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تسعى مؤسسة فريدريش ايبيرت مواصلة مجھوداتھا الخاصة لتدعيم المسار الديمقراطي الذي 
بتوسيع مساھماتھا، لوضع إمكاناتھا تحت تصرف النشطاء السياسيين  1988انطلق بالجزائر سنة 

ا<قتصاديين وا<جتماعيين وكذا الجامعيين مجموعة من الدراسات التصورية التحليلية والمستقبلية تخص 
التحو<ت ا<قتصادية الجارية بالبلد وتطوراتھا المستقبلية المحتملة وتنطلق إدارة المؤسسة في توسيع ھذه 

منھم أصدقاء الجزائر، لتتمكن :  المساھمة، من شعورھا بضرورة ضم مجھودات مختلف النشطاء خاصة
من مواجھة التحديات المعلنة لمواجھة التحديات لضمان المستقبل، وتتضمن ھذه الدراسات خمسة عشرة 
موضوعا مقسما حسب اJبعاد ا<قتصادية وا<جتماعية السياسية إضافة لما لھا من صلة بالعIقات الدولية 

 .أيضا

كما تھتم بالمواضيع ذات الصبغة ا<جتماعية، السياسية والحكم الراشد بالجزائر والتعددية الحزبية 
واSعIم وا<تصال ووسائل اSعIم الجماھيرية، وأخيرا فإن ذلك كله يعنى عIقات الجزائر الدولية 
فالدراسة اJولى تعالج الجزائر في مواجھة العولمة، والتي ستتبع  فيما بعد بدراسات أخرى تخص مكانة 

 .الجزائر في العالم

إن كل الدراسات السابقة الذكر تتعلق بأربعة محاور، وعليه يجب التذكير بالجانب التاريخي للموضوع، 
 .تحديد اJمكنة، التحديات ورھانات العشرية المقبلة والمقترحات العلمية المقترحة لمواجھتھا

ولقد اختار المؤلفين بحرية كاملة التوجھات العلمية لدراستھم، مع التقييد فقط بمتطلبات ا<نضباط العلمي 
 .خاصة منھا تقديم المعطيات مصحوبة بأرقام، وا<بتعاد كل ما أمكن عن أشكال المجادلة

عبد المجيد بوزيدي، والتي لم :  ولقد تم إعداد ھذه الدراسة با<ستفادة من التوجيھات القيمة التي قدمھا السيد
يكن تحقيقھا ممكنا بدون مساھمات الفريق العلمي القيمة وتقدم المؤسسة شكرھا المسبق لمجموعة الخبراء 
الجزائريين لما قدموه من عمل، ولمن سيقومون بتحقيق عملھم <حقا، أما القائمة الشاملة Jسماء وعناوينھم 

 .فھي، منشورة على ظھر الغIف

وتتمنى المؤسسة أن يجد كل النشطاء والمھتمين بالتطور المحتمل للجزائر فيھا كل المعلومات المھمة 
 . واJدوات الضرورية لعملھم
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 وفي حالة اقتباس مقاطع منھا يجب ذكر المرجع إن اJفكار المعبر عنھا في ھذا الكتيب < تعتبر كل حقوق ا<ستنساخ محتفظ بھا لمؤسسة فريدريش ايبرت
 . بالضرورة ھي أفكار المؤسسة و< تلزم إ< أصحابھا 

 جزائر الغد
 رفع التحديات لضمان المستقبل 

 أرمين ھاسمان
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 مؤسسة فريدريش ايبيرت
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 مواجھة التحديات لضمان المستقبل: جــــزائــــــــر الغــــد

   :السياسي -البعد ا(جتماعي 
 . الحكم الراشد في الجزائر :عبد المجيد بوزيدي

 إعادة تنظيم سير الدولة-
 مراجعة السياسة العامة -

 . التعددية السياسية النقابية والجمعوية :عمار بالحيمر
 .وسائل ا)تصال-ا)تصال -ا&ع%م: عبدو بن زيان

 

 )عنوان مؤقت(في طور ا&نجاز 
 تأثير تطور ا&س%م السياسي على ا)نسجام الوطني

 
 
 

   :البعد الدولي
 الجزائر في مواجھة العولمة :يوسف بن عبد 0

 

 )عنوان مؤقت(في طور ا&نجاز 

 مكانة الجزائر في العالم

 :البعد ا(قتصادي
(قطاع المحروقات في الجزائر  :مصطفى مقديش

 إشكالية البرھان ): 1958-2008
 وا)ستراتيجيات 

التصنيع والصناعة في  :عبد المجيد بوزيدي
 الجزائر 

رھانات ا)نفتاح التجاري قي   :كمال شلغام
 الجزائر

السياسات الف%حية، التبعية وا8من  :مراد بوقلة
 الغذائي

 

 )عنوان مؤقت(في طور ا&نجاز  
ال%مركزية والتنمية المحلية سياسة التخطيط 

 ا&قليمي
 
 

  :البعد ا(جتماعي
التشغيل البطالة، الرواتب وإنتاجية   :بشير بولحبال

 . العمل
الجزائر وتحديات اقتصاد   :عبد القادر جف%ت

 . المعرفة
 

 )عنوان مؤقت(في طور ا&نجاز  
ما ھو مضمون العقد ا)جتماعي موجه نحو 

 المستقبل؟



 :جزء من السيرة الذاتية للكاتب

، CENEAPومدير عام سابق لـ    CREADالكاتب ھو أستاذ جامعي في ا)قتصاد، مدير سابق لـ
 :منشورات السيد عبد المجيد بوزيدي تشمل ما يلي

 .القضايا الراھنة للتخطيط الجزائري-

 .ا)نتقال إلى اقتصاد اشتراكي-

 .الكلمات الرئيسة: اقتصاد السوق-

 .عاما من ا)قتصاد الجزائري 90 -

لديه أيضا منشورات في مج%ت سلسلة من المقا)ت المكرسة أساسا للمقارنة بين 
 .السياسات ا)قتصادية

 مؤسسة فريدريش إيبرت 
شارع بوقرة اJبيار 60  
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