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ذاؾشغلذؽاؿلاؾت ذو ذاؾتؽوقن ذؼطاعي ذبني ذاؾصعب درادةذ،
ذذذ*ؾؾعوائقذيفذؼطاعذاؾبـاءذوذاؾدؽنذوذاالذغالذاؾعؿوؿقة

 ار،ذؿصطػىذجمافدي،ذون،ذعائشةذبنذعّؿعرؿ-ـورقةذبـغربقط

ذ**ارذوذؿرادذؿواليذاحلاجػؤادذـّو

ارتػاسامعؿزاؼدامطاغتمخاللماظعشرؼةماٌاضقةمعـماظؼرنماياظلماظـؿقممسرصتمغلب
م مضطاع مسؾك ماالرمابقة مآثاره مماألذغالظف ماظذي ماظلؽـ مو مػذاممادؿػاداظعؿقعقة عـ

مظـمش.االغؿعا مؼد مدطرت ماٌرحؾة ميف مبنيايؽقعة معا اظربغاعجمم2002م-2002ماٌؿؿدة
مظاظ ماظـؿقؿؽؿقؾل ماظعاعة1دسؿ مبؾغتمعقزاغقؿفؿا مبرغاجمنيمآخرؼـ مسـ مصضال محقاظلم،

م،مطؿااٌرتاطؿةمؽسمعدىمأػؿقةماالحؿقاجاتماظقرـقةؼعمممامدوالرمأعرؼؽلمعؾقارم042
م مأن ماٌؿقضع معـ مؼؼاربممؼذػبطان متـؿقةم%72عا مإشم ماٌؾاظغ ماظؼاسدؼةمعـ ماهلقاطؾ
ممدؽـموموفقزاتمسؿقعقة.مخصقصاميفمجمالم

ظؿفلقدماٌشارؼعممعـماٌقاردماألطـرمأػؿقةماٌمػؾةتعؿربماظقدماظعاعؾةمميفمػذاماإلرار،
المؼقزػماألذغالماظعؿقعقةمأنماظؼطاعممعامؼالحظظؽـمماٌلطرةميفماظربغاعجماًؿادل،

م ماظقضتمم%55دقى مويف ماىزائر ميف ماظـشطة ماظػؽة معـ ماغػلف آلالفمعـمؼعقشمصقف
م ماظشؾاب ماظعؿرؼة ماظػؽة م2دـةم09م– 56)خصقصا ماظؾطاظة( محاظة ماٌؼابؾميف ميف مو م،
تعدادماظقدممغؼصمطؾريميفعـمخصقصاماًاصةمعـفامعؼاوالتماظؾـاءماظعدؼدمعـمتشؿؽلم
م.مغقسقةمتلػقؾفاضعػميفماظعاعؾةموم

                                                                                                                                          
 اظـصمعرتجؿمعـماظػرغلقةمإشمماظعربقةمومضدمدؾؼمغشرهميفماظؽؿابماظؿاظلم:*

Catysse, M. ; Destremau, B. et Verdier, E. L’Etat face aux débordements du social au 

Maghreb, Paris / Aix-en- provence, Khartala/ IREMAM, 2009, pp. 361- 385. 
ماىزائرم-ظؾقثميفماالغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػرانماعرطزم**

مبنيمم1 ماظؿـػقذمخاللماٌرحؾةمعا مآخرموضعمحقز ماظربغاعج،مبرغاجما ،مسرفمبربغاعجمدسؿم0224 -0225ؼؾلمػذا
االغعاشماالضؿصاديموماظذيمحصصمإلسادةمتلػقؾماٌـشكتماظؼاسدؼة،موماظدسؿماظػالحلموماظؿـؿقةماظرؼػقةموممرصدم

عالؼريمدوالرمأعرؼؽل.مؼـظرمعؾكصمتؼرؼرماىزائرمحقلمحاظةمولقدمبرغاعجماظؿـػقذيمصقؿامسمصمم7ظفمعؾؾغامضدرهم
م(.8002)ايقطؿة،موزارةماظشمونماًارجقةم

2
ماظلـقاتم  ميف ماظقرينمظإلحصاء ماظدؼقان ماظيتمأجراػا ماظقحداتماظلؽـقة معلؿقى ماظؿقؼقؼاتمسؾك مدؾلؾة أغظر

مم.0252-0229-0228-0227-0226-0225-0224اظؿاظقة:م
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مظؾقدؼثمسـسـماظعقدةميفمطؾمعرةمم3اًاصةموماظعؿقعقةملمتؽػماظصقاصةماظقرـقةم
الماظعّؿمـيفمايصقلمساألذغالماظعؿقعقةماظؾـاءمومتقاجففاماٌمدلاتماظصعقباتماظيت

ممامأجربماظعدؼدمعـفاميفمبعضماألحقانمإشممتقضقػماظقرذاتمغؿقفةمغؼصماظقدمماٌمػؾني
إشممجؾبماظقدماظعاعؾةماألجـؾقةمحبـامسـماظؽػاءةم،مبقـؿامدمكماظؾعضماآلخرماظعاعؾة
ماٌطؾقبة.

ومغظاممماٌلطرعدىماظؿـادؼمبنيماظـؿقذجماالضؿصاديممتدصعمػذهماٌػارضةمظؿلاؤلمسـ
مطؿامتلؿحمػذهماٌػارضةمإشممررح،ماظذيمعـماٌػروضمأنمؼؾيبمحاجؿفماظؿؽقؼـماٌفين
)اظؿؽقؼـماٌفينممعفؿنيئقنيمعامبنيماظـظاعنيماىزماظؾقـقةماظعالضةحاظةمماظؿلاؤلمحقل

ؿغؾموصؼامطالمعـفؿامؼشماظؾذانمؼؾدوانمومطلنمباظـلؾةمظؽؾمعشروعماضؿصاديماظؿشغقؾ(و
ممٌـطؼمعلؿؼؾمسـماآلخر.م

مظدرادةمحاظةماظعالضةمم4األذغالماظعؿقعقةموماظلؽـضطاعماظؾـاء،مميـؾم جماالمعفؿا
تـطؾؼمػذهماظدرادةمعـمجمؿقسةمعـماظؿلاؤالتمم،موبنيمعـظقعيتماظؿشغقؾموماظؿؽقؼـ

ماظؾقث مإلذؽاظقة ماٌمرر ماظعام ماإلرار ممتـؾ مبقـفا:م،األوظقة طقػمؼؿلـكمتػلريممعـ
ماظلؽـموماظؾـاءمالماٌمػؾنيميفمضطاعظـؼصميفماظعّؿا مو مماألذغالماظعؿقعقة إذامخصقصا

مأنم مسؾؿـا ماظقصقة ماظقزارة مضؾؾ معـ ماظؿكّصصاتماٌؼرتحة مو ماٌفـقة ماظػروع سؾكمضائؿة
؟مأؼـمتؽؿـممممامػلمسؾقفمحاظقامملمتؽـميفمؼقممعـماألؼاممأطـرمتـقسااظؿؽقؼـماٌفينم

م مذظؽمعشؽؾةإذن موؾبماظعروضماٌؿـقسة مػؾ م؟ ماظؼطاعاٌؼرتحة ماٌفينمميف اظؿؽقؼـ
ٌاذامملمؼعدمضطاعمممبـصبمذغؾ؟مظفماظظػرسـمتؽقؼـمؼضؿـماظشؾابماظؾاحثممواظؿؿفني
مماظؾـاء ماظعؿقعقة ماألذغال مو ماظؼطاسام-اظققم مباضل ماظيتمتقزػماظقدمعـؾ تماألخرى
اظشؾابماظذؼـممؼلؿؼرػؾماظعؿؾ؟ماظؿؽقؼـمومملإشممدقضمواصدؼـمجددمرمؾبم-اظعاعؾة
أممؼؿففقنمدمقمماظعؿؾمذاتفؾعؿؾميفمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةميفمجمالمؼلتقنمظ

 ضطاساتمأخرىمبعدمأنمؼؽؿلؾقنموربةمعفـقةمأوظقة؟

  

                                                                                                                                          
3

ماظؿاظقة  ماىرائد معـ ماغطالضا معؾػمصقػل متؽقؼـ مم:مت ماظشروق، ماًرب،  le quotidien d’Oran ،Elجرؼدة

Watanمععؿربامم موماألذغالماظعؿقعقةمأخذمحقزا ومضدمالحظمصرؼؼماظؾقثمأنمعقضقعماظقدماظعاعؾةميفمضطاعماظؾـاء
م.0229إشممشاؼةمم0225خاللماظلـقاتم

مظؽـمدقؼؿصم4 ماظلؽـ،مو مو ماظعؿقعقة ماظؾـاء،ماألذغال ماٌفينمعقدقم ماظػرع مبان مأنمغذطر مبشؽؾممررمدر اػؿؿاعـا
ماءموماألذغالماظعؿقعقة.خاصمسؾكماظؿكصصماألولمومػقماظؾـ
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ذ ذاؾعالؼات ذذعروضبني ذادلفـقة ذاؾتخصصات ذيف ذاؾتؽوقن ؾؼطاعذورؾبات
ماؾدؽنذ و ،ذاألذغالذاؾعؿوؿقةاؾبـاء

اىزائرمموجدتم،مػؾةموماظذيمؼشارمإظقفميفمطؾمعرةغظرامظؾـؼصميفماظقدماظعاعؾةماٌ
م مإسادة مو مإصالح مسؾك مجمربة مغظامغػلفا ماٌؿطؾؾاتممػقؽؾة معع مظقؿـادب اظؿؽقؼـ

مظلقق مماٌؿزاؼدة ماظعؿؾ. مظؼد مدـقات مسدة معـذ ماظؾالد معـضاعت اٌؾادراتمممبفؿقسة
مدصعمجدؼدمتفدف متلػقؾمخمؿؾػماٌـشكتمظؾقراكماالضؿصاديماظقرينممإشممإسطاء و
أدىمإشمممممامعماياجةمظؾقدماظعاعؾةماٌمػؾةجؾلمومدرؼمتزاؼدتمبشؽؾم،مظذااظؼاسدؼة
م.مومدققماظعؿؾمتؽقؼـ/مطػاءةماظعالضةمبنيإذؽاظقةمموؾلإسادةم

م ماٌفـقنيمضاعتمظؼد ماظؿعؾقؿ مو ماظؿؽقؼـ مظؿقؼقؼممبوزارة ماإلصالح معـ مجدؼدة قجة
ماظ مهؼقؼ مجفةممم5ؿقازنشاؼؿنيمأدادقؿني: معـ ماظؿؽقؼـ ماظطؾبمسؾك بنيماظعرضمو

عـممبشؽؾمدرؼعضؿانمتؽقؼـمظؾشؾابمؼلؿحمهلؿمبدخقلمايقاةماٌفـقةمومأخرى،م
دقؿزاعـمذظؽمععمموماألطربماظرػاندقصؾحماظؿؿفنيمػقمم،أداسػذام.مسؾكمجفةمأخرى
ومإدعاجفاميفمعـظؿةممقؿؿمتدرؼلفادؽؾريمصقؿامسمصماظؿكصصاتماظيتماظؿـقعمحاظةماظ
م.اظؿؽقؼـ

رميتماظذطعدىمهؼؼماظغاؼؿنيمداظػمصرصةمظؿؼققؿتؼققؿمعدىمناسةماظؿؽقؼـممميـؾ
طؿاممتـؾميفماظقضتمذاتفمصرصةمظؿؼققؿماظلقادقاتماظعؿقعقةمدقاءمتعؾؼماألعرمباظؿشغقؾم

ؼلؿـدانمسؾكمتصقرؼـمعـماظؿؼققؿممصـػانماجملالتؼدمماألدبقاتميفمػذاممأومباظؿؽقؼـ.
يفمماألولاظؿقارمؼرطزمم.)Béduwé ،Espinasse et Vencens ،0225)خمؿؾػنيمظؾشغؾم

اظـفاسةمإشممعدىمتؾؽمختضعممحبقثم"اٌفـة"سؾكمعقضقعمتؼققؿمعدىمناسةماظؿؽقؼـم
م ماظيت ماظؿكصصات مبني مواظشغؾاظؿـادب متدرؼلفا مم،ؼؿؿ ماظـاغلأعا الحظمقصماظؿقار

ميفماظعالؼو مأنمدرسمعدىماظؿـقع مواظشغؾمدون ماظؿـادبؼضاتمبنيماظؿؽقؼـ بنيممدرج
الميفمضطاعماظؾـاءمسؾكمومالمذؽمأنمتقزؼعماظعّؿم،طؿعقارمظؾـفاسةماظؿؽقؼـموماظؿشغقؾ

ـطؼماظؽػاءةماظيتمؼؿؿم"ذراءػا"معـمضؾؾماٌؼاوظةمظؿققؼؾفامإشمماٌفـماٌكؿؾػةمسمضعمٌ
م"بـاء".

                                                                                                                                          
مدـقاتمم5 ماظؽؿاباتمخالل مأن م)اظقدمم5972عفؿا ماظؾشرؼة ماٌقارد مو ماالحؿقاجات مبني ماظؿقازن مبػرضقة متلؽت

اظعاعؾة(،مإالماغفامختؾتمسـفامبعدمذظؽ؛مومرمبماظؿـقؼفمأغفامدائؿامحاضرةميفمغصقصماالصالحاتموماًطاباتم
م02دةمومطلغفامجقابمدفؾمظلمالمععؼد.مععماظعؾؿمأغفمعـذمعامؼؼاربماظلقادقة.مومحؿكمأنمطاغتمتؾدومعطؿؽـةمظؾؼا

مظؾؿعادظةمتؽقؼـ مظؾطابعم"اٌـعدم" تشغقؾموموؿقعماظدالئؾماظيتمتمطدمم-اظلـة،مملمؼؿقضػماظؾاحـقنمسـماإلذارة
ماظعالضة ماظؿؽقؼـماٌفين(Tanguy, 1986) تعؼد مألدؾابمعقضقسقة،ماٌلموظقنميفمضطاع مؼلؿعؿؾمدونمذؽمو مو م.

مخططمتلقريمتؼقممضؿـقامسؾكمػذهماظػرضقة.



ون،ذعائشةذبنذعؿار،ذؿصطػىذجمافدي،ذػؤادذـوارذوذؿرادذؿواليذاحلاجعرؿذـورقةذبـغربقط  

16 

م ماظطؾب ماظعرضمو مبني ماظعالضة مهؾقؾ ماألذغالمزمقؾ مجمال ميف ماظعؿؾ مدقق يف
م،فاماظؿػاوضمحقلماظؽػاءةماٌفـقةبؼؿؿماظيتمسـماظؽقػقةمماظؿلاؤلإشممؾـاءماظاظعؿقعقةمو

م:مطقػمؼؿؿمتؼققؿماظؿؽقؼـماٌؽؿلب؟ومعـمػـامؼطرحماظؿلاؤل

م مؼدصع مأن موميؽـ ماظعرض مبني ماظعالضات مسـ مسؾكماظؿلاؤل ماظرتطقز مإشم اظطؾب
ميفم ماظيتمتؿقؽؿ ملمؼعدمعـماجملديممغػلف.ماظعرضماٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـمصقاشةاظعـاصر

غظرةمخطقة،ميفمضطاسلماظؿؽقؼـموماظؿشغقؾماظـظرمإشمماظعالضةمبنيماظعرضموماظطؾبم
،موؿعمػذهماألخريةماصفذهماظـظرةمضدممتماظؿكؾلمسـفامظؿؾينمعؼاربةمأخرىمأطـرمتعؼقد

يفمحذماظؿؽقؼـمسرضمظؾنيمظؾؿؽقؼـمومابنيمثالثةمسـاصر:معراطزماظؿؽقؼـماٌفين،ماظط
اظعالضةمباسؿؾارػامتؿقضػمسؾكممقنماظػرضقةمضائؿةمسؾكمأداسمدرادة،متؽسؾقفومذاتف.م

ذروطماظعرضمومتطقره.معـمػذاماٌـظقر،مؼؾدومأنماظؿلاؤلماجملديمؼربطماظعـاصرماظيتم
ماظعرضماٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـماٌفينمظؾشؾاب.مؼؿدخؾم يفمصقاشةمسدةمصاسؾنيمهؽؿمبؾقرة

تؽادمملقؼـاٌعـقنيمباظؿمةماٌعؿؿدةمسؾكماظػاسؾنيإذامطاغتماٌؼاربوممسؾكماظؿؽقؼـماظطؾب
م متؿـاول مهاظقؾ مند مضؾؿا مباٌؼابؾ مأغـا مإال موادعا، ماغؿشارا متعرف خمؿؾػمعقاضػ

ماظػاسؾنيمعـمعـطؾؼمعـطؼمتدخؾفؿميفمحؼؾماظؿؽقؼـ.م

مؼؽّق معلؿقؼن مإشم مباظرجقع ممتققزػؿ مغلؿطقع مخرجني مايؼؾ مرؾقعةمػذا مو اتفؿ
ؼؿؿمتقجقفمخمؿؾػماًرباتماظـظرؼةماٌؽؿلؾةميفمعراطزم،محبقثماظؿؽقؼـماظذيمتؾؼقه

ماظؿكصصاتماٌؼرتحة مظؼائؿة ماظؿؿفنيموصؼا ماٌفينمو سمضعماخؿقارمحبقثمم6اظؿؽقؼـ
ماظؿؿفنيمختصصم مأو مػؿامظعاعؾنياظؿؽقؼـ ماظؿعؾقؿل: مماٌلؿقى مزمدد بطؾقعةماظذي

م،زمددمأؼضامغقعماظؿكصصومظؽـم ايالميفماألداسماٌدةماظيتمدقلؿغرضفاماظؿؽقؼـ،
مطؾمجمالمعـمجمالتماظؿكصصمؼؿطؾبمععارفمحمددة ماٌعؾـمعـم ،إذ ماالخؿقار و

مم.ررفمراظبماظؿؽقؼـ

أنمتؽشػمسـمػذهممبنعؽاغفااٌؾققثنيميفمػذهماظدرادةمغعؿؼدمأنمخطاباتماظػاسؾنيم
ماي مسؾك ماظػاسؾني محػزغا مصؼد مسؾقف مو ممدؼثاظؿؿـالت، متؼـقيت اٌؼابالتمبادؿعؿال

موماالدؿؿارة. صػماٌقجفةغ

بؾدؼاتم)مثالثةمعقاضعمجغراصقةمخمؿؾػةمعـاظؿقؼقؼمأربعمصؽاتمعـماظػاسؾنيممعّسم
م.م(وػران،متؾؿلانمومشؾقزان

اظؾـاءممورذاتباإلذرافمسؾكممتؿؿـؾماظػؽةماألوشمميفماٌؼاوظنيمأوماٌؽؾػنيمعـمضؾؾفؿ
تؿؿققرمحقلمأذؽالمػذهماظػؽةممجمؿؾماٌقاضقعماظيتمأثريتمععمواألذغالماظعؿقعقة.
ماظؿقزقػ ماظعاعؾةموذروط مموماظقد مظؾقطاظةماسالضحقل ماظؿابعة مباظقطاالتماحملؾقة تفؿ

                                                                                                                                          
م.معدوغةماٌفـم"مختصصاتماظؿؽقؼـماٌػرتحة".م-Cfم6
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مظؿشغقؾ ماظعاعؾةماظقرـقة مم،(ANEM)م7اظقد ماظـاظثماظذيمررحأعا سؾكماظػؽةمماظعـصر
محاظةم.قدماظعاعؾةماظيتمتشؿغؾميفماظقرذةؿؽقؼـماظظمومتؼققؿفؿؿعؾؼمبـظرتفؿمؿصمغػلفا

ماٌؼارغةمبنيم ميفماظقرذة ماظيتمتؽقغتمعؾاذرة ماظعاعؾة ماظقد مبنيمو تؾؼتماظيتمغظريتفا
م ماٌفين ماظؿؽقؼـ معراطز ميف متؽقؼـفا ماٌفؿة ماحملطات مبني معـ مسالضةمطاغت ظؾؿؼققؿ

مماظؿؽقؼـمباظؽػاءة.

ماظػؽةماظ ماظؿقؼقؼمسـمررؼؼأعا ماظعاعؾقنميفماظقطاالتمماٌؼابؾةمـاغقةماظيتمعلفا ػؿ
احملؾقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾة،مومطانماظغرضمعـموراءماظؿؼربمعـمػذهماظقطاالتمػقم

ماظعر معصادر ماظعؿواظقضقفمسؾك ماألذغال مو ماظؾـاء ممبفـ مععرصةمضماًاصة مو قعقة،
مم.اظةاظذؼـمأودسقامسروضفؿمظدىماظقطؽؽموظأختصصاتم

م مظالدؿماألدؽؾةاعؿدت مطذظؽ مسالػلار معدى مسـ معع ماظؾـاء معمدلات وطاالتمضة
م ماظعاعؾةاظؿشغقؾ مباظقد مؼرتؾط مصقؿا ماٌمدلة مهلذه ماٌؼاوظقن مضدعفا ماظيت ماظطؾؾات مو

اظؿقجقفميفممخسمعراطزمظؾؿؽقؼـموماظؿعؾقؿممعلموظق.متضؿماظػؽةماظـاظـةماٌؾققثمسـفا
ماظقالؼات ميف معؿقاجدة مباظؿقؼقؼاظـماٌفـقني ماٌعـقة ماٌؼابالتمم.الث مػذه مسقت

م مو مختصصاتماظؾـاء ماظيتمهؿؾفا ماٌؽاغة مماألذغالباظؽشػمسـ مععاظعؿقعقة معؼارغة
طؿاممسقتميفماظقضتمذاتفمباالضرتابماظؿؽقؼـ،مماظيتممتضؿـفامعراطزماظػروعماألخرى

م.مظؿكصصاتمتؽقؼـقةمسؾكمحلابمختصصاتمأخرىاظشؾابممعققالت

مباٌؼابؾة ماظؿقؼقؼ معع مباظؿقازي مصاسؾنيماغطؾؼ مثالثة معس ماظذي ماٌقجفة مغصػ
)اظػؽةممالؿفقبععالماسم336االدؿؿارة،ممشؾمتؼـقةمسؿؿدمسؾكماملثاغعقداغلممهؼقؼ
بغؾقزان.مضلؿتماالدؿؿارةمم3بؿؾؿلانمومم4عـفامبقػران،مم4ورذة،مم11يفمماظرابعة(م
مـضؿتاظيتم ممدماالم08ت مثالثة ماٌعطقاتمعـفاخصصممأضلام،إشم مدقدققمظؿقدؼد

ظطرحمأدؽؾةمبنعؽاغفامأنماظؼلؿماظـاغلممخصصفـقةمظؾؿؾققث،مبقـؿامدميغراصقةموماٌ
بقرذةماظؾـاءمماظؿقاضفإشممشاؼةماٌؾققثماٌفينمظؾعاعؾممعطلمصقرةمواضقةمسـماٌلارت

م ماظؿقؼقؼ،مأعا طرحمظماالدؿؿارةمصكصصاظؼلؿماظـاظثمعـماٌؿقاجدمصقفاميظةمإجراء
ماظعّؿ ممتـالت محقل مأدؽؾة ماٌال ميف مظؾعؿؾ ماظؾـاءمؾققثني مضطاع مختصصات خمؿؾػ
م مو ماظعؿقعقة، معـواألذغال معقاضػفؿ مباظضرورةممٌعرصة ختصصاتماظيتمتؿطؾبمتؽقؼـا

مذظؽ.ظتماظيتمالمهؿاجمصاكصواظؿ

                                                                                                                                          
،م5992دؾؿؿربم 8اٌمرخميفمم059 -92تلّقرماظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةممبقجبماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿمم7

اٌؿضؿـمتـظقؿمم5975جقانمم57وأغشلتماظقطاالتمعـذمػذاماظؿارؼخم.مؼعدلمومؼؿؿؿمػذاماٌردقمماألعرماظصادرمؼقمم
ومتغقريمادؿمػذهماٌمدلة.مترتؽزماظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةممم(ONAMO) اظدؼقانماظقرينمظؾقدماظعاعؾة

م مسؾك ماٌذطقر، مسم576اظيتمسقضتماظدؼقان معقزسة موطاظة ماظرتابماظقرين، مم55ؾك مجفقؼة، وطاظةمم565وطاظة
 . ANEMحمؾقة
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معروضذاؾتؽوقنذادلؼرتحة

مأثر مظؼد مسؾك ماظؿققالت ماظؾالداظقرماٌلؿقىت ميف ماظؼطاسات مخمؿؾػ مسؾك مين
ماظؿلض موأضقك ماٌلؿفدة ماٌؿطؾؾات معع مومضروريؾؿ ممفعـمعػرال مػذا مسؾك ماألداسو

يفماألداسمصاجملفقداتماظيتمعلتمعدوغةمصروعموممختصصاتماظؿؽقؼـمطاغتمتفدفم
مإشممعلاؼرةمػذامايراك.م

رتمسّؾمطاغتمضدضائؿةمعـماظؿكصصاتمم2007غلكةمعدوغةماظؿكصصاتمتضؿـتم
مدرادةمايؼؾممحبقث،مضطاساتماظـشاطمسـماياجةمإظقفامخمؿؾػ اضؿضكمتصؿقؿفا

ماظقادع مماٌفين ماٌمدلات. مرؾؾات مظلد محماوظة ماظيتممتتقزسيف ماظؿؽقؼـ جماالت
،مختصصاتمععقـةمسؾكطؾمواحدمعـفاممصرسامعفـقامؼؿضؿـم22مسؾكاٌدوغةمفامؿضرتحا
م.2005ختصصامحقزماظؿـػقذمدـةمم665 3مدخؾمظؾعؾؿمصؼط،مو

تؼدممموماظؿؽقؼـماٌفينمعـمعراطزمتؽقؼـموممتفنيتؿشؽؾماظشؾؽةماظؼاسدؼةمظـظامم
م مبؾغمدـة ماٌلؿقىماًاعس. مإشم ماٌلؿقىماألول معـ ماٌرتبصنيميفمسم2005تؽقؼـا دد

،مبقـؿاموصؾمسددماظذؼـمادؿػادوامعـماظؿؽقؼـمسـمعرتبصام 758 223اإلضاعلاظؿؽقؼـم
اظدروسممؽقؼـامعـمخاللتم874 23،ميفمحنيمتابعمعرتبصام883 198مررؼؼماظؿؿفني
وزارةمسـمبعدم)مؿؽقؼـاظعـمعؿابعةمعرتبصامم 938 20صضالمسـمذظؽممتؽـمماٌلائقة،

م ماٌفـقني، ماظؿعؾقؿ مو مم(.2005اظؿؽقؼـ مو مباظؾـاء ماٌؿعؾؼ ماظؿؽقؼـ ماألذغالتصـػ
م ماٌلؿقى ميف ماظعؿقعقة مماألول مخترؼجماظـاغلو مإشم مؼفدف مػـا ماظؿؽقؼـ مأن ممبعـك ،
م.،مومذفادةمتؼينفـقةحاعؾلمذفادةماظؽػاءةماٌ

وؾكمأػؿقةماظدورماظذيمؼؾعؾفمأداتذةماظؿؽقؼـمصقؿامسمصمتطقؼرماظعرضماًاصم
مصؾقلبماٌؼاوظنيماٌلؿفقبنيم،اٌؾققثنيماٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـمعـمخاللمخطابماظػاسؾني

اظذيمؼؿؾؼاهماٌرتبصميفمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمطافمملمؼعدماظؿؽقؼـماألوظلم
وماألذغالمتغرياممملمتعرفمختصصاتماظؾـاءمم،مطؿايفمايقاةماٌفـقةعـمأجؾماظدخقلم

م مطؾريا اىقاغبماظؿؽـقظقجقةماظيتمادؿقجبماألخذممبادؿــاءمبشؽؾمساميفمعضاعقـفا
ميفمحمؿقىماظؿؽقؼـ.مإدراجفابفاموم

ماظدرادةماغؿؼادػؿمٌـظقعةماظؿؽقؼـميفمعفـم المسمػلماٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنميفمػذه
ماظعاعؾةمماظؾـاء ماظيتمملمتلؿطعمأنمتؾيبمرؾؾاتماٌؿـقسةمعـماظقد ماألذغالماظعؿقعقة و

م مؼؾؼك متؼرتحف معا مأن ماسؿؾار ماظؿعؾقؿمسؾك مو ماظؿؽقؼـ مظدىموزارة محمدودا مو حمصقرا
ػذهماالغؿؼاداتمالمتؿقضػمسـدمعلؿقىمعامػقمعؼرتحمعـمسروضمتؽقؼـقةمبؾمماٌفـقني.

باظـلؾةمهلذاماظػاسؾممؼصـػقنمـاظذؼومسؾكماظؿؽقؼـممنياألداتذةماٌشرصتؿعداهمإشمماغؿؼادم
م مخاغة ممشرييف ميف مخمؿصني ماظجمال مؾغشاط مؼعّؾـاء مظؾؿرتبصنياظذي مألغفؿم،ؿقغف
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أطـرمممامػؿمحرصققنمعؿؿقزونمؼلعقنمظـؼؾمطػاءاتفؿماإلجرائقةمخمؿصقنميفماظؿؽقؼـم
م.ظؾؿرتبص

ضرؼؾةمعـموظنيماٌؾققثنيمصقرةماٌؽّقنميفمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمظدىماٌؼا
مؼػرتضم مظؾدورمايريف،مظذا ماظؾقداشقجلماٌدردلمعـفا اٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنمأنماظدور

ماألذغالم مو ماظؾـاء معفـ ميف مخربة مذوو ماٌراطز معلؿقى مسؾك ماٌؽقغقن ماألداتذة ؼؽقن
مغؼؾماظعؿقعقة،م مرقؼؾة،موممـمبنعؽاغفؿ ماٌفـمٌدة ماظعؿؾميفمعـؾمػذه ممـمدؾؼمهلؿ

مماًربةمإشمماٌرتبصنيميفماٌراطز.ػذهم

ممتاعا مخطاباتماٌؼاوظنيمشريمعؿفاغلة مأن مػق مإظقف مرمبماإلذارة مػذهممعا حقل
،مصنذامطانمبعضماٌؼاوظنيماٌؾققثنيمؼعؿربونمأنمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةماظـؼطة

مؼرىم ماظؾعضماألخر ماٌفينمصنن ماظؿؽقؼـ مغقسلميفمعرطز متؽقؼـ مإشم مهؿاج ػلمعفـ
م ماظؾـاء معفـ مؼرىمأن مو مسؽسمذظؽممتاعا مدقىمو مهؿاج مال معفـ ماظعؿقعقة األذغال

ومعـمملاإلضاعظؿؽقؼـمغقسلميفماٌقدان،مومػلمبذظؽمالمترىمصائدةمترجكمعـماظؿؽقؼـم
مدورماٌؽقغنيميفمذظؽ.

تزوؼدمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمباظقدماظعاعؾةماٌمػؾةمسؾكمحفؿمأؼضام ؼؿقضػ
مػقاطؾ مدعة مثالثةمماظؿؽقؼـماالدؿؼؾالمٌراطزمو مؼؼؿضلماصؿؿاحمختصصمععنيمتقصر و

مػلمسـاصر ماألضؾ مسؾك ماألاظؿؽقؼـمورذة: ماٌؽّق، ماظشؾابمدؿاذ مطافمعـ مسدد مو ن
ماظعؿقعقةماٌلفؾني ماألذغال مو ماظؿكصصماظؾـاء مم.يف متؽقؼـ مدصعة مصؿح مػذامؼطرح يف
م ماٌراطزاٌقدان مأعام محؼقؼقة ماظدرادةمصعقبات ممشؾؿفا مسزوفمماظيت مبلؾب مػذا و

اظؿلفقؾميفمعـؾمػذهماظؿكصصات،ممدـةمخصقصا(م09-56اظشؾابم)عـماظػؽةماظعؿرؼةم
مانمصمؾة ماظشؾابماظلؾؾقةتماظؿؿـالمطؿا اٌفـمماظراشبميفماظؿؽقؼـمسـماظيتمزمؿؾفا

م.متزؼدمعـمحاظةماظـػقرماظقدوؼة

ؼعرضمسـفاماظيتمفلماٌفـةماظقاضع،مصػذاماءمعفـةماظؾـّضؿـماظلقاقمغػلف،مولدم
م مبنيمجمؿقعطـريا مماظشؾابمعـ ماظؿؽقؼـصروع مماٌؼرتحةمعدوغة مو مإنمنحمػذا حؿك

اصماًؿؽقؼـماظمختصصاٌشرصقنمسؾكماٌراطزميفمتقصريمجمؿؾماظظروفماٌادؼةمظػؿحم
ماجملم.باظؾـاء ماٌفينمفقداتتؾقء ماظؿؽقؼـ معراطز متلكرػا مماظيت متقصريمباظػشؾ (
جمؿؾمختصصاتماظؾـاءمأومؼؼارعقنممؽقنماظشؾابمؼـػروناتمومتقصريماألداتذة(مظاظقرذ

موماألذغالماظعؿقعقةموماظؾـاءمسؾكموجفماظؿقدؼد.

ماؾطؾبذعؾىذاؾتؽوقن

ػـاكمأنممظذامصالمميؽــاماظؼقلتؿدخؾمسـاصرمسدةميفمتشؽؾماظطؾبمسـماظؿؽقؼـ،م
تلتلمعـمأذكاصموم/م)بصػةماىؿع(،ميفمحؼقؼةماألعرمبؾمرؾؾاتم)بصػةماٌػرد(ممرؾب
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معمدلاتمخمؿؾػة. متعددمعصادرػامأو ماظطؾؾاتمسؾكماظؿؽقؼـمو ؼـعؽسمعؾاذرةممتعدد
م ماٌفـ محقل ماظؿصقراتماالجؿؿاسقة متعدد مسؾك مأن معـماظيتماظطؾؾاتمباالسؿؾار تصدر

،مصؿامُؼعؿربمعـمررفمعؿـاضضةوممظؾؿفـمخمؿؾػةمفؿتصقراتصاسؾنيمخمؿؾػنيمضدمتؽقنم
مؼعؿربماٌؼاو ماظعؿؾمال ماظؿقزقػميفمدقق متضؿـ مهلا معفؿة معفـة ماٌؾققثمسؾكمأغف ل

مـ.مطذظؽمعـمررفمراظبماظؿؽقؼ

صاسؾقنم)عراطزماظؿؽقؼـ،ماٌؼاوظقن،مراظؾقمماظيتمزمؿؾفامتـؾماظقضعقاتماٌؿـاضضةم
مأحدىماٌعقضاتماظيتمتؼؾصم ماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـ ماظعرضمو معـظقعة مضؿـ اظؿؽقؼـ(

م متؽقؼـ مبنيماظػاسؾنيماٌذطقرؼـماظطؾبمسؾك متـاضضا ماصرتضـا مإذا مو ماظؾـاء، يفمجمال
م مال ماالغؿظاراتمبقـفؿ. متـاضضميف مؼعينموجقد مضد مصذظؽ مأساله اظطاظبمماظػردميؿؾؽ

م مععني مظؿؽقؼـ مصقلبمبؾ ماظؿؽقؼـ معامتصقراتمحملؿقى موصؼ محقظف مؼؾينمؼصقراتف
م مأميؽـ منمرمـقف موراءعـف مظذاعـ ماظعرضمباظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـميفماظؾـاءمصمه، عالضة

تؿدخؾميفمصقاشؿفامعراطزماظؿؽقؼـماٌفينمصؼطمواألذغالماظعؿقعقةمظقلتمسالضةمخطقةم
اظلؾؾقةماظصقرماالجؿؿاسقةموماٌقاضػماظلؾؾقةممبؾمػلمسالضةمعرطؾةمتلاػؿميفمصقاشؿفا

علؿؼرمؼضؿـمضدراممٌفـةمبـّاء،مٌلارهماٌفينماٌؿؽـمبـاؤهمومظؼدرتفمسؾكمضؿانمدخؾ
موماالجؿؿاسل.ممعـماالسرتافماٌفين

بلنماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـمم( Duru-Bellat et VanZanten، 1999 (بقـتمأسؿالم
مسـم مبعقدة مأشؾبماألحقان ميف ماظؿؿـالتماظيتمتؽقن مو مباالغؿؿاءاتماالجؿؿاسقة عرتؾط

ومظؿداركمػذهماظػفقةمتؿؽػؾمم،ةماظيتمتقصرػامصقؿامسمصماالغدعاجاإلعؽاغقاتمايؼقؼق
رمؼتطقميفمآنمواحدمعـمخاللبعضماهلقاطؾمبؿقصريماٌعؾقعاتمحقلماظؿؽقؼـموماظشغؾم

،ماظقطاظةمANEMاظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةمحاظةمبراعجمظؿقجقفماظشؾابم)
م.(ERPEQ 1م،ALEMماظعاعؾةماظقدمظؿشغقؾماحملؾقة

صقرةمسؾكماظطؾؾاتمم0225تعطلمظـامضراءةمدرؼعةميفمأرضاممتقزؼعماٌرتبصنيمظلـةم
مظؼراءةماالخؿقاراتماظيتمؼؿزاؼدممحقلشريماٌؿفاغلةم متعطلماظػرصةمأؼضا اظؿؽقؼـمطؿا
ماظطؾب،مص مسؾقفا  % 22,39ختصصماإلسالمماآلظلمغلؾةماظؿلفقؾميفممواوزتؾقـؿا

ماألوشم) مم(اٌرتؾة موم،0225دـة مغلؾة متؿفاوز ممل ماألذغالماٌلفؾنيميفمضطاع مو اظؾـاء
م.غػلفادـةميفمم% 6,58مغلؾةإالماظعؿقعقةم

بنيماظعرضموماظطؾبمبشؽؾمجؾلمصقؿامسمصمشريماٌؿؽاصؽةماظعالضةممتظفرمإذؽاظقة
ماألذغالم مو ماظؾـاء مختصصات متؽقؼـ معقدان ميف ماٌلؾح" ماالمسـت مو ختصصم"اظؾـاء

،مبقـؿامؼؿفؾكماظعرضمعفؿامؼؼؾماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـميفماظعؿقعقةميفماظقالؼاتماظـالث
ممػذهماظؿكصصات.
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ذيفذاؾوالقاتذاؾثالثذادلبحوثةذادلرتبصني.ذتوزقعذذ01ذرؼمذاجلدول

ذاجملؿوعذباؾتؽوقنذعنذررققذاؾتؿفنيذاخلاصذاؾتعدادذاؾتعدادذاخلاصذباؾتؽوقنذاإلؼاؿيذاؾوالقة

 1043 353 690ذوفران

 822 192 630ذغؾقزان

 546 227 319ذتؾؿدان

ذ.2005ادلصدر:ذوزارةذاؾتؽوقنذوذاؾتعؾقمذادلفـقني،ذ

متؾؿلانمالمميفمعراطزماظؿؽقؼـعؾققثمعرتبصمم358ؿـمبنيمص يفموالؼاتموػرانمو
ورشؿمضعػمم،م"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"صرعماخؿارواممعرتبصامممـم33مؼقجدمدقى

ماٌلفؾم ماظرضؿ مظالغلقابماحملؿؿؾمػذا مغظرا ماظرضؿ جدامرمبمأنمغؿقػظمحقلمػذا
ذظؾؾعضمعـفؿمخاللمصرتةماظؿؽقؼـ.

ذتوزقعذادلرتبصنيذحدبذاؾتخصصذيفذوالقتني:ذذ02اجلدولذرؼمذ

ذاؾتخصص
ذادلدجؾنيذيفذاؾبـاءذوذاالذغال

ذاؾعؿوؿقةذمبراؽزذاؾتؽوقنذبتؾؿدان
 واالذغال اؾبـاء يف ادلدجؾني
ذبوفران اؾتؽوقن مبراؽز اؾعؿوؿقة

 00 33ذاؾبـاءذوذاالمسـتذادلدؾح

 40 45ذاؾغـازذوذاؾصحيذاؾرتؽقب

 00 17ذاؾزجاجذترؽقبذذاؾطالءذو

 51 57ذؽفرباءذاؾعؿارات

ذ.2009ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ

ذظؽممرجعومضدمؼمبمختضعمظظاػرةماٌقضةاظدىماظشؾسؾكماظؿؽقؼـمرؾقعةماظطؾبم
م مبعضماظذؼـ ماظيتمادؿطاع ماٌادؼة مظؾؿداخؾ مماغشمواتلثري مدباالسؿؿاعمدلاتمصغرية

سؾكمإحدىمآظقاتماظؿؿقؼؾماٌعؿقلمبفامعـؾماظقطاظةماظقرـقةمظدسؿمتشغقؾماظشؾابمأوم
ميفمجمالم ماظعاعؾة مالمتلؿفقبمظؾطؾبمسؾكماظقد ماٌقضة مػذه مأن مإال اظؼرضماٌصغر،

ماظعؿقعقة.ماألذغالاظؾـاءموم

م م"عقالي معرطز مظدى ماظؾقداشقجل ماظؿقجقف معلؿشارة متصرزمات "مأحمؿدتعؽس
مبقػرانمػذاماظؿقجفمضائؾة:

م2008عـالمبطؾؾاتمطـريةمصقؿامسمصمايالضة.متؾؼقـامدـةمم2007"ممتقزتمدـةم
اظعدؼدمعـماظطؾؾاتمعؿعؾؼةمبصـعمايؾقؼاتمومختصصماٌقؽاغقؽ.مػذهماظلـةمدفؾـام

مب ماظطؾؾاتماًاصة معـ ماٌقاه( اظرتصقصاظعدؼد ماظطؾؾقاتمسؾكم)ضـقات متؼؾ مبقـؿا ،
م".ختصصاتماظؾـاء

ػقمآخرماظؿكصصاتمم"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"ؼظفرمأنمعـمخاللماظؿصرؼحمأدغاهم
ضطاعممسـجمفقداتمعـمضؾؾماٌلموظنيمبذظتمعـماظيتموؾبماٌرتبصنيمومذظؽمعفؿام
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ماٌفين مٌاظؿؽقؼـ ماظؿاظل ماظؿصرؼح م"عقاليم. معرطز مظدى ماظؾقداشقجل ماظؿقجقف لؿشارة
م:ؼقضحمذظؽماحمؿد"مبقػران

"ماٌفـماظيتمؼؼؾمسؾقفاماظطؾبمػلماظؾـاء،ماظػالحةموماظؾالط.مبشؽؾمسام،م
ماٌفـماظيتمالمتؿطؾبمباظضرورةمذفادةمٌؿاردؿفا"،.

ؼؿضحمأنماظذؼـمؼزاوظقنمتؽقؼـاميفمػذاماالخؿصاصمملمؼؼقعقامبذظؽماغطالضام
مؿقارمعلؾؼ،مبؾمبلؾبمعلؿقاػؿماظؿعؾقؿل:عـماخ

"مؼطؾبماظشؾابمسؿقعامتؽقؼـاميفمطفرباءماظعؿارات،مظؽـمؼؿؾؼقنمصعقباتم
مالمميؾؽقنم مصفؿ مذظؽ،مبلؾبماٌلؿقىماظؿعؾقؿل، اٌلؿقىماٌطؾقبمٌزاوظة

معرطزممظذا مظدى ماظؾقداشقجل ماظؿقجقف معلؿشارة ماظؾـاء". مإشم متقجقففؿ ؼؿؿ
م"عقاليماحمؿد"مبقػران.

ميفمتقضحم ماظقضعقة معـمػذه مجزء مامؼعرصفيتاظماٌؼارعةاألدؾابماظيتمتؽؿـموراء
ماالمسـتماٌلؾح"م.صاخؿصا مو بقػرانمملمؼؿؿمظؾؿؽقؼـماٌفينمصػلمعرطزؼـمم،"اظؾـاء

م معرتبصميف مأي ماظؿكصصتلفقؾ ماظؿكصصممػذا مػذا مصؿح مإعؽاغقة معـ مجعؾ مما
م.معلؿققالمغظرامظغقابماظطؾب

ـمذؽؾمسم2ؿؾؿلانمبمعنيماظدصؾةظؿؽقؼـماٌفينمبقجلممبرطزمشؼعربماٌلمولماظؾقدا
"اظؾـاءموماالمسـتميفمختصصمإذمبعدمتلفقؾماظطؾؾةمم،آخرمظالغلقابمعـمػذاماظػرع

ؼصرحمم.ميفماالغلقابمعـفاظعدؼدمعـماٌرتبصنيممؼؾدأعؾاذرةماظؿؽقؼـمبعدموماٌلؾح"م
م مضائال: ماظؾقداشقجل ماٌلمول مػذا مم20"دفؾـا مو ماظؾـاء معرتبصميف مصؼط 5ظؽـ معـفؿ

متؽقؼـفؿ مم،أغفقا مدفؾـا مضـقاتماٌقاه( ماظرتصقصم)أذغال ميف مم38و مػـاك   28ظؽـ

ذ.قامإشممشاؼةمغفاؼةماظؿؽقؼـ"عرتبصامواصؾ

ذتؽوقن ذادلـطقذذ-اؾعالؼة ذاؾعؿوؿقة: ذاألذغال ذو ذاؾبـاء ذؼطاع ذيف تشغقل
ماؾػرديذيفذتؽدقسذاؾشفاداتذيفذؿؼابلذتؼققمذاؾتجربةذوذاؾؽػاءةذ

اظشغؾمعلؿؼرةمغلؾقا،مإالمأغفامتـدرجميفمم-اظعالضةمبنيماظؿؽقؼـمتؾدومحؿكمومإنم
ماظشغؾ مو ماظؿؽقؼـ مغظؿ متـشقط متػرضمإسادة مععامدؼـاعقؽقة ماظطرح مػذا موصؼ ؼرىم،

J.Vincensماظشغؾم(2009)م ماظػردمأن مإشم معلـدة معفام مجمؿقسة مميؽـممػق مال و
انازػامباظشؽؾماٌطؾقبمإالمإذامطانماظػردمميؿؾؽماظؽػاءاتماظضرورؼة.مؼؿؿماظربطمبنيم

مصضالمسـماظؽػاء اتمدقاءموحداتماظؿؽقؼـمومعؿطؾؾاتماظشغؾمعـمخاللمحمؿقؼاتفؿا
مسـماظؿطابؼمبقـفؿا.صبماظؾقثمػـامإذمؼـماحملصؾمسؾقفاموماٌطؾقبة
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اظعالضةمبنيمختصصاتماظؿؽقؼـمومختصصاتمهؾقؾمتـطؾؼماألسؿالماظيتمتـاوظتم
معـ معؼاربؿنيمخمؿؾػؿنيمظؿقصقػماظشغؾماظشغؾ م. متعؿؿد ماٌؼاربة م"اٌفـة"مسؾكاألوشم
مؼاظيتم متعؿؿدماٌؼاربةماظـاغقةٌزاوظؿفامؿؽقؼـاظملتؾؼؿؿ م"يؼقؼقةاظؽػاءاتما"سؾكمم،مو

م ماطؿلابفا. ماظيتممت ماألوشم مظؾؿؼاربة ممؼؼؿضلباظـلؾة مهلذاممةععقـم"عفـة"عزاوظة وصؼا
ععمسؿقعامتؿـادبمػذهماظـظرةمومتؾؼكمصقفماظشابمتؽقؼـامحمددامغشاطاظؿقجفممماردةم

م مسؾك مظؾػرد مصقـظر ماظـاغقة ماٌؼاربة مأعا ماألوظقاء. مو ماٌؽقغني معـممتـالت محصقؾة أغف
ماظؽػاءات ماٌعارفمو مظؾشغؾمسؾكمأغفم،مطؿا متـظر جمؿقسةمعـمؼؿطؾبممإغؿاجقاوضعا

وماظؽػاءاتماٌفـقةماٌؿؽاعؾةموماٌؿارداتماظروتقـقة:م"ؼقزػمأربابماظعؿؾميفمماٌعارف
م مسؿؾقة ميف ماظدخقل مميؽـفؿ مأصرادا مطػاءة مؼؿطؾب ماظذي ماظشغؾ عؾؿقدةممإغؿاجعـصب

وحؼقؼقةممبشؽؾمدرؼعمومبلضؾمتؽاظقػ،مومؼعؿربونمبذظؽمأنماألػؿمؼؽؿـميفمجمؿقعم
اظؽػاءاتماظيتمميؿؾؽفاماظػردمومظقسمصؼطماٌعارفماًاصةماظيتمتؾؼاػامخاللماظؿؽقؼـ"م

(Béduwé، EspinasseمetمVincentم مص.2005، ماٌؼاربؿنيمم(.5، مبني اظػارق
اظرتابطمبنيمعامؼؿؾؼاهماظرتبصمعـمتؽقؼـمومعاممؼؿفؾكمخصقصامسـدعامؼؿؿمهؾقؾمحاظة
متؿطؾؾفموضعقاتماظعؿؾمعـمطػاءاتمسؿؾقة.

ممJ.Rose (1998)حلبم مؼـظر مبنيماظؿؽقؼـرمبمأن مطؾممظؾعالضة معـ ماظشغؾ و
ماٌؿؽـة مم،اظزواؼا ماغطالضـا مصنذا معـ ماظؿؽقؼـيفمهؾقؾـا مذظؽمؼؼؿضلمماظشغؾمدمق صنن

مب ماظؽػاءاتماظيتمعـممفسقـماالسؿؾارعنيماألخذ عؿطؾؾاتماظشغؾمحؿكمؼؿلـكمهدؼد
ماظؿؽقؼـمدمقماظشغؾعـمأيمماٌعاطسأعاماالغطالقميفماالواهمم،انماطؿلابفارمبمضؿ

ؼضاسػمايظقزمظؾقصقلمسؾكمذغؾممأدادلمراضلمضؿانمتؽقؼـقؿطؾبماظرتطقزمسؾكمص
م مبؿقزقػماظؽػاءاتماو ماظؿؽقؼـؼلؿح معـمخالل مػـام.ظيتممتمهصقؾفا وجبمم،عـ

،مإذمصقرةماٌػرداىؿعمومظقسمصقرةماظشغؾميفممومايدؼثمسـمسالضاتمبنيماظؿؽقؼـ
م معؿشعؾة مو معؿعددة مػل مبو متؿلثر معـ م)اضؿصادعدؼد مثؼاصقةمععطقات ماجؿؿاسقة، ؼة،

،ممبعـكمربةمػذهماظعالضةمبشؽؾمآظلمومذاعؾالمميؽـمايدؼثمسـمعؼام،موودقادقة(
رورةمإشممذغؾمعؼصقدمغظرؼامعـموراءمػذاميفمختصصمحمددمباظضمالمؼؼقدمتؽقؼـمأغف

ماٌؽؿلب ماظؿؽقؼـ معلؿقى مسؾك مصؼط مؼؿقضػ مال مععني مذغؾ معزاوظة مو  اظؿؽقؼـ،
م)صاظؿفربةماظعؿؾقةمهلامعقضعفا(.

مؿـطقذادلفـةذؿـطقذاؾشفادةذإىلذؿنذ

أنمم،متؾؿلانمومشؾقزانقؼماظذيمأجريميفمبعضمورذاتموػرانتؾنيمغؿائجماظؿقؼ
م مذفادة ماظؽػاءحاعؾل ماظؾـاءماٌفـقةة معقدان ماظعؿقعقةميف ماألذغال  خصقصامو

maçonnerie ،ferraillage،carrelage, ،coffrage،مطفرباءماظعؿاراتمومضـقاتماٌقاهم



ون،ذعائشةذبنذعؿار،ذؿصطػىذجمافدي،ذػؤادذـوارذوذؿرادذؿواليذاحلاجعرؿذـورقةذبـغربقط  

24 

مساعالم336ؿـمبنيمصالممتـؾمدقىمأضؾقةمضؿـماظؿعدادماظؽؾلمظؾعاعؾنيميفماظقرذات.م
ماالدؿؿارةماعلؿفقب مررؼؼ مؼقجدمسـ ماظؽػاءةمؽميؿؾمساعالم73مدقىمال مذفادة قن

يفمحنيمتؾؾغمغلؾةماظذؼـممعـماظػؽةماٌؾققثة،م% 21,73اٌفـقة،مومػقمعامميـؾمغلؾةم
معامؼالحظمأؼضاالماٌلؿفقبني.معـماجملؿقعماظؽؾلمظؾعّؿم%م69,94المميؿؾؽقنمذفادةم

م مورذاتمأن ماظعؿقعقة ماألذغال مو مالماظؾـاء متؽقؼـ مسؾك معؿقصؾة مساعؾة تلؿؼطبمؼد
مؼؿـادبم مأحدىمورذاتماظؾـاءمؼطاعاظغشاراتممععمتاعا مساعالميف مند مطلن معـال ،

ظقلاغسميفمم،مأومذفادةايؼققمظقلاغسميفمأومذفادةممعلاسدمممرضمزمؿؾمذفادة
تؼينمدامميفماإلسالمماآلظلمأومذفادةمدراداتمععؿؼةميفماحملادؾةمأومذفادةماظرتصمة،م
 وماظؿلقري.

ذذفاداتذاؾعّؿالذ:ذ1ذادلخططذرؼم

ذ.2009حتؼققذؽرادك،ذادلصدر:ذ

م معؾققز مبشؽؾ ماٌفـقة ماظؽػاءة مذفادات ماعؿالك مؼؼؾ ماٌفـقةمخصقصا ماظػروع يف
بنيممخصقصا،مصؿـمcoffrageموماظؿغؾقػمferraillageماًاصةمباظؾالط،محدؼدماظؾـاء

ماظؿغؾقػمساعالم39 مصرع مدقىمميف مؼقجد م 3ال ماظشفادةممسؿال مسؾك معؿقصؾقن عـفؿ
عـفؿمم8المميؿؾؽمدقىممؼشؿغؾمحبدؼدماظؾـاءمساعالم48جمؿقعماظؽػاءةماٌفـقة،مومعـم

خمؿصقنميفماظؿغؾقػ.ممساعالم05،ميفمحنيمتـعدمممتاعاماظشفاداتمظدىمغػلفاذفادةم
أنمػذهماظؿكصصاتمػلماألطـرمصؼرامصقؿامسمصماظشفادات،مبقـؿامؼؾنيماىدولمأذغاهم

مؼرتػعم مظدىماظعاعؾغلؾقا مطفربانياعؿالطفا مأذغالمميفمختصصماظؾـاء، ماظعؿاراتمو ء
مضـقاتماٌقاه.
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ذتوزقعذاؾشفاداتذوػؼاذؾؾتخصصاتذادلفـقةذ:ذ4اجلدولذ

ذاؾؽػاءةذذادلفـة ذفادة
ذادلفـقة

دونذ
ذذفادة

ذػرعذ ذيف ذاؾعؿال جمؿوع
ذاؾـشاط

 55 25 03ذبـاء
 06 03 30ذاؾتغؾقف

 45 43 35ذحدقدذاؾبـاء
 52 52 33ذاؾبالط

 14 34 10ذاؾؽفرباء
ذؼـواتذ أذغال

ذادلقاه
11 30 14 

 15 11 5ذاؾطالءذوذاؾزجاج

ذ.2009ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ

ؿـادبمععمؼ(،م4ظؾػروعماٌفـقةمسؾكم)اىدولمظؿقزعماظشفاداتموصؼامماظؿفؾلػذام
باظضرورةممتؿطؾبمأومالمتؿطؾبالمظػروعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةماظيتممتـالتماظعّؿ
سؾكماظلمالماظؿاظل:م"محلبمرأؼؽؿ،معامػقمقامبأجامساعالم300صؿـمجمؿقعمتؽقؼـا.م

مباظضرورة؟"ؽاظؿكصصماظذيمتلؿدسلممماردؿفمت ؼرونمأنمطؾماٌفـمم%م40,68مقؼـا
ماظؼـاسةمجمؿقسةمطؾريةم معلؾؼا.مؼؿؼادؿمػذه اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمتؿطؾبمتؽقؼـا

ماظؾذؼـممل معـمتؽقؼـمأو مأنمادؿػادوا ماظذؼـمدؾؼمهلؿ مأنمؼلؾؼمهلمعـماظعؿالمدقاء ؿ
هؿؾممئلاظؽفرباأنمعفـةمعـماظعؿالمم% 23,91م،مظؽـمإذامسربحصؾقامسؾكماظؿؽقؼـ
متؿفاوزمصننمتلؿقجبمتؽقؼـا ممل ماظـلؾة م % 9,312مػذه ماظعؿال معـ مأنماظذؼـ ؼرون

مختصصماظؾـاءمؼؿطؾبمباظضرورةمتؽقؼـامعلؾؼامٌزاوظؿف.

مبنيم مسؾكماظعالضة ميفمايؽؿ مواضقة مػـاكمتراتؾقة ماإلجاباتمأن معـمخالل ؼؾدو
اظؿقجفماظذيمومم،وماظؿؽقؼـاٌؿاردةميفمورذاتماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةماظؿكصصاتم

مأنماٌفـماظيتمتعؿربم" مػق ممتؼـقةمميؽـمعالحظؿف متؿطؾبموصؼا ظعؿالماظؿصرزماتم"
مومهلاٌؾققثنيم ممذاتؽقؼـا مسؾكمرأسماظؼائؿةماظؽفرباءمظذظؽتلتلموصؼا مأذغالماٌقاه مو

عفـمأغفامسؾكموماظؿغؾقػمؿكصصاتماظؾالطمومحدؼدماظؾـاءمالمظوباٌؼابؾمالمؼـظرماظعّؿ
م.تشرتطمتؽقؼـامٌزاوظؿفا

مؿنذؿـطقذاؾشفادةذإىلذؿـطقذاؾؽػاءات

يفممدوعاظشفادةموماظؽػاءة،مواياضرةمرمبمغشريميفماظؾداؼةمظؿؾؽماظــائقةماٌؿعؾؼةمبا
ماًطابات ماٌؾققثنيمأشؾب ماظػاسؾني ماٌؽؾػقن مؼرى م. مباظؿؽقؼـ ممتـحماٌأن م" راطز

ماٌرتبصم متعؿربمأن مو ممضداظشفادة مبعد معـمم18هصؾمسؾكماظؽػاءاتماٌطؾقبة ذفرا
اظقرذاتميفمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمسؾكماٌؾاذرونماٌشرصقنممظؽـاظؿؽقؼـ"،م
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حمؾمتلاؤل.مومشاؼاتفممهممامرمعؾماظؿؽقؼـمومعلارظشفادةمعصداضقةمػذهماؼشؽؽقنميفم
اظعؿالم"،موماٌؼصقدمبفؿمػـامموربة"ماظقدماظعاعؾةمذاتماٌلؿفقبقنمؼػضؾماٌؼاوظقنم

م مرصقد ماٌؾاذرةسؾقفملمقحصمتمعفينماظذؼـمحبقزتفؿ يفممظؾؿفـةمسـمررؼؼماٌؿاردة
ماٌفـقةم،اٌقدان ماظؽػاءة مذفادات محاعؾق مميـؾ مال محني ماظؿكرميف ماظعفد جمحدؼـل
بؾممٌقضػمعلؾؼمواهمعراطزماظؿؽقؼـالمؼعقدمػذامومميفماظؿقزقػ،ماادرتاتقفقاخؿقارام

مباٌـاصلة ماظظروفماٌؿؿقزة ماٌشرصنيماٌؾاذرؼـممظطؾقعة اظيتمتؼؿضلمرصضماٌؼاوظنيمو
م.سؾكمورذاتماظؾـاءمظعبمدورماظؿؿفني

م ماظـشاط مضطاسات مخمؿؾػ ميف ماظعؿؾ مطان مإذا معفـ ماالسرتافمميو مسرب معلؾؼا ر
لحدماظعـاصرماٌقضقسقةمطدرةمسـماظؿؽقؼـماٌفينماظشفادةماظصاماظيتمتمطدػاباظؽػاءاتم
م ماظؾـاءماٌمتـؾتاظيت مضطاع ميف ماظـقق مػذا مسؾك مؼؾدو مال مصاألعر مععقـة، مٌفـة لؿقى

م مخطابات مإشم مسدغا معا مإذا ماظعؿقعقة مسؾكمواألذغال ماٌؾاذرؼـ ماٌشرصني مو اٌؼاوظني
اظيتمتـؾؿفماظشفادةم،مصفمالءمؼرونمأنمػـاكمصفقةمطؾريةمبنيماظؿؽقؼـماظؿؽقؼـمورذات

ماظؽػاءةماٌطؾقبةمٌزاوظةماٌفـة.بنيم)ذفادةماظؽػاءةماٌفـقة(موم

قةمعـمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةميفماظعدؼدمعـمختصصاتماظؾـاءمواألذغالماٌقاضػماظلؾؾ
مبعضماٌمذرا مبقادطة مععرصؿفا مباإلعؽان متلرؼعماظعؿقعقة ميف ماظشفادة م"دور معـؾ ت

ايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾ".مظؼدمبقـتماظدرادةماٌقداغقةمأنمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةمالم
تؾعبمدورماٌلفؾمأوماٌلرعميفمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾميفمإحدىمورذاتماظؾـاء،م

مص مملماظشفاداتؾعـمحاعم% 10,7ـ موجدوامم% 13,4و عـماظذؼـمالمميؿؾؽقنمذفادة
مأضؾمعـمذفر.مسؿالميفمعدة

متؾعبماظشفادة ميفمتلرؼعموتريةماظعؿالمحلبمتصرزماتممال اٌؾققثنيمأيمدور
ضطاعمميفمايصقلمسؾكمسؿؾميفمإرمابقاايصقلمسؾكماظشغؾ،مطؿامأغفامالمتؾعبمدورام

.ماٌػارضةمتؽادمتؽقنمجؾقةمبنيمخطاباتماٌلموظنيميفمعراطزماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة
طؾؿةممخطاباتماٌؼاوظنيمأوماٌشرصنيمسؾكمورذاتماظؾـاء،مصنذامطاغتاظؿؽقؼـماٌفينموم

اغاموممتـؾمرػماٌلموظنيميفمعراطزماظؿؽقؼـماتمهضرمبشؽؾمعؽـػميفمخطابم"ذفادة"
باظـلؾةمظؾؿؼاوظنيموماٌشرصنيمدومأنمتؽقنمجمردمورضةمأدادقامباظـلؾةمهلؿ،مصفلمالمتع

،ماظعؿؾمحؼقؼةمطػاءاتمراظيبسؾكمفدمأنمتشماٌؾاذرؼـمسؾكماظقرذاتمألغفامالمميؽـ
ممععقارامظؼقؿةماظشفادة.باظـلؾةمهلامظذامؼؾؼكماٌقدانمموسؾقف

مدملسم مأن مدماول ماحمؿد")وػران(:" م"عقالي ممبرطز ماظؿقجقف معلؿشارة تؼقل
اٌرتذقنيمبلػؿقةمػذهماٌفـمعـمأجؾمدصعفؿمظؾؿلفقؾميفمػذهماظػروعمظؾقصقلمسؾكم

م".وظنيمالمؼعريونماظشفادةمأيمضقؿةاؼ،مبقـؿامغعؾؿمأنمبعضماٌذفادة
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تعقدمبـاماظذاطرةمسـدممساعمعـؾمػذهماظؿصرزمات،مإشمماًطاباتماظيتمتقاترتميفم
اظؿؽقؼـماٌفينمضطاعماظؿؽقؼـماٌفينمشداةماالدؿؼالل،موماظيتمطاغتمترىميفماظشفادةم

يفمػذامهلامأضقكمؼـظرم،مظذاماظذيمؼفددمصؽةماظشؾابم"االدمرافمجملابفة"مودقؾةم
مظؽـم.اظؿلربماٌدردلم"مضقاؼا"راكماظشؾابمودقؾةمالدؿدسؾكمأغفاماظػضاءماٌمدسم

ضطاعماظؾـاءممومضقؿماظؿلقريميفاظؽػاءةمومععمهرؼرماظلققمومضروراتماالحؿؽاممٌعاؼريم
اظقدماظعاعؾةمبغضممغقسقةاظؾقثمسـماٌلؿفقبقنمأنماٌؼاوظقنممؼرىواألذغالماظعؿقعقةم
ؿصادؼةم"مأطـرمممامعـمسدعفمظؾشفادةمضرورةممتؾقفام"مايؼائؼماالضماظـظرمسـماعؿالطفا
ماظقاجب ماالجؿؿاسلمميؾقفا ممؼغؾب. ماٌفـقة ماظؽػاءة ماظشفادةمسؾكعـطؼ يفممعـطؼ

ماظؿصرؼحماظؿاظلمألحدماٌؼاوظنيماٌؾققثنيخطاباتماٌؼاوظنيماٌلؿفقبني م46)عؼاولمم.
مسؾكماظشفاداتمصؾـم"مالمأحبثمسـماظشفادة،متؾؿلان(:دـة،ماظؽدؼة،م مادؿـدغا إذا

م."غعؿؾ،ماألػؿمؼؽؿـميفماظذيمؼلتلمظطؾبماظشغؾمرمبمأنمؼؿؼـمعفـؿف

تدصعـامػذهماظؿصرزماتمإشممإسادةمررحماظؿلاؤلمحقلمعصداضقةماظشفادةمومغقسقةم
م ماظـقسقة. مصقؿامسمصمػذه معؿـاضضةم ماظػاسؾقنمأحؽاعا يفممصؾؾؿلموظنياظؿؽقؼـ.مؼصدر

اٌرتبصني،ماٌؼاوظنيمأومسـمباضلماظػاسؾنيم)مؾػةميفمػذهماٌللظةضطاعماظؿؽقؼـمرؤىمخمؿ
ػـاكمعـمصؿـالممومإنمطاغتمػلماألخرىمشريمعؿفاغلة.م،اٌشرصنيمسؾكمورذاتماظؾـاء(

مؼرىم ماألخرىمعـفؿ ماظػؽة مأم مغقسل، مو معضؿقن متؽقؼـ مسؾك ماٌرتبصنيمزمصؾقن أن
المعؾاذرةمبعدمخترجفمومصّعمالمرمعؾماٌرتبصمسؿؾلمؿعؿربمأنمػذاماظؿؽقؼـصاٌؾققثةم

معـمعرطزماظؿؽقؼـماٌفين.م

)وػران(ميفماظؼقل:"غعؿؼدمأنممالمتؿقاغكممعلؿشارةمماظؿقجقفممبرطزم"عقاليماحمؿد"
معرض مبنعؽانمحاعؾلماظشفاداتماظعؿؾمبػاسؾقة"،مملاظؿؽقؼـماظذيمغقصره مسؿؾل،مو و

م"اظؽرعة" ممبرطز ماظؾقداشقجل ماٌلمول مؼراه معا معع ماظؿصرؼح مػذا إذممبقػرانموؼؿقاصؼ
ماظؽػاءةم مسؾكمذفادة ممبقجؾف ماظذيمحصؾقا مو ماٌرتبصقن ماظذيمتؾؼاه ماظؿؽقؼـ ؼؼقل:"

مالمومسؿؾل".اٌفـقةمػقمتؽقؼـمصّع

عـؾؿامػقمحالمعلمولممؼؾديمهػظفماواهمذظؽمذظؽ،مػـاكمعـعـمسؾكمخالفموم
ماظذيمؼؼقل:م2)اظؿقجقفماظؾقداشقجلممبرطزم"سنيماظدصؾة"م)تؾؿلانم

يفمأذغالماٌقاهمبلمتمععـكماظؽؾؿة،مم"مظقسمسدالمأنمغؼقلمأغـامغؽّقنمساعال
ػذامظقسمصقققا.مصاظغرضمعـماظؿؽقؼـمػقممتؽنيماٌرتبصمعـمأدادقاتم

عـماظؿؽقؼـمومظؽـمسؾقفمػقمؼؿؽقنميفماظؾاضلمعـمخاللمم%م75ماٌفـة،مأي
ماظعؿؾميفماظقرذة".
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مماػذم معلفامؼاظؿصرؼح ماظيت ماظقرذات ميف ماٌشرصني مأحد مبف مأدشم معا معع ؿقاصؼ
اظؿقؼقؼ،مإذمؼؼقل:م"ظلمسشرونمدـةموربةمسؿؾميفماظقرذات،مخاللمطؾمػذهماظػرتةم

ؽقؼـماٌفين،مطانمعؿقصالمملمتلؿحماظػرصةمبؿقزقػمدقىمساعؾمواحدمضادممعـماظؿ
ء.مبدلمػذاماعلاسدمبـّجمردمسؾكمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةميفماظؾـاء،مومظؽـمسؿؾقامطانم

،موماظققممػقمعـمأصضؾماظؾـائنيماظذيمأسرصفؿ".)عشرفمسؾكماألخريمجمفقداتمطؾرية
مدـة،ماظؽدؼة،متؾؿلان(.م55ورذة،م

ماظيت ماٌقاضػ مػذه مشؾقزان ميف ماٌؼاوظني متصرزمات متقاصؼممتمطد محقهلا مأن ؼؾدو
ماٌرطزمتؽقؼـامظؾعاعؾمماظعؿؾلمومايؼقؼلاٌلؿقىم"ماظقرذةمتضؿـمموادع: مؼقصر بقـؿا

مغظرؼام"عؼاول،مشؾقزان".

عامومظؽـممعـمأجؾمادؿؽؿالمتؽقؼـفميفماظقرذةاٌرتبصمدائؿامظػرتةماغؿؼاظقةمزمؿاجم
ماٌ مأو ماٌؼاوظقن مؼؾؿغقف معا مػق مظقس ماٌؽّقن مأو ماٌرتبص مورذاتمؼؾؿغقف مسؾك شرصقن

ظقلتمػذهممألغفامظؿققؼؾماظقرذةمإشممصضاءمظؾؿعّؾؿمؾاظـلؾةمإظقفؿمالمجمالاظؿؽقؼـ،مص
اظيتمبدصاترمأسؾاءمومعدةمانازمم.ماالرتؾاطاظقرذةمصضاءمظإلغؿاجألنممومةموجقدػاػلمشاؼ

م-اٌؼاوظنيماالذمراطميفمظعؾةماظؿؽقؼـمأومهفجممضدمتؽقنموراءمرصضمرمبماحرتاعفا
م:متشغقؾ.مؼصرحمأحدػؿم

"مدمـمعراضؾقنمعـمررفمعصاحلمتؼـقةمومظـامآجالمانازمسؾقـاماحرتاعفا؛م
مؼؽقغقام ممل مإذا ماظؿؽقؼـ معراطز مخرجل مبؼؾقل مظـا مؼلؿح مال مػذا و

مدـة،مامياعةمتؾؿلان(.م39سؿؾقني")عؼاول،م

طؿامماالنازمواحرتاممآجالاٌراضؾةماظؿؼـقةموممأعاممػذهماظقضعقةماٌؿؿقزةمباٌـاصلة،
تؿقجفمم،مظذانمعؾدأماظشفادةمومؼرطزونمسؾكمغقسقةماظؿؽقؼـؼرصضماٌؼاوظقمُسربمسـفا،
ماء،مأذغالماظؾالطمومأذغالماٌقاهاٌؿكصصنيميفماظؾـاظؾقثمسـماصطقادممأغظارػؿمدمق

ؾؿرورممبرحؾةمظمحاجةماإلغؿاجلمدومناماظذؼـمبنعؽاغفؿماظدخقلمميفماظـشاطعـممشريػؿمو
م.اظذيمؼمخرموتريةمدريماظعؿؾأوماظؿؽقػمععماٌفـةماظؿعّؾؿم

ماٌؼاوظنيماٌؾققثنيم ماظؽػاءةمؼصرحمأحد مأيمساعؾمزمؿؾمذفادة مإظقـا مضدم مإذا ":
اٌفـقة،مغؼؾؾف،مومظؽـمميرممبرحؾةمورؼؾقة،مإذامنحمغؾؼقفميفماظقرذة،مأعامإذامصشؾم

فمعؼابؾماألؼامماظيتمسؿؾفامومؼـصرف.مالمأحبثمسـماظشفادة،ماٌفؿميفمذظؽ،مغدصعمظ
مدـةمطدؼة،متؾؿلان(.م46)عؼاولم أنماظذيمؼلتلمظطؾبماظعؿؾمرمبمأنمؼؿؼـمعفـؿف"

م محاعؾل موجف ميف مظؾقرذة ماظقحقدة ماظعؼؾة مػذه ممتـؾ مؼػؿؼدونمال اظشفاداتماظذؼـ
مظؾؿفربة مبؾ محقل، متشؽؾت ماظيت ماظلؾؾقة ماظؿؿـالت مأؼضا محاعؾلممػـاك طػاءات

اظذؼـمماظشفاداتماٌفـقة.مؼرىمبعضماٌشرصنيمسؾكماظؿقزقػميفماظقرذاتمأنماظؿؽقؼـ
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ـحماظشفادةموالماظؿؽقؼـماٌفينممتطزماعرؼعؿؼدونمأنممومزمصؾمسؾقفماظشؾابمشريمطاف
لمالطؿلابماٌفاراتموظقسماظقرذةمػلماظػضاءماٌـاظصم،مظذامػاءةماٌطؾقبةمظؾعؿؾقصرماظؽت

معفـقةألماٌرطز موضعقات معـ ماظؿدررمل ماالغؿؼال متضؿـ مإشمممغفا مععقـة مطػاءات و
عـمررفماظـظراءمأومعـمررفممعـظقعةماالسرتافممبراصؼةوضعقاتمجدؼدةمومؼؿؿمذظؽم
ماظقرذة مسؾك ماٌؾاذر ماٌلمول ماظؼؾقل مميؽـ مصال ماٌؼاوظنيمم–، معـ ماظعدؼد حلب

مبـّم-اٌؾققثني معرورهمسؾكمعـصبمعلاسدمببؽػاءة ـاء.ماظؿصرؼحماظؿاظلمألحدماءمدومنا
ماٌؼاوظنيمؼقضحمذظؽ:مم

"معامػلماٌدةماٌكصصمظؿؽقؼـمػمالء،مسام؟مساممومغصػ؟مػذامشريمطاف.مضؾؾمأنم
م39تصؾحمبـّاءمرمبمأنمتؽقنمعلاسدامظفمحؿكمتؽؿلبمأدادقاتماٌفـةم")معؼاول،م

مدـة،مامياعةمتؾؿلان(.

مؿنذؿـطقذاؾؽػاءاتذإىلذؿـطقذاؾػاعؾقة

مومميؽـماظعقدةمػـامٌا،ماظؿعارؼػعددمؿظؾؽػاءةممغظرامظمععـكمواضحهدؼدممؼصعب
م ،M.Sonzogni (1999) و J-P. Laurencinمراهؼ مبـؿطماظؿـظقؿمفغؼربطاإذ اظذيمم"

ماظػرديموماىؿاسلميفماٌمدلة،موماظذيمميـؾمودقؾةمظؾؿؼؾقؾمعـم ؼراػـمسؾكماظؿعؾؿ
مػقاعشماظشؽماٌرتؾطةمبلريمسؿؾقاتماالغؿاج".م

م متؾني ماٌقداغقة ميفماظدرادة ماظعؿقعقة ماألذغال مو ماظؾـاء مضطاع ميف ماظعؿؾ مدقق أن
،مإذمومظقسمدقضامظؾشفاداتماظقالؼاتماظـالثماظيتمعلفاماظؿقؼقؼمػلمدققمظؾؽػاءات

ظذام،مبلضؾممثـاإلغؿاجقةمومحبثمسـماظػاسؾقةمأنماهلاجسماألطربمظؾؿؼاوظنيمؼؽؿـميفم
األذغالماظعؿقعقةمػقمماظقدماظعاعؾةميفمجمالماظؾـاءسؾكماظطؾبماظلققممميؽـماظؼقلمأن

ماظيتماطؿلؾفامدققم ماًاصة مظقسمصؼطمععارصف مو مطػاءاتماظػرد ؼقظلمأػؿقةمجملؿقع
ماظشفادةمأؼامطانمغقسفا.مخاللعـممسؾقفاواظيتمحصؾفام

معـم ماظؽـري ماظعؿقعقة ماألذغال مو ماظؾـاء مجمال ميف ماٌفين ماظؿؽقؼـ مسؾك ؼلفؾ
عـمخررملممؾةماٌؿعؾؼةمباظػفقةمبنيماظقدماظعاعؾةماٌؿقصرةم)اٌشّؽاظعققب،مالدقؿامتؾؽم
معؼاومعراطزماظؿؽقؼـماٌفين( وامدالتماظؾـاء،مصاظشؾابماظذؼـمادؿػاومتؾؽماظيتمتطؾؾفا

ؼلتقنمإشممدققماظعؿؾمومظؽـمؼػؿؼدونممصؾقامسؾكمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةعـمتؽقؼـمومه
إشمماظؼدراتماظيتمتلؿحمهلؿمباالغدعاجميفمصرقماظعؿؾ.متلؿحمػذهماظػفقةمبؿلؾقطماظضقءم

م مؼـؿفل ماظذي ماظؿؽقؼـ معلموظقة مسؾك مبؿلؾسؿقعا معفؿا ماظؽػاءة مذفادة طاغتمقؿ
ماظـؼائص م، مبنيمو ماٌػارضة ماظؼقلمأنمحاظة مم"اظشفادةحقلمخطابم"ميؽـ خطابم"و
ماظعؿؾقةحقلم مبنيمعـم"اظؽػاءة ماٌؿؾادظة مؼؽقنمخطابماظؿفؿ ظقعؿنيمؼػرتضمأنمؼؽاد

م .(عـظقعةماظؿؽقؼـمومعـظقعةماظؿشغقؾ)متؽقغامعؿؽاعؾؿني
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اظيتمتردكتميفمػذاماظؼطاعموماٌلموظنيمممتـالتماٌؼاوظنيحلبماظؿؼاظقدممتؼؿضل
"اظؾـاءموماالمسـتمعفـممعـؾاظؿؽقؼـميفمؼؽقنمأنممطؿلؾؿاتتظفرمأصؾقتموماظيتم
عـمخاللماالحؿؽاكماٌؾاذرمععمذويماًربةميفماظقرذة.مومرمدمػذاماٌـطؼمعاماٌلؾح"م

مسؿؾقا ماظعؿؾممسـدػؿ،مؼربره مسؾك مأدادا متعؿؿد ماظعؿقعقة ماألذغال مو ماظؾـاء صؿفـ
ومالمميؽـمحصرػاميفمتؽقؼـمغظريمماظقدوي،موممتارسمسادةمخارجمعراطزماظؿؽقؼـ،

تؿلؿمبؿـقعماٌفـمومتؾاؼـمرؾؾاتماالناز،مومهلذامماظقرذة،مصردلسمؿزلميفمتعؾقؿمعد
اظؿشغقؾممعـمػذهماٌلؾؿاتمؼصؾحمماغطالضاؼؿطؾبمأنمؼؽقنماظؿؽقؼـمعؾاذرةميفماٌقدان.م

،مومالمميؽـمظعؿالماظؾـاءمومظقسمعللظةمذفاداتمعللظةمعفاراتحلؾفؿميفماظقرذةم
مإالمعـم ماٌفاراتمومتطقؼرػا ؾؿمععماحملقطماظؿؼينمخاللماظؿلضواألذغالمهصقؾمػذه

تؼدؼرمٌدىماظؽػاءةماٌؽؿلؾةمعللظةمداخؾقةمظؾقرذة،مصاٌفارةمؼؾؼكم،ميفمحنيمواظؿـظقؿل
مايؼقؼقة ماٌفينمػلمعدىماظؼدرة ماحملقط ميفمػذا معؿداول مػق مٌا سؾكماالناز.مموصؼا

مٌراطز ماٌلطرة ماألدوار ماٌؼاوظني، معلؾؿات مبني مبقـة متؽقن متؽاد اظؿؽقؼـمماٌػارضات
ذ.م"اظؾـاءمواالمسـتماٌلؾح"اٌفينموماالخؿقاراتمسؾكمرؾبماظؿؽقؼـميفمعقدانم

ماؾدورذاؾتـظقؿيذؾؾوؽاؾةذاحملؾقةذؾؾتشغقلذاؾقدذاؾعاؿؾةذحملذتداؤل

ػلمتماحملؾقةمظؾؿشغقؾماصرتضـامبلنمػذهماظقطاال،مطـامضدمضؾؾماًقضميفماظؿقؼقؼ
ماظعرضموماظطؾبمتضؿـماظؿـلقؼمبنيومحقلمسروضماظعؿؾمعمدلاتمتقصرماٌعؾقعاتم

ماظعاعؾة ماظقد مظؾمسـ موصؼا مذظؽ ماىفازـصقصماٌو مػذا مٌفام ماحملددة مو مظؽـم،لرية
متاٌؼابؾةماظيتمأجرؼاٌقداغلميفمإحدىماظقطاالتمبنيمبعضمعظاػرماًؾؾ،مصؼماظؿقؼق

م ماٌلمول معع ماظقطاظة مسؾك متلؿح ماٌطؾقبةبممل ماٌعطقات مراظيبممؿقصقؾ مسدد حقل
إذامطاغتماٌعطقاتمشريمعؿقصرةمأغقاميفمػذهمماظعؿؾميفمعقدانماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة.

اظقطاظةمصؽقػمبنعؽاغفامأنمتؽقنمعلاسدةمسؾكمتقصريماٌعطقاتمظؾؿؼاوظنيماظراشؾنيميفم
ايصقلمحاجؿفؿمعـماظقدماظعاعؾةمخصقصامإذامسؾؿـامأنمسؿؾقةماالغؿظارمعؽؾػةمباظـلؾةم

م،مومتلؿحمهلؿميفماظقضتمغػلفمباختاذػامسذرامظؿفاوزماظقطاظة.مقرذةظؾ

بقـتمهؾقؾمعضاعنيمخطاباتماٌؼاوظنيموماٌلموظنيماٌؾاذرؼـمسؾكمورذاتماظؾـاءم
تػضلمميفمشاظبماألحقانمالماظطؾؾاتماظيتمتؼدعقامبفامظؾقطاظةمموماألذغالماظعؿقعقةمأنم

،مظذامصفؿمؼػضؾقنماظطرؼؼةماظعؽلقةماٌؿؿـؾةمقزقػمسؿالمباضرتاحمعـمػذاماىفازإشممت
ميفماظؿقزقػماٌؾاذرمسؾكمأبقابماظقرذاتمثؿماظؿصرؼحمبذظؽمسـدموطاالتماظؿشغقؾ.مم

غقزػممومظؽـميفماٌؼابؾتـاممذظؽمضائال:"مغؼدممظؾقطاظةمرؾؾاؼمطدمظـامأحدماٌؼاوظني
مباظعؿؾقة" ماألخرية مػذه مغعؾؿ مو ماظقرذة ميف م عؾاذرة مورذة مسؾك دـة،مم53)عشرف

م،متؾؿلان(.مإمياعة



...اؾتؽاؿلذاؾصعبذبنيذؼطاعيذاؾتؽوقنذوذاؾشغل  

31 

165 

11 

156 
التوجه مباشرة إلى 

 الورشة

 مكتب تشغيل اليد العاملة

 شبكة العالقات المختلفة

المؼلريمػذاماألعرمسؾكمطاصةماٌؼاوظني،مصاظؾؼقةمعـفؿمتقزػماظعؿالماظذؼـمؼلتقنم
ومػـاكمعـمبنيماٌؼاوظنيمم،سربماظقطاظةمأومحؿكمإسالعفامبذظؽإشمماظقرذةمدونماٌرورم

ػذامؼعينمأنمعـمؼرىمأنماظؼدوممعؾاذرةمإشمماظقرذةمتعؾريمطافمسـمحاجةمظؾعؿؾموم
م.مبشغؾفماظؿزاعااعؾمدقؽقنمأطـرماظع

م ماٌؼاوظني مأحد مظؾؿشغقؾ:ضائالؼصرح ماحملؾقة مباظقطاظة مأبدا ماتصؾ ممل مأوزػم" ،
عؾاذرةميفماظقرذة.مسـدعامؼلتلمذكصامبرجؾقفمإشمماظقرذةم،مصذظؽمؼعـبمأغفمحباجةم

ذمدـة،ماظؽدؼة،متؾؿلان(.م46)عؼاولم"مممظؾعؿؾمومذظؽمتعؾريمسـماظؿزاعف

ذاحلصولذعؾىذاؾعؿلررقذذ:ذ5ادلخططذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ.2009ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ

م ماظيتمختقظؾؿشغقؾممتؿؾؽماظقطاظةماحملؾقة ماظؼاغقغقة مصالحقةمتلقريماظصػة لمهلا
ماظعاعؾة مالدقؿامماظقد مو مظـؼصماظقدائؾ مغظرا مصؼط مصقرؼة ماظصالحقة مػذه متؾؼك ظؽـ
مالميفمدققماظعؿؾ.ماظؽػقؾةماظيتمتلؿحمهلامباظؿدخؾماظػّعماآلظقات

بلنمضطاعماظؾـاءموماألذغالممتبقـضدمغؿائجماظؿقؼقؼميفماظقالؼاتماظـالثممإذامطاغت
مساعؾ مالمؼقزػمدقىمؼد ماظقطاالتاظعؿقعقة مبػعؾمتدخؾمػذه مضؽقؾة صننمذظؽمػقممة

ماظؾـاء معفـة مماغعؽاسمظصقرة مظقسمصؼط مععاٌفا ماظيتمتؿؼادؿ ماظعؿقعقة ماألذغال ععمو
بؾمؼؿعدىمذظؽمإشمماٌمدلةماٌؽؾػةمباىؿعمبنيمعمدلاتماظؿؽقؼـماٌفينموماٌؼاوالتم

ماظؼطاعمػقم"ماظؿقجفم سروضمومرؾؾاتماظعؿؾ.مومإذامطانماظشائعميفماظؿقزقػميفمػذا
مػقماغعؽاسم عؾاذرمإشممورذاتماظؿشغقؾ"مأوم"مذؾؽةماظعالضاتماٌكؿؾػة"مصذظؽمأؼضا

تضؿـم"ذفرؼة"ممـمعلارامعفـقامعؿطقرا،مالظؾصقرةماظلؾؾقةمٌفـةماظؾـاء،معفـةمالمتضؿ
عفـةمالموممقؾمإشممشريمذظؽإشمماهلشاذةماالجؿؿاسقةمأطـرمممامهمقؾ،معفـةمهعلؿؼرة

متؾؼكماالسرتافماالجؿؿاسلمومعفـةمزرصقةمٌقاجفةماياجةماظظرصقة.م
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ذاؾبحثذحولذادلفنذوذاؾؽػاءات خمّؾػاتذ:مCERPECذؿرؽزذاؾدراداتذو
ماؾؼطقعة

"اظؾـاءمواالمسـتمرضموماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـميفمعقدانمعأعاممحاظةماالخؿاللمبنيماظ
م ماجملالماٌلؾح" ماٌفـقةمياعؾلماظشفاداتميفمػذا ماظؿشؽقؽميفماظؽػاءة محاظة مأعام و

ماظؽػاءات مو ماٌفـ ماظؾقثمحقل ماظدراداتمو مٌرطز ماٌلـدة ماٌفام ذاتمأػؿقةممتصؾح
ررملمعراطزماظؿؽقؼـميفماٌفينمًماإلدعاجؿابعةممبمخصقصامسـدعامؼؿعؾؼماألعر،مباظغة

مماظظروفماظراػـة.

متقاجفم ماظيت ماظصعقبات متعؽس مأن ماٌمدلة مػذه متؼدعفا ماظيت ماظؿؼارؼر مذلن عـ
إسادةماظـظرممأنمتلاسدمسؾكمميؽـفام،مطؿاػماظقرذاتاظشؾابمخاللمتقزقػفؿميفمخمؿؾ

ماٌؼاوظقنمممميفمحمؿقىماظؿؽقؼـ ماٌفاراتماظيتمؼطؾؾفا معـ ماغطالضا متؽققػف مإسادة امو
مؼلؿحمبؿؾؾقةمرؾبمؼمطدمبادؿؿرارمسـمحاجؿفمظؾقدماظعاعؾةماظؽػمة.م

م معلؿقى معلموظنيمسؾك متصرزمات مخالل معـ ماظؿقؼقؼ مأزفر مسـمعراطز اظؿؽقؼـ
ممذؾفموجقد مو ماظؿؽقؼـ معقدان مبني ماٌفـمضطقعة محقل ماظؾقث مو ماظدرادات عرطز

مبّقواظؽػاءات مطؿا مدصعاتم، مظؿؼققؿ ماٌفين ماظؿؽقؼـ معراطز محاجة مسـ ماظؿقؼقؼ ـ
معـمأجؾم ميفمبراعجماظؿؽقؼـ،مدقاء ماظـظر معـمأجؾمإسادة اٌرتبصنيماٌؿكرجنيمدقاء
ماًؾؾم معقارـ مععرصة مأجؾ معـ مأو ممتفقين مإشم مإضاعل معـ ماظؿؽقؼـ متصـقػ هقؼؾ

مفـقةم.موأدؾابموجقدماألحؽامماظلؾؾقةماظيتممتسممبصداضقةمذفادةماظؽػاءةماٌ

مCERPEC:"مهؼقؼاتمضائالممزماظؽرعة،موػرانطاٌلمولماظؾقداشقجلممبرؼصرحم
ملمتعدممعقجقدمحاظقا.مالممنؾؽمأيمععؾقعاتمسـمسددماًررمنيماظذؼـماغدجمقاميفم

مايقاةماٌفـقة".

المتلريمػذهماياظةمسؾكموالؼةمبعقـفامصقلب،مصػلمطؾماٌقاضعمسربماظقالؼاتم
متؿ ماظؾقث، معرطزماظيتمعلفا ميف مبقداشقجل معلمول مؼمطد مغػلفا. ماظؿصرزمات ؽرر

 تؽقؼـمبؿؾؿلانماظؿصرزماتمغػلفا،مإذمؼؼقل:

م مظـا مؼؾعث ماًررمني، ماغدعاج مسـ مصؽرة مأي مظدؼـا مظقلت "CERPECم
مظؽـمظقلتمػـاكمأيمعؿابعة،مصؿؽؿبماالدؿؼؾالمػقم مبادؿؿاراتمو دـقؼا
مظؽـمبنعؽاغلمأنمأجقؾؽ،مالم م)و م ماٌمدلة مععمػذه اظذيمؼقجدميفمسالضة
أعؾؽمأيمععؾقعةمسـمعصريماٌرتبصني،متؽؿـماٌشؽؾةميفمأنماظعالضةمتـؼطعم

م(.2مبقــامومبنيماٌرتبصمبعدمغفاؼةمصرتةماظؿؽقؼـ"م)سنيماظدصؾة،متؾؿلان

بنيممؼمػذهماظؼطقعةماظػفقةمصقؿامسمصماظؿـلقؼ،مومؼصؾحماغلقابماٌعؾقعاتتعّؿ
صاالػؿؿامممبلؿؼؾؾماٌرتبصنيمومعشؽاهلؿمواهمدققماظعؿؾمم،اظؼطاسنيمغاذرامأطـرمصلطـر
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مبؿعدؼؾماظرباعجم مإمنا ماظشؾابمو مػمالء ميفمورذاتماظشغؾمؼلؿحمظقسمصؼطممبراصؼة و
مؼ مظؿؽقؼـ مؿواظؿكطقط معع ماظقدمـادب مسمص مصقؿا ماظؿشغقؾ مو ماظؾـاء مضطاع عؿطؾؾات

مماظعاعؾة.

عامؼـؾغلماإلذارةمإظقفمعـمخاللمدؾلؾةماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععمسّؿالميفمضطاعم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمػقمحاظةماظرشؾةميفماًروجمعـمزرفماظعؿؾميفمضطاعمغػلفم

متصؾحمإعؽاغقةمايصقلمسؾكمايؼققماالجؿؿاس مسـدعا قةمظؾعؿؾمعـؾماظضؿانمخصقصا
االجؿؿاسلمشريمعؿقصرةمظػائدةمطؾمسّؿالماظقرذة،مطؿامأنمرؾقعةماظعؿؾميفماظؼطاعمغػلفم
ماالجؿؿاسلم ماظضؿان معـظقعة متقصر مرشؿ ماألعطار معـؾ ماظطؾقعقة مباٌؿغريات اظيتمتؿلثر

ؼؽػؾمدصعماألجقرميفمحاظةماظؿقضػ،مأومعؿغرياتماألزعاتماٌاظقةماظيتمميؽـمأنمماظذي
متعاغ ماظؿقاجد ماٌؼاوالتمالمهقؾمإشممإعؽاغقة ماظؾـاءلمعـفا ماألذغالماظعؿقعقةممعفـ و

منقذجامععقارؼامظؾؿؼارغةمباظـلؾةمضؿـمعـظقعةماظعؿؾماظـؿطلماظيتمميـؾماظؼطاعماظعامم
مهلمالءماظعّؿال.

مأنم مبقـتماظدرادة اظعؿؾميفماظؼطاعممؼػضؾقنماٌؾققثنيمعـماظعؿالم% 75,59ظؼد
ملمؼعربمم،ميفمحنياًاصمفاظعؿؾميلابصؼطمعـفؿم % 19,94،مبقـؿامؼلعؾماظعؿقعل
م.اػؿمباظعؿؾمظدىماٌؼاوظنيماًقاصسـمرضاٌلؿفقبنيممعـماظعؿالم %872 ,3دقىم

ماٌؼاوظنيمػلماظعؿؾمماتسالضتقحلمتصرزماتماظعؿالماٌلؿفقبنيمأنم بنيماظعؿالمو
سؾكمعدىمأػؿقةماألجرماظشفريماظذيمسالضةمأذاتقةمحمؽقعةمباٌـػعةماٌمضؿةمومضائؿةم

مزرفمراػـؼؾيبما ميف مظؾعاعؾ مآغقة ماظعالضةمحؿقاجات ماظيتمهؽؿ ماظظرصقة مػذه مو ،
ماظرشؾةمػلماظيتمسالضاتماظعؿؾ متقاجد معفينمظدىماظعؿامتؼػمضد معشقار مٌقاصؾة ل
ومتؼػمسائؼامأعاممإعؽاغقةمتؽقنممنقذجمعـماٌفـمرمؾبمراظيبماظؿؽقؼـممرقؼؾماٌدى
مم.ععاواظشغؾم

ماظعؿقعقةم ماألذغال مو ماظؾـاء مضطاع ماًقاصميف مسـد ماظعؿؾ معـ معقاضػماظعؿال مإن
م مووجقد مبنيميفتراتؾقة معا ماظؼطاعمماظؿػضقالت ميف ماظـشاط مو ماظعام ماظؼطاع ميف اظـشاط
يفماٌلاراتماٌفـقةمومسـمحاظةماظالدؿؼرارماظيتمؼعربميفمشاظبماألحقانمسـمماًاص

م مادؿؼرار مإرمابقةممعؼاوالتماظؾـاءحاظة ماجؿؿاسقة مصقرة متؾؾقر ماظيتمتعقؼ مػل غػلفا
م.ومػلماظيتمتعقؼمإسادةمتـؿقـفا"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"مٌفـم

ذخالصة

ماظشغؾ مو ماظؿؽقؼـ مضطاع مبني ماالخؿالالت مػذه ماظلقاداتممأعام معلاءظة رمدر
ماظشؾابمم،اظعؿقعقة مبطاظة مضضقة مصقف متـار ماظقضتماظذي ماظعؿرؼةمصػل ماظػؽة )خصقصا

ػـاكمضطاساتمتشؿؽلمعـمغدرةميفماظقدماظعاعؾةماٌمػؾة.مؼطرحماٌشؽؾمدـة(مم56-09
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م مو ماظؾـاء مضطاع ميف مخاص مبنيمماألذغالبشؽؾ ماظؿؽاعؾ مشقاب مؼؿضح مأؼـ اظعؿقعقة
واضقةماٌعاملممةادرتاتقفقومؼؿضحمشقابمماظؿكصصاتماٌكؿؾػةمهلذاماظؼطاعماظؿؽقؼـمو

إذامطاغتم،مومظعاعؾةمومعمدلاتماظؿؽقؼـماٌفينبنيمراظيبماظقدماظعاعؾة،مسارضلماظقدما
ماظطؾبمسؾقفا،م محقث معـ مطؾري ماٌفينمتعرفمإضؾاال ماظؿؽقؼـ بعضماظؿكصصاتميف

مفـاكمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمعفـمأخرىمالموؾبمص عفـماظؾـاءممحاظةاظشؾاب.ممتاعا
ػلمحاظةممنقذجقةمتػؿحماجملالممغػقرماظشؾابمبشؽؾمساماظيتمتـريملماظعؿقعقةمواألذغا

مظؾؾقثميفماظصقرماالجؿؿاسقةموماظؿؿـالتماظيتمزمؿؾفاماجملؿؿعمحقلمػذهماٌفـ.م

اظػفقةمبنيموجقدمؼعابمسؾكماظؿؽقؼـماٌفينميفمعقدانماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةم
ؼمػذهمزادمعـمتعؿقومضدمم،عاعؾةماٌطؾقبةمعـمضؾؾماٌؼاوالتاظقدماظعاعؾةماٌؿقصرةموماظقدماظ

م-مياعؾنيمظؾشفاداتموماظذؼـاظػفقةمضدومماظشؾابماٌؿكرجنيمعـمعراطزماظؿؽقؼـموما
ماٌشرصنيمسؾكماظقرذاتمٌؼاوظنيحلبمتصرزماتما ماٌفاراتماظيتممم-و المميؿؾؽقن
شقابمآظقاتميفمزؾمم،مومػذاعاجممعؾاذرةميفماظعؿؾمضؿـمختصصفؿتلؿحمهلؿمباالغد
م ماٌراصؼة مو مبنعؽاغماظيتاٌؿابعة متلفؾ مأن مظالغدفا معراطزماألعر ماٌفينمًررمل عاج

مؼضؿـماظؿؽقؼـ ماظـشاط ميف مادؿؼرار موجقد مسدم ماٌمدلاتماًاصة مؼعابمسؾك مطؿا ،
مصمؾةمايؼققماالجؿؿاسقةموماٌفـقةماظيتمؼقصرػاماظؼطاعماظعام.

عـممتؿقضػمبؾقرةمدقادةمسؿقعقةمغاجعةمسؾكمعدىماظؼدرةمسؾكمهصقؾماظؽؿماظؽايف
مأنمؼلؿحمبؿؾؾقةماٌعؾقعاتم معـمذلغف مػذا ماظشغؾ،مو مضطاع ماظؿؽقؼـمو مبؼطاع اٌؿعؾؼة
مدقاءمحاجقات محد ماٌمدلاتمسؾك مو مظذااألصراد ماٌقجقدة،مصم، ماٌفـ اظقضقفمسؾك

ؼؾنيمعـمذؽـفمأنماظشؾابمسؾكماظؿؽقؼـمماتاٌمدلاتمسؾكماظؽػاءاتمومرؾؾماترؾؾ
مرةميفماظعالضةمتؽقؼـم/متشغقؾ.بنيماظعـاصرماٌمثاٌقجقدةموماياصؾةمعدىماظؿػاوتم

ظؾقصقلمإشمممأخرىإشممدراداتمم"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"هؿاجمعفـماٌرتؾطةمبـ
م ماظيت ماظلؾؾقة ماظصقرة متؾؽ مسـ ماظؼطاعمماظؿصؼتاظؽشػ ميف مخصقصا ماٌفـ بفذه

مجفقدم مأعام متؼػ ماظيت ماالدادقة ماٌعقضات مأحد ماظصقر متؾؽ متؽقن مضد مو اًاص،
ظؾؿؽقؼـمومظؾؿشغقؾ.مإنمحاظةماظعزوفمسـممماردةمعفـماٌرتؾطةمماظلقادقاتماظعؿقعقة

دـة(مػلم 09م– 56باظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةميفمزؾمارتػاعمغلؾةمبطاظةماظشؾابم)م
ذؽؾمعـمأذؽالماٌػارضاتماظيتممتقزمحاظةماظػارقمبنيمعامتطؿحمظفماظلقاداتماظعؿقعقةم

 ظفماظػؽةماظطاظؾةمظؾشغؾ،مومعامتطؾؾفماٌؼاوالت.مغقؾموماظؿؽقؼـمومعامتطؿحشظؾؿ

ذ:ذجمافديذؿصطػىذوذـّوارذػؤادوذتصّرفترمجةذم
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