2. يــــــتم هــــــذا الـــــتــــــعــــــاون بـــــاخلــــــصـــــوص فـي اجملـــــاالت
الـعمـليـاتـية Jـكافـحة اإلرهـاب واجلر|ـة اJنـظمـة والهـجرة

غير الشرعية.
3. يــتــابع الـطــرفـان ويــعّـمــقــان تـعــاونـهــمـا في مــجـال

احلماية اJدنية.

اJـادة اJـادة 13

التعـاون االقتصادي واJاليالتعـاون االقتصادي واJالي

1. يـعزم الطرفـان على تطـوير التعـاون الثنائي في
اجملــــال االقـــتــــصـــادي واJــــاليq من خـالل تـــمــــتـــX الــــتـــعـــاون
اJـؤسـسـاتيq وتـعزيـز تـطـوير قـدرات الـتـحـكّم في اإلجناز
ودعم اســتـراتــيــجـيــة الــتـنــمــيــة والـنــمــو واالسـتــثــمـار في

اجلزائر.

2. يــشـجّع الـطــرفـان الـعالقــات االقـتـصـاديــة واJـالـيـة
ويـعقدان االتفـاقات الضروريـة لهذا الغـرض. ويشمل هذا
الـتـعـاون كـافـة الـقـطـاعـات اإلنـتـاجـيـة واJـنـشـآت الـقـاعـدية
واJـــــصـــــالـح وكـــــذا الــــــشـــــراكـــــات الــــــعـــــمـــــومــــــيـــــة واخلـــــاصـــــة
والـنــشـاطـات الــتي تـهـدف لــلـحـفــاظ عـلى مـحــيط مـسـتـدام

وفعالية طاقوية.  

اJـادة اJـادة 14

تطوير محيط مالئم لألعمالتطوير محيط مالئم لألعمال
و ترقية االستثماراتو ترقية االستثمارات

1. يــتـــفق الـــطـــرفـــان عــلـى تــرقـــيـــة مـــحــيـط مــســـتـــقــر
ومالئم لألعمال من أجل جلب االستثمارات.

2. يـــتـــجـــسّـــد هــذا الـــتـــعـــاون خــاصـــة في الـــنـــشـــاطــات
التالية :

- تشجيع وتطـوير آليات التبـادل ونشر اJعلومات
اJتعـلقة بـالتشـريع في مجـال االستثـمارات واإلمكـانيات

 qتاحة في هذا اجملالJا

- مــــواصـــلـــة تـــبــــســـيط إجــــراءات االســـتـــثــــمـــار وفـــقـــا
لــنــمــوذج الــشــبّــاك الـوحــيــد لــلــوكــالــة الـوطــنــيــة لــتــطــويـر
Xقصـد زيادة سـرعة مـعاجلـة الطـلبـات وحتس qاالسـتثـمار

qدائرة اتخاذ القرار

- ترقية التـعاون في مجاالت التـقييس والتصديق
عــلى الـــشــهــادات واالعـــتــمــادات وعـــلم الــقـــيــاســة واJـــلــكــيــة
الـصـنـاعيـة وكـذا دعم اJـعـهـد الـوطـني لإلنـتـاجـيـة وتـطـوير
الصـنـاعة ( INPED) من أجل مـصـاحـبـة تكـيـيف االقـتـصاد

qعايير الدوليةJاجلزائري مع ا

- تــطـــويــر الــتـــعــاون الــثـــنــائي فـي مــجــال الـــتــكــوين
والـتــعــلـيـم اJـهــنــيـX; و|ــكن أن يــأخــذ هـذا الــتــعــاون شـكل
خـــــبــــرة تـــــســـــاهـم خـــــاصـــــة في عـــــصـــــرنـــــة نـــــظـــــام اإلشــــراف
XـكـونـJوالـهــنـدسـة الـبــيـداغـوجـيــة من خالل دعم تـكــوين ا

وتوأمة اJنشآت.
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اJادة اJادة 15
البيئة والتنمية اJستدامةالبيئة والتنمية اJستدامة

والفعالية الطاقويةوالفعالية الطاقوية

يقـوم الطـرفان بـترقـية الـتسـييـر اJسـتدام لـلموارد
الـطبيعية ويـوطّدان تعاونهـما في مجال مكـافحة التلوث

ويسعيان للحفاظ على التنوّع البيولوجي.

كما يعمل الطرفان على تطوير اJبادرات اJشتركة
لــفــائــدة اJـــشــاريع والـــبــرامج في إطـــار آلــيــات الــتـــنــمــيــة

اخلاصة بها.
الفصل الفصل   4

التعاون الالمركزي وحركية الكفاءاتالتعاون الالمركزي وحركية الكفاءات

اJـادة اJـادة 16
التعاون التعاون الالمركزي الالمركزي 

1. يـؤكـد الـطـرفـان عـلى الــدور الـذي يـجب أن يـلـعـبه
التـعـاون الالمركـزي في التـعـاون الثـنائيq ويـتـفقـان على
تشجـيع الشراكـات بX اجلماعـات اإلقليمـيةq كما يـتفقان
عـــلي تــســـهــيل إقـــامــة اتــصـــاالت مــبـــاشــرة بــX اجلـــمــاعــات
احملــــلــــيـــة أخــــذا بـــعــــX االعـــتــــبــــار خـــصــــائـــصــــهـــمــــا اإلداريـــة

واJؤسساتية.

2. يـــقـــوم الــــتـــعـــاون الالمـــركـــزي بـــتـــبـــادالت تـــقـــنـــيـــة
ومؤسـساتـية بـX اجلمـاعات اإلقـليـميـة للـطرفـX. ويهدف
هـــذا الـــتـــعـــاون خـــصـــوصــــا إلى تـــبـــادل اخلـــبـــرات وتـــكـــوين
إطـــارات اجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــةq كـــمـــا |ـــكـن أن يـــســـاهمq في
اجملـــــاالت اJـــــذكـــــورة في اJـــــادة  2 أو اJـــــعـــــتـــــمـــــدة من قـــــبل
qاجلماعـات في إطار االتـفاقـات اجلارية أو قـيد الـتحـضير

في توطيد التعاون الثنائي اجلزائري الفرنسي.   

3. تــكـون بـرامـج الـتـعــاون الالمـركــزي مـحلّ مـتــابـعـة
خـاصــة في إطـار الــلـجــنـة وجلــنـة اJــتـابــعـة اJـذكــورتـX في

اJادتX  20 و 21 من هذه االتفاقية.

اJـادة اJـادة 17
حركية حركية الكفاءاتالكفاءات

يـــقــــرّر الـــطــــرفـــانq اعــــتـــرافــــا مـــنـــهــــمـــا بــــاJـــســــاهـــمـــة
اإليـجـابـيـة للـجـالـيـة اجلـزائريـة بـفـرنـسـا في تطـويـر الـبـلد
اJــســتــضـيـفq تـشــجــيع اJــبــادرات قــصــد حتــفــيــز األعــمـال

لفائدة بلدها األصلي. 

|ـــكـن لـــهـــذه اJـــبــــادرات أن تـــنـــدرج في إطــــار تـــنـــقّل
الكفاءات في ميادين محددة باالشتراك.

البـاب البـاب  2
تنظيم و إجراءات التعاون الثنائيتنظيم و إجراءات التعاون الثنائي

الفصل األولالفصل األول
اإلطار العاماإلطار العام

اJـادة اJـادة 18
1. حتــدّد وثــيــقــة إطـار لــلــشــراكـة Jــدة قــوامــهــا خـمس
سنـوات التـوجّـهات الـكبـرى واJواضـيع األولـوية لـلتـعاون
بــX الــبـــلــدين. ويــتــعــيّن عــلـى الــوثــيــقــة اإلطــار لــلــشــراكــة
السماح برؤيـة أفضل لنشاطات التعاون مع توخّي قيمة
مضافة في القطاعات احملدّدة بصفة مشتركة وباالنسجام
مـع الـــنــــشـــاطــــات األخـــرى لــــلــــتـــعــــاون الـــثــــنـــائـي ومـــتــــعـــدد

األطراف.
2. حتـــدّد كــيــفـــيــات اإلشــراف والــتـــنــفــيـــذq الــرزنــامــة
والـوسـائـل الـبـشـريـة واJـاديـة الـواجب تـعـبـئـتـهـا ومـخـطط
الـتـمويل بـاتـفـاق مـشـتـركq طـبقـا لـلـتـوجـيـهـات احملدّدة في

الوثيقة اإلطار للشراكة.

اJـادة اJـادة 19
q1. تـشرك نـشـاطـات أو مـشـاريع أو بـرامج الـتـعاون
كلـمـا اسـتـدعت احلـاجـةq الفـاعـلـX في الـتـعـاون الالمـركزي

واJؤسسات العمومية أو اخلاصة.
2. |كن إجنـاز نشـاطات ومـشاريع وبـرامج الـتعاون

على األشكال التالية :
qهاراتJدعم التكوين ونقل الكفاءات وا -

- الـــــدراســــات واخلــــبـــــرات : الــــتــــشــــخـــــيصq اجلــــدوى
qوالتقييم

qدعم التحكم في اإلجناز والتسيير -
qXتوفير خبراء مقيم -

qالتوأمات والشراكات qالتبادالت -

وبواسطة ما يأتي :
qنح والبعثات والدعواتJا -

- اJساهمات اJالية العمومية أو اخلاصة.

اJـادة اJـادة 20
1. تـسـهـر جلنـة شـراكـة مـشتـركـةq اJـشـار إليـهـا فـيـما
يـأتي بـالـلـجـنـةq علـى حسن تـنـفـيـذ هـذه االتـفاقـيـة وتـنـفـيذ
الـوثـيـقـة اإلطـار للـشـراكـة. وتـعتـبـر الـلـجـنة هـيـئـة تـشاور
واقتراحq يترأسهـا رئيسا احلكومتX وتتشكل من ¨ثّلي
الــطــرفـX الــذيـن |ــكـنــهـم كــذلك إشــراك خــبــراء فـيــهــا من

اختيارهم.
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2. تـتــولّى الـلـجـنـة مـهـمـة حتـديـد اخلـطـوط الـعـريـضـة
وكـــيـــفـــيــــات الـــتـــعـــاون وضــــمـــان اإلشـــراف عـــلـى مـــجـــمـــوع
النـشاطـات اJبادر بـها ومـتابـعتهـا وتقـييـمهـا. وضمن هذا
الــســيــاقq |ــكــنــهــا صـيــاغــة كل الــتــوصــيــات واالقــتــراحـات

التي تراها مناسبة.
q3. جتـتـمع الـلـجـنـة بــالـتـنـاوب في اجلـزائـر وفـرنـسـا
qـنجـزة إلى حـدّ اآلن وتـقـترحJوتعـدّ حـصـيـلة الـنـشـاطـات ا
كـــلــمـــا اســتـــدعت احلـــاجــةq الـــتــعـــديالت الـــضــروريـــة. وتــتمّ
االســتـــعــانـــة بــالــوزارات اJـــعــنــيـــة حــسب جـــدول األعــمــال.
جتــتـــمع الـــلــجـــنــة فـي مــنـــتــصـف مــســـار الــوثـــيــقـــة اإلطــار
لـــلــشــراكـــة وعــنـــد نــهــايـــة تــنـــفــيــذهـــا. وحتــضّــرq عـــلى ضــوء
الـنـتـائج احملـصّـلـة وتـقـيـيـم الـنـشـاطـات اJـبـادر بـهـاq احملاور
الـكـبرى لـلـوثـيـقة اإلطـار لـلـشـراكـة اJسـتـقـبـليـة وتـعـرضـها
عـلى الطـرفX لـلـموافـقـة علـيهـا. و|ـكن اللّـجـنة أن جتـتمع

في دورة استثنائية إذا ارتأى الطرفان ذلك.

اJـادة اJـادة 21
يـــقــــوم الـــطــــرفـــانq في الــــفـــتــــرات بـــX اجــــتـــمــــاعـــات
الــلــجــنــةq بــالــتــقــيــيم الــســنــوي لــتــنــفــيــذ الــوثــيــقــة اإلطــار
للـشراكـة. تـتكـفّل بـهذا الـتـقيـيم جلنـة مـتابـعـة يشـترك في
رئاستها ¨ـثال وزارتي الشؤون اخلارجيـة للبلدينq وهي
هــيـــئــة تــشــاور خــفـــيــفــة جتــتـــمع بــالــتـــنــاوب بــX اجلــزائــر
وبـاريـس وتـتـكـون مـن أعـضـاء اJـصــالح اJـكـلّــفـX بـتــنـفـيـذ
نـــشــاطـــات الــتـــعــاونq واJـــعــيّـــنــX بـــعــدد مـــتــســـاو من قــبل

الطرفX. كما حتضّر جلنة اJتابعة هذه دورات اللجنة.
تــوجّه نــتـــائج دورات الــلــجــان الــقـــطــاعــيــة وهــيــئــات
اإلشــراف عـــلـى الـــتــعـــاون (الـــلـــجـــنـــة اخملـــتـــلـــطـــة لـــلــتـــقـــيـــيم
واالستشراف "q"CMEP اللجنة اخملـتلطة Jتابعة البرنامج
اجلـزائـري الفـرنـسي لـلتـكـوين الـعالي " q("CFPS إلى جلـنة
اJتابـعة. وتـقوم جلنـة اJتـابعة هـذهq في إطار الـصالحيات
اخملـــوّلــة لــهــاq بـــدراســة حــصــيـــلــة الــنــشـــاطــات اJــدرجــة في
مـجـاالت التـعـاون اJقـررة في هـذه االتـفاقـيـة. وتقـيّم جلـنة
اJتابعة النشاطات اجلاري تنفيذها وتتحقّق من إجنازها

وفقا للشروط اJنصوص عليها.
تعدّ جلنـة اJتابـعة للّـجنة حـصيلـة النشـاطات اJبادر
بها وتـعلمـها بظروف تـنفيذهـا واآلفاق التي تقـدّمها وكذا

اJبادرات اجلديدة التي يرتأى اتخاذها.

الفصـل الفصـل  2
أحكام أحكام خاصةخاصة

اJـادة اJـادة 22
|ــكن إبــرام اتــفــاقــات خـــاصــة بــX الــطــرفــX ويــقــدّم
عــرض حــال عن الــنــشــاطــات اJــنــفّــذة في إطــار االتــفــاقـات
اJشار إلـيها في اJـادة األولى بند 2 خالل اجتـماعات جلنة

اJتابعة واللجنة.

اJـادة اJـادة  23

1. تــهـدف الــلـجــنــة اجلـزائــريـة - الــفـرنــســيـة من أجل
الـشـراكـة والـتنـمـيـةq اJـنـصّـبـة بـتاريخ  11 ديـسـمـبـر سـنة
 2006 بـعــد تـوقــيع وزيــري اJـالــيـة لــلــطـرفــX عـلى مــذكّـرة

الـشـراكة االقـتـصاديـة واJـالـيةq إلى مـصـاحبـة اجلـزائر في
جــــهـــــودهــــا إلصـالح الــــقــــطـــــاعــــات االقـــــتــــصـــــاديــــة واJـــــالــــيــــة
واستراتيجيتـها لتنويع اقتصـادها اإلنتاجي لدعم النمو
والـشغـل. وتـساهـم في تـكـثـيف الـتـعاون بـX الـبـلـدين في

اجملالX االقتصادي واJالي.

2. يـــتـــعـــيّن عـــلى اJـــذكّـــرة اجلــزائـــريـــة - الـــفــرنـــســـيــة
لـلـتـعــاون والـشـراكـة في مـجـال الـطــاقـة واJـنـاجمq اJـوقّـعـة
في  11 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2006 أن تــــؤدّي كــــذلـك إلى دعم

التعاون اJؤسساتي في إطار تبادالت منتظمة.

اJـادة اJـادة 24

يـــحـــتــــفظ بـــالـــهـــيــــئـــات اخلـــاصـــة بـــتـــقــــيـــيم األنـــشـــطـــة
واJــشــاريع وبــرامج الــتــعــاون الــقــائــمــة اJــشــار إلــيــهــا في
اJــادة  22 وجتــتـــمـع حــسـب الــدوريـــة الـــتي يـــتـــفق عـــلـــيـــهــا
الـطـرفانq والـلذان |ـكنـهـماq بـاتفـاق مـشتـرك اتخـاذ قرار
بــإنـــشــاء هــيـــئــات جـــديــدة أوإنـــهــاء نـــشــاط بـــعض من هــذه

الهيئاتq في إطار احترام االلتزامات اJتّخذة.

اJـادة اJـادة 25

(AFD) تـقـدّم مجـمـوعـة الـوكالـة الـفـرنسـيـة لـلتـنـمـية
بـــصـــفـــتـــهـــا مـــتـــعـــامال في الـــتـــعـــاون الـــفـــرنـــسي. و يـــلـــتــزم
الطرفان بـالقيام £فـاوضات من أجل اخلروج بوضع إطار
مالئم Jتـابعـة نـشاطـاتهـا لـصالح الـتنـمـية طـبقـا لـلتـشريع

اجلزائري.

اJـادة اJـادة 26

يـــتــفـق الــطـــرفــان لـــغــرض حتـــديــد كـــيــفـــيــات تـــنــفـــيــذ
وقـواعـد اقـتسـام األعـبـاء اخلاصـة بـالنـشـاطـاتq مع احلرص
األولـــوي عــلى دعـم وتــطـــويـــر مـــشــاريع وبـــرامج الـــتـــعــاون
اJـــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي هــذه االتــفـــاقــيــة. وحتــدّد كـــيــفــيــات

وقواعد االقتسام هذه في البروتوكول اإلداري واJالي.

اJـادة اJـادة  27

تــلــغي هــذه االتــفـاقــيــة ومالحــقــهــا وتــعــوّض اتــفــاقــيـة
الـــتــعـــاون الــثـــقــافـي والــعـــلــمي والـــتــقـــني اJـــؤرخــة في 11
مــارس ســنــة  1986 واجملــدّدة ســنــة  1996 ومالحــقـــهــا وكــذا
االتــفـــاقــات اإلضــافــيـــة وتــبــادالت الــرســائـل الالحــقــةq حــال

دخولها حيّز التنفيذ.
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اJـادة اJـادة  28

يــبــلّغ كـل من الــطــرفـX الــطــرف اآلخــرq عــبــر الــقــنـاة
الدبـلوماسـيةq بإتـمام اإلجراءات اJطـلوبة £ـوجب قانونه
الـــداخــلي لــدخــول هــذه االتـــفــاقــيــة حــيــز الـــتــنــفــيــذ. ويــبــدأ
ســريـان هــذه األخـيــرة في الـيــوم األول من الـشــهـر الــثـاني

.Xوالي لتاريخ استالم آخر التبليغJا

اJـادة اJـادة 29

تـبــرم هـذه االتــفـاقـيــة Jـدة عــشـر ســنـوات ابــتـداء من
تاريخ دخولـها حيّـز التنـفيذ وتـمدّد بتـجديد ضـمني ما لم
Xيــتــفـق الــطـــرفــان عــلـى خالف ذلك. و|ـــكن ألحــد الـــطــرفــ
إنـهــاءهـا في أي وقتq بــإخـطــار كـتــابي إلى الــطـرف اآلخـر
مع إشـعـار مـسـبق مـدته سـتّـة أشـهـر. وال يـخلّ هـذا اإلنـهـاء
بـحقوق والتزامـات الطرفX اJتـعلقة بالـنشاطات اJبادر
بـهـا في إطـار هــذه االتـفـاقـيـة. و|ـكن تــبـنّي تـعـديالت عـلى

هذه االتفاقية في نفس أشكال هذا النص.

   حــرّرت بــاجلــزائــر في 4 ديــســمــبــر ســنـة q2007 من
نـــــســــخــــتــــX أصــــلــــيـــــتــــqX كل واحــــدة بــــالـــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة

والفرنسيةq ولكال النصX نفس احلجية القانونية.

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويلأحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل
وتنفيذ برامج ونشاطات التعاونوتنفيذ برامج ونشاطات التعاون

اJادة اJادة 2

|ـــكن أن يـــأخـــذ تـــمـــويل نـــشـــاطـــات أحـــد طـــرفـي هــذا
الـبروتـوكولq كـما حتـددها اJادة  19 من االتفـاقية وحسب
qقرض qشـكل هـبـة qكـلـفـة بـالتـدخلJاخـتـصـاصات الـهـيـئـة ا
ضــمــانq اســتــثـمــار بــأمــوال خــاصــة أو شــبه أمــوال خــاصـة

واكتتاب إصدارات بسند عمومية أو خاصة.

تـــكـــون الـــكـــيــــفـــيـــات الـــتـي |ـــكن بـــواســــطـــتـــهـــا وضع
التمويل اJشترك للنشاطاتq موضوع اتفاقات خاصة.

اJادة اJادة  3

|ـكن حتـويل اJـبـالغ اJـوافـقـة لـنـشـاطـات أحد طـرفي
qـادة  19 من االتـفــاقــيـةJكــمـا حتــددهــا ا qهـذا الــبــروتـوكــول
احملــصـلــة أو اJـدفــوعـة مــبـاشــرة أو غـيــر مـبــاشـرة بــعـنـوان
هـــذه الــنــشـــاطــاتq £ــا فــيـــهــا األجــورq اJــنـحq االشــتــراكــات
واألعـباء اJـلحـقـة اJرتـبطـة بهـذه النـشاطـاتq حصـيلـة بيع
qــنــقــولــةJــنــقــولــة أو غــيــر اJــشــاركـــة أو األصــول اJحــصــة ا
األرباحq فـوائض الـقـيمـةq حـصـيـلة الـضـمـانq حصـيـلـة بيع
اخلـدمات والـتـعويض عن الـضـررq بكل حـريـة خارج إقـليم

طرف نحو إقليم الطرف اآلخر.

اJادة اJادة 4

تـمنح احلـكومـتان اجلـزائريـة والفـرنسـية اإلعـفاء من
كل احلـقـوق والـرسوم بـإعـفاء اإلجـراءات اJـتعـلـقة £ـراقـبة
الــتـــجــارة اخلـــارجــيــة والـــصــرف عــنـــد اســتـــيــرادهــا لـــعــتــاد
وجتــهـــيــزات الــدعم اJــقـــدمــة مــجــانــا مـن كال الــطــرفــX في
إطـار تنفيذ الـنشاطات واJـشاريع والبرامج اJـشار إليها

في اJادة 19.

تـــتم الــصــفــقــات اJــتــعــلــقــة بــاســتــيــراد الــتــجــهــيــزات
والـعــتـاد واJــرتـبــطـة بــنـشــاط تـعـاون ثــنـائـي مـخـلــصـة من

حقوق اجلمركة والرسم على القيمة اJضافة.

اJادة اJادة 5

تتم تعبئـة الوسائل الضرورية لسير مختلف جلان
اإلشـراف واJـتابـعـة حـسب مبـدإ الـتـسـاوي; تتـكـفل الـدولة
اJـضيفـة لـدورات اللجـان بـاالستقـبـال واإليـواءq ويبـقـى

نقل األعضاء اJشاركX على عاتق الشريك اJستضاف.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية
جون لوي بورلوجون لوي بورلو
qوزير الدولةqوزير الدولة

وزير البيئة والتنميةوزير البيئة والتنمية
والتهيئة اJستدامةوالتهيئة اJستدامة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكولبروتوكول

إداري ومالي متعلق بوسائل التعاونإداري ومالي متعلق بوسائل التعاون
XبXب

حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبيةحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية
و

حكومة اجلمهورية الفرنسيةحكومة اجلمهورية الفرنسية

اJادة األولىاJادة األولى

تـنـظم وسائـل تنـفـيذ الـتـعاون اJـتـعلق بـالـباب II من
اتـــفـــاقــيـــة الــشـــراكـــةq اJــشـــار إلـــيــهـــا فــيـــمـــا يــأتـي بــعـــبــارة
االتــفـــاقـــيــة بـــأحـــكــام هـــذا الـــبــروتـــوكـــول الــذي يـــلـــحق بـــهــا

ويكتسي نفس القيمة القانونية .
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اJادة اJادة 6
يـحـدد الـتــكـفل بـاخلــبـراء واJـســاعـدين الـتــقـنـيـX في
إطـــار اتـــفـــاقـــات خـــاصــــة لـــلـــبـــرامج واJـــشــــاريع.  يـــتم هـــذا
الـتـكـفل عـلى أســاس كـلـفـة مـقـتـسـمــةq ولـكن |ـكنq بـاتـفـاق
مـشـتـركq أن تتـكـفل بـهـا كامـال إحدى الـدولـتـX أو األخرى

والتي تبادر بها قصد االستجابة حلاجياتها اخلاصة.
يـــتم دفع الـــعـــنـــاصـــر الـــتي تـــتـــكـــفـل بـــهـــا الـــســـلـــطــات
اجلـزائريـة والـفرنـسـيـة خلبـراء وأعـوان البـلـدين بالـديـنار

اجلزائري في اجلزائر وباألورو في فرنسا.
 تـرخص الـسلـطـات اجلـزائريـة والـفـرنـسيـة بـتـحويل
الـرواتب اJــدفـوعـة بـالـعـمـلـة احملـلـيـة الــتي تـسـمح بـتـنـفـيـذ

هذا احلق بسعر الصرف الساري بتاريخ التحويل.
qـــــتــــــوسط والــــــطـــــويلJـــــدى اJــــــكن اخلــــــبـــــراء عـــــلـى ا|
اJـعـنـيX بـبـرامج و مـشاريع الـتـعـاونq استـيـرادq في أحد
الـبـلـديـن أو اآلخـرq بـتـعــلـيق احلـقــوق والـرسـوم اجلــمـركـيـة
وإعـــفـــاء من اإلجـــراءات اJـــتـــعـــلـــقــة بـــالـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيــة
والــصــرفq أثــاثـهـم ومـتــاعــهم وأغــراضـهـم الـشــخــصــيـة إلى
اجلـــزائـــرq £ـــا فــيـــهـــا الـــتـــجــهـــيـــزات الـــبــيـــداغـــوجـــيــة الـــتي
|ـلكـونها والـضروريـة إلجناز مـهمـتهم وكـذا سيـارة خاصة

عمرها أقل من ثالث سنوات. 
Xيـجب أن يــعــاد تــصـديــر هــذه األغـراض الــتي يــتــعـ
استيرادهـا في أجل ستة أشهر ابـتداء من تاريخ الدخول

إلى اجلزائرq حال انتهاء اJهمة.

اJادة اJادة 7
Xتــدخل الــرواتـب الــتي |ــكن مــنـــحــهــا إلى مــتــدخــلــ
فـــرنــســيـــX في عــمـــلــيـــات الــتــعـــاونq وال ســيــمـــا في إطــار
Xضـمن مـجـال تـطبـيق االتـفـاقـيـة ب qـدىJبـعـثـات طـويلـة ا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد|ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحــكــومــة اجلــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة قــصــد تــفــادي االزدواج
الضريبي والـوقاية من التهرب والغش اجلبائيX ووضع
قواعـد اJساعـدة اJتبـادلة في مجـال الضريبـة على الدخل
والـثــروة والــتــركــاتq اJــوقّــعــة بــاجلـزائــر في  17 أكــتــوبـر
ســــنــــة 1999 والــــتي ¬ الــــتـــــصــــديق عــــلـــــيــــهــــا في  7 أبــــريل

سنة 2002.

اJادة اJادة 8
يــتم اســـتــقــبــال اJـــســاعــدة الـــتــقــنــيـــة الــتي تـــوظــفــهــا
qـصـاحـبـة تـنــفـيـذ مـشـاريع الـتـعـاونJ احلـكـومـة الـفـرنــسـيـة
بعـد مـوافقـة الطـرف اجلـزائريq داخل الـهيـئـات اجلزائـرية
اJـــســـتـــفـــيـــدة مـن اJـــشـــروع والـــتي تـــضـع حتت تـــصـــرفـــهـــا

الوسائل اللوجيستية التي تسمح بضمان مهامها.

حتــدد شــروط هــذا الــوضع حتت الــتــصـرف فـي إطـار
Xـسـاعـدين الـتـقـنـيـJاتـفـاقـات خـاصـة. حتـدد مـهـمـة هـؤالء ا

في إطار رسالة مهمة يعدها الطرفان.
يـقدم اJساعـدون التقنـيون تقريـرا عن نشاطهم إلى
اJـــســـؤولــX عـن اJــشـــروعq ويــلـــزمـــونq في إطـــار هــيـــئــات
اإلشـراف ومــتـابــعـة اJــشـروعq بــاحـتــرام الـقــواعـد اإلداريـة
لـلـهـيـئـات اJسـتـقـبـلـة والـتي يـتـم الـتـذكيـر بـهـا فـي رسـالة

مهمتهم.
تـتـكـفل احلـكـومـة الـفـرنـسيـة بـتـكـالـيف الـسـفـر ذهـابا
وإيـابـا بــX اجلـزائـر وفـرنـســا. تـسـهل احلـكــومـة اجلـزائـريـة
تـنــقل وإقـامــة هـؤالء اخلــبـراء وعـائـالتـهم ( تــأشـيــرة إقـامـة

طويلة اJدى) خالل مدة مهمتهم.

اJادة اJادة 9
يــســتــفــيــد مــســـتــخــدمــو وهــيــئــات بــرامج ومــشــاريع
الـــتـــعـــاون الـالمـــركـــزيq والـــتي يــــتم تـــنـــفــــيـــذهـــا £ـــوافـــقـــة
qـادة  16 من االتـفــاقـيـةJفي اإلطـار احملـدد في ا Xاحلـكـومــتـ
من األحكام الـقانونـية واجلبـائية واجلـمركيـة اJشار إلـيها

في الفصل األول من هذا البروتوكول.

اJادة اJادة 10
qــثلJـــعــامـــلــة بـــاJعـــلى أســاس ا qتــلـــتــزم احلـــكــومـــتــان
XــســتـخــدمـJبــاتـخــاذ الــتـدابــيــر لـتــســهـيل تــنــقل وإقــامـة ا
واخلبراء الذين سيقومون برحالت قصيرة اJدى في أحد

البلدين.
اJادة اJادة 11

فـيــمـا يــخـص اJـهــام الـقـصــيـرة أو اJـتـوسـطـة اJدى
( 6 أشهـر على األكـثر)q في إطـار برامج ومـشاريـع محددة
بـاتـفـاق مـشـتـركq تـتـكـفـل الـدولـة اJـسـتـضـيـفـة بـاسـتـقـبـال
اJــعــنـيــX وإيــوائــهم ودفـع اJـنـح اجلـزافــيــة احملــتــمــلــةq كــمـا
حتـددهــا تــنــظـيــمــاتــهـمــا اخلــاصـة. تــتــكــفل الــدولـة األصــلــيـة
بـــتــكـــالــيف الــتـــنــقل. يـــقع الــنـــقل احملــلـيq حــسب اJــعـــايــيــر
احملـددة سـلــفـاq عـلى عـاتق احلــكـومـة الـتي تـســتـقـبل اJـكـلف

£همة.
اJادة اJادة 12

تـلتـزم احلـكومـتان بـاتخـاذ التـرتـيبـات قصـد تسـهيل
تـنــفـيـذ الــدعـوات واإلقـامــات الـعـلــمـيـة الــرفـيـعــة اJـسـتـوى

ومنح تربص Jدة تقل عن ستة أشهر.
في إطــار إقــامـات قــصــيــرة اJــدى مــنـظــمــة بــفــرنــسـا
داخل مــؤســســات فـرنــســيـةq تــضــمن احلــكـومــة الــفـرنــســيـة
التنظيم الـبيداغوجي لإلقامة وتـتكفل £صاريف اإلقامة
( اإلطــعــام واإليـواء) حــسب مــقــايـيس مــحــددة سـلــفــاq وكـذا

نفقات النقل بفرنسا.
Xتــتـــكــفل احلــكــومــة اجلــزائــريـــة بــنــفــقــات الــســفــر بــ

اجلزائر وفرنسا ذهابا وإيابا.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 8 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـ
16 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

اJادة اJادة 13

qهـمةJفي حـالة وجـود دعوات مـوجهـة للـشخـصيـات ا
|ــكن أن تــكــون تــكــالــيف الــســفــر بــX اجلــزائــر و فــرنــســا

محل أحكام خاصة يتم حتديدها في اتفاق مشترك.

اJادة اJادة 14

تــلــتــزم احلــكــومــتــان بـاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــتي تــهـدف
لــتـســهـيل اسـتــقـبـال اJــتـربــصـqX واJـســتـفـيــدين من اJـنح
عــلى اJــدى الــقــصـيــر واJــتــوسط و الــطـويـل فـيــمــا يــتــعـلق
بإصـدار الـتـأشيـرات واإلذن بـاإلقامـة وشـروط االستـقـبال

على أساس اJعاملة باJثل.

و تـــــقـــــوم احلـــــكـــــومــــتـــــان بـــــوضـع الــــوســـــائـل واتـــــخــــاذ
اإلجـــراءات الـــتي تــســـمح بـــزيـــادة تـــدفق تـــبــادل الـــشـــبــاب

.Xواألساتذة والباحث

وتتحـمل الدولـتان تكـاليف الـتكوين والـتعـويضات
والتربص في إطار الشراكة وعلى أساس تقاسم الكلفة.

كــمـا يـتم تــسـطــيـر بـرنــامج خـاص بـالــتـكــوين يـسـمى
الـــبـــرنــامج اجلـــزائــري الـــفــرنـــسي لـــلــتـــكــوين الـــعــالـي عــلى
أسـاس اJـســاواة في االلـتـزامـات. ويـتــحـمل الـبـلـد األصـلي

للمستفيدين من اJنح تكاليف سفرهم.

يــتـم حتــديـــد حـــجم هــذا الـــبـــرنــامـج في إطـــار وســائل
اJيزانية السنوية التي |كن أن تضعها كل دولة. 

اJادة اJادة 15

|ـكن لـكل من الـدولـتـX اقـتـراحq من أجل الـرفع من
عــدد اJـســتـفــيـدين من اJــنح و بـاتــفـاق مــشـتــركq تـســطـيـر

برامج استثنائية تتحمل هي أهم مصاريفها.

اJادة اJادة 16

يـــتم حتــديــد إطــار وكــيــفــيــات تـــنــفــيــذ بــرنــامج اJــنح
اجلـزائــري -  الـفــرنـسي والــبـرنــامج االسـتــثـنــائي لـوزارة
الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث الـعـلـمي ذات التـكـلـفة اJـشـتـركة
خالل اجــــتـــمــــاع يــــعـــقــــد ســــنـــويــــا وبـــالــــتــــنـــاوب فـي كل من

البلدين.

ويــــعـــــد اJـــــركـــــز الــــوطـــــنـي لــــلـــــخـــــدمـــــات اجلــــامـــــعـــــيــــة
االجـــتـــمـــاعـــيــــة واJـــدرســـيـــة الـــهـــيـــئـــة اJــــكـــلـــفـــة بـــتـــســـيـــيـــر
اJــســتــفــيــديـن من اJــنح األجــانب فـي فــرنــســا. من اJــمــكن

إبرام اتفـاقيـات بX احلـكومة اجلـزائريـة واJركـز الوطني
للخدمات اجلامعية االجتماعية واJدرسية (CNOUS)  من
أجل ضـمـان تـسـيـيـر اJـسـتـفـيـدين من اJـنح ذوي اجلـنـسـيـة

اجلزائرية في فرنسا.

اJادة اJادة   17

في حالـة مـا تعـرض مـستـفـيد من مـنـحة أو مـتربص
أو مـــكـــلف £ــهـــمـــة لــوقف اإلذن بـــاإلقـــامــةq تـــبــلـغ كل دولــة
الـــدولـــة األخـــرى الـــتيq بـــعـــد إعــطـــاء مـــوافـــقـــتـــهـــاq تــضـــمن
تـــكــــالــــيف عــــودة اJــــعـــنــــيــــX. وفي حــــالـــة مــــا إذا كــــان هـــذا
Xيــتـعـ qألسـبــاب اسـتــثـنـائــيـة مـحـل قـرار أحـادي qاإلجـراء
عـلى الـدولـة الـتي اتخـذت هـذا الـقـرار الـتـكـفل £ـصاريف

إعادة اJعني إلى بلده.

الفصل الثانيالفصل الثاني
qأحكام خاصة متعلقة بالتعاون اجلامعي و العلميqأحكام خاصة متعلقة بالتعاون اجلامعي و العلمي

التعاون الثقافي و التعاون الالمركزي.التعاون الثقافي و التعاون الالمركزي.

اJادة اJادة 18
تــلــتــزم احلــكــومــتـان بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الـتـي تـســهل

تطور التعاون اجلامعي العلمي و البحث.
تلتـزم احلكـومة اجلـزائرية بـاتخـاذ التـدابير من أجل
تعزيز في إطار البرامج ومشاريع التعاون بX الهيئات
اجلزائـريـة و الـفرنـسـيـةq إشراك مـنـشـآت الـتعـلـيم الـعالي
والبحث الفـرنسي في اجلزائر وكذا وضع شـراكة هيئات

فرنسية للتعليم العالي والبحث.
ويــتـخــذ الـطــرفــان الـتــدابـيــر من أجل ضــمـان تــطـور
الـتــكـوين في الـدكــتـوراه واإلدارة اJــشـتـركــة لألطـروحـات
والـوصـاية اJـشـتركـة لألطـروحاتq في ظل احـتـرام اإلطار
الـتـنـظـيـمي لـكل بـلـدq فـيـمـا يـخص الـتـكـفل بـاخلـبـرةq وفـقا

للتدابير احملددة في اJادة 6.
تــطـبق األحــكـام اJـالــيـة واجلـبــائـيــة واجلـمـركــيـة وكـذا
تـلك اJــتـعــلـقـة بــاJـســتـخــدمـX كــمـا ¬ عـرضــهـا في الــفـصل
األول مـن هـــذا الـــبـــروتـــوكـــولq عـــلـى هـــذه اJـــشـــاريع الـــتي
تـشـمل اJنـشآت الـفرنـسـية واJـنفـذة بطـلب من الـسلـطات

اجلزائرية.

اJـادة اJـادة  19
تتـعـهـد احلكـومـتـان بتـسـهـيل إقـامة عالقـات الـتـعاون
بـــX هــيـــئـــات الـــبـــحث اخلـــاصــة بـــكـال الــبـــلـــدين عن طـــريق
تـســهـيل إقــامـة شــراكــات وثـيــقـة بــX مـؤســسـات الــتـعــلـيم
الـــعـــالي والـــبــحـثq وتـــشــجـــيـع إنــشـــاء مـــؤســـســـات ووفــود

الهيئات اجلزائرية بفرنسا والفرنسية باجلزائر . 
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تـطبق الـتـدابيـر اJـالـية واجلـبـائيـة واجلـمركـيـة وكذا
تـلك اJـتــعـلـقـة بــاJـسـتـخـدمــqX كـمـا ¬ عـرضــهـا في الـفـصل
األول مـن هــــذا الـــبــــروتــــوكــــولq عــــلى مــــشــــاريع الــــتــــعـــاون
اJــنــفــذةq بــاتــفــاق مــشــتــرك بــX الــبــلــدينq بــX الــهــيــئــات

واJؤسسات اجلزائرية والفرنسية.

اJـادة اJـادة  20

تتعـهد احلكـومتـان باتخـاذ التـدابير الـتي تهدف إلى
تـــســـهـــيل تـــنـــقل اجلــــامـــعـــيـــX والـــبـــاحـــثـــX ومـــســـتـــخـــدمي
اJــؤسـســات اJـعـنــيـة £ــشـاريع وبــرامج الــتـعـاون اجلــامـعي

والبحث على أساس اJعاملة باJثل. 

تـأخـذ احلـكـومـتـان الـتـدابـيـر قـصـد تسـهـيلq فـي إطار
qبـــرامـج ومـــشـــاريـع الـــتـــعــــاون احملـــددة بــــاتـــفـــاق مــــشـــتـــرك
Xـدى لألساتـذة والـباحـثJاإلقـامـات الطـويـلة والـقـصيـرة ا
XستـخدمJبفـرنسا مع الـتأكد من أن هـؤالء ا Xاجلزائـري

يستفيدون من إطار قانوني وتنظيمي طيلة مهمتهم. 

اJـادة اJـادة  21

|ــكـن اســـتــدعـــاء مـــســـتـــخـــدمـــX فــرنـــســـيـــX بـــرتـــبــة
جـــامـــعـــيـــX فـي إطـــار تـــدابـــيـــر تـــنـــظـم إجـــراءات تـــشـــكـــيل

الوفود. 

يضمن الطـرف الفرنسي التـكفل بالراتب األساسي
لألسـاتـذة اJـشـاركـX في الـوفـد في اجلـامـعـات اجلـزائـريـة.
ويـــضــــمـن الـــطــــرف اجلــــزائــــري اســــتـــقــــبــــال وإيــــواء هـــؤالء
اJــــســــتــــخــــدمــــX و|ــــكــــنهq عــــنــــد االقــــتــــضــــاءq وفي اإلطــــار
التشريـعي اجلزائريq ضمان دفع العالوات اخلاصة لهؤالء
اJــــســـتــــخـــدمــــX الـــذيـن ال |ـــكــــنـــهـم بـــأي حــــال من األحـــوال

¨ارسة نشاط مربح لصاحلهم على اإلقليم اجلزائري.

ســتــحـدد مــهــمـة هــؤالء اJــسـتــخــدمـX اJــشــاركـX في
الوفـد باتفـاق مشتـرك في إطار رسالـة مهمة. وال |ـكنهم
طـلب وال احلـصـول على تـعـلـيمـات من سـلـطات أخـرى غـير
السـلطـات اجلـزائريـة التي يـخضـعـون لهـا بسـبب وظائف

أوكلت لهم.

اJـادة اJـادة  22

Xالــفــرنـســيـ Xاجلــامـعــيـ XـســتــخـدمــJعــلى ا Xيــتـعــ
باجلـزائـر واجلـزائـريـX بـفرنـسـاq خالل مـدة تـعـهـدهم وبـعد
انــتــهـــائهq احــتــرام الــســريــة اJــطـــلــقــة بــخــصــوص الــوقــائع
واJــعـلــومــات والـوثــائق الــتي اطّـلــعــوا عـلــيـهــا في ¨ــارسـة

وظائفهم أو £ناسبة ¨ارستهم لها.

وال |ــكــنـهم ¨ــارسـة أي نــشــاط سـيــاسي في اإلقــلـيم
حيث يـتـواجدون فـي مهـمـة وعلـيـهم االمتـنـاع عن كل عمل
من شأنـه أن يضـر بـاJـصـالح اJاديـة واJـعـنـوية لـلـسـلـطات

اجلزائرية والفرنسية معا.   

وتــــكــــون مــــهـــمــــتــــهـم مــــوضــــوع مــــحــــاضــــر تــــســــلّم إلى
الـــســـلـــطـــات اجلـــزائـــريـــة والـــفـــرنـــســـيــــةq ويـــتم تـــقـــيـــيـــمـــهم
بـاالشـتـراك. أمـا نـشـاطـهمq فـيـقـدم في إطـار جلـان اJـتـابـعة

اJؤقتة للبرامج اJدروسة.

ويـخـضع هــؤالء األعـوانq من أجل تـرقــيـتـهم أو سـيـر
عمل سيرتهم اJهنيةq إلى سلطاتهم اخلاصة.

وحتـدد مدة مـهـامـهم وزمن عـملـهم ونـظـام الـعطل في
إطار رسالة اJهام اJوجهة إلى كل خبير.

وتخـضع شـروط الرواتب إلى اتـفـاق خاص تـضـطلع
بـه الـــدولــــة الـــتي تــــضـــمن رواتـب اJـــعــــنـــيـــX. وفـي حـــالـــة
تـقـاسم كلـفـة اJسـاعـدةq يتم تـأسـيس اتفـاقـX يحـددان لكل
طـرف مـبـلغ اJـسـاهمـة اخلـاصـة بـالتـكـفل بـكـلـفة اJـهـمـة كـما

هي محددة في الرسالة اJوجهة للخبير. 

تـــمــنح احلــكـــومــتــان كل عـــون احلــمــايــة والـــضــمــانــات
التي تمنحهما ألعوانهما التابعX لهما.

اJـادة اJـادة 23
يخضع إنـشاء الهـياكل الـثقافـية والـتربويـة اجلديدة

إلى اتفاقات خاصة حتدد مهامهم وشروط سير عملهم.

وتــتـــعــهـــد احلـــكــومـــتــان بـــتــســـهــيـل تــنـــقل وإقـــامــة كل
اJـستـخدمـX اجلـزائريـX بـفرنـسا والـفـرنسـيـX باجلـزائر

لهذه اJراكز واJؤسسات الثقافية واJدرسية.

تـســتـفـيـد هـذه اJـراكـز ومـسـتـخـدمـوهـاq اجلـزائـريـون
بـفــرنــسـا والــفـرنــســيـون بــاجلــزائـرq من تــدابـيــر قــانـونــيـة
وجبـائية وجـمركـية كـما هي مـحددة في الـفصل األول من

هذا البروتوكول.

   حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2007 من
نـسخـتX بـاللـغة الـعربـية والـفرنـسيـة ويتـساوى الـنصان

في احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية
جون لوي بورلوجون لوي بورلو
qوزير الدولةqوزير الدولة

وزير البيئة والتنميةوزير البيئة والتنمية
والتهيئة اJستدامةوالتهيئة اJستدامة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
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مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 08 -  - 95 مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1429  اJــوافق اJــوافق 15 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2008 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن
تـنـفـيــذ اإلحـصـاء الــعــام لــلـسـكــان واإلســكــان لـســنــةتـنـفـيــذ اإلحـصـاء الــعــام لــلـسـكــان واإلســكــان لـســنــة

.2008

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
-  بـنــاء عـلى تــقـريـر وزيــر الـدولــةq وزيـر الـداخــلـيـة

qواجلماعات احمللية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــادتــان 85 -4

qو 125 (الفقرة  2 ) منه
- و£ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 86 - 09 اJــؤرخ في  22
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  1406 اJـــــوافق 29 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1986

qتعلق باإلحصاء العام للسكان واإلسكانJوا
- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و£ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقـم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية
- و£ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 01
اJــؤرخ في 3 شــعـــبــان عــام 1414 اJــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة

qنظومة اإلحصائيةJتعلق باJ1994 وا

- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و£ــقـــتـــضى اJـــرســــوم الــتـــنـــفــيــــذي رقـم 95 - 159
اJـــؤرخ فـي 4 مــحــرم عـــام 1416 اJــوافـق 3  يـــولــيــو ســنــة
1995 الــذي يـــعــدل الـــقــانـــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني

qلإلحصائيات
- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 160
اJؤرخ في 4 مـحرم عام 1416 اJوافق 3 يونـيو سـنة 1995
qـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم اجملـــلس الـــوطـــني لإلحـــصـــاء وعــمـــلهJوا

qتممJعدل واJا

- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 503
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســنــة 2005 واJــتـــضــمن وضع الــهـــيــكل الــتــنـــظــيــمي الــعــام

q2008 لإلحصاء العام للسكان واإلسكان لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا لـلقـانون رقم 86 - 09 اJؤرخ
في  22 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1406 اJــوافق 29  يـــولـــيـــو ســـنـــة
 1986 واJـذكور أعالهq يتم القـيام باإلحـصاء العام لـلسكان

qواإلســـكــان لــســنــة 2008 عــبــر مــجـــمــوع الــتــراب الــوطــني
حســب الشروط احملددة في هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 2 : : الـتـاريخ اJـرجـعي لإلحــصـاء الـعـام لـلـسـكـان
واإلسكان لسنة 2008 احملدد من اللجنة الوطنية لإلحصاء
الــعــام لــلــســكــان واإلســكــان اJــذكــورةq هــو لــيــلـة 15 إلى 16

أبريل سنة 2008.

حتـــــدد فــــتــــرة إجــــراء اإلحــــصــــاء من 16 إلى30 أبــــريل
سنة 2008. 

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـنــجـز الــلـجــنـة الــفـنــيـة الــعـمــلـيــة اإلحـصـاء
الـعام للـسكـان واإلسكان لـسنة 2008 حتت إشراف الـلجنة
الــوطــنــيــة لإلحـصــاء الــعــام لــلـســكــان واإلســكـان £ــســاهــمـة
اإلدارات واJـؤسـســات واجلـمـاعـات احملــلـيـة اJــعـنـيــةq طـبـقـا

لألحكام القانونية والتنظيمية اJطبقة في هذا اجملال.

اJاداJادّة ة 4 : : يتم إحصاء بعنوان هذه العملية :
- كل األشــخـــاص الــطــبــيـــعــيــX اJـــقــيــمـــX بــالــتــراب
الـوطــني أثــنـاء الــتـاريخ اJــرجــعيq بـاســتـثــنـاء األشــخـاص
qباحلصانة الدبلوماسية أو القنصلية XتمتعJاألجانب ا
- كـل الـبـنـاءاتq مــا عـدا تـلك الـتـي تـتـمـتع بــالـنـظـام

الدبلوماسي أو القنصلي.

XعنيJا Xادّة ة 5 : : يتم إحصاء األشخـاص الطبيعيJاداJا
فـي أمــاكن إقـــامــتــهـم الــرئـــيــســيـــةq إذا كــانــوا حـــاضــرين أو

غائبX عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر.
يـتم إحــصـاء األشـخــاص الـطــبـيـعــيـX الــغـائـبــX مـنـذ
أكــثـــر من ســتــة (6) أشـــهــر عـن مــقــر ســـكــنـــاهم الــرئـــيــسي
ولـكنـهم مقـيمـون باجلـزائرq مـرة  واحدة في مـقر سكـناهم

اجلديد.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اJاداJادّة ة 6 : : يتم أيضا إحصاء :

qقيمة في الفنادق وما يشابههاJاألسر ا -

- األســـر اJــــقــــيــــمـــة فـي اJـــؤســــســــات الــــتي ال يــــكـــون
qالطابع الرئيسي لها اإلقامة

- األسر الرحل.

7 : : طــــبـــقــــا لإلجــــراءات اخلـــاصــــةq يـــتـم إحـــصـــاء اJــاداJــادّة ة 
األشــخــاص اJــنـتــمــX لــلــفــئــات اآلتـيــة في الــفــئــة اJــســمـاة
"الـسـكـان اJـعـدودين عـلى حـدّة" وفي بـلـديـة مـقـر اJـؤسـسـة

التي يوجدون بها :

- احملـبـوسـون اJـوجـودون في مــراكـز إعـادة الـتـربـيـة
qوإعادة التأهيل

- األشـــخـــاص الـــذين تـــأويــــهم مـــؤســـســـات اJـــســـاعـــدة
qاالجتماعية ودور الشيوخ والعجزة

- األشخاص بدون محل إقامة مستقر.

يـتم إحـصـاء األشـخــاص الـذين لـيس لـهم مـحل إقـامـة
مستقر في البلدية التي يوجدون بها يوم اإلحصاء.

اJــــاداJــــادّة ة 8 : : يــــســـخّــــرq طــــبـــقــــا لإلجــــراءات الـــقــــانـــونــــيـــة
اJـعــمـول بـهـا لـضـمــان تـكـوين ومـراقـبـة وتــنـفـيـذ اإلحـصـاء
الــــعـــــام لـــــلـــــســـــكــــان واإلســـــكـــــان لـــــســـــنــــة q2008 األشـــــخــــاص

اJذكورون أدناه :

qمستخدمو التربية الوطنية -

qطلبة مؤسسات التعليم العالي -

- مـسـتخـدمـو الهـيـئات واJـؤسـسات الـعـمومـية ذات
الطابع اإلداريq وعند االقتضاءq موظفون آخرون.

|ــكن اســتـــدعــاء فــئـــات أخــرى من أشــخـــاص تــتــوفــر
فيهم اJؤهالت اJطلوبةq ضمن نفس الشروط. 

اJـاداJـادّة ة 9 : : يــتــعــرض كل األشـخـاص اJـسـخـرين الـذين
ال يــســتـجــيــبــون لــلــتــســخــيــر لــعــقــوبــات طــبــقــا لــلــتــشــريع

اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 10 : : |ــكن جتـــنــيــد وســـائل الــنــقـل الــضــروريــة
لـــتـــنـــفـــيـــذ اإلحـــصـــاء الـــعـــامq عــــنـــد احلـــاجـــةq بـــالـــلـــجـــوء إلى
الـــتـــســـخــــيـــر من الـــســــلـــطـــات احملــــلـــيـــة اJـــؤهــــلـــة في حـــدود

صالحيّاتها وطبقا لإلجراءات القانونية اJعمول بها.

تـدرج اJــصـاريف الــتـابــعـة في اJــيـزانــيـة اخملــصـصـة
لهذه العملية.

اJاداJادّة ة 11 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1429 اJــوافق
15 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم عبد العزيز بلخادم 
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم توم تــــــنــــفــــــيــــذي  رقم ذي  رقم 08 -  - 96 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 رب ربــــيع األوليع األول
عـام ام 1429 اJ اJـوافق وافق 15 م مــــارس سارس سـنـة ة q2008 يq يـحــــدد مدد مـهـامام
اجملاجملــــــــلس اللس الــــــــــوطوطــــــــنيني االساالســــــــتــــــــشــــــــاري لاري لــــــــــلــــــــمــــــــوارد اJوارد اJــــــــائائــــــــيــــــــة

وتشكيلته وقواعد عمله.وتشكيلته وقواعد عمله.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومـة

qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qياهJتعلق باJوا

- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 472
اJـؤرخ في 7 شـعـبـان عـام 1417 اJـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للماءJ1996 وا

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 63 من الـقـانون
رقم 05 - 12 اJــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005 واJـــذكـــور أعالهq يـــحـــدد هـــذا
اJـــرســـوم مـــهـــام اجملـــلـس الـــوطــنـي االســـتـــشـــاري لـــلـــمــوارد
اJائيـة وتشـكيـلته وقـواعد عمـلهq ويدعى فـي صلب النص

"اجمللس".
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الفصل األولالفصل األول
مهام اجمللسمهام اجمللس

اJــــادة اJــــادة 2 :  فـي إطــــار اJــــهـــام اJــــســــنــــدة إلــــيه £ــــوجب
أحـــكـــام اJــادة 62 من  الـــقـــانـــون رقم 05-12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005
واJــــذكــــور أعـالهq وفي إطــــار الــــشــــروط احملـــــددة في نــــفس

اJادةq يبدي اجمللس رأيهq السيّما حول ما يأتي :
- أهـداف تـنــمـيـة اJـوارد اJــائـيـة عـلـى اJـدى الـطـويل
بـانــســجــام مع اجتــاهـات الــتــهـيــئــة والــتـنــمــيــة اJـســتــدامـة
لإلقــــلــــيم والـــســــيــــاســـات الــــعـــمــــومــــيـــة خملــــتـــلـف قـــطــــاعـــات

qالنشاطات االقتصادية واالجتماعية
- اخملــــطط الـــــوطــــني لـــــلــــمــــيـــــاه اJــــدمج لـــــلــــخــــيــــارات
االستراتـيجيـة حلشد اسـتعمـال اJوارد اJائـية وتسـييرها
اJـسـتـدام احملددة في إطـار اخملـطـطـات التـوجـيـهـية لـتـهـيـئة

qائية حسب األحواض الهيدروغرافيةJوارد اJا
- تـقييم آثار مخـططات وبرامج الـتنمية الـقطاعية
ســـواء بـــتـــلـــبـــيـــة اJــتـــطـــلـــبـــات اخلـــاصـــة بـــاJـــيـــاه اJـــنـــزلـــيــة
والصـناعيـة والفالحيـة أو بحمـاية إطار احلـياة واألوساط

qائية الطبيعيةJا
Xكل اإلجــراءات الــتي تــتــعــلق بــاالقــتــصــاد وتــثــمـ -

qياه وكذا الوقاية من أخطار التلوثJا
- ترقـية البـحث والتطـوير التـكنولـوجي في مجال

qائيةJوارد اJا
- مـختلف اJـلفات أو اJـسائل التي لـها عالقة بوضع

سياسة وطنية للمياه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة اجمللستشكيلة اجمللس

اJــادةاJــادة 3 : : يــتـــرأس اجملـــلس الــوزيـــر اJـــكــلف بـــاJــوارد
اJائية أو ¨ثله.

ويتكوّن من ¨ثلي :
qإدارات الدولة -
qاجملالس احمللية -

qعنيةJؤسسات العمومية اJا -

.XستعملJهنية و/أو اJاجلمعيات ا -

اJادةاJادة 4 : : يتكـون اجمللسq بعـنوان إدارات الدولةq من
¨ثلي :

qوزير الدفاع الوطني -
qوزير الداخلية واجلماعات احمللية -

qاليةJكلف باJالوزير ا -
qناجمJكلف بالطاقة واJالوزير ا -

qكلف بالتهيئة العمرانية والبيئةJالوزير ا -
qكلف بالفالحةJالوزير ا -
qكلف بالصحةJالوزير ا -

qكلف بالبحث العلميJالوزير ا -
qكلف بالسكن والعمرانJالوزير ا -

qكلف بالصناعةJالوزير ا -
- الــــوزيــــر اJـــــكــــلف بـــــالــــصــــيــــد الـــــبــــحــــري واJــــوارد

qالصيدية
qكلف بالسياحةJالوزير ا -

- الوزيـر اJكلف بـاJؤسسـات الصغـيرة واJتـوسطة
والصناعة التقليدية.

اJادةاJادة  5 : : يتـكون اجملـلس بـعنـوان اجملـالس احمللـية من
Xخـمـسة (5) رؤسـاء للـمـجـالس الشـعـبـية الـوالئـيـة معـيـن
وفـــــــقــــــا لـــــــلــــــتـــــــقــــــســـــــيـم اإلقــــــلـــــــيــــــمـي لــــــوكـــــــاالت األحــــــواض

الهيدروغرافية.

اJــــادةاJــــادة  6 : : يــــتـــــكــــون اجملـــــلس بـــــعــــنـــــوان اJــــؤســـــســــات
العمومية من :

qائيةJدير العام للوكالة الوطنية للموارد اJا -
- اJـــــديـــــر الـــــعــــام لـــــلـــــوكـــــالـــــة الـــــوطــــنـــــيـــــة لـــــلـــــســــدود

qوالتحويالت
qدير العام للجزائرية للمياهJا -

qدير العام للديوان الوطني للتطهيرJا -
- اJــديـــر الــعــام لــلـــديــوان الــوطــني لـــلــســقي وصــرف

qياهJا
- اJــــــــــديــــــــــريـن الــــــــــعــــــــــامــــــــــX لــــــــــوكــــــــــاالت األحـــــــــواض

qالهيدروغرافية
- اJـديــر الـعــام لـلــمـعــهـد الــوطـني لألراضي والــسـقي

qياهJوصرف ا
qدير العام للديوان الوطني لألرصاد اجلويةJا -

qدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانيةJا -
qناخيةJدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات اJا -

qدير العام للمرصد الوطني للمدينةJا -
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- اJـدير الـعـام لـلـمـرصد الـوطـني لـلـبـيـئة والـتـنـمـية
qستدامةJا

qدرسة الوطنية العليا للريJمدير ا -
qناطق الصحراويةJمحافظ تنمية الفالحة في ا -

- احملافظ السامي لتطوير السهوب.

اJـادةاJـادة  7 : : يـتـكـون اجمللس بـعـنـوان اجلمـعـيـات اJهـنـية
واJستعملX من :

- رئـيس الـغرفـة الوطـنـية لـلـصيـد البـحـري وتربـية
qائياتJا

qرئيس الغرفة الوطنية للفالحة -
qرئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- رئيس جـمعـية ذات طـابع عـلمي وتـقني تـعمل في
qائيةJوارد اJمجال ا

- ثالثــة (3) ¨ــثـــلي جـــمـــعــيـــات تـــتــدخـل في اJـــســائل
اJتعلقة باJستعملX وحماية اJياه.

اJــادة اJــادة 8 : : |ــكـن أن يــســتـــعــX اجملــلـس بــأيــة هـــيــئــة أو
مــؤســـســة مــعـــنــيـــة بــاJــســـائل اJــســـجــلــة في جـــدول أعــمــال
االجـتــمــاعـات وبــأي شــخص |ـكــنه أن يــســاهم في أشــغـاله

نظرا خلبرته.

اJـادةاJـادة 9 :  : حتـدد قــائـمـة أسـمـاء أعـضـاء اجملـلس £ـوجب
قـرار مـن الـوزيــر اJــكـلـف بـاJــوارد اJــائـيــة لــعــهـدة مــدتــهـا
خـمس (5) سـنـواتq بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزراء أو من

اJؤسسات أو من اجلمعيات التي يتبعونها.

اJـادةاJـادة 10 :  : تــنـقـضي عـهــدة األعـضـاء اJـعـيــنـX لـلـمـهـام
اإلداريــة أو االنــتــخــابــيــة أو اجلــمــعــويــة الــتي |ــارســونــهــا

قانونا £جرد توقفهم عن ¨ارسة هذه اJهام.

وفـي حــالــة تـــوقف عـــهــدة أحــد أعـــضــاء اجملـــلسq فــإنه
يستـخلف حـسب األشكال نـفسـهاq وهذا إلى غـاية انـقضاء

هذه العهدة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
عمل اجمللسعمل اجمللس

اJــادةاJــادة 11 : : يــجــتـــمع اجملــلس بــنــاء عـــلى اســتــدعــاء من
رئيسه مرة كل سنة وكلما اقتضت احلاجة.

يحدد رئيس اجمللس جدول أعمال االجتماعات.

اJــادةاJــادة  12 : : تـــتـــولى أمـــانـــة اجملـــلس مـــصـــالـح الـــوزيــر
اJكلف باJوارد اJائية.

اJادةاJادة  13 :  : يـدعم اجمللس إلجناز مـهامهq بلـجنة تـقنية
مــكــلــفــة بــتـحــضــيــر جــمــيع الــتــقــاريـر اJــتــعــلــقــة بــاJـســائل

الواجب إخضاعها Jعاينة اجمللس.

حتـدد تــشـكــيـلــة الـلــجـنــة الـتــقـنــيـة وكــيـفــيـات عــمـلــهـا
بقرار من الوزير اJكلف باJوارد اJائية.

اJـادةاJـادة  14 : : حتـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر اجملـلس عن طـريق
تنظيم داخلي يعده اجمللس ويصادق عليه.

اJـادةاJـادة  15 :   :  تــلــغـى أحــكـــام اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
96 - 472 اJــــــؤرخ في 7 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1417 اJــــــوافق 18

ديسمبر سنة 1996 واJذكور أعاله.

اJـــــادةاJـــــادة  16 :   :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1429 اJــوافق
15 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 08 -  - 97 مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 ربــيع األول ربــيع األول
1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 15 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة q2008 يــــــحـــــددq يــــــحـــــدد عــــام عــــام 
كـيـفــيـات إعــداد جــرد لـلـمـنـشـآت والـهـيـاكل الـتـابـعةكـيـفــيـات إعــداد جــرد لـلـمـنـشـآت والـهـيـاكل الـتـابـعة

للملكية العمومية االصطناعية للمياه.للملكية العمومية االصطناعية للمياه.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومـة
qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الدستور, السيما اJادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990  واJــتـعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية
- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و£ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qياهJتعلق باJوا
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- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455
اJـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اJـــــــــوافق 23

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةJنوفمبر سنة 1991 وا
- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 187
اJؤرخ في 13 ربيع األول عام 1423 اJوافق 26 مايـو سنة
2002 الـذي يـحدد قـواعـد تـنـظـيم مـديريـات الـري الـوالئـية

qوعملها
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من الـقـانون
رقم 05 - 12 اJــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005 واJـــذكـــور أعالهq يـــحـــدد هـــذا
اJـرسـوم كـيفـيـات إعـداد جـرد اJـنـشـآت والـهـيـاكل الـتـابـعة

للملكية العمومية االصطناعية للمياه.
اJــادةاJــادة 2 : : يــكـــون جــرد اJــنـــشــآت والــهـــيــاكل الــتـــابــعــة
لـلـمـلـكـيــة الـعـمـومـيـة االصـطــنـاعـيـة لـلـمــيـاه مـحل تـسـجـيل
وصفي تقديري لـلمنشآت وهيـاكل الري في مفهوم أحكام
اJــادة 16 من الــقــانــون رقم 05 -12 اJــؤرخ في 28 جــمــادى
الــثــانــيــة عـام 1426 اJــوافق 4 غــشت ســنـة 2005 واJــذكــور

أعاله.

اJادةاJادة 3 : : يـتم إجـراء التـسـجيل الـوصـفي والتـقـديري
qعــلى أسـاس بــطــاقـة تــعـريف لــكل مــنـشــأة وهـيــكل تـوضح
السيـمـا طبـيـعـته وموقـعه اجلـغـرافي وخصـائـصه الـتقـنـية

وعناصره التقديرية اJالية وكذا تعيX مستغله.
اJـادة اJـادة 4 :  : يـحــدد تـرمـيـز اJــنـشـآت والــهـيـاكل اJــعـنـيـة
وكــذا �ـــوذج بــطــاقــة تــعـــريف بــقــرار من الـــوزيــر اJــكــلف

باJوارد اJائية.
اJادةاJادة 5 : : على كل صاحب مشروع أو صاحب مشروع
مفوض يـكون بصـدد إجناز منـشأة أو هـيكل تابع لـلملـكية
الــعــمــومـيــة االصــطــنــاعـيــة لــلــمــيــاه إعـداد بــطــاقــة تــعـريف
£ــجـــرد االســتالم الــنــهـــائي وإرســالــهــا إلـى مــديــريــة الــري
للـوالية اJـعنيـة إقليـميا لـلمصـادقة علـيها ثم إرسـالها إلى

اإلدارة اJركزية للوزارة اJكلفة باJوارد اJائية.
اJـادةاJـادة 6 :  : عـنـدمـا تــخـضع اJـنــشـأة أوالـهــيـكل لـعــمـلـيـة
تــــوســــيع أو إعــــادة تــــرمــــيم أو تــــغــــيــــيــــر هــــامq يــــجب عــــلى
اJـسـتـغل إعـداد بـطـاقـة الـتـعـريف مـحـيـنـة وإرسـالـهـا وفـقا

لإلجراء احملدد في اJادة 5 أعاله.
اJـادةاJـادة 7 :  : تـعـدّ الـهيـئـة الـتي تـضمـن االستـغاللq فـيـما
يتـعلق باJنـشآت والهـياكل اJوجـودة عند تـاريخ نشر هذا
اJرسومq بطـاقة التعريف وفـقا لإلجراء احملدد في اJادة 5

أعاله.
اJـادةاJـادة 8 : : يـنـشـر هـذا اJـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1429 اJــوافق

15 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2008 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرن إنــهــاء مـهــام مــديـر

التجارة في والية عنابة.التجارة في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عبـد الـعـالي حـشيـشيq بـصـفـته مـديرا لـلـتـجـارة في والية
عنابةq إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2008 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرن إنــهــاء مـهــام مــديـر
الشـؤون الـدينـيـــــة واألوقــــاف في واليـــــة ســـيديالشـؤون الـدينـيـــــة واألوقــــاف في واليـــــة ســـيدي

بلعبـاس.بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عـبـد الـقـادر إسـمـاعـيلq بـصــفـته مـديـرا لـلـشـؤون الـديـنـيـة
واألوقاف في والية سيدي بلعباس.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2008 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرن إنــهــاء مـهــام مــديـر

البيئة في والية اJسيلة.البيئة في والية اJسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

رضـــوان بـن طـــاهـــرq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــبـــيـــئـــة في واليـــة
اJسيلةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس سـنـة ل مــارس سـنـة q2008 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائــبـةن إنـهــاء مـهــام نـائــبـة

مدير بوزارة التربية الوطنية.مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس سـنـة 2008 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة
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جــيـــدة لـــعـــدولq زوجــة بـــولـــقــانq بـــصـــفـــتــهـــا نـــائــبـــة مـــديــر
لــلــعـالقــات مع مــخـــتــلف الـــقــطــاعــات والـــتــداريب بــوزارة

التربية الوطنيةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مـارس سنة ل مـارس سنة q2008 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مـهام مديرينن إنهاء مـهام مديرين

للتربية في الواليات.للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنــهى مــهــام الــسّـادة

اآلتـيـة أسمـاؤهم بـصفـتـهم مديـرين لـلتـربـية في الـواليات
اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية باتنة qعبد احلميد بلعالية دومة -
qفي والية تيزي وزو qعيسى بوسام -

qفي والية سعيدة qيحي بشالغم -
- الطاهر براهميq في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2008 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرن إنــهــاء مـهــام مــديـر

الصحة والسكان في والية عX الدفلى.الصحة والسكان في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عـــز الـدين شـعــبــانq بـصـفـتــه مـديــرا لـلـصــحــة والـسـكــان
في والية عX الدفلىq بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
Xن إنـهـاء مهـام مـكلـفXيتـضمّن إنـهـاء مهـام مـكلـف qيتـضم q2008 أوأوّل مـارس سـنة ل مـارس سـنة
بـــــالــــدبـــــالــــدّراســـــات والـــــتــــلـــــخــــيـص بـــــوزارة اJــــؤســـــســــاتراســـــات والـــــتــــلـــــخــــيـص بـــــوزارة اJــــؤســـــســــات

الصغيرة واJتوسطة والصناعة التقليدية.الصغيرة واJتوسطة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJوافق أوّل مـارس سنة 2008 تنهـى مهام الـسّيدين

اآلتـي اســــمـــاهــــمــــا بــــصـــفــــتــــهــــمـــا مــــكـــــلّــــفـــX بــــالــــدّراســــات
والـتــلــخــيص بـوزارة اJــؤســســات الـصــغــيــرة واJـتــوســطـة

والصناعـة التقليديـة :
qأحمد ملحـة -

- يوسف زروالي.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــارس سـنـة ل مــارس سـنـة q2008 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام عـمــيـدن إنـهــاء مـهــام عـمــيـد
كـــلــــيـــة الــــعـــلـــوم اإلنــــســـانــــيـــة واحلــــضـــارة اإلسـالمـــيـــةكـــلــــيـــة الــــعـــلـــوم اإلنــــســـانــــيـــة واحلــــضـــارة اإلسـالمـــيـــة

بجامعـة وهـران.بجامعـة وهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

مـحـمـد زعـراطq بـصــفـته عـمـيـدا لـكـلــيـة الـعـلـوم اإلنـسـانـيـة
واحلضارة اإلسالمية بجامعة وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــــارس ســــنــــة ل مــــارس ســــنــــة q2008 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــX رئـــيسن تــــعـــيــــX رئـــيس

ديوان والي والية ورقلة.ديوان والي والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJوافق أوّل مارس سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الله

بوعنينيq رئيسا لديوان والي والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مارس سنة ل مارس سنة q2008 يتضمq يتضمّن تـعيX مدير البيئةن تـعيX مدير البيئة

في والية تيبازة.في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJوافق أوّل مـارس سنة 2008 يعـيّن السّـيد رضوان

بن طاهرq مديرا للبيئة في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1429
Xـنـان تــعـيـXيــتـضــمّـنـان تــعـيـ qيــتـضــم q2008 ـوافـق أوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـةJـوافـق أواJا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـــــوافق أوّل مـــــارس ســـــنـــــة 2008 تـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيــــدة

والــسّـــــادة اآلتــيــــــة أســمـــــاؤهم مــديــــريــن لــلــتـــــربــيــــــة
فــي الـواليـات اآلتيــة :

qفي والية باتنة qعيسى بوسام -
qفي والية بجاية qزوجة بولقان qجيدة لعدول -
qفي والية البليدة qعبد احلميد بلعالية دومة -

qفي والية وهران qالطاهر براهمي -
- يحي بشالغمq في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مـارس سـنـة 2008 يعـيّن الـسّـيـد اJـيـلود

طرفايةq مديرا للتربية في والية سعيدة.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــــارس ســــنــــة ل مــــارس ســــنــــة q2008 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن تـــعــــيــــX مــــديـــرـن تـــعــــيــــX مــــديـــر

اJصالح الفالحية في والية إيليزي.اJصالح الفالحية في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJـوافق أوّل مــارس ســنـة 2008 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

إبراهيميq مديرا للمصالح الفالحية في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
Xمـحــافـظـ Xن تـعــيـXمـحــافـظـ Xيـتـضــمّن تـعــيـ qيـتـضــم q2008 أوأوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة

.Xللغابات في واليت.Xللغابات في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJوافق أوّل مـارس سنة 2008 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Xاآلتيت Xللغابات في الواليت Xاسماهما محافظ

qفي والية تامنغست qرشيد عيساني -

- عمر زاويq في والية النعامة.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  صــفــر عــام  صــفــر عــام 1429 اJــوافـق اJــوافـق
أوأوّل مــــارس ســــنــــة ل مــــارس ســــنــــة q2008 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــX مـــديـــرن تــــعـــيــــX مـــديـــر

الصحة والسكان في والية األغواط.الصحة والسكان في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23 صـــفـــر عــــام
1429 اJــــــوافق أوّل مــــــارس ســــــنـــــة 2008 يــــــعــــــيّن الــــــسّــــــيـــــد

مــصــطـــفى بـــوغــــــرارةq مـديـــــرا لــلــصــحـــــــة والــســكـــــان
فــي واليـة األغــواط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تــنــفـيــذيمــرسـوم تــنــفـيــذيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 رجب عــام رجب عــام 1416 اJـوافق  اJـوافق 2
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q1995 يــتـضـمq يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرينن إنـهــاء مـهـام مـديـرين
لــــــلـــــتــــــشـــــغــــــيل والــــــتـــــكــــــوين اJــــــهـــــنـي في الــــــواليـــــاتلــــــلـــــتــــــشـــــغــــــيل والــــــتـــــكــــــوين اJــــــهـــــنـي في الــــــواليـــــات

(استدراك).(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرّســمـيّــة - الــعـدد 77 الـصــادر بــتـاريخ 20
رجب عام 1416 اJوافق 13 ديسمبر سنة 1995.

الصفحة 14 - العمود الثاني - السطر 13.
- بدال من : "أحمد بن عبد احلاج".

- يقـرأ : أحمد بن عبد الهادي".
(الباقي بدون تغيير)

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة ا@اليةوزارة ا@الية

مــــقــــرّر مر مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـام ام 1429 اJ اJـوافق وافق 28  ف فــــبــــرايرايـر
سـنة نة q2008 يq يـتعتعـلّق بآجق بآجـال تال تـسديسديـد قسد قسـيميمـة السة السـياراتيارات

لسنة لسنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةJإنّ وزير ا

- £ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76 - 103 اJــؤرّخ  في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمّن

qادة 303 منهJالسيما ا qتمّمJعدّل واJا qقانون الطابع

- و£ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 31 اJــــــــؤرّخ في 19
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1417 اJـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1996
واJــتــضـمّن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q1997 السـيــمــا اJـادة 46

qمنه

- و£ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 97 - 02 اJــــؤرّخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اJـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واJــتــضـمّن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q1998 السـيــمــا اJـادة 29

qمنه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولىة األولى : حتـــدّد اJــــدة الـــقـــانــــونـــيــــة لـــتـــحــــصـــيل
قـسيـمة السـيارات لـسنة 2008  من أوّل أبـريل سنة 2008

إلى 30 أبريل سنة 2008 على الساعة الرابعة زواال.

اJاداJادّة ة  2 : يكلّف اJـدير الـعام لـلضـرائب بتـنفـيذ هذا
اJــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجــمـهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّـعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1429 اJــوافق 28 
فبراير سنة 2008.

كر جوديكر جودي
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وزارة الصناعة وترقية االستثماراتوزارة الصناعة وترقية االستثمارات
قـــــرار  وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار  وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 2  صــــفـــــرعـــــام   صــــفـــــرعـــــام 1429
9  فـــبـــرايـــر ســـنــــة   فـــبـــرايـــر ســـنــــة q2008 يـــحـــدq يـــحـــدّد الــــتـــنـــظـــيمد الــــتـــنـــظـــيم اJــوافق اJــوافق 

الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الصناعة وترقية االستثمارات

qاليةJووزير ا
- £ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01 - 03 اJــــــــؤرّخ في أوّل
جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتمّمJعدّل واJا qتعلّق بتطويراالستثمارJوا
- و£ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اJـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا
- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 356
اJـؤرّخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اJـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006 واJـتــضــمّن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

qاالستثمار وتنظيمها وسيرها
- و£ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و£قـتضى الـقرار اJؤرّخ في 27 شعـبان عام 1423
اJـوافق 3 نـوفـمبـر سـنة 2002 الّـذي يحـدّد تنـظـيم الوكـالة

qالوطنية لتطوير االستثمار

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقـا ألحـكـــام اJادّة 5 من اJـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــيـــذيّ رقم 06-356 اJــؤرّخ في 16 رمـــضـــــان عـــام
qـــذكــــور أعــالهJــوافق 9 أكــتـــوبـــــر ســـنــــة 2006 واJ1427 ا

يــحـــــدّد هـــــذا الـــقــــــرار الـــتـــنـــظــــيـم الــداخـــــلـي لــلــــوكـــالـــة
الوطنية لتطوير االستثمار.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : يـــســاعـــد اJــديــر الـــعــام لـــلــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
لتطـويـر االستثمار :

1 - على اJستوى اJركزي : - على اJستوى اJركزي :
qكلّف بالتسهيلJمدير الدراسات ا -

qكلّف بترقية االستثماراتJمدير الدراسات ا -
- مـــــديـــــــــر الـــــدراســـــــــات اJـــــكـــــــلّــف بــــــاألنـــــظــــــمـــــــــة

qاإلعالميـــة واالتصـــال
qتابعةJساعدة واJكلّف باJمدير الدراسات ا -

- مـدير الـدراسـات اJكـلّف باالسـتـثمـارات اJبـاشرة
qشاريع الكبرىJاألجنبية وا

qراقبةJمدير التدقيق وا -
qنازعاتJمدير الدراسات القانونية وا -

- مدير اإلدارة واJالية.

2 - على اJستوى الالمركزي : - على اJستوى الالمركزي :
- مدير الشباك الوحيد غير اJركزي للوالية.

اJاداJادّة ة 3 :  : يساعد اJدير العام مديرا (2) دراسات.

اJاداJادّة ة 4 :  : يساعد األمX العام مدير (1) واحد.

اJـــــاداJـــــادّة ة 5 :  : يــــــســـــاعــــــد كــل مـن مــــــديـــــــري الــــــدراســـــات
اJــكـــلّــفـــX بـــالــتـــســهـــيل واJـــســاعـــدة واJــتـــابــعـــة واألنــظـــمــة
اإلعالمـــيـــة واالتــصـــالq أربـــعــة (4) مـــديــريـن وثــمـــانـــيــة (8)

رؤسـاء دراسـات.

XكـلـفJـادّة ة 6 :  : يـسـاعد كل مـن مديـري الـدراسـات اJـاداJا
بـــتــــرقـــيـــــة االســـتـــثـــمـــارات واالســـتـــثـــمـــارات اJـــبـــاشـــــرة
األجنبية واJشـاريع الكبرىq ثالثة (3) مديرين وستة (6)

رؤسـاء دراسـات.

7 :  : تـنــظـــم مـديـــريـــــة الــتــدقــــيق واJــراقــبـــــة اJـاداJـادّة ة 
: X(2) فرعيت Xفـي مديريت

qديرية الفرعية للتدقيقJا -
- اJديرية الفرعية للمراقبة.

.Xوتنظم كل مديرية فرعية في مكتب

8 :  : تـــنــــظم مـــديــــريـــة الـــدراســــات الـــقـــانــــونـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
: X(2) فرعيت Xنازعات في مديريتJوا

qديرية الفرعية للدراسات القانونيةJا -
- اJديرية الفرعية للمنازعات.

.Xوتنظم كل مديرية فرعية في مكتب

اJاداJادّة ة 9 :  : تنظم مـديرية اإلدارة واJـاليّة في ثالث (3)
مديريات فرعية :

qوالتكوين Xديرية الفرعية للمستخدمJا -
qديرية الفرعية للميزانية واحملاسبةJا -

qديرية الفرعية للوسائل العامةJا -
.Xوتنظم كل مديرية فرعية في مكتب

10 :  : تــــضم مـــصـــالح الــــوكـــالـــةq عـــلى اJـــســـتـــوى اJــاداJــادّة ة 
احملــــلـيq أربــــعــــة (4) مــــكـــــاتب فـي الــــشــــبـــــابــــيك الـــــوحــــيــــدة
الالمــركـــزيـــة لـــلــجـــزائـــر ووهــران وعـــنـــابــة وقـــســـنــطـــيـــنــة
والبـليدة وورقـلة. وتضم الـشبابـيك الوحيـدة الالمركزية

للواليات األخرى ثالثة (3) مكاتب.
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وزير الصناعةوزير الصناعة
وترقية االستثماراتوترقية االستثمارات

حميد الطمارحميد الطمار

تـكلّف بـاخلـصوص هـذه اJـكاتب عـلى اJـستـوى احمللي
حــسب الــواليــة ومــســتـوى نــشــاطــهــاq زيــادة عــلى الــشـؤون
اإلدارية الـعامةq £هـامّ تسيـير اJزايا واJـتابعـة واJساعدة

والتسهيل واإلعالم واالتصال وترقية االستثمار.

11 :  : يـــــديــــــر الـــشـــبـــاك الــــوحــــيـــد الالمـــركـــزي اJــاداJــادّة ة 
مديـر (1) يساعده رئيس مشروع ومكلّف بالدراسات.

اJاداJادّة ة 12 :  : تلغـى أحكام الـقرار اJؤرّخ في 27 شـعبان
عام 1423 اJوافق 3 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد تنظيم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

اJاداJادّة ة 13 :  : ينـشر هـذا القـــرار في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالــجــزائر فـي 2 صــفــر عـام 1429 اJــوافــق
9 فبراير سنـة 2008.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قـرار  وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار  وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 6  ذي احلــج  ذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1428
اJــوافق اJــوافق 15  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة q2007 يــحــد يــحــدّد الــتــنــظــيمد الــتــنــظــيم

اإلداري للوكالة الوطنية للتغيرات اJناخية.اإلداري للوكالة الوطنية للتغيرات اJناخية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
qاليةJووزير ا

qالعامّ للحكومة Xواألم
- £ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و£ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 375
اJؤرّخ في 22 شعـبان عام 1426 اJوافق 26 سبـتمبر سنة
2005 واJـتـضـمّن إنـشـــاء الــوكـالــة الــوطـنـيـــة لـلـتـغـيرات

اJــنــاخــيــة وحتــديـــد مــهــامــهــا وضــبط كــيـــفــيــات تــنــظــيــمــهــا
qتمّــمJا qوسيـرهــا

وزير اJاليةوزير اJالية
كر جوديكر جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منـهوبتفويض منـه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

- و£ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اJــادّة 7 مـــكــرّر من
اJرسوم التّنفيذيّ رقم 05-375 اJؤرّخ في 22 شعبان عام
1426 اJـوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة q2005 اJـتــمّمq واJــذكـور

أعـالهq يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد الــتـــنـــظــيم اإلداري
للوكالة الوطنية للتغيرات اJناخية.

2 : : تـــشـــمل الــــوكـــالـــة الـــوطــــنـــيـــة لـــلــــتـــغـــيـــرات اJــاداJــادّة ة 
اJــنــاخـيــةq حتت سـلــطـــة اJــديــــر الـعــــامq £ـســاعـدة مــديـــر

عــام مسـاعدq مـا يأتي :
qقسم الدراسات والتلخيص -
qعطياتJقسم اجلرد وبنك ا -
qقسم اإلعالم والتحسيس -

- قسم اإلدارة واJاليّة.

قسم الدراسات والتلخيص قسم الدراسات والتلخيص ويكلّف £ا يأتي :
- الدراسـات اJـتـعـلّـقـة بتـحـلـيل نـتـائج األعـمـال حول

qناخ واستغاللهاJتطوّر ا
- اجلـــوانب الـــعـــلــمـــيـــة اJـــتـــعــلّـــقـــة  بـــســيـــنـــاريـــوهــات
انــبــعــاثــات الــغــازات ذات االحــتــبــاس احلــراري والــنــمـاذج

qواد الطبيعيةJتعلّقة باJناخية اJا
- تأثيرات التغيرات اJناخية ونتائجها على جميع
الـــنــشـــاطــات االجـــتــمــاعـــيــة - االقـــتــصـــاديــة وال ســيّـــمــا في

qناخJميدان البيئة والطاقة وا
- إعــداد تـــدابــيــر وحـــلــول تــقـــوم عــلى �ــاذج وطـــنــيــة
واقـتصاديـة من أجل إدماج التـغيرات اJـناخية في أدوات

qتهـيئة اإلقلــيم
- إعـــداد الـــتــوضـــيـــحــات واJـــؤشـــرات إلدمــاج اخلـــطــر
اJـــنـــاخي فـي االســتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــوطـــنـــيـــة االقـــتـــصـــاديــة

للتنميـة اJستدامـة.
يتضمّن هذا القسم ثالث (3) مصالح :

qمصلحة تقييم التأثيرات *
qمصلحة تقنيات ومقاييس التكيّف *
* مصلحة مشاريع القابلية والتكيّف.

قسم اجلرد وبنك اJعطيات قسم اجلرد وبنك اJعطيات ويكلّف £ا يأتي :
- حتـضــيـر اجلـرد الــوطـني لــلـغـازات ذات االحــتـبـاس

qاحلراري بصفة دورية وإجنـازه



وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
وا@وارد الصيديةوا@وارد الصيدية

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1429 اJــوافق  اJــوافق 26 فـــبـــرايــر فـــبـــرايــر
سنة سنة q2008 يتضمن تعيX ملحق بالديوان.q يتضمن تعيX ملحق بالديوان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ــوجب قــرار مـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1429 اJـوافق
26 فـبـرايــر سـنـة q2008 صــادر عن وزيـر الــصـيـد الــبـحـري

واJـوارد الـصـيـديـةq يـعـX الـسـيّـد حـمـزة بـلـخـوجـةq مـلـحـقا
بديوان وزير الصيد البحري واJوارد الصيدية.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منـهوبتفويض منـه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اJاليةوزير اJالية
كر جوديكر جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
الشريف رحمانيالشريف رحماني

- جــرد االنـبــعـاثــات الـوطــنـيــة والـقــطـاعــيـة لــلـغـازات
ذات االحـــتــبــاس احلـــراري وتــطــويــر تـــقــنــيــات ومـــقــايــيس

qتقليص هذه االنبعاثات

qتجددةJساهمة في ترقية الطاقات اJا -

- الــتــعـــاون مع الــقــطـــاعــات الــوزاريـــة واJــؤســســات
األخرى في تركيب اJشاريع القطاعية.

يتضمّن هذا القسم أربع (4) مصالح :

* مـــــصــــــلـــــحـــــة جــــــــرد انـــــبـــــعـــــــاثــــــات الـــــغـــــــازات ذات
qاالحتبـاس احلــراري

* مصلحـة تقليص الغـازات ذات االحتباس احلراري
qقاييسJوالتقنيات وا

* مــصــلـحـــة مــشــاريع تــقــلـيـص انـبــعــاثـات الــغــازات
qذات االحتباس احلراري

* مصلحة مشاريع ميكانيزم التنمية النظيفة.

قسم اإلعالم والتحسيس قسم اإلعالم والتحسيس ويكلّف £ا يأتي :

- صــــنـع الـــرســــائـل الـــضــــروريــــة بــــاجتــــاه مـــخــــتـــــلف
qاألهــداف

- اJـســاهــمـــة فـي تـدعــــيم اإلمــكــانــيـــات الــوطــنــيـــة
فـي ميـدان الـتـغيـرات اJـناخـيـة من خالل عمـلـيات اإلعالم

qوالتحسيس والتكوين والتربية واالتصال

- اJــــســــاهــــمـــة فـي إعــــداد بــــنك مــــعــــطـــيــــات بــــيــــئــــيـــة
ومناخية وطاقوية واجتماعية - اقتصادية.

يتضمّن هذا القسم ثالث (3) مصالح :

* مصلحة تـــرقـيـــة الثقافـــة اJتعلّقـــة بالتغيــرات
qناخيــةJا

qمصلحة الوثائق وتدعيم اإلمكانيات *

* مصلحة التعاون البيئي واإلعالم.

اJطبعة الراJطبعة الرّسميةq  حي البساتqXسميةq  حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب  بئر مراد رايسq ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة

قسم اإلدارة واJاليقسم اإلدارة واJاليّة ة ويكلّف £ا يأتي :
qوالوسائل XستخدمJتسيير ا -

qإعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها -
- مسك احملاسبة وتسييرهـا.

يتضمّن هذا القسم ثالث (3) مصالح :
qوالتكوين XستخدمJمصلحة ا *

qيزانية واحملاسبةJمصلحة ا *
* مصلحة الوسائل العامة.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 6 ذي احلـجّـة عام 1428 اJـوافق 15
ديسمبر سنـة 2007.

8 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2415
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     (0791-0791صادرات و واردات الجسائر)   
   Part française dans les échanges algériens(%)     
     9200إلى  9202لمفترة  الجزائري الميزان التجاري   
     مبتروللحصة الجزائر من الواردات الفرنسية    
     (.9200-9202حصة الجزائر من المساعدات الفرنسية)   
00 les nouvelles sociétés de production Pétrolière     
 000 9200إلى  9200الواردات الجزائرية حسب المنطقة من سنة  00



 001 9202-9200الواردات حسب المناطق الجغرافية و البمدان الرئسية) 00
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 009 (9202-9209المساعدات الفرنسية العامة لإلستثمارات في الجزائرالفترة ) 09
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 002 (9211 -9210مساعدات الدول األعضاء لمدول المغاربية) معدل الفترة  00
-9210في المساعدات العامة الصافية لمتنمية العالمية) معدل  CEEحصة دول ال 01

9211) 
002 

 002 (9202-9202)التوزيع الجغرافي لمواردات الجزائرية خالل الفترة 02
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   le commerce mondial du gaz naturel(1980-1990)(en pourcentage) 019 
 010 أهم دائني الجزائر) النسب المئوية لممديونية(   
 012 (اإليكو بماليين )عالراب المالي البروتوكول   
 020 جمسات المنتدى المتوسطي   
 000 (                      0220-9220المالية المخصصة لمجزائر في إطار برنامج ميدا) المبالغ   
 000 سنوات 0التفكيك التدريجي لممنتجات الصناعية خالل  01
 000 سنوات 92التفكيك التدريجي لممنتجات الصناعية خالل  02
التسهيالت الممنوحة من قبل الجزائر و اإلتحاد األوروبي لدخول السمع  02

 الزراعية ألسواقهما بموجب إتفاقية الشراكة
000 

 000 (0220-9220حصة الجزائر في برنامج ميدا) 09
 000المبالغ المالية المخصصة لإلصالحات في قطاعات إستراتيجية بالجزائر في  00



 بالمميون أورو ((IEVPإطار 
 000 جهويا في القطر الجزائري  PME 001توزيع    
 000                                                                                                    النشاط نوع حسب مؤسسة     توزيع   
 000 (0290-0222تطور نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات )   
 000 (0290-0221تطور الصادرات إلى الواردات في الجزائر)نسبة    
        Evolution de l'enveloppe de crédits d'intervention depuis 1997 020 
   Répartition de l'enveloppe par secteurs (programmation)    (millions 

de francs 
020 

   Répartition de l'enveloppe par instruments (programmation)                         

(millions de francs 
020 

     Enveloppe de coopération MAE 091 
 092 باريس نادي لدول مسبقا المسددة المديونية مبالغ 09
00 Composition de la dette(2002-      002 
   Principaux indicateurs(2002-2008),Mds. 002 
   évolution des flux nets d’IDE entrants     -      (unité: MD) 000 
   Evolution du stock d’IDE en Algérie  MUSD,    7-     000 
 000 (0299-0222)ةالممونون الخمسة األوائل لمسوق الجزائرية لمفتر    
 000 (0299-0222لمفترة)الزبائن الخمسة األوائل لمصادرات الجزائرية    
   Evolution des flux d’IDE français en Algérie  M .euro  002 
   Evolution du stock d’IDE français en Algérie  M€,    7-      002 
     premier pays d’accueil des étudiants algériens      7-      009 
 000 0290،0290،0290الجزائر( لمسنوات -فرنساالزيارات المتبادلة)    
   Evolution des flux IDE français à destination des pays d’afrique du 

nord(Meur)   000 

   Evolution du stock d’IDE français en afrique du nord (M eur) 000 
 001 من الجزائر خارج المحروقات) الوحدة3مميون دوالر( أهم الدول المستوردة 00
00  Classeent des   premiers fournisseurs de l’algerie  S1/2017) 000 
00 Classeent des   premiers clients de l’algerie  S1/2017)  

 
000 
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-II178.........(1969ـ  1964)من أجل المساواة في مفاوضات جزئية إستمالة الجزائر 

 181...............الناتجة عن األحداث و انبعاث متجدد لمتعاون األزمات: الثانيالفرع 

I - 181...................................................الناتجة عن األحداث األزمات 

I -1181...............................................................ـ األزمة البترولية 

I -2- 183.........................................................أزمة الخالف الماليـ 

I-3- 183.................. ...............................................أزمة الخمور 

I-4-187..........................................................أزمة العمال المياجرين                              
II- 188....................................إنبعاث متجدد في العالقات الجزائرية الفرنسية                    

 191..............مخاض أول نوفمبر اإلقتصادي و فتح إطار جديد لمتعاون:المطلة الثاني

 تأميم المحروقات (إلى  1969الفرنسي الجزائري)الفترة من



   
 

 192...............................................عوامل القوة عند الجزائرالفرع األول:

I - 192.............................................................شركة سوناطراك 

II-192...................................................اإلخفاق في تسوية الجبايات 

III-194.........................................إشراف الجزائر عمى رقابة المحروقات 

 196..............................و ردود فرنسا 1971فبراير 24أميمات ت: الفرع الثاني

I-   196....................................................1971فبراير 24تأميمات 

II-198....................................................................ردود فرنسا 

 201..............تقاطع الرأي العام الفرنسي الجزائري في تغميب المصمحة: الفرع الثالث

 عمى القطيعة  واالستمرار في التعاون           

 204.............................................................خالصة الفصل الثاني

 207..............................................................:خالصة الباب األول

 212...................إطارت التعاون الفرنسية الجزائرية في تطور عالقاالثاني: البـاب

 المتوسطيةالسياسة األوروبية 

 217............................في إطار سياسةالفرنسي -التعاون الجزائري:األول الفصل
                                                                      التعاون األوروبية المتوسطية

           219............................متوسطي -مبادرات التعاون في إطار أورو:المبحث األول
                                                              في دائرة التكتل اإلقتصادي األوروبي

 219..............................(fragmentaire)السياسة األوروبية المجزأة:المطمب األول

 219..............المتوسطية و بداية المقاءات اإلفتتاحيةأسباب تطور السياسة الفرع األول:

I -219..............................................: أسباب تطور السياسة المتوسطية 



   
 

I-1219..................................حوض المتوسط في الفكر اإلقتصادي : أىمية 

I -2 220............................متوسطي -:أىمية اإلطار اإلقميمي لمبترول األورو 

I- : 221....................المتوسطالبحر  تأثير فرنسا عمى اإلىتمام األوروبي بجنوب 

II :223.......................................................بداية المقاءات اإلفتتاحية 

 225............................الجزائري -إنعكاسيا عمى التقارب الفرنسي:  الثانيالفرع 

I- 225...........مع فرنسا االقتصاديأطر تشريعية جزائرية تزيد من التعاون التجاري و 

II-    226.........................................................االقتصاديالتعاون 

III-   227.........................................................المبادالت التجارية 

IV-230...............التقارب في إطار الدعم الفرنسي المشروط لتنمية إقتصاد الجزائر 

V -  232........................حرص فرنسا عمى إستمرار التعاون و تجاوز الخالفات 

VI -   233....................................إستمرارية التعاون الثقافي بعد اإلستقالل 

 235.............................سمبيات المرحمة األولى من سياسة التعاون: الفرع الثالث

 236................................( PMGالسياسة المتوسطية الشاممة )المطمب الثاني:

 237......................العوامل المساعدة عمى تبني سياسة تعاون متوسطية:األولالفرع 

 والمبادئ المتعمقة بيا شاممة وأىم مجاالتيا                   

-I237........................العوامل المساعدة عمى تبني سياسة متوسطية شاممة لمتعاون 

 -I : سياسة الخصوصية الجزائر و موقفيا منCEE 237................المجزأة 

I-2:242.......................................................األوروبي -الحوار العربي 

I-3 :243.................................................المطالبة بنظام إقتصادي جديد 



   
 

II: 244.............................الشاممةمجاالت التعاون في إطار السياسة المتوسطية 

II-1 :244..............................................................التعاون التجاري 

II-2 :245......................................................التعاون المالي و التقني 

III :246.......... .........................................المبادئ المتعمقة بالمبادالت                  
III-1 246..................................................: مبدأ عدم المعاممة بالمثل 

III-2246...........................................................: مبدأ عدم التمييز 

III-3: 247...............................................................قاعدة المنشأ 

III-4 : 247.........................................................الشروط اإلحترازية 

 248.........إتفاقية التعاونالجزائري في إطار متعدد األطراف -الفرع الثاني:التعاون الفرنسي
 الفرنسي -الجزائريو أىم مظاىر التقارب  1976األوروبي سنة -الجزائري

I-  248.......................و مجاالتيا 1976األوروبي سنة -إتفاقية التعاون الجزائري 

I-1-248..................................1976األوروبي سنة -إتفاقية التعاون الجزائري 

I-2-  249.....................................................................مجاالتيا 

I-2-1- :249...................................................التعاون التجاري المحدود 

I-2-2- 249................................................:التعاون اإلقتصادي المحدود 

         I-2-2-1-249...............................................في النشاط الزراعي 

         I-2-2-2-250.............................................في النشاط الصناعي 

         I-2-2- 3- 251...............................................الجانب الماليفي 

I-2-3- 252........................................................العاممة المياجرةاليد 



   
 

II : 253...............................................  1976عيوة إتفبقيت انتعبون سىت 

II-1-  :ٌ253....................................................عهي مستوى انذعم انمبن 

II-2-  :255.....................................ي المباشرباألجن عمى مستوى اإلستثمار 

II -3-  256..................................عمى مستوى المديونية و التصحيح الييكمي 

 257...........الفرنسي في إطار التكتل اإلقتصادي -مظاىر التقارب الجزائري:الفرع الثالث

 (   1976المتعدد األطراف ) في ظل إتفاقية  األوروبي

I- المساعدات المالية الفرنسية المميزة لمجزائر في إطار الCEE......................258 

II- 259..........................................مكانة فرنسا في التجارة الخارجية لمجزائر 

III- 262...............................األورومتوسطيمكانة الجزائر في التعاون المغاربي 

IV-263...............................أولوية السوق األوروبية لصادرات الجزائر من الغاز 

 الطبيعي و مكانة فرنسا فيو

V -264..................................رغبة السمطة الجزائرية في المحافظة عمى قنوات 

 الموروثة عن اإلستعماراإلستراد 

 266.................(..........في إطار ثنائي)فرنسيال -جزائريالالتعاونر تطو: الفرع الرابع

 خالل فترة السياسة األوروبية المتوسطية الشاممة

I - 266.............الفرنسية -بوادر اإلنفراج و انبعاث جديد في عالقات التعاون الجزائرية                
I -1-  266...............................بين البمدين أكثرـ البحث عن حالة إتزان وتكافؤ 

I  -2-  268.........................و العوامل المساعدة عميو 1975إلى  1973ـ إنفراج 

I -2-1- 268....................................................1975إلى1973إنفراج 



   
 

 I-2-2-268...........................(التقارب الفرنسي الجزائري)العوامل المساعدة عمىاإلنفراج 

I  -2-2-1 -268............................نجاح قمة الجزائر لدول حركة  عدم االنحياز 

I  -2-2-2- 1973دور حرب أكتوبر...............................................    

I -2-2-3- 272...................................المطالبة بنظام إقتصادي عالمي جديد 

II- 274.....................بين البمدين ، تكافؤ القوى و أول تقارب حقيقي تقاطع المصالح 

II-1- 274......................................................تقاطع المصالح 

II -2-276......................................مظاىر تكافؤ القوى بين الطرفين 

        II -2-1- 276..................................................الجانب الجزائري 

        II -2-2-277....................................................الجانب الفرنسي 

        II -3-279.........................................أول تقارب حقيقي بين البمدين 

II-3-1- 280.......................................................في المجال اإلقتصادي 

II-3-1-1- : 280............................................الفرنسيةالجزائرية إتفاقية الغاز 

II-3-1-2- 282.....................1982: التعاون في إطار البروتوكول اإلقتصادي لسنة 

II-3-1-3-283....................................عجز الميزان التجاري الجزائري و إتفاقية 

 الفرنسي -التعاون الجزائري

II-3-2-   284..........................................(1986): إتفاقيةالثقافيفي المجال 

II-3-3- 285.........................................................في المجال السياسي 

III-286.............................تقييم حصيمة التعاون االجزائري الفرنسي خالل مرحمة 

 األوروبية الشاممة السياسة المتوسطية



   
 

 287.........1995 – 1988( من سنة PMRالسياسة األوروبية المجددة ):المطمب الثالث

 287.......................لمحة عن السياسة األوروبية المجددة و أىم آلياييا :انفرع األول

 I- 287.............................................جددةلمحة عن السياسة األوروبية الم 

II- 288..........................................................................آلياتيا 

II -1- 288..............................................................اآلليات المالية 

II -2- 289.............................................................اآلليات التجارية 

 289.......موقف فرنسا من األزمة الجزائرية في ظل السياسة األوروبية المجددة:انفرع انثبوٌ

I- 289.................................................................و الترقب اإلنتظار 

II-  290.............................الفرنسية لتشجيع و حماية اإلستثماراإلتفاقية الجزائرية 

 292............الجزائري في إطار أوروــ متوسطي -مبادرات التعاون الفرنسي:المبحث الثاني

 خارج دائرة التكتل اإلقتصادي األوروبي 

 293.............................(CSCM)المتوسطي:   ندوة األمن و التعاون المطمب األول

 294............................(Forum Méditerranéen)توسطيمالمنتدى الالمطمب الثاني:

 295........................................................5+5حوار ال : المطمب الثالث

I-  295....................... ....................................5+5نشأة مجموعة ال  

II- 729.................5+5الضرورة إستنئناف حوار الرجوع إلى غرب المتوسط و  دواعي 

II-1- 729.............................................. دواعي الرجوع إلى غرب المتوسط 

II-2-- 298...............................................5+5ضرورة إستنئناف حوار ال 

 300.................................خالصة الفصل األول................................



   
 

 302.........التعاون إلى الشراكة()من توسيع اإلندماج في المنطقة المتوسطية:الفصل الثاني

 304...................الجزائرية ضمن تكتلتطور عالقات التعاون الفرنسية : المبحث األول
 األطراف:  متعدد دولي متوسطي

 305............................الشراكة األورومتوسطية( إطار)اإلطار األول: في   -أ  

 305.......................الشراكة األورومتوسطية، مسار و إعالن برشمونةالمطمب األول : 

 305.................................................الشراكة األورومتوسطية   األول:الفرع 

I:305........................................................ماىية الشراكة األورومتوسطية 

II-306.......................................................أبعاد الشراكة األورومتوسطية 

III-307....................................................أىداف الشراكة األورومتوسطية 

III-1-307....................................................المشتركة بين الطرفين أىداف 

III-2-307.........................................................األوروبي اإلتحاد أىداف 

III- 3-308........................................................المتوسطية الدول أىداف 

عالن برشمونة: الفرع الثاني  309.............................مسار الشراكة األورومتوسطية وا 

I-309.......................................................مسار الشراكة األورومتوسطية 

II-  311..........................................................إعالن برشمونة و دوافعو 

II-1-311.............................................................دوافع إعالن برشمونة 

II-2-312................................................متوسطي-الرسمي لألورو اإلعالن 

 317.................إتفاق الشراكة  بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي: طمب الثاني ـــالم

 318..............الجزائر، اإلتحاد األوروبي من ندوة برشمونة إلى إتفاقية الشراكة الفرع األول:



   
 

 318.........................................................الجزائر و ندوة برشمونةأوال:

I - 318...............................المساىمة الجزائرية في األشغال التحضيرية لمندوة 

II – 320.............................................برشمونة ندوة من الجزائري الموقف 

III – 320...........................التحضيري التقرير حول لمجزائر األولية المالحظات 

 األوروبي لإلتحاد برشمونة لندوة

III-1-321...........................................................في المجال األمني 

III-2-322...............................................في المجال الثقافي اإلجتماعي 

 323.......................المفاوضات الجزائرية األوروبية و الخصوصية الجزائريةثانيا :

I -323..........................................................الخصوصية الجزائرية 

II -324.................................................المفاوضات الجزائرية األوروبية 

 326.......................األوروبية –جوانب و مضامين إتفاقية الشراكة الجزائرية ثالثا : 

 331.......................اآلليات المرافقة بتنفيذ إتفاق الشراكة الجزائرية ـــ األوروبيةرابعا: 

I -331..............................................................أدوات تنفيذ الشراكة 

I-1 - 331................................................................البرامج المالية 

I-2 -333..............................................................األدوات السياسية 

II -334..............................................التفكيك التدريجي لمتعريفة الجمركية 

II-1–334.........................................................بالنسبة لمسمع المصنعة 

II -2- 633........................................................بالنسبة لمسمع الزراعية 

 337......ةاألوروبي -ةالجزائري و تقييم الواقع التطبيقي لمشراكة النظرية تطوراتال:الفرع الثاني



   
 

 337.....................................التطورات النظرية لمشراكة الجزائرية األوروربية: أوال

 338.................تقييم الواقع التطبيقي) التنفيذي( التفاق الشراكة الجزائرية األوروبية: ثانيا

I : في إطار برنامج ميداMEDA.....................................................339 

I-1-342............................مظاىر تطور التقارب بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي 

 خالل فترة برنامج ميدا

I-2- 343....................................ت الشراكة بين الطرفينمالصعوبات التي عرق 

 خالل فترة برنامج ميدا و أسبابيا

I-2-1- 343...............................السمبيات المسجمة من خالل تطبيق برنامج ميدا 

I -2-2- 343....................................................................اأسبابي 

II : 345.. .............................................األوروبية لمجوارفي إطار السياسة 

II-1-   345...............................السياسة األوروبية لمجوار و موقف الجزائر منيا 

II-1 -1- 345...................................................السياسة األوروبية لمجوار 

II-1-2- 346...................................الجزائر من السياسة األوروبية لمجوارموقف 

II-2-348.................................جزائرية في إطار-مظاىر تطور العالقات األورو 

 السياسة األوروبية لمجوار، و مدى مساىمتيا في إصالح اإلقتصاد الجزائري

II-2-1- 348....................................جزائرية في-األورومظاىر تطور العالقات 

 إطار السياسة األوروبية لمجوار

II-2-2-350.............................مدى مساىمة السياسة األوروبية لمجوار في إصالح 

 و تطوير اإلقتصاد الجزائري



   
 

II-2-2-1-الوسيمة المالية في إطار المبالغ الماليةIEVP ............................350 

II-2-2-2-352.......................................................البرامج اإلقتصادية 

II-2-2-3-353.................................الوسائل المرفقة بالبرامج السابقة لمنيوض 

 بالقطاع اإلقتصادي الجزائري

II -2-2-4- 354..............................قطاعات ذاتأولويةإصالحات إقتصادية في 

 األوروبية الجديدة دا عمى الوسائلإعتما

 355............: تنفيذ برنامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة......الخطوة األولى
(EDpme1)                            (2002-2007.) 

 357...................المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالخطوة الثانية: تنفيذ برنامج دعم 

 (2009-2014) (EDPme 2و التحكم في تكنولوجيااإلعالم و اإلتصال)

 359..............................قتصاد الجزائريفي إطار دعم تنويع اإل: الخطوة الثالثة

 360............(......2015-2005رية من الشراكة)يمة عشتقييم حص  :المطمب الثالث

 واعتماد إصالحات ال تخمو من العراقيل

 361.......................تقييم و مراجعة إتفاق الشراكة  الجزائرية األوروبية: الفرع األول

I-  361.......................................................................الخالفات 

-I1- 361....................................................الجانب السياسي و األمني 

I-2- 361...................................................الجانب اإلقتصادي و المالي 

I- 3-362................................................................الجانب التجاري 

I-4- 363................................................التكنولوجيالجانب اإلستثماري و 



   
 

I- 5-364.........................................، الثقافي و اإلنسانيالجانب اإلجتماعي 

II- 364........................................أسباب تطور الخالفات الجزائرية األوروبية 

 368.........................العراقيل التي واجيتياو  إتفاقية الشراكةإصالح الفرع الثاني: 

I- 368........................................................العمل باألولويات المقترحة 

II- 370.................................العراقيل التي واجيتيا المرحمة األخيرة من الشراكة 

II-1-  370............................................................العراقيل السياسية 

II-1-1- 370.....................................................الجزائر و الربيع العربي 

II-1-2-371.............................................................اإلستقرار النسبي 

II-1-3-372........................................(2017ماي  04)التشريعية خاباتاإلنت 

II-2- 372...........................................................العراقيل اإلقتصادية 

II-2-1-372.................................................اإلقتصادي نقص في اإلنفتاح 

II-2-2372.................................................بين الطرفين عدم تكافؤ العالقة 

 (األوروبي ) الجزائر و اإلتحاد

II-2-3- 375.............................................)البترول خاصة( ريع المحروقات 

 عقبة مانعة النفتاح اإلقتصاد الجزائري

III-3- 376.............................................................خالفــــــــــات عالـــــقة 

III-3-1-  376.....................................خالفات ناتجة عن تنفيذ إتفاقية الشراكة 

III-3-1-1- 376..........................................................في مجال التجارة 

III-3-1-2-377.........................................في مجال اليجرة و تنقل األشخاص 



   
 

III-3-1-3-377.......................................في مجال الديمقراطية و دولة القانون 

III-3-2-378........................................................خالفات إستراتيجية 

III-3-2-1- 378........................................طموح الجزائر في تجسيد قطب 

 .إستقرار إقميمي

III-3-2-2- 378.................................................خالفات أورومتوسطية 

 من أجل المتوسطفي إطار اإلتحاد اإلطار الثاني:       ب  

 379.....................موقف الجزائر منوو  المتوسط من أجل فكرة اإلتحاد:الرابعالمطمب 

 379.......................، المشاريع و األىدافالمتوسط من أجل فكرة اإلتحاد:انفرع األول

I- 379...............................فكرة اإلتحبد مه أجم انمتوسظ و األعضبء انمشكهت نه 

I-1- 379...................................................المتوسط من أجل فكرة اإلتحاد 

I-2-  380...............................................أعضاء اإلتحاد من اجل المتوسط 

II- 138........................................اإلتحاد من أجل المتوسط و أىداف مشاريع 

II-1- 138...............................................مشاريع اإلتحاد من أجل المتوسط 

II-2-381.........................................أىداف مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط 

II-2-1- 381.................................................الساركوزيةالفرنسية  ىدافاأل 

II-2- – 382...........................................................األىداف األوروبية 

III-383.............................................تقييم مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط                         
 383............................موقف الجزائر من مشروع اإلتحاد من  المتوسط:لفرع الثانيا

 و العوامل المؤثرة عميو



   
 

I- 383.................................موقف الجزائر من مشروع اإلتحاد من أجل المتوسط 

I-1-384.......................................ردود فعل  الجزائر في إطار عربي و إقميمي 

I-2-384.........................................ردود فعل الجزائر في إطار جيوي مغاربي 

I-3-385........................................................ردود فعل الجزائر األحادي 

II– 385....................أجل المتوسطالعوامل المؤثرة عمى موقف الجزائر من اإلتحاد من 

- -II385..........................اإلتحاد من أجل المتوسط من منظور العالقات مع فرنسا 

 -II- 386....................مكانة الجزائر في اإلتحاد من أجل المتوسط من منظور فرنسا 

- -II 386..........................(بالتوضيحاتالتردد و المطالبة )موقف الجزائرعدم ثبات 

  389..................مدى تطور عالقات التعاون الجزائرية الفرنسية في إطار:المبحث الثاني
                                   و اإلتحاد من أجل المتوسط:                  جزائرية الشراكة األورو
 389..................................الفرنسية تجاه األزمة الجزائريةالسياسة :  المطمب األول

 ()من الغموض إلى اإلنفراجخالل العشرية السوداء

 389........( األزمة الجزائريةeuropéaniserغموض الموقف الفرنسي و أوربة): الفرع األول

 389...................اإلنفراج()بين التأزم قف الفرنسي من األزمة الجزائريةغموض المو  :أوال

I- 390...............................................إستمرار نظام التمويل الفرنسي لمجزائر 

- -I  ...................390........................................الوكالة الفرنسية لمتنمية 

-I2-..........391..................................................التعاون الثقافي و التقني 

II- 392..........................................................ضباببية الموقف السياسي                      
 393............................................................أوربة األزمة الجزائرية -ثانيا



   
 

                                 (    الجزائرية في إطار اإلتحاد األوروبي لألزمة فرنسا احتضان)
 395........الجزائرية -إنفراج األزمة و ميالد طفرة جديدة  في العالقات الفرنسية: الفرع الثاني

 397..............................(    إلى  2003من إعالن الجزائر  :المرحمة األولى)  

I-397..................و الترتيبات الفرنسية التي سبقت إتفاقية الشراكة 2003 إعالن الجزائر 

I-1:397.............................................................2003 إعالن الجزائر 

-I1-1 - 397.........................................تعزيز الحوار السياسي في خدمة رؤية 

 مبتكرة وطموحة لمعالقات الدولية 

I-1-2 -398.............................................................الشراكة اإلقتصادية 

I-1-3 – 399...........................................والعممي التقني الثقافي التعاون تجديد 

I-1-4-  399...................................األشخاص وتنقل اإلنساني المجال في التعاون 

- -I400..................إبرام إتفاقية الشراكة الفرنسية الجزائرية تالفرنسية التي سبق ترتيباتال 

II- 401...............إتفاقية الشراكة الفرنسية الجزائرية، مميزاتيا و المناوشات التي صاحبتيا 

II-1  401......................................مضمونيا()إتفاقية الشراكة الفرنسية الجزائريةــــ 

II-2-  405................................(2007إتفاقية الشراكة الفرنسية الجزائرية) مميزاث 

II-2-1 : 406.....................................................قراءات في محتوى اإلتفاقية 

II-2-2-  406...........................................يا............................مميزات 

II-2-2-1-  406...............................................االتفاقيةمن  حيث خصوصية 

II-2-2-2-  407....................................التي جاءت بيامن حيث الوسائل الجديدة 

II -3-408.........................المناوشات التي صاحبت إتفاقية الشراكة الفرنسية الجزائرية 



   
 

II-3-1- المناوشات التي سبقت اإلتفاقية................................................    

II-3-2 -  وقعت بعد اإلتفاقيةالمناوشات التي.............................................    

    ......................تقييم  مدى تطور عالقات التعاون الجزائرية الفرنسية:المطمب الثاني

 خالل ىذه المرحمة

I-  زتوفر اإلرادة السياسة المتبادلة لتأسيس تعاون متمي.................................    

I-1-  إصالح الخالفات و بعث النشاط في قطاع الطيران المدني.......................    

I-2- 414...................................................تكثيف التعاون الثقافي و التقني 

I-3- 415........................................التعاون في مجال الدفاع و األمن العسكري 

I-4-  416..................................دفع عجمة مشاريع اإلستثمارات الفرنسية بالجزائر 

II- 417.........................................العوامل المساعدة عمى تطور العالقات وفرة 

 اإلقتصادية الجزائرية الفرنسية

II-1-  417...................................الجزائري عمى اإلنطالقمقومات قدرة اإلقتصاد 

II-1-1 417..............................................تراجع المديونية الخارجية و ارتفاعـــــــ 

 احتياطي العمالت األجنبية

II-1-2–419...........................التنمية اإلقتصادية عمى تواإرتفاع الناتج المحمي و إنعكاس 

II-1-3- 420............................................مؤشر اإلستقرار السياسي و األمني 

II-1-4-421................................................شراإلستثمار األجنبي المبا تدفق 

II-2- 422...............................................مكانة فرنسا في اإلقتصاد الجزائري 

II -2-1- 423.................................................من حيث المبادالت التجارية 



   
 

II -2-2- 426.................................................اإلستثمارات حجم من حيث 

II-3-  427...............................المباشر في الجزائراألداء الجيد لإلستثمار الفرنسي 

II-3-1-427...........................بالجزائر) تطوره ، مخزوه( المباشر الفرنسي اإلستثمار 

II-3-2- تنفيذ برنامج  أداء سيطرة فرنسا فيP3A......................................428 

 في إطار التعاون الالمركزي

II -4- 429......................................جاذبية فرنسا لمجزائريين خاصة فئة الشباب 

II-5- 430............................................................عوامم جبوبيت محفزة                     
                 431....................صدور إعالن الجزائر حول الصداقة (المرحمة الثانية:)الثالثالمطمب 

 (الفرنسي الجزائري لمتعاوندفع جديد  )  ،2012و التعاون سنة 

 432.................سنة جوىرية في توطيد العالقات الفرنسية الجزائرية2012:  الفرع األول

I-  432.....................................و الميكانيزمات 2012مضمون إعالن الجزائر 

 الجديدة لتحقيق شراكة متميزة

I-1-   432.................................................2012مضمون إعالن الجزائر 

I-2-  434.......................................الميكانيزمات الجديدة لتحقيق شراكة متميزة 

II-  443......................العالقات الثنائية الفرنسية الجزائريةوضع خارطة طريق لترقية 

II-1-  435..............................    -2013تحديد أولويات التعاون خالل الفترة 

II-1-1- 435...............................................دعم تعزيز رأس المال البشري 

II-1-2- 435...........دولة القانون..................... الديمقراطية و تعزيزدعم الحوكمة 

 عصرنة سير عمل اإلدارة و



   
 

II -2-435..........................أداة إلنجاح التعاون بين البمدين ،ترقية الحوار السياسي 

II-3- 437.....................................ضبط مواعيد إنعقاد دورات المجنة الحكومية 

 المشتركة عالية المستوى

II -4- 445..........................................تكثيف الزيارات المتبادلة بين البمدين                          
 448......................قضايا عالقة بين البمدين) فرنسا ، الجزائر( و تدابير :الفرع الثاني

 سمباعمى مستوى الصداقة الخالف إنعكس لم تمس جوىر

I-  448.......................................القضايا العالقة و التدابير الفرنسية المتخذة 

I-1-  448................................................................القضايا العالقة 

I-2- 450.......................................................التدابير الفرنسية المتخذة 

I-2-1- 450..................................ِ.........تخفيض ترمومتر الخالفات الناتجة 

 عن اإلستعمار الفرنسي

I-2-1-1-  450.......................................................في الجانب السياسي 

 450.................................آليات مستحدثة لتطوير العالقات اإلعتماد عمى  -أ 

 451...........................................................تكوين أفواج عمل    -ب

 452........................الرفيعة المستوى في قطاعات حساسة الدبموماسيةالزيارات  -ج

I-2-1- -  454....................................................اإلقتصاديفي الجانب 

 455...............................من حيث اإلستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر -أ 

 456...............................من حيث مخزون اإلستثمارات الفرنسية في الجزائر -ب

 457..................المحروقات خارج الجزائر معالفرنسي  تجاريال من حيث النشاط  -ج



   
 

I-2-1- - 745..............................في الجانب التربوي، الثقافي ، التقني و الفني 

I-2-2-460.....................مطالب فرنسية حديثة كوسائل ضغط إلخماد حرب الذاكرة 

II - 046....................................الجزائرية المعتمدةالتدابير جوىر الخالف و 

II -1- 461..............................................................جوىر الخالف 

II-2- 461.............................................................التدابير الجزائرية 

 464....................................التدابير المتخذة و آفاقمدى نجاعة : الفرع الثالث

 العالقات الفرنسية الجزائري

I-464......................................................مدى نجاعة التدابير المتخذة 

II-  466...................................اآلفاق المستقبمية بين البمديندواعي التقارب و 

II-1- 466...............................................دواعي التقارب الفرنسي الجزائري 

II-2- 467................................رنسا(ف -اآلفاق المستقبمية بين البمدين) الجزائر 

 468..............................................................خالصة الفصل الثاني

 469...............................................................خالصت انببة انثبوٌ

انخبتمت.                                                                                                                

       المراجع -

                                                                                                             المالحق   -

 فيرس قائمة الجداول -

                                                                                                           الفيرس  -


