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مذرمااظػصلماظع

ممم علؿكدعومتم م م م م م م ورممم قؾممم ؼػمم رمم  ادلؿارداتماالغؿكابقة.مومم*م
ادلوارـةماالجؿؿاسقةخطابمحولم

صؤادمغوار
 

متؼدؼم

ومإنمطاغامضدمسرصامممعػفقعلمااٌقارـةامومااظعؿؾاتؿفؾكمحاظقاماظعالضةموثقؼةمبني
ماظعدؼدمعـماظؿغري راػـمؼلفؾمظمماٌعاغلموماظدالالت.مماتسربماٌلارماظؿارسملمهلؿا

م ماٌعاصرة ماجملؿؿعات معـ ماظعدؼد ماٌػفقعنيمحاظة مػاذؼـ مبني ماظققم ماياصؾ االظؿؼاء
عؿعارضنيممتاعا،مبؾمأطـرمعـمذظؽمطانماماظدوظةماٌدؼـةماظققغاغقةااظؾذانمطاغامظممصرتةم

موجقدمأحدػؿامؼؼؿضلمشقابماألخر.م

ظعؿقعقةمترؼػقؾقرماظيتمؼؼقؿفؿامعلؿكدعقماٌؤدلةماععماظعؿؾماظعالضةمصفؿملاسدمؼ
اظيتملؾؾقةماظاضػمقاٌصم،اظققماٌقارـةماٌؿؽـةمععمماظعالضاتمصفؿبـاءمومسؾكمماٌؾققثقن

مماظعؿمالماٌلرمحنياصؽةمظدىمااظػعؾماالغؿكابلامأعؽـمايصقلمسؾقفامحقل م مم  مممم 1مممم م
عـمزرفم 

طؿامؼؾلمماظيتمؼعربمظلانمحاهلاومعـماٌؤدلةمغػلفاماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماٌؾققثني
ما ماال معـ مصائدة مظم مايؿاؼةمماالغؿكاباتٌشارطة مظم مايؼ مو ماظعؿؾ مظم مايؼ مدام عا

امتػؿحماجملالمحملاوظةمعؼاربةماٌقاضػمومظمماظعؿؾماظـؿطلمشريمعؿقصرمظـاماالجؿؿاسقة
)اٌؿاردات،ماظؿؿـالتموماًطابات(محقلماظػعؾماالغؿكابلمتؾعامظؿعددماظقضعقاتمظمم

                                                                                                                                        
ماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؿـؿقجاتماظطقؼؾةمم* ماالجؿؿاسلم ENTPLوحدةمصـاسقةمسؿقعقةمتابعةمظؾؿفؿعما ا،معؼرػا

ماألدادقةم ماٌؿـؾؿانمظؾقرصة ماٌصػقة مبعدمشؾؼمورذيتماظػرنماظعاظلمو موػران.مختصصتمظممغشاطماظدرصؾة بؾدؼة
م معـذ ماٌؿقاجدتان مم6391ظؾؿؤدلة م)عارس ماظعؿماظل ماظؿلرؼح معقجيت مبعد مو م ممممم م ممممم مم م ممم مممم م م ممم مممم م 6331م معارس مذظؽ،م6331و مضؾؾ .)

  SNS (،مثؿمأصؾقتمتابعةمظؾشرطةماظقرـقةمظؾقدؼد6311 -6391) اٌؤدلةمحمؾماظدرادةمطاغتمتلؿكمأدقؾقر

(6311-6311.) 


مأدؿاذمحبثممبرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ماىزائر. 
1

مبقمـتمغؿائجماظدرادةماٌقداغقةماظيتمأجرؼتمخاللماظػرتةمجاغػل  مممم ممم ممممم م م مم ممم ممم مممممممممممممم ممممممم مممممم مععمسقـةمعـماظعؿمالماٌلرحني 8002 جقانم-مم م م مم مممم مممممم م مممممم مم  م

ماظػؽةماٌقجقدةمظممحاظةمػشاذةماجؿؿاسقةممعـمزرفماظعؿؾماٌأجقر اظعؿقعلمعـماٌؤدلةمحمؾماظدرادةمأنمػذه
مبعدمأطـرمعـ مظؾعؿؾقةماالغؿكابقةم 41 )اظعؿؾ،ماظلؽـم،مايؿاؼةماالجؿؿاسقة( دـةمعـماظؿلرؼحمالمتعريماػؿؿاعا

مذظ ؽ.مايؼمظمماظعؿؾمومظمموتعؿربمأنمحاظةماهلشاذةماالجؿؿاسقةماظـاوةمسـماهلشاذةماٌفـقةمػلماظداصعموراء
 ايؿاؼةماالجؿؿاسقةمؼأتلمباظـلؾةمهلذهماظػؽةمضؾؾمايؼ/مواجبماإلغؿكاب.
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اظؼطاعماظرمسل/ماظعؿؾمظمماظؼطاعمشريماظرمسل،ماظعؿؾمظمممبقـةماظقدماظعاعؾةم)اظعؿؾمظم
معـفام ماظظرصقة ماظؾطاظة محاالت ماًاص، ماظؼطاع مظم مظعؿؾ ماظعؿقعل/ اظؼطاع

م.موبـققؼة،...(

مااظعؿؾ ماٌعاصرةؼعطل ماجملؿؿعات مدالالتفا مصاشت ماظيت مععاغقف موصؼ اظػرصةمم2ا
مؼع مطؿا ماظؿفؿقش، مإعؽاغقات معـ مؼؼؾص مو ماالجؿؿاسل مذاتفمظالغدعاج ماظقضت مظم طل

مأدادام ماظؼائؿؿان ماظؿأعقـات معـظقعة مو ماالجؿؿاسقة مايؿاؼة مٌـظقعة مظالغؿؿاء اظػرصة
ماظعؿؾم معزاوظة مسؾك ماظؼدرة مسدم ميظة ماالجؿؿاسقة ماهلشاذة معـ مايؿاؼة مصؽرة سؾك

مغؿقفةمظعؾةمعرضقةمأومحادثمسؿؾمأومظعاعؾماظلـ.بلؾبمسدممتقصرمصرصف،م

أصؾحماظعؿؾمظممدالالتفماياظقةمعرتؾطمأداداممبـظقعةمعـمايؼققماالجؿؿاسقةممظؼد
،ماظؿؼاسد،مايؼمظمماظعطؾةماٌرضقةايؼمظممادقةموماالضؿصادؼةماٌعرتفمبفام)وماظلق

م مظم ماايؼ مبني ماظؿػرؼؼ مأصؾح مسؾقف مو ماظـؿطلااظؿعقؼضات...(، مااظعؿؾمماظعؿؾ و
ماالغدعاظالمنطل معدى مسؾك مأدادا مضائؿ مايؿاؼةما معـظقعة معـ ماإلضصاء مأو اج

ماٌعاغلمايدؼـةم ماسؿربتماظعدؼدمعـماظؿعارؼػماظيتمهاولمعؼاربة االجؿؿاسقة،مظذا
مااظؿؿؿعم مأداس ماالجؿؿاسقةا مايؿاؼة مظم ماايؼ مو ماظعؿؾا مظم ماايؼ مأن م ظؾعؿؾ
باٌقارـةامدقاءمصـػتمظممخاغةماٌقارـةماظلقادقة،ماالجؿؿاسقةمأوماالضؿصادؼة،مطؿام

اايؼمظمماظعؿؾماظـؿطلامماسؿربتمظمماظقضتمذاتفمسدمماالسرتافمأومسدمماالدؿػادةمعـ
ومذؽؾمعـمأذؽالمسدمماالسرتافممذؽالمعـمإذؽالماإلحاظةمسؾكماهلشاذةماالجؿؿاسقة

مباٌقارـة.

ماظؾؿقارـةام مظؾفدؼدة ماٌعاغل ماظعشرؼـ ماظؼرن مخالل ماظصـاسل ماظؿقدؼث صاغ
مجعؾ مو مم واظؾعؿؾا مسـصرؼـ معرادصامعـفؿا ماظعؿؾ مظم مايؼ مأصؾح محبقث عؿالزعني

مااٌقارـجملؿقسةمايؼ معـماظعؿؾمققماظيتمؼلعكمظممرؾؾفا مأصؾقتماالدؿػادة ا،مو
معـمعـظقعةمايؿاؼةماالجؿؿاسقةماظيتم مظالدؿػادة معـماظعؿؾماظـؿطلمعرادصا وخصقصا

متؾعدمومتؼؾصمعـمحظقزماالذمراطمظمماظػؼرموماهلشاذة.م

                                                                                                                                        
2
  حقلمتعددماٌعاغلماالجؿؿاسقةمظؾعؿؾمومحقلمسالضاتفاماٌؿؽـةمععماٌقارـةمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:  

Bonte, p. et Izard, M. Dictionnaire de l’ethnologie et l’anthropologie, Paris, PUF, 1992, pp. 

717- 720. 

Méda, D., Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Alto Aubier, 1995, pp. 130-138. 

J.M. Vincent, Critique du travail, Paris, PUF, 1987. 

Gorz, A., Métamorphose du travail, quête du sens, Paris, Galilée, 1988. 

Castel, R., La montée de l’incertitude. Travail, protections et statut de l’individu, Paris, Le 

Seuil, 2009. 

Castel, R., L’insécurité sociale. Qu’est-ce que être protégé, Paris,  Le Seuil, 2003. 
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مت مظمػذهلعك ماظقرضة مضؿـمالضرتاب ماٌؿقاجدؼـ مترؼػقؾقر معلؿكدعل معقاضػ عـ
ظممحماوظةممزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلم)زرفماظعؿؾماظـؿطل(معـماظػعؾماالغؿكابل

مظؾؿؼارغةمبقـفامومبنيماٌقاضػماظلؾؾقةماظعؿمالماٌلرمحنيمعـماظػعؾماالغؿكابل ممم ممم ممم مممممم ممم م مم  مممم مممممممممم م مممم ممممممم مممممم األدؽؾةمممممممممممممم
مماألوظقةمظذظؽمػلم:

م .6 م)اظعؿؾ ماٌفـقة ماهلشاذة محاظؿا ماظعؿؾمػؾ مو ماٌلرمحني مظؾعؿمال ماظـؿطل( ممشري ممممم مم م م مم  ممم م ممممم م مم م ممممم م م
مخطاباتم م)مماردات، معقاضػ مإشم مهقالن ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف ضؿـ

 ومتـالت(مخمؿؾػةمعـماظػعؾماالغؿكابل؟مم

ممػؾماظؿقاجدمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمميـؾمزرفممتقمزمٌلؿكدعلم .1 ممم مم مم ممم مم مم مم مم مم مممممممممم ممممم مممممم مم مم مم ممم ممممممم م
قارـةمبصػةمساعةمأومأنمذظؽمترؼػقؾقرمظممسالضؿفؿمباظػعؾماالغؿكابلمبصػةمخاصةموماٌ

 ؟3ؿامطشػتمسـفماظدراداتمدابؼةماظذطرطالمزمقؾمإشممأيممتقزم

ػؾماياظةماياظقةمظؿػؿتمومتؼؾصماظقدماظعاعؾةمظممضطاعماظصـاسةماظعؿقعلمػلم .9
دابؼامعؽانمم4تعؾريسـمغفاؼةماظعؼدماالجؿؿاسلماظذيمطاغتماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة

 ظف؟م

غلؿػقدمظممػذهماجملالمعـمغؿائجماظدرادةماظيتمأذرفمسؾقفامحلـمرععقنمحقلم
ومعـماظـؿائجماظـفائقةمٌشروعمحبثمأنزمظممإرارمم10015االغؿكاباتماحملؾقةمظلـةم

م.6رداظةماظدطؿقراه

                                                                                                                                        
3

ماحملاظقة  ماالغؿكابات محقل ماٌـفزة ماظداردة مبقـت ماىزائريممظؼد ماظغرب معـ موالؼات معـ مبؾدؼات متلعة ظم
)وػران،مدقديمبؾعؾاسموشؾقزان(مأنماٌقاضػماظلؾؾقةمعـماظػعؾماالغؿكابلمتؽادمتؽقنمحاظةمذائعةمسؾكمعلؿقىم
ماألحزابمسؾكماٌلؿقىم اظؾؾدؼاتمحمؾماظدرادةمسؾكماخؿالفمصاسؾلماظػعؾماالغؿكابلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلم)

ٌـؿكؾني(مومأػؿمعامرملدمتؾؽمٌقاضػماظلؾؾقةمضعػمغلبماٌشارطةماألغؿكابقةمخصقصامظمماحملؾل،ماظـاخؾني،ما
اظؾؾدؼاتمعؼرماظقالؼاتمحمؾماظدرادةم)مبؾدؼاتمذاتمأطربمػقؽةمغاخؾةمومظؽـمذاتمذاتمأضعػمغلبمعشارطة(.م

مأغظرمظمماظؽؿابمغػلفماٌؼالماىؿاسلمبعـقانم:
4

 أنظر : 
El Kenz A. cité par Said Chikhi, «  Questions ouvrières et rapports sociaux en Algérie », In 

NAQD, N°6, 1994, p.4. 
5 « Baladiyat Election Monitoring », projet de recherche sur les discours, les pratique et les 

discours des élus de neuf communes situé en trois wilayets : Oran, Sidi Belabes et Relizane, 

rapport non publié   (100 pages)  réalisé et rédigé pour la partie Ouest par : Remaoun Hassan 

(sous la direction) , Medjahdi Mustapha, El Mestari Djilali et Nouar Fouad . 
6

معـممم ممغقمار  ماٌلرحني ماظعؿمال محقل مأغـروبقظقجقة مدرادة ماظعؿماظقة. ماظـؼاصة مو مأزعة مظم ماٌؤدلة مصؤاد، مم م م مم ممم م ممممم م م مم م ممم مممممممممم مم مممم ممممم ممممم مممممممم مم ممممم م م مم م مممم م   ENTPL مممم

رداظةمدطؿقراهمظمماألغـروبقظقجقا،مهتمبقػرانا،م  Tréfolor وحقلماٌلؿكدعنيماياظقنيمظم( 1000  -6331)
 .8048 إذرافمحلـمرععقن،مجاععةموػران،
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معملمؿمكدمعومترؼػقؾورموماالغؿكابات. 1 مممم م م م ممم مم م مم مم م م مم م م  م م م  ممجتاغسميفمادلؿاردات:م7م 

مظؾػاسؾنيم مباظـلؾة معفؿة مصرصة معـفا ماظلقادقة ماالغؿكابقةمخصقصا ممتمعؿربماظظاػرة مم ممممم ممم ممممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم م م ممممم ممم مم ممم مم ممم م مغممم
اظلقادقنيمسؾكماسؿؾارػامأغفاميظةماحامسةمامظـؼققؿمعدىمصعاظقةماًطابماظلقادلم
ماظعؾقمم محؼؾ مظم مظؾؾاحـني مباظـلؾة متعؿرب مطؿا ماظقرين، مو ماحملؾل ماٌلؿقؼني سؾك

مظمماظ مععؼدا مو مشـقا معقداغا متؿقحمهلؿماجملالماالجؿؿاسقة مأغفا قضتمذاتفمسؾكماسؿؾار
اظظرصقةمٌؿابعةماظػعؾماالغؿكابلمبغقةمصفؿمرػاغاتفماظيتمتؿعدىمظمماظؽـريمعـماألحقانم

مظؿؽشػمسـمرػاغاتمأخاظزعـقةمظمم رىمذاتمرابعماضؿصادي،ماظشؼماظلقادقةمصقفا
مزبائين.صماساتلمأو

م مأو ماحملؾقة مدقاء ماالغؿكابات مصرتة ماأثارت محقلماظربٌاغقة ماظؿلاؤالت معـ ظعدؼد
ؾؿشارطةمظدىماهلقؽةماظـاخؾة،مصؾؼدمأحدثتمغؿائجماالغؿكاباتماظرمسقةمظمتدغلمغلب

م مظققم مم61اظربٌاغقة معلؿقىمم1001عاي متدغل مغؿقفة مإسالعقة مو مدقادقة اضفةا
ممـؾلماظشعبمظمموموؾلمحاالتماظعزوفمسـماخؿقارما%) 91اٌشارطةماالغؿكابقةم)

م ماٌقسدم اظلػؾكا،اظغرصة مػذا معع ماظؿعارل مظم ماظربودة محاظة معقداغقا مبذظؽ جملدة
بعةماظعدؼدمعـماظؿؼارؼرمااظعقدةمإشممعؿمؼؿفا.االغؿكابلمأثـاءمايؿؾةماالغؿكابقةماظيتمدؾ

معؽؿحقلمماظصقػقة مو مصقتقشراصقة مصقرا ماظؼاساتماظيتمبرجمتمقباظيتمضدعت مسـ ة
عاتماظيتمطانمؼربجمفاماٌرتذققنمدقاءمطانماظػارشةمأثـاءماظؿفؿماالغؿكابقةمظؾقؿؾة

م مأو مٌاي ماالغؿكابل ماالدؿقؼاق مظم مم13ذظؽ ماحملؾقة(مم1001غقصؿرب )االغؿكابات
ماظـؿائج متؾؽ معؤذرات مسـ مأنمطشػت ماظيتممطؿا مظألحزاب ماظلقادقة ماظؼقادات غزول

م ماظلقادقة ماٌـاصلة مشؿار مدخقل ماألضررت مهلا مؼؽـ مغلؾةممل مسؾك مجؾل مو مواضح ثر
مسرضم مو ماٌرتذقني مسرض مبغقة ماظؿفؿعات مظعؼد ماٌكصصة ماٌلاحات اعؿالء

مبرغاجمفؿ.

سـمغلؾةمم1001ظلـةمظؼدمطشػماإلسالنماظرمسلمسـمغؿائجماالغؿكاباتماظربٌاغقةم
اٌشارطةماظيتمصـػتمضؿـمخاغةمأدغكمغلؾةمعشارطةمعـذمبداؼةماظؿعددؼةمايزبقة،م

،مصاإلدارةمؿؾػمصاسؾلماظػعؾماإلغؿكابلػذهماألخريةمحرطتماظلفالموماظؿفؿمبنيمخم
ما اظرمسقة ماىؿاسات مو ماظداخؾقة موزؼر مػؿام)خطاب مظعاعؾني مذظؽ مأرجعت حملؾقة(

ممامجعؾماظعدؼدمعـمأصرادماهلقؽةممعايم61حاظةماظطؼسماٌاررماظيتمعقزمؼقمماًؿقسما
متأثري م)أرروحة ماالغؿكابلا ماجؾف مو متأدؼة مسقض ماٌـزل مظم ماظؾؼاء مؼػضؾ ماالغؿكابقة

ماظ مو ماالغؿكابل(، ماظػعؾ ماظػاسؾل مسؾك مسؾكماٌـاخ ماظؾقم مصقف مأظؼل ماظـاغل لؾب
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االغؿكاباتماحملؾقةم)ماظؾؾدؼةموماظقالئقة(ماظربٌاغقةموماظرئادقةمومغلؿلممودؼدمغؼصدمباالغؿكاباتماظلقادقةم 
 اظػرعماظـؼابلمظمماٌؤدلةمباالغؿكاباتماظـؼابقة
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األحزابماظلقادقةماظيتمملمتأخذماٌقسدماالغؿكابلمعأخذماىدمومملمتلؿطعمأنمتعؾأما
ماظؿشرؼعقةم ماظقزقػة موأػؿقة ماظربٌاغقة ماالغؿكابات مأػؿقة محقل ماالغؿكابقة اهلقؽة

مباظـلؾةمظؾدوظةا.

مبنيمإظؼاءماظؾقممسؾكمااظطؾقعةاموإظؼاءم تربؼراتماإلدارةماظرمسقةماظيتمتراوحتمعا
ماظؿقرؼرم مجؾفة م)حزب ماالئؿالف مأحزاب مظؽقن معربرة مطاغت ماألحزاب مسؾك اظؾقم
مظرئقسم ماٌدسؿة ماظلؾؿ( مجمؿؿع محرطة مو ماظدميؼرارل ماظقرين ماظؿفؿع اظقرين،

تمررصامصقفا،مومسؾقفمصاًقفمطاغم1002اىؿفقرؼةمظمماالغؿكاباتماظرئادقةمظلـةم
مبنيم معـ مدؾؾا مطاغت ماظرئقس مذعؾقة مسؾك ماٌؿدغقة ماٌشارطة مغلؾة متأثري متؾعات عـ

ماألدؾابماألخرى.م

أعاماألحزابماظلقادقةماٌشارطةمأوماٌؼارعةمظؾػعؾماالغؿكابلمصؼدمتراوحتمردودم
معؾقـة ماظرمسقة ماإلدارة مررف معـ ماٌقجفة ماالغؿؼادات مرصض مبني معا ضصقرػاممأصعاهلا

ماهلقؽةم مبإصراغ ماتفاعفا مبني معا مو ماالغؿكابقة مظؾعؿؾقة ماظدساؼة مظم مدورػا وتؼؾص
ماظؿشرؼعلمممامجعؾماٌقارـمؼـظرمظؾـائبماظربٌاغلمسؾكمأغفم اظؿشرؼعقةمعـمعضؿقغفا
مطؿشرمعم مظقس مو مباظغ مغػقذ مو ماجؿؿاسقة مو معادؼة مباعؿقازات ماظدول مظم مداعل ممعقزػ مم  مم م م ممم مم م مممم ممممم مم ممم مممم مم مم مممممم م ممممممممم م ممممم م م م ممم م م م مم

ماظدوظة،مظممحنيمذػبمبعضماألحزابماظلقادقةمؼـؿؿلمإشممأحدىمأػؿماظلؾطاتمظم
ماظ ماسؿؿاد مبعدم ماٌطاظؾة ميد ماظـاخؾة ماهلقؽة مسزوف مبلؾب محؼفامـؿائج ممماردة سـ

ماالغؿكابل.

ما ماظـؿائج متؾعات متؿقضػ ماٌمل مو معـؿظرة ماالغؿكابقةشري ماٌشارطة مظـلؾة مػاجؽة
ماالغؿاظرمسقة مظقشؿؾ مزؾفا متعدى مبؾ ماظؿشرؼعقة ماالغؿكابات مسؾك ماحملؾقةما كابات

م مم13ظققم مسؾكمم1001غقصؿرب ماإلدارة مررف معـ ماظرتضب معـ محاظة مضؿـ مجرت اظيت
اٌلؿقىماظقرينمواحملؾلمومعـمررفماألحزابماظيتمضررتماظدخقلماٌـاصلةمحماوظةم

تؽرارمإغؿاجماظـلؾةمممتػاديسؾكممراػـتاظؿقاجدمضؿـماًاررةماظلقادقةماحملؾقةموم
اظربٌاغقة.مظؼدمسربتمػقؽةماظـاخؾةمظممعرتنيمعؿؿاظقؿنيممغػلفاماٌلفؾةمظمماالغؿكابات

معـم مظـػقر مسؿقعفا مظم مهقؾ ماظلقادقني ماظػاسؾني مىؾ مرداظة مسـ مغػلفا ماظلـة عـ
سـمرػانممظممسؿقعفاٌؿاردةماالغؿكابقةمرشؿمأنمرػانماالغؿكاباتماظربٌاغقةمسمؿؾػم

ماالغؿكاباتماحملؾقة.م

ماٌؤررة ماٌراحؾممالمسمػكمأنماظؾقظة ٌراحؾماظػعؾماالغؿكابلمتعؿربمإحدىمأػؿ
مػذام مذمؿصر مأغـا مؼعين مال ماظؼقل مػذا مو ماٌقارـة، م معػفقم موؾقات مظؿؿؾع اظلادمة

عـمررفمخمؿؾػمصاسؾلممفاٌػفقممظمماٌؿارداتماالغؿكابقةموماًطاباتماٌـؿفةمحقظ
غاخؾني(مقنيمورةمسؿقعقة،معـمعرتذإداعـمأحزابمدقادقة،معـم) اظعؿؾقةماالغؿكابقة



 صؤادمغوار

116 

ظؽــامغعؿربػامصرصةمسؾكمشرارماظعدؼدمعـماظػرصماظيتمؼقصرػاماجملؿؿعمظؾؿؿؾعمصقرمو
ماٌقارـةم)خطابا،ممماردةموممتـال(.وؾلم

،ماظرصضماضػمعـفام)اٌشارطةمأوماٌؼارعةمتـؾماٌؿارداتماالغؿكابقةمومخمؿؾػماٌق
م ماٌقارـة موؾل مأذؽال مإحدى مذاتف( محد مظم مظؾؿؾدأ ماظؼؾقل مأو مصقرتفامخصقصا ظم

اٌؿاردؿقة،مومعاماحؿؽاممخمؿؾػماظػاسؾنيمإشممػذاماظشؽؾمعـماٌؿاردةمإالمتعؾريمسؾكم
عقؽاغقزعاتمسؾكمآلظقاتماظؿـاوبمسؾكماظلؾطةمومعضؿـماجملؿؿومظقمغظري(م)اتػاقم

ماٌؿؿؾعمظؾ ماظؿػقؼضماظلقادل. ماظؿعددؼة معؿؾقاتماالغؿكابقةمظممجزائر م19عـذمددؿقر
م ماظعؿؾقاتمم6313صرباؼر مخمؿؾػ مظم ماٌشارطة مظـلب ماظؿـازظل ماٌـقك مظف ؼرتاء

،محمؾقةمرئادقة،متشرؼعقةاىزائرمظممخمؿؾػماالدؿقؼاضاتماالغؿكابقةماظيتمسرصؿفام
م.ومخمؿؾػماالدؿػؿاءات

م ررحماظعدؼدمعـمعـقكمغلبماٌشارطةمظممخمؿؾػماالغؿكاباتماظرتاجعمظممؼعقد
اظعزوفمسؾكمؼدمؼػلرمصاظدعؼررةماظذيمسرصؿفماىزائر،ممدعقامظؿؼققؿمعلارمتاظؿلاؤال

م ماالغؿكابقة متؽقػماجملؿؿعمععمعؿطؾؾاتماظدميؼرارقةماٌشارطة مدظقؾمصشؾ سؾكمأغف
مإالمغؿق مػق مسؾكمأنمذظؽمعا مؼػلر مضد فةمرؾقعقةمظضعػموعلؿؾزعاتمايداثة،مطؿا

ماظلقادل معـمم8اًطاب متاٌؼدم ممل ماظيت ماظلقادقة ماظؿشؽقالت مخمؿؾػ لؿطعمررف
ذظؽمعـمزاوؼةمممارداتمااظؿزوؼرامإغؿظاراتماهلقؽةماظـاخؾة،مطؿامضدمؼػلرممبادؿقعا

م مسادة متؿفؿاظيت مبمعا ماإلفا مدارة ماٌرطزؼة مو ماظعؿؾقةماحملؾقة مبؿلقري مضاغقغا اٌؽؾػة
م.مااظعؿؾماظلقادلمعـمحمؿقاهأصرشتمامماظيتاالغؿكابقةموم

صرصةمٌؼاربةمأذؽالمم1001غقصؿربمم13اظيتمجرتمظممعـؾتماالغؿكاباتماحملؾقةم
ماٌقاضػ مخمؿؾػ مخالل معـ مجرت،ماٌقارـة ماظيت ماالغؿكابات معـ متـدرجمماٌعؾـة ظذا

األدؽؾةماظيتمدؾؼمسرضفامظمماٌؼدعةمضؿـمإذؽاظقةمهاولماظؾقثمظممسالضةمبنيمحاظةم
،مؿقعلمباالغدعاجمظممصضاءماٌقارـةاالغدعاجماٌفينمبقادطةماظعؿؾماٌأجقرمظمماظؼطاعماظع

ماظصـاسقةم ماٌؤدلة معلؿكدعق مؼؾـقفا ماظيت ماٌقاضػ محقل مغؿلاءل مأن مدماول مسؾقف و
ؿكابلمبصػةماظعؿقعقةمحمؾماظدرادةماظذؼـمميؾؽقنمعـصبمسؿؾمعأجقرمعـماظػعؾماالغ

م.ساعة

ٌؿقصؾمسؾقفامضؿـماظؿقؼقؼماٌقداغلماظذيمأجريمحقلمغلعكمعـمخاللماظـؿائجما
وػران،مدقديمبؾعؾاسمومشؾقزان(معـمخاللمكاباتماحملؾقةمظممثالثةموالؼاتم)االغؿ
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ماظربٌاغقة  ماالغؿكابقة مظمماظؼـاةم 8002 هؾقؾمخطاباتمايؿؾة ماظيتممتمسرضفا مو مغػلفا ماحملؾقةمعـماظلـة و
ماظش ماألوشممبنيماياظة مظدىماظؿؾػزؼقغقة ماألوشممسؾكماظـاغقة ماياظة مدقطرة ماظـكؾقؼةمؼؽشػمحدة ماياظة مو عؾقؼة

مصمقعماظؿشؽقالتماظلقادقة.
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9صاسؾمدقادلمػقماٌـؿكبماحملؾل
ؿؾػماٌقاسقدمأنمغؼاربماٌشارطةماالغؿكابقةمظممخم 

ماظلابؼة ماظـاخبماٌؿقاجدمضؿـمماالغؿكابقة مدقادلمػق عـمخاللمصاسؾماجؿؿاسلمو
مزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمظمماٌؤدلةمحمؾماظدرادة.م

غعؿؼدمأنمربطمإذؽاظقةماٌقارـةماٌؿعؾؼةمباٌؿارداتماالغؿكابقةمدقادقةمععمإذؽاظقةم
مععماظعؿؾماظـؿطلاظعالضةمععم 10اظعؿؾمومخصقصا

اظعؿؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرم) 
مغؿااظ مصفؿ مإجرائقا مظـا مدؿقدع معا مبؼدر ماحملؾلمعؿقعل( ماٌـؿكب محقل ماظؿقؼقؼ ئج
خطاباتف،مممارداتفمومتـالتف(مبؼدرمعامدؿؽشػمظـاماٌعاغلماالجؿؿاسقةمظؾعالضةمععم)

ماظعؿؾمعـظقرمإظقفامعـمزاوؼةماٌؿارداتماالغؿكابقة.مم

م93عؼابؾةمععمععماٌـؿكؾنيماحملؾقنيم)مشػماظؿقؼقؼماٌقداغلماظذيمأجريظؼدمط
ماٌؾقق ماظػؽة مباظـلؾةمهلذه ماالغؿكابقة مأنماظعزوفمسـماٌشارطة مراجعمظممعـؿكؾا( ثة

م ماظشرائقة،مذؼةماالجؿؿاسلمإشممتدػقر متزمإشممتػشلماظؾطاظةاظؼدرة ماو ماظػؼرؼدمعظاػر
ماظؾؾدؼةمسؾكمرصعمحاالتماظغنبماالجؿؿاسل، معؼدرة ماياالتماٌعربةمموإشممسدم وػذه

م ماهلشاذة مسـ مو معـ ماالجؿؿاسقني مٌاإلضصاء ماالجؿؿاسقةماالغؿلاب مايؿاؼة ـظقعة
)عـصبمماٌصاحؾةمسادةمٌؾدأمسدمماظؿقاجدمظممعـصبماظعؿؾماٌأجقرمظمماظؼطاعماظعؿقعل

ماٌشارطةماالغؿكابقة.مسدممدؾبمحاالتمارتػاعمغلؾةممسؿؾممنطل(

ماظلقدقق ماظؽؿابات معـ ماظعدؼد ممظقجقةتعؿرب ممير ماالجؿؿاسل ماالغدعاج سربممأن
ااظعؿؾامومأنمحاظةماإلضصاءمأوماظؿفؿقشمعامػلمإالمغؿقفةمظإلضصاءمعـمعـظقعةماظعؿؾم
ماظإلغؿلابم محاظة مأو ماإلضصاء مأخرىمصإنماظؿفؿقشمو مبعؾارة االضؿصاديماالجؿؿاسل،

م ماالجؿؿاسقة مايؿاؼة مروبرتٌـظقعة مطادؿؾ متعؾري محلب معـمم11سؾك مإضصاء ػل
معـظقعةماظؿؼلقؿماالجؿؿاسلمظؾعؿؾماٌؿؽـةمضؿـمأيمجمؿؿع.م

                                                                                                                                        
مأغظرمظمماظؽؿابمغؿائجمػذهماظدرادةماٌقدقعةم:م9

ماٌـؿكبم ماحملؾل: مهدي مأعام مااٌقارـة مغقمار، مصؤاد مو ماٌلؿاري مجقالظل مجماػدي، معصطػك مرععقن، ممحلـ م ممممم م م مم مم م مم م ممممم ممم مممممم م ممم مم ممممم مم م مممم ممم م مم مم م م م مم مم م م مم م مم م م ممممم م م م
ماإلغؿكابقةام.احملؾلموماٌؿارداتم

 Enquête emploi auprès des »تشريمدؾلؾةماظؿقؼقؼاتماظيتمأجراػاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءماٌعـقةمبـمم10

ménage »اربتمــأنمغلؾةماظقدماظعاعؾةمشريماٌلفؾةمظمماظضؿانماالجؿؿاسلمضم1060ومم1009ظمماظػرتةمعامبنيمم
،مطؿامتـؾتمغؿائجمدؾلؾةماظؿقؼقؼاتمأنمغلؾةماظقدماظعاعؾةمظمماظؼطاعماظعاممضدمتراجعتمإشممحدودماظـؾثمم% 10

مطاغتمظممبداؼةماالظؿلعقـقاتمعـماظؼرنماٌاضلمظممحدودم .متقدعمحاالتماهلشاذةماٌفـقةمغؿقفةم %10بعدعا
جؿؿاسقةمػلماياظةماظيتممتقزمبـقةماظقدمتراجعمغلبماظقدماظعاعؾةماٌلؿػقدةمعـمعـصبمسؿؾمدائؿمومعـمايؼققماال

 (6331-6332وماظيتمأسؼؾتمتطؾقؼمخمططاتماظؿصققحماهلقؽؾلم)مم1000اظعاعؾةمظمماىزائرمعـذمبداؼةمدـقاتم
11 Cf. Castel, R., La métamorphose de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, 

Fayard, 1995. 
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معـم ماظؽـري مظم ماياظل ماظقضت مظم ماظعؿؾ مبفا مؼؿؿؿع مأصؾح ماظيت ماألػؿقة تؿفؾك
معقدااجملؿؿع م)دوعقـقؽ ماظعؿؾ موصؼ معؾـقة مأصؾقت ماظيت مصاظراات مسؾقف مو بطم(،

خارجمغطاقمإذؽاظقةمم12عؿؾااجملؿؿعاتماٌؾـقةموصؼماظاالجؿؿاسلمالمميؽـمتصقرهمظمما
اظعؿؾ،مطؿامأنمرابطماٌقارـةمالمميؽـفمػقماألخرمأنمؼؿفؾكمخارجماٌقارـةماالجؿؿاسقةم

م مسؾك مترتؽز مباظيت ماظعؿاظؿؿؿع مظم موايؼ ماالجؿؿاسقة مايؿاؼة مظم مايؼ مظممؾ، ايؼ
ماضرتاغفممبـظقعةمايؿاؼةمماظلؽـ. ماألػؿقةمػق مؼعطلمظؾؿعـكمايدؼثمظؾعؿؾمػذه عا

باظعدؼدممظالسرتاف،محبقثمؼصؾحماظعؿؾمعرادصام13ؾلؿارطلاظـطؼماٌؿؿاسقةموصؼماالج
عـمايؼققمعـؾماظؿأعنيماظصقل،مايؼمظمماظـشاطماظـؼابل،مايؼمظمماظعطؾماٌرضقة،م
معـظقعةم مظم ماالذمراط مسرب مو ماظعؿؾ مسرب ممير ماالجؿؿاسل ماالغدعاج مأؼضا ...وؼصؾح

 ايؿاؼةماالجؿؿاسقة.م

م مربط ماظلقادقة،مإن ماالجؿؿاسقة، ماظقاجؾات مو م)ايؼقق ماٌقارـة إذؽاظقة
م م)دقادقة ماالغؿكابات معـ مسـفا ماٌعرب ماٌقاضػ مخالل معـ معـماالضؿصادؼة( مغؼابقة( و

ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مازرف مضؿـ ماظؿقاجد مإعؽاغقاتمعقضع مٌعرصة محماوظة مػق ا
الضامعـماٌقضعماحملؿؾمضؿـمتقاجدمسالضةمدؾؾقةمبنيماٌقارـةمظممذؼفاماالجؿؿاسلماغط

م مبني مو مترؼػقؾقر( م)علؿكدعل مظؾعؿؾ ماالجؿؿاسل ماظلقادلماظؿؼلقؿ مذؼفا مظم اٌقارـة
م)اٌقاضػماٌعؾـةمعـمخمؿؾػماحملطاتماالغؿكابقة(.

ماظعؿقعقةم ماظصـاسقة ماإلراراتمظمماٌؤدلة ماظعؿمالمو ماظطرح،مؼػرتضمأن مممممممممموصؼمػذا ممم ممم ممم مم م مممم م م م مممم م مم مم م ممممم م م مم م م ممم م م مم ممم ممم م م مم
مععؿربة مبـلؾة مسمدقشارطقن ماالغؿكابات ماظم مأغفؿ ماسؿرب معـمؾك ماجؿؿاسقا عـدجمقن

ماظعؿقعقةم ماظصـاسقة ماٌؤدلة مظم ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف مضؿـ متقاجدػؿ خالل
وؼػرتضمأنمم،ترؼػقؾقرمومسؾكماسؿؾارمأغفؿمعلؿػقدونمعـمغظاممايؿاؼةماالجؿؿاسقةا

علماظذؼـمؼعزصقنمسـماٌشارطةماالغؿكابقةمػؿماٌؼصققنمعـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿق
مم)حاظةماظعؿمالمماظذؼـمؼـػقنمظممشاظبماألحقانماالدؿػادةمومتؿؿؿعمبايؿاؼةماالجؿؿاسقة ممممممممم م م

م.اٌلرحنيمعـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماٌؾققثقنمعـال(

مام ماٌلرمحني ماظعؿمال مخطابات مػق ماظػرضقة مػذه مؼدسؿ ممعا م م مم  ممم م ممممم م م مممم م م مم م ممم ممممم ممم م مم ممم مرصضفؿممم مسـ مسربوا ظذؼـ
م م/ ماالغؿكابلمألغفؿ:مشريمعلؿػقدؼـمعـمايؼققماالجؿؿاسقةممماردةمحؼفؿ واجؾفؿ

األدادقةمسؾكمحدمتعؾريػؿموماٌؿؿـؾةمظم:مايؼمظمماظعؿؾماظـؿطل،مايؼمظمماظضؿانم

                                                                                                                                        
12

 D. Méda, Op cité. 
13 

Cf. Madani Safar Zeitoun, « La protection sociale en Algérie : évolution, fonctionnement et 

tendances actuelles », In  M. Catusse, B. Destremau et Eric Verdier, L’Etat face aux 

débordements du social au Maghreb, Paris, IREMAM- Karthala, 2009, Pp 53-93. 
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أشؾبماٌؾققثنيمؼلؽـقنمظممسائؾؿفمومايؼمظمماظلؽـماظالئؼم)االجؿؿاسلمظفموألصرادم
محلمدقديماظؾشري(.

مادلواسقدماالغؿكابقةماظـالثةماألخرية:ؿشارطةميفمضؾقؾةمظؾغلبمم1.1.

ماظصـاسق ماظعؿقعقة ماٌؤدلة معلؿكدعل مسؾك مأجري ماظذي ماظؿقؼقؼ اظؾاظغممةطشػ
م معلؿكدعقفا 14صردا 630تعداد

ماالغؿكابقةم  ماٌقاسقد مظم ماغؿكابقة معشارطة مغلب أن
م معاي مظم مجرت ماظيت مم1001اظـالث مغقصؿرب ماظؿشرؼعقة(،  1001)االغؿكابات

)االغؿكاباتماظرئادقة(مطاغتمضعقػةمومعؿؼاربةمم1003)االغؿكاباتماحملؾقة(مومأصرؼؾم
ممععماظـلبماٌلفؾةمسؾكماٌلؿقىماظقرين.

عـماٌلؿفقبنيم %11صرحمم1001صػلماالغؿكاباتماحملؾقةماظيتمجرتمظممغقصؿربم
مأغفؿمملمؼشارطقامظمماالغؿكاباتماحملؾقة،مطؿامصرحماجملؿؿعمم616اٌؼدرؼـمبـم صردا

 11بؾغتمم1001اظؾقثمغػلفمأنمغلؾةمسدمماٌشارطؿفمظمماالغؿكاباتماظؿشرؼعقةمٌايم

.معامؼالحظمسؾكم%م11،مظممحنيمبؾغتمغلؾةماٌشارطةمظمماالغؿكاباتماظرئادقةم %
ماجملؾلني مأنماظربٌانمو ماظـؿائجماٌعؾـة مػذه ماظقالئلمملممعلؿقى ماظؾؾديمو اظشعؾنيم

محمؾم ماظصـاسقة ماٌؤدلة معلؿكدعل مأرباع مثالث معـ مألطـر ماغؿكابقني مرػاغني ميـال
ماظدرادة.م

متؼـقةم مبادؿعؿال مأجرؼـاه ماظذي ماظؿقؼقؼ مخالل معـ مسـفا ماٌعرب ماظـؿائج سؽلت
م م)اظؾؾدؼة موػران مبؾدؼة مظم ماالغؿكابقة مظؾؿشارطة مغػلفا ماظعاعة ماظـؿائج عؼرماالدؿؿارة

م مظمماالغؿكاباتماظؾؾدؼة ماٌشارطة مغلؾة مملمتؿعد ماألخرية، مػذه مصػل مممممم% 12اظقالؼة(.
ظممحنيمطاغتمعرتػعةمسـماٌعدلماظقرينمظممباضلمم،(االغؿكابلعـماظؿغقبمم% 1)

بؾدؼاتماظقالؼة.معامميؽـمأنمغؼقظفمطـؿقفةمأوظقةمأنمحاظةماظعؿؾمظمماٌؤدلةماظصـاسقةم
اظعؿقعقةماٌؿقاجدةمظمماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمملمتؤثرمباظشؽؾماظعؽللمسؾكمغلؾةماٌشارطةم

معـ مأسؾك معشارطة مغلب متؼدم ممل مأغفا ممبعـك مإضؾقؿمماالغؿكابقة، مظم ماٌلفؾة اظـلؾة
ماظؾؾدؼةم.

  

                                                                                                                                        
اٌقزسةم 630عـمبنيمم616،مومضدمبؾغمسددماالدؿؿاراتماٌلرتجعةم1060أجريماظؿقؼقؼمظممخاللمذفرمعارسمم14

م مسؾك ماالدؿؿارة ماحؿقت مظؾؿلؿكدعل. ماظؽؾل مظؾؿعداد ماٌؿـؾة ماظؿقؼقؼم 16و معـ ماظـاغقة ماٌرحؾة مخصصت دؤاال.
مممسؿمال.مم01أسقانمهؽؿمومم9اإلرارات،مم1إلجراءمعؼابالتمغصػمعقجفةمععم م مم م
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مغلبمادلشارطةميفماالغؿكاباتماحملؾقةمظدىمعلؿكدعيمترؼػقؾور:م11ماجلدولمرضم

اظرمسقةمغلؾةمم

ادلشارطةميفم

موؼبؾدؼةمأرز

غلؾةمادلشارطةم

ميفمترؼػقؾور

مادلصرحمبفا

مغلؾةمادلشارطة

يفمماظرمسقة

مبؾدؼةموػران

غلؾةمادلشارطةم

ميفاظرمسقةم

موالؼةموػران

االغؿكاباتماظؾؾدؼةم

غوصؿربمم92مواظوالئقة

م9112
%49.58 %22 %24.8 72% 

سؾكمعلؿقىمعـمررفماٌؾققثنيمماٌعربمسـفاالمختؿؾػمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةم
مظؿعدادػا،مصـلؾةم ماٌشؽؾة مبشؽؾمطؾريمبنيمخمؿؾػماظػؽاتماٌفـقة مترؼػقؾقر عؤدلة

(متؿـادبمبشؽؾم%12إدارؼةمأومتؼـقةم)عشارطةماإلراراتمدقاءمطاغتمعلرية،مسدمم
مممممممعشارطةمسؿمالماإلغؿاجماظصقاغةم)سدممطؾريمععمغلؾةم مممم مممم ممم مم م ممم ممم (،م% 11(مومأسقانماظؿقؽؿم)%11م

ماظقاضحم مباظشؽؾ مؼؤثر مال ماظصـاسقة ماٌؤدلة مألصراد ماظعؿرؼة ماٌعدالت ماخؿالف طؿا
ومحؿكممواىؾلمظمماٌقاضػماٌصرحمبفامعـماٌشارطةماالغؿكابقةمظمماالغؿكاباتماحملؾقة

مماظربٌاغقة. مظؾػؽة مباظـلؾة مبأعا مصرحت ماٌؼدرماظيت ماحملؾقة ماالغؿكابات مظم اٌشارطة
،مومػذهم% 11،مصـلؾةماظؿصقؼتمبقادطةماظؾطاضاتماٌؾغاةمبؾغمحدم%11غلؾؿفامبـم

اظـلؾةمعؿـادؾةمغقسامعامععمحاالتماٌشارطاتمبقادطةمبطاضةمعؾغاةمظممبؾدؼةموػرانم
م.م% 13.21اظيتمبؾغتمغلؾةم

إذامطاغتماظدرادةماظيتمأجرؼتمحقلماالغؿكاباتماحملؾقةمظممتلعةمبؾدؼاتمعـم
ماظؾطاضاتم مبقادطة ماٌشارطة مأن مظـا مطشػت مضد ماىزائري ماظغرب معـ موالؼات ثالثة
ماظذيم ماظؿقؼقؼ مصإن ماظقالؼة، معؼر مظؾؾؾدؼات مباظـلؾة ماغؿكابقة مخصقصقة مػل اٌؾغاة

ما مؼؤطد مترؼػقؾقر معؤدلة معلؿقى مسؾك ماظصـاسقةمأجرؼـاه مصاٌؤدلة ماظلابؼة، ظـؿقفة
مباظـلؾةم مادؿــاء ممتـؾ مال موػران مظؾؾدؼة مايضري ماإلضؾقؿ مضؿـ ماٌقجقدة اظعؿقعقة
ظؾـلبماٌلفؾةمظممبؾدؼةموػرانمدقاءمتعؾؼماألعرمبـلبماٌشارطة،ماظغقابمأومغلؾةم

ظعؿؾمأنماظؿقاجدمضؿـمزرفماماالغطؾاعاألوراقماٌؾغاةمظمماظعؿقمموػذهماظـؿقفةمتعطلم
اٌأجقرماظعؿقعلمالمميـؾمدساعةمظؾؿشارطةمظؾلقادقة،مومػذامضقلمضدمسماظػماظعدؼدم
مظمم ماٌشرطة مسدم مربطقا ماظذؼـ ماحملؾقني ماٌـؿكؾني معـ ماظعدؼد متصرزمات عـ

ماالغؿكاباتمحباظيتماظؾطاظةموماهلشاذةماالجؿؿاسقؿني.
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ظدىمعلؿكدعيمم9112غلؾةماألوراقمادلؾغاةميفماالغؿكاباتماحملؾقةم:م19اجلدولمرضمم
مترؼػقؾور

مادلؾغاةمم اظؾطاضات
مبؾدؼةموػرانميفم

مادلؾغاةم اظؾطاضات
م)تصرؼح(مترؼػقؾور

مادلؾغاةم اظؾطاضات
مبطقوةميفمبؾدؼةم

اظؾطاضاتمادلؾغاةم
م بؾدؼةميف

مبودػر

 %.2.7 %2..2 % 99 %92.92ماظـلؾة

م

ماٌقاضػممتؼدم مظؾؿـاضشة ماظػرصة ماٌقداغل ماظؿقؼقؼ مظؾـؿائج ماإلحصائقة اظؼراءة
م ماالغؿكابقة ماٌشارطة مواه ماٌعؾـة مسـواظؿربؼرات غصػمماٌؼابالتمصمؾةماظـاوة

ماًصقص،مطشػمظـامهؾقؾماٌقجفةمععماظعقـةماٌذطقرةمداظػا عؼابؾةمم69.مظممػذا
معـمترؼػقؾقرمأنماٌقاضػمعـما 69ععم غؿكابقةمتـؼلؿمإشممطملةمٌشارطةماالعلؿكدعا

م:اواػات

 مااظعامم مباظلقاق ماالغؿكابقة ماٌشارطة ماواه ماٌقاضػ معـ ماألول ماالواه ؼربط
ماجملؾسم مو ماظؾؾدي ماظشعيب ماجملؾس مأن ماإلرار مػذا مظم مؼعؿرب مو ماظقرينا ظالضؿصاد

ماظقالئل مدقاءمماظشعيب ماٌعقش ماظقاضع متغقري مسؾك مضادرؼـ مشري ماظربٌان محؿك و
ماالجؿؿاسقةم ماظػؽات مخمؿؾػ معـ مظغريػا مأو ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماٌؤدلة ٌلؿكدعل
ظؾؿفؿؿع.ماالغؿكاباتمظممػذهماياظةمباظـلؾةمظؾؿلؿفقبنيمعامػلمإالمجمردماروتنيم

ماخارجا مظؾـ مصقرة مإسطاء معـف ماظغرض مدقادقةم دميؼرارلا معؤدلات ماعؿالك ظؿأطقد
ماياظةم مػذه مظم مو مادميؼرارقةا، مبؽؾ ماٌصاحل متلقري مسؾك ماظؼدرة مظؿأطقد مو عـؿكؾة

باظلقؽةمدورامدؾؾقامعـمررفماٌؾققثنيمتؾعبماظظروفماالضؿصادؼةماظيتمتقصػمسؿقعام
ممصاسالمظممتؼقؼضماٌشارطةماالغؿكابقة،مصالماظؾطمالمبإعؽاغفمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾم مم مم م مممم مم مم مم م مممممم ممممم م م ممممم ممم ممممم ممم مممم ممم مممم مممممم مم م مم

مومالماظعاعؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرمؼضؿ ـمطراعؿفم)عـصبمضؿـماظعؿؾماظـؿطل(
 اظعؿقعلمعطؿؽـمسؾكمعـصبمسؿؾفمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة.م

 :دـةمضائالم11ؼصرحمأحدماإلراراتماٌلريةم

مسؾىم ماحلصول مػو ماالغؿكابات معن ماظغرض مأن مطؾاحث مأغت متعؿؼد "ػل

يماخلاصمتذطريماخلارجمأنمأبمرعؤدلاتمعـؿكؾةم...ماظغرضمالمسدومحل

ضمايفمزلماخنػمماظـاسمالمميؽـفم...ماجلزائرمضادرةمسؾىمتـظقمماغؿكابات

م متؿفه مأن ماحلرضة مو ماظػؼر مو ماظرذوة ماظشرائقة، ماظذؼظالغؿكاباظؼدرة من.

م."ؼصوتونمػممصؼطمعنمؼرؼدونماظؿأذريمسؾىمبطاضةماظـاخبمومصؼط

مس معـمعا مظؾعدؼد مدؾؼ ماالغؿكابقة ماٌشارطة معـ معقضػف محقل ماإلرار مػذا مسـف رب
ماحملؾقةم ماالغؿكابات محقل ماظذطر مدابؼة ماظدرادة ممشؾؿفؿ ماظذؼـ ماحملؾني اٌـؿكؾني
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أنمأذاروامإظقفا،مصاٌـؿكبماحملؾلمظؾؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلمظممبؾدؼةمم1001ظلـةم
ةماٌـكػضةمظممشؾقزانمطانمضدمأذارمظذظؽمسـدمعامدؾطماظضقءمسؾكمغلؾةمسدمماٌشارط

عؿلائالمسـمعدىمجدوىماظطرحماظذيمؼربطماظعزوفماالغؿكابلمماىزائرمبصػةمساعة
مباياظةماىقؼةمضائالم:

سدممادلشارطةماالغؿكابقةمراجعمألدؾابمجوؼةمبلؾبم"مالماسؿؼدمأنمغلؾةم

األدؾابمأسؿقمعنمذظكمبؽـري.ماظواضعماالضؿصاديم األعطارمأوماحلرارة...

احملؾيمسؾىمعلؿوىماظؾؾدؼاتمظألدفمصرضمعـطؼهمسؾىماالغؿكاباتميفم

محباجةم مإمنا مو مأػؿقؿه مرشم مظؾطرؼق محباجة مظقلوا مصاظـاس اجلزائر.

مظ محباجة مظقلوا مو مسؿل مظؼدرةمدلـصب محباجة مإمنا مو ماظعؿوعقة إلغارة

مذرائقةمعؼؾوظة".

مؼـظرم محبقث ماظؿؿـؾ، مػذا مغطاق مسـ مخترج مال ماظـؼابل ماظػرع مودؼد سؿؾقات
متفدفم ماطقعقدؼاا مأغف مسؾك محاظقا ماٌؤدلة مظم ماظـؼابل م ماظػرع مودؼد الغؿكابات

م)عـماظعؿمال،ماإلدار مممماىؿاساتماظلؾطقؼةماظـاصذةمظمماٌؤدلةميؿاؼةمغػلفا ممم م مممممم م ممممم م مممممممم ممم م ممممم ممممممممممممم مم مممم مم ممم ةماظعاعة،مم
م مصاظعؿؾقاتماالغؿكابقة مسؾقف متداولمعؾػاتماظػلاد(،مو ظؿفدؼدموعـماظعداظةمظممحاظة

م ماٌؤدلة مظم ماظـؼابل مشاؼةماظػرع مإشم ماظعؿماظقة ماظؿلرمزمات مسؿؾقيت مبعد مجاءت ممممماظيت م م مم ممممم مممم م مم مم  مممم م مممم م مممم م ممم م م مم
موؿعم مظمماإلراراتماظيتمطاغت محمصقرة مطاغت ماياظقة ماظعشرؼة معـ اظـصػماألول

ماآلعالماظعؿمالماظيتمسؾؼتمسؾكمبنيماظؿؿـقؾماظـؼابلمومدؾ ماظؿلقريم)إرارمعلري(. ممطة مم م م ممم م م ممم م ممممم م م ممم مم ممم م مم ممم ممم م مم مممم مم
م مدـة ماغؿكابف م)مت ماىدؼد ماظـؼابل ماظػرعم1001اظػرع معع مطؼطقعة مغػلف مضدم ماظذي )

اظـؼابلماظلابؼمملمتؿقانمأنمتزولمبػعؾمإسادةمإغؿاجماٌؿارداتماظلابؼةمغػلفاماٌؿؿـؾةم
كمحؼماظؿؿـقؾماظـؼابل،متغقريمظمماالدؿػادةمعـماظرتضقاتماظلرؼعةممبفردمايصقلمسؾ

اظؼقاممباٌفؿاتماظؿؿـقؾقةموماالدؿػادةمعـمتقزقػمأحدممعـصبماظعؿؾ،ماالدؿػادةمعـ
ماألصقلمأوماظػروعمضؿـماٌؤدلةمومضؿـمشريػامعـمعؤدلاتماجملؿع.

 مضدرةم مسدم مظم مصريى ماٌلؿفقبني ماٌلؿكدعني مًطابات ماظـاغل ماالواه أعا
مظممتدغلماٌشارطةم مطاصقا اظؾؾدؼاتمسؾكماظؿأثريماإلرمابلمسؾكماٌلؿقيماحملؾلمدؾؾا
االغؿكابقة،مصػلماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمتؾعبمااظقالؼةامدورامأطـرمأػؿقةمعـمااظؾؾدؼةا،م

مػل مغػلفممومسؾقفمصاالغؿكاباتماحملؾقةمعا ماظشلء إالمجمردمعألمظػراغمرمبمعؾؤه.
ؼؼالمسـمسدممضدرةماظـؼابةمسؾكماظؿأثريماإلرمابلمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةمظممزؾمتـاعلم
اظزبقغقةمومظممزؾمسدممضدرةماٌؤدلةمسؾكمعقاجفةمتؾعاتماٌـاصلةماظيتمتفددمخمؿؾػم

ماظ محاظة ماٌؾققثني متصرزمات محلب ماظؿقجف مػذا مؼػلر مصقفا. ماظعؿؾ عالضةمعـاصب
مماظعدائقةمبنيماٌـؿكمبمواٌـؿمكبموماظيتمترتجؿمإعامظممسدمماظؼدرةمسؾكماظؿؽػؾممبطاظبم ممم م مم مم ممممم مم ممممممممممم مم ممممممم م ممم مممممم م ممممممم  معم مممممم مممممممممم
اظـاخؾنيمأومترتجؿمظمماالبؿعادمسـمزرفماظـاخؾنيمبعدماظؿؿؿعمبصػةماٌؿـؾماظـقابل،م



معلؿكدعومتمرمؼػمقؾمورممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقة مم مم مم م ممم مم مم مممم م م مم مم م ممم مممم ممم ممم مم م مم مممم م م م مم  مم  م  م  مم م م م مم  م
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عامػلمإالمعؤدلةمم،أوماٌؿـؾماظـؼابل.ماظؾؾدؼةمظممغظرمػذاماالواهماٌـؿكبماحملؾل
مااظربوجقاتاممقارعموػرانمامومتؼدمذفاداتماٌقالدمامومتـظػمامذمإدارؼةمامتؼدم

ألصقابماظـػقذ،مومغؼابةماٌؤدلةماظصـاسقةماظؼرؼؾةمعـمزرفماإلراراتمم)اٌشارؼع(
اٌلريةمعامػلمإالمصقرةمعصغرةمظؾؿفؾسماظشعيبماظؾؾديماظذيمالمميؽـفمصعؾمذلءم

 بدونمعقاصؼةماماألعنيماظعامامهلا.

ممممممم مؼصرحمأحدماظعؿما ممم مم ممقمؿ،مم ؾممممممغملم)معمم مدـة(مضائالم: 91م م

م ماظؾؾدؼة مأن مؼعؾم ماظؽل مسؾىممعا" مو"ادلقممومم اظمم ومتؼدر مإدارة مػيمجمرد مممم و م م مم مم مم م م م م م م م ر"مم

مادلدغقة ماحلاظة متـظقفموػران،ممظقسمإالمذكصمعؽؾفمبؿـظقم ػذوامو

م وجمم زم مظؾقصولمسؾىمذفادةمتدصعممالزم،مأذقاءمعؽاغشميفموػرانمم اظرذوة

م مو مؼوعني ميف ممالزمعقالد موػران مبـػلك، محقك معمومدمكمةتـظف م  م  م  مادلريممم  و

م مظو مؼؿػرج. مطان مادلدغقة ماحلاظة متمؼـظؿوا ماظـاس مم برك م مم ممم م م مضقؿةمم ظمم ومم متعرف ي

ماظشعيبماظؾؾدؼة ماجملؾس م)أسضاء ماظـاس ماظؽل. مؼعرصفا ماظصورة مظؽن ،

م مترذقوا مصمم عمم دمم كمم ؼممباهاظؾؾدي( م و م مم ممم فمم قمم ظمم ومم متم، مم طقؿا مم م مام شمم ماجملؾس ظؾؾديموف

مم تشوفماظـؼابةمتام مم م ممم مممم م م م ورممم قؾممم ؼػمم رمم تممم عمم مممم ،ماظـؼابقونمتاسـامعامؼمم ممم م مم مم م م م ممم م وامعامؼمم ـمم كمم لممممم ممم وامومظيمم دمم رمم ؾمممم

م اشمم بم م قهمم م ادلدؼرمؼممم مم م م م وتمم ػممم  ".مم

 متـؾمحاظةماظؿفدؼدماٌؾاذرموماظدائؿةمظؾؿـاصبماظعؿؾمدؾؾامياظةماظعزوفمسـم
اٌشارطةماالغؿكابقة،مصاٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمومبػعؾماٌـاصلةماٌػروضةمعـمررفم
ماٌقجقدةم ماٌفـقة مظؾؿلارات ماضماؼةا مبقجقد ماالغطؾاع متعطل مال ماًاصة اٌؤدلات

مدققماظع مرطقد مصقاظة مسؾقف مو متعؿربانمداخؾفا ماظؾـققؼة ساعؾلمسدممسـمؿؾمواظؾطاظة
ماظؿفدؼ محاالت مإشم مؼضاصان موادؿؼرار ماٌؾقعات مظضعػ مغؿقفة ماٌؾاذر معـمد اًقف

ماظؿؼـق مااظؾطاظة مةإسالن مؼعؿرب ما. مأنمأحدى ماًصقص، مػذا مظم ماٌلؿفقبة اإلرارات
طاعماظعاممحاظةماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمترؼػقؾقرمعامػلمإالممنقذجمعصغرمياظةماظؼ

ملمؼعدمعرتؾطامبضؿانمعـصبماظعؿؾمومضؿانممػذاماألخريوأنمم،ظمماىزائراظصـاسلم
مطؿؾفمسؾكماظؽـزمحقلم مإشممعا مرجعـا ماٌفينمؼؿؼاسدمتام.مإذا ذؾفمحاظةمغفاؼةماٌلار

ماظعؿقعقةم ماظصـاسقة ماٌؤدلة مظم ماٌلؿكدعني مبني معقجقدا مطان ماظذي ماجؿؿاسل سؼد
صرادماٌؤدلةمسـمحؼقضفؿماظلقادقةمظممعؼابؾمايصقلمسؾكمواظدوظة،مؼؿـازلممبقجؾفمأ

ماضؿصادم ما محاظة مضؿـ ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماٌؤدلة مظم مصاظعؿؾ ماالجؿؿاسقة، ايؼقق
غظرامظرتاجعمأومزوالمأوماظعؼدماظلققامملمؼعدمعرادصامظقجقدمػذاماظـقعمعـماظؿقاظػم

معرط موزوال ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماٌؤدلة ماظعاعؾمزؼة معاممظصـاسلماظؾذاناعرطزؼة طـريا
ماظؿصققحم مخمطط متطؾقؼ مضؾؾ ماظرمسل ماإلؼدؼقظقجل ماًطاب ممترؼر مصاسؾل عـال

 اهلقؽؾل.م
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ظممحاجةمظؾؿؤدلةمظممػذهماياظةم)حلبمتصرزماتماٌؾققثني(مملمتعدمااظدوظةام
مظؾلؾؿم ماظضاعـ ماظؿقاظػ مظؾـاء ماظصـاسل مظؾعاعؾ محباجة مال مو ماظعؿقعقة اظصـاسقة

م مظؽقن متغقمرتاالجؿؿاسل، معضاعقـف مممم م مممممم ماظذؼـممم معـ مباظضرورة مظقلقا ماىدد مصاسؾقف و
مسؾكماألضؾمالم مأنمغلؾؿفؿ ماظعؿقعقةمسؾكماسؿؾار ماظصـاسقة ؼؿقاجدونمضؿـمباٌؤدلة

وغظرامظرتاجعمغلؾةماٌؿقاجدؼـمم،بصػةمخاصةم6332متـؾماظـلؾةمغػلفامدابؼامضؾؾم
 .15ضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمبصػةمساعةمحاظقا

مممأحدماظعؿمالم)ؼصرحم ممممممم م مدـة(:م91م

ػلمتعؿؼدمأنماالغؿكاباتمدؿعطقكماظػرصةمظؾقصولمسؾىمعـصبمسؿلمامم

م إنمرردتمأومدرحت.مطلمواحدمراهمؼضربمسؾىمعم مم مم مم م م م مممم مم م مم مم م ممم م م م مم ممم م م م مم و...ومحؿىمواحدمم ؿمم قمم ؾمم صمم

م عاسم م قكمم بممم هممم اظمم ؾمم ؾممم مومم مؼا م . م مم م م ؼحمم م ظيمرممم م م ماظؾمم صممم تمم رمم ػمم م قه. ممم مم مضؾقلميفمادلؤدلةمحؿىمم قعمراه

م ؼفؿهمػذاماظشيء.مظيمخرجوامدممواحدمعنمادلـؿكؾنيمعا ممم م م م مم مممم م م ممممم م مم م م م ؼؾمم م ارمم راػمممdépartمم

م مسمؾمؾماظمهممؼعاغوامومحؿىمواحدمعام م مم  م بفمم...ضمم م  ممممم م مممم يمسالهمغممم وظمم م م ورمم ػممم واظدؼك.ممم ممم حمم رمممم يمؼمم

م اغمم رم ممم يمداطنميفمضمم مم م مم م يميفماظػوضويمعـذمثالثنيمساممذمم بمم رممم مم مم مم مم م مم م م مم م م م ممممم م ونمظيمسمم ؽممم مم ممم م ومبممم اظممم البمم م؟م يممم

م".ممممحؿىمواحد،موجتيمأغتمتؼوظيماظؾؾدؼة

 مسؾكم ماظػلاد مو ماحمللقبقة ماظرذقة، ماغؿشار محقل ماإلسالعل ماًطاب ميـؾ
علؿقىماٌـؿكؾنيماحملؾنيمومسؾكماظعدؼدمعـماهلقؽاتماٌـؿكؾةماظعاعؾماظرابعماظذيم
ممؼـريهمخطابماإلرارات،مأسقانماظؿقؽؿموماظعؿمال،موػلمأؼضامحاالتمالمؼؽادمخطابم مم م مممم ممم مم م مم ممم مممم م ممم م ممممممممم م م ممممم ممم ممم م مممم م ممم مم م ممم مم

ؼابلمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةماظصـاسقةماٌلؿكدعنيماٌؾققثنيمؼلؿـينمعـفاماظؿؿـقؾماظـ
معـم)ماٌـؿكبماحملؾلمضؿـمصقرةممنطقةماظعؿقعقة.مؼؼدمماٌلؿفقبقن المتؿغريمطـريا

:مصردمبالمعؾادئمأخالضقة،مذومعلؿقىمتعؾقؿلمحمدود،مإشممأخر(مطؿامؼؾلعلؿفقبم
معرتشلم مصقفا، محصؿف مظريصع ماظؿـؿقؼة ماٌشارؼع معـ ماالدؿػادة مسـ مؼؾقث اغؿفازي،

 ـمعصايفماًاصة.موؼؾقثمس

مسؾكم مؼعؿؿدون ماظذؼـ ماٌلؿفقبني مخطابات مظم ممنطقة ماظصقرة مػذه متؽقن تؽاد
متؿداوظفاٌعؾقعاتماٌؼدعةمعـمررفماىرائدماظققعقةماً ا،ماألرصػةاماصةمومسؾكمعا
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مم  مشاؼة مإشم ماىزائر مظم ماظعاعؾة ماظقد مبـقة متغري مظم مضراءة مبقؼعؼقب مأضمد مخمططاتمم1009ؼؼدم مأن مؼعؿرب و
تػؿتموماغفقارمبـقةماظعؿؾمم-6اظؿصققحماهلقؽؾلمأومجدتمراػـامجدؼدامظؾـقةماظقدماظعاعؾةمتؿؾكصمصقؿامؼؾلم:م

قدماظعاعؾةموممنقماظعؿؾماإلداريموماظعؿؾمشريماٌصرحماٌأجقرماظعؿقعل،مخقصصةماظشغؾماظذيمأصؾحمؼقزػمثؾـلماظ
بؾمتؿعداػامإشممم1009بف.مضراءتـامظـؿائجمهؼقؼاتماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمتؾنيمأنمػذهماظـؿقفةمالمتؿقضػمسـدم

م.ممأغظرماٌرجعماظؿاظلم:1060شاؼةم
Bouyacoub, Ahmed, « Emploi et croissance en Algérie 1990-2003 », In Musette Mohamed 

Saib et Hammouda Nacer Edinne, La question de l’emploi au Maghreb central, Alger, Cread, 

2006, pp. 137- 150. 
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مؼؾل:م متؽقنممنطقةمػلماألخرىمطؿا متؽاد ماظـؼابلموصؼمصقرة مظمماظقضتمذاتف وتؼدم
مسـم ماظـظر مبغض ماظرتضقة مسؾك مظؾقصقل ماظـؼابل ماظؿؿـقؾ مؼلؿغؾ ماغؿفازي، اظـؼابل
معؽاغؿفم معـ مؼػاوض ماظعؿمال، ممبشاطؾ مظف مسالضة موال مباظعؿؾ مظف مسالضة مال مممممماٌؤػالت، مم م مم م ممممم م م ممممم م م م مم م م ممم ممم م م م مم م مممممم ممم ممم م م م م م م م م ممم

بقغقةمععماإلراراتماظعؾقامطمظممسالضاتمزطـؼابلمظؾؿؿقضعمظممحمقطمؼلؿحمظفمباالذمرا
 ومظؾقصقلمسؾكمخمؿؾػماعؿقازاتماٌؿؽـة.ممظؾؿؤدلةم

معمم ممملؿفقمبقنمخطابامؼربطقنمعـمخالهلاماٌؿارداتماٌمدمغمقةمضؿـمػذهماظصقرةمؼـؿجماٌ مممم  مم مممممممم م م مم ممم مم مممممممم م مم ممعممم مم
مممغمممممباٌقاضػماظدؼـقةماظيتمؼؿؿماظؾفقءمإظقفامظؿربؼرماٌؿارداتمأوماًطابات،محبقثمؼمؼدمم مم مم م مممم م مممممم مم ممممممممم ممممم ممممممم ممممممممم مممممممممممم مممممم

مظم ماٌشارطة مسدمممسدم متػرض مدؼـقة مظـظرة مادؿفابة مأغف مسؾك ماالغؿكابل اظؿصقؼت
مايؿؾةم مظم مؼؼدم مطان معا مسؽس مثؾقت محاظة مظم مألغف ماألصراد ماخؿقار معلؤوظقة هؿؾ

مسؾ مدققادب ماهلل ما مصإن مواالغؿكابقة مظفا، معـقف ماظذي ماظصقت مصاحب تصؾحمقفا
م ماظطرحوضػ معمػذا مو ماظػلاد مظم معشارطة ما مجمرد ماالغؿكابقة مسؾكماٌشارطة لاسدة

 تقدعفا.

 دـةم:م21ؼصرحمأحدماإلراراتماٌلؿفقبةم

مم تمم ومم صما ماظؼقاعة،مـامجيبمأنمؼؽونمعلؤوظقةمألن مؼوم مسؾقه اهللمدققادؾـا

مظذام مضؾلمأنمغـؿكبمسؾقفم. مسؾىمأذكاصمجيبمأنمغعرصفم مػومذفادة

ميفمطـريمعنماألحقانمالمأغؿكبمألغينمالمأسرصفم".

مممطؿامؼصرحمأحدماظعؿمالم) ممممممم م ممم مم مدـة(:م21ممممم

م متما مم ظي م م ورمم ػمم مخاؼمم مسؾقه ممم ي م م م مم م مؼمم نمم مرذوة، متاع مم ، م مم م م م م مم م م اظشممم رمم ؿمم عمم ؼممم سمم ومم قمم م ارمم ؽممم موؼمم مم ة م مم سمم ومم قمم

م سؾىمصم م م مطمم قممم اظمم وممم م و. م م ارمم شمم تممم شمقػامم مبممم كمم مم و م اشمم مم يماظـاسمتمم م مم ممم م ورمم ػمم ماظـاسمسمم م يمو م م مم ممم م م م ابمم ؾمم مم ممم فممم اظمم

م اخلمم بم م اغمم قمم  ممممةمومحؿىمواحدمعامحيادؾفم.ماظػوطمأعاغةمأعامماهلل".م

 اايؼمظمماالغؿكابموماظرتذحامظمماٌرتؾةماًاعلةممعلؿكدعقمترؼػقؾقرممعمػممعمـممعمصم
صـػمجمؿؿعم،مو% 31واألخريةمظممترتقبمايؼققماٌؼرتحةمسؾكماٌلؿفقبنيمبـلؾةم

اظؾقثمذاتفمايؼمظمماظعؿؾموايؼمظمماظلؽـماٌرتؾؿنيماألوشمموماظـاغقةمبـلؾةمتؿفاوزم
تارطاماٌرتؾةماظـاظـةمم،مظممحنيماحؿؾماايؼمظممحرؼةماظؿعؾرياماٌرتؾةماظرابعة% 13

 ظؾـمامظؾقؼمظممايؿاؼةماالجؿؿاسقةا.م

 مبنيمادلوارـةماالجؿؿاسقةمومادلوارـةماظلقادقةم.9.1

م مميؽـ مػذهمضقظفعا ماظلؽـمممممحقل مظم مايؼ مو ماظعؿؾ مظم مايؼ مأن مػق مممممماظـؿائج
عـظقعةمميـالنماىذعماألدادلمظممػذانماٌطؾؾانمطاهلؿاموماظؿفدؼداتماظيتمميؽـمأنمؼ

ظممحنيممتـؾماالغؿكاباتمواٌشارطةمم،ايؼققمومعـظقعةمايرطةماٌطؾؾقةماالجؿؿاسقة
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مالم ماٌؤدلة. معلؿكدعل ماػؿؿاعات مأخر ماالغؿكاب مأو ماظرتذح مخالل معـ مدقاء صقفا
م)اٌقارـةم مايؼقق معـ ماظلؽـ مو ماظعؿؾ مظم مايؼ مترؼػقؾقر معلؿكدعل معقاضػ تعؿرب

مسؾ مايصقل مميؽـ ماظيت ماظرتذحماالجؿؿاسقة( مظم مايؼ معـ ماالدؿػادة مبقادطة قفا
واالغؿكابم)اٌقارـةماظلقادقة(،مومػذهماٌقاضػماظيتمتػصؾمبنيمذؽؾلماٌقارـةماظيتم
المميؽـمأنمتػلرمسؾكمأغفاماغؼصموسلام)غظرةمذمؾقؼةمظألعقر(موإمنامػلمهصقؾم

ماالجؿؿاسقة ماٌطؾؾقة مايرطة مٌؽاغة مايم16حاصؾ مسـ معـػصؾة متؽقن متؽاد رطةماظيت
 اٌطؾؾقةماظلقادقة.

عـػصؾةموعـؼلؿةمإشممظؾرتتقبمسؾكماٌلؿكدعنيمتؿفؾكمعـظقعةمايؼققماٌؼرتحةم
ماظعؿؾ، مظم مصايؼ مبقـفؿا، مدؾؾقة مسالضة مال ماظلؽمسائؾؿني مظم مظممايؼ مايؼ م مو ـ

ماالجؿؿاسقةمط مظؾؿقارـةماالجؿؿاسقةشايؿاؼة ماٌطؾؾقة الممترممؽؾمعـمأذؽالمايرطة
ماظؿعمسربممماردةممتر ماظرتذحمطشؽؾمعـمايؼمظممحرؼة ؾري،مايؼمظمماالغؿكابمو

ممأذؽالماٌقارـةماظلقادقة.

مممؼصرحمأحدماظعؿمالم) ممممممم م ممم مم مدـة(ماٌؾققثنيمعاؼؾل: 22م

ممم همسـدعامغـؿكبمدـقصلمسؾىماظلؽن،مأمػلمتعؿؼدمأغا م م م مممم مم مم م م مم مم م م مم ممم م م م م قبمم فمممم يمؼمم ظممم م اظلممم مةم ـمم ؽممم

متم مادلعرصة مم ػو م م م م ممم م م اسمم مظممم كمم مم و م افمم ؿمم ؽمم مظيمخممم مو مظقسماالغؿكاب، م و م م مم م م م م مم مم م مم م ممم م قكمم ؾمم سـدممم ممام دمم خممم

ما.ومعشيماظػوطماظدوظةمػوماظوادطة

ماإلراراتم ماٌلؿفقب ماظعاعؾ مخطاب مررف معـ مسـف ماٌعرب ماظؿؿـؾ مػذا ؼؿؼادؿ
م ماٌلؿفقبة ماخصأؼضا مباظـلؾة ماألوظقؼة مأن مؼعؿربون مسـدعا ماظعاديامقصا ظؾفزائري

حاظقامػقمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾمدائؿمظمماظؼطاعماظعؿقعلمومايصقلمسؾكماظلؽـم
ظممحنيمالمتعدواماٌشارطةمظمماالغؿكاباتمم،واالدؿػادةمعـمعـظقعةمايؿاؼةماالجؿؿاسقة

إالمصرصةمظؾقصقلمسؾكمعـقةمتأرريمصـادؼؼماالغؿكابقةمأومعـقةمعراضؾةماالغؿكاباتم
ماألحزابم مبعض مأو ماٌرتذقة ماظشكصقات مبعض ماألحقان مبعض مظم متقزسفا اظيت

ماظلقادقة.

مضائالم:مدـة(م11)ماٌلؿفقبةؼصرحمأحدماإلراراتم

                                                                                                                                        
اراتماالضؿصادؼةموماإلدارؼةمهؿؽرمغؼابةماإلهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼنيمعؼعدماظؿقدثمبادؿمخمؿؾػماظـشم16

مأنم مإشم ماظلقادل مظؾؿعدد مغػلف مظؾؿارؼخ متارسمف مؼعقد ماظـؼابل ماظؿعدد مأن مرشؿ مو ماظـالثقة، مظؼاءات ماغعؼاد أثـاء
االسرتافماظػعؾلمعـمخاللماىؾقسمسؾكمراوظةماظؿػاوضمظممجؾلاتماظـالثقةم)مايؽقعة،مأربابماظعؿؾ،ماظـؼابة(م

ممؽمالمميـؾمػاجلامظألحزابماٌؿقاجدةمظمماظغرصةماظلػؾك،ممبعـكمأغـامضمؾؿاممغؾقظمالمؼزالمشريمعقجقد،مطؿامأنمذظ م مممممممم ممممممم ممم مم م ممم ممممممممممم مممم ممممممم ممم م مممم م مم مم مم مم مم
تضاعـامعامبنيماظلقادلموماظـؼابل،مصالمأحزابماإلتالفمتدسقمإشممتقدقعماظشراطةماالجؿؿاسقةمومالمباضلماألحزابم

ملماٌؿقاجدمظمماظلؾطة.ومطأنماظلقادلموماالجؿؿاسلمعـػصؾنيممتاعامأومظـؼؾمأنماالجؿؿاسلمعـمصالحقاتماظلقاد
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ادلؿـؾنيمألنماظـؿائجميفمطـريمماخؿقاراالغؿكاباتمباظـلؾةمظؾعدؼدمعنماظـاسمالمتعينم"

م مظؾػوز، مؼرتذح معن مػـاك معلؾؼا، محمدد ماألحقان ميفمعن مظقلاػم مؼرتذح معن ػـاك

مزظـاماظعرسمو معا ماالغؿكاباتمظؾقصولمسؾىمعـقةمتأرريماظصـدوق. ػـاكمعنمؼغؿـم

م مبعقدؼنيف ماحلؼقؼقة.ماجلزائر ماالغؿكابات معنممسن معلؿػقد مواحد طل

مغؿغـىم ماظيت ماظشؽؾقة ماظدميؼرارقة مػي ماحلؼقؼي مواخلادر االغؿكابات

ما.بفا

ماألوظقؼا مظػؽرة مصقعقد ماٌلؿفقب ماظـاغل ماإلرار ماىزائرممممممأعا معشاطؾ مأن مظقؤطد ت
ػؿامإحدىمأػؿماالجؿؿاسلماظعؿؾماظدائؿموماظلؽـمؿـصبما،ممصاععروصةمومعؿػؼمسؾقفا

ممتـالتم متراػا معقارـة ماظصقققة، ماٌقارـة مظضؿان مضؿاغفا مرمب ماظيت األوظقؼات
اٌؾققثنيمااجؿؿاسقةامظقلتمباظضرورةمعقارـةمدقادقةمومظقلتمباظضرورةمغؿاجامهلا.م

صؽرةماماظدوظةماالجؿؿاسقةمامأومادوظةمايؿاؼةمؼعطلمعـؾمػذاماظؿصرؼحماالغطؾاعمأنم
خاللمدـقاتماظلؾعقـاتموماظـؿاغقـقاتمعـماظؼرنماٌاضلمعاممامطؿامسرصتاالجؿؿاسقة

متزالممتـؾماٌرجعقةمومطأغفامهاولماظعقدةمإشمماظـؿقذجماظلابؼ.م

عامتزالمصؽرةماٌطاظؾةمبايؼققماالجؿؿاسقةمبادؿعؿالمايؼماالغؿكابلمشريمعؿؾؾقرةم
ماظعؿمالم ماًطابات مدمؾؾ مسـدعا مو ماٌلؿفقبني، مخطابات معـ ماظعدؼد معلؿقى ممسؾك ممممم م م مممم م مم م مم م ممممم م مم م م ممم مم ممم م مممم م م م مم ممممممم م ممم مم م مممممم

مااظؾع متؿفؾكمظـا ماإلرارات ماالغؿكاباتموأو ماظلقادقةاميظة معـػصؾةممتاعامؾة طأغفا
ماالغ ماالجؿؿاسقةا،مو مإالمهصقؾمسـمااظؾعؾة مظقلا مععا مػؿا ماٌـؿكؾنيمأو ؿكاباتمأو

سؾقفمصاٌشارطةمومظقسماهلقؽةماظـاخؾةمهلؿا،مومحاصؾمٌامترؼدهمااإلرادةماظعاظقامظؾدوظةا
مصؼط. مغلؾة مأو مرضؿ مجمرد متؽقغا مأن متعدو مال مؼؼقؿفؿامماالغؿكابقة ماظيت ماظعالضة إن

مااظؿؿـقؾماظـؼابلاممناٌؾققثق مأو ماظلقادلا معـمااظؿؿـقؾم ماٌعؾـة عـمخاللمعقاضػفؿ
مظؿعؼدم ماالغؿكابل ماظػعؾ معـ ماٌقاضػ مهؾقؾ متعدد معؤطدة ماألدؽؾة معـ ماظعدؼد تطرح

ماظعالضةمباٌؿارداتماظلقادقةمظمااظػضاءماظعؿقعلا.م

لابمضؿـفماٌؾققثنيمصرصةمظالغؿمميـؾمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماظذيمؼقجد
ماالجؿؿاسنيو مغؿماالغدعاج مأن مباظضرورة مؼعين مال مذظؽ ماغدعاجاموظؽـ مدقؽقن مذظؽ اج

ماظػعؾم معـ مإرمابقة معقاضػ مباظضرورة مؼعين مال مو ماالغؿكابقة ماظعؿؾقات مظم دقادقا
مظقسمراجعامياظةماماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةم امحمؾماظدرادةاالغؿكابل،مومػذا

مدقادل موسل مإشم مؼؤدي معفين م)وسل معـم!صؼط ماظعدؼد مبـاػا ماظيت مظؾؼراءة مإمنا مو )
مبنيم مؼرتاوح ماظذي مواظـؼابلا ماظلقادل ماالغؿكابل ماظػعؾ ماواضع محقل اٌلؿفقبني

ماغؿفازؼةماإلدارة،ماغؿفازؼةماٌرتذقنيموماغؿفازؼةماألحزابماظلقادقة.
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ماٌـاضشاتم مصضاءات مضؾة مو ماظزعـ مظم ماحملدودة ماالغؿكابقة ماٌقادؿ مجعؾت ظؼد
م مظم ماالماظلقادقة مأغفؿ ماألحقان معـ مطـري مظم مؼصرحقن ماظـاخؾني ماظعؿقعلا ااظػضاء

م مو مرؤداءػاا معـ ماظعدؼد مأمساء مو ماألحزاب معـ ماظعدؼد مأمساء مؼعرصقنمؼعرصقن ال
موجدتم-براجمفا ماظـؿائجمم-إن مسـ ماإلسالن ممبفرد مأغف مو ماالغؿكابات، مصرتة إال

ماٌؿارداتماياظقة ظؾػاسؾنيماظلقادقنيممتـؿفلماٌلرحقةماظلقادقةام)خطابمإرار(.
سؾكماٌلؿقىماحملؾلمومسؾكماٌلؿقىماظقرينمومحصرماظـشاراتمظممااٌقادؿماحملددم
عـمررفماظرزغاعةماظؼاغقغقةامتعطلماالغطؾاعمأنماظػعؾماظلقادلمعرػقنمبأجـدةمذؽؾقةم

مالمأطـر.

م مترؼػقؾقر مأنماٌلؿفقبنيمعـمعؤدلة مػق مإظقف مبـلؾةمعامرمبماإلذارة ؼعؿؼدونم
مأنماظؾطماظنيماٌؿقاجدؼـمم30% ممم ممممممم م مم ممممم المؼـؿكؾقنمألنممفاصقمقنسؾكمعلؿقىماألحقاءماظيتمؼؼقؿمم

ممحاظةماظؾطاظةمطؿامؼعمرصفاماٌلؿفقبقنم)سدممايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾمدائؿمظمماظؼطاعم مم ممممم ممممممم مم مم م مممم مم مم مم م ممممم ممم مممم مم ممممم مممممم مم ممممم مممممممم
مسؾكم محمػزا مأو مداصعا مظقلت ماالجؿؿاسقة( مايؿاؼة مظـظام ماالغؿؿاء مؼضؿـ اظعؿقعل

أوم اػذاماألخريماظذيمإذاماضاعمظمماظعؿؾ،االغؿكابمبلؾبماغعداممحؼمممماردةمحؼ
مإ مأضصلمعـف مماٌلؿكدعقنماياظققنحؿكمذا مأؼضابمدقؤديظممترؼػقؾقر بـلؾةم)م17فؿ

م31% م( ماٌشارطة متطرحمإشممسدم ماياظقة ماظـؿقفة مإن ماظؼادعة. ماالغؿكابقة ظمماٌقاسقد
مكابامطظرفإذؽاظقةمعدىموجقدمسالضةمدؾؾقةمبنيمزرفمااظعؿؾامومزرفماماالغؿ

مة.ظؿقدؼدماٌقاضػمعـماٌقارـ

ممUGTAمغلبمضعقػةمظالخنراطميفماألحزاب،ماجلؿعقاتمومغؼابة 3.1.

م ماالغؿكابات مظم ماٌشارطة مربط مميؽـ ماظلقادقةمبـلب ماألحزاب مضؿـ اظؿقاجد
مػذااو مو ماٌفـقة ماظـؼابات مو ماظقضعقىؿعقات مؼعطقان مأن مبإعؽاغفؿا اٌعاغلممؿان

اظـؼابلمترصقؾقرمومظؾعالضةمععماظلقادلموماٌؾؿقدةمظؾقاظةماالغدعاجماٌفينمٌلؿكدعل
غلبماٌشارطةمظمماٌقاسقدماالغؿكابقةموضعقةمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعل.معـمخاللم
أنمتـريمإذؽاظقةمغلبماالذمراطمظممخمؿؾػماظؿـظقؿاتماٌعرتفمبفامميؽـماٌكؿؾػةم

مد مطاغت مدقاء م)ايرمسقا مثؼاصقة مو ماجؿؿاسقة ماظلقادل(، م)األحزاب رطةمقادقة
ضدمربطماظعالضةماظلؾؾقةمبقـفؿامأومباالسؿؿادمسؾكمإحداػؿامماىؿعقؼة(مأوماظـؼابقة،مألن

م.مؼؽقنمدؾقالمظػفؿماظعالضةمبنيماٌؿغريؼـ

مسؾكمجمؿؿعماظؾقثمسـمغلؾةم ماظيتممتممترؼرػا مأنمغؿلاءلمظمماالدؿؿارة ارتأؼـا
ماظعؿم ممممم اذمراط م ممم ماىؿعقاتمم ماظلقادقة، ماألحزاب مظم ماإلرارات مو ماظؿقؽؿ مأسقان ال،

                                                                                                                                        
اظلؤالماظذيمررحمطانم:مإذاممتمتلرزمؽمعـماٌؤدلةماظصـاسقةمػؾمدؿـؿكبم؟مغعؿم/مالم/مالمإجابةمظلمحقلمم17

مذظؽ.
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م مظؾعؿال ماظعام ماالهاد مغؼابة مظم مو ماظػؾؽؾقرؼة مأو ماظـؼاصقة .ماىزائرؼنياالجؿؿاسقة،
طشػمظـاماظؿقؾقؾماألوظلمظؾـؿائجمظإلحصائقةمأنمغلؾةماالذمراطمظممايرطةماىؿعقؼةم

،مظممحنيمالمتؿفاوزمغلؾةماالذمراطمظمماألحزابم%1ٌلؿكدعلمترؼػقؾقرمالمتؿفاوزم
مم،مأعممامغلؾةماالذمراطمظممغؼابةماالهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼنيمصفلم%6.21اظلقادقةم م ممم مممممم ممم ممممممممممممممم م ممممممممم مم ممم م ممممم ممممعم ممم
،مععماظؿقضقحمأنمسؿؾقةماضؿـاءمضلقؿةماالذمراطمتؿؿمبدونمدصعمحؼم%11ظممحدودم
ماالذمراط.

مررد ماظعالضة مأن ماظؿقؼقؼ مظـؿائج ماألوظقة ماظؼراءة ماٌشارطةمتعطل مغلؾة مبني ؼة
ماظلقادقة،م ماألحزاب مظم ماالذمراط مغلؾة مو مظؾؿلؿكدعني ماالغؿكابات مظم اظلقادقة
ايرطةماىؿعقؼةموماظـؼابقة،مومظمماظقضتمغػلفمتعطلماالغطؾاعمأنمدؾبمتدغلمغلبم

ماالغؿكابقةم ؿدغلمعلؿقؼاتماالذمراطمظممتـظقؿاتمااجملؿؿعماٌدغلمظمراجعاٌشارطة
مواظلقادلا.

طماالغطؾاعماألوظلمظممػذاماًصقصمباظعالضةماظيتمؼؼقؿفاماىدولماإلحصائلمؼرتؾ
ظؿقؾقؾماٌعطقاتماظؽؿقة،مصؿدغلمغلؾةماٌشارطةمظمماالغؿكاباتمتؿقاصؼمرردامععمغلؾةم
ماالغطؾاعم مػذا مدقادة مظؽـ ماظـؼابقة، مأو ماىؿعقؼة مايزبقة، ماظؿـظقؿات مظم االذمراط

ٌؿؽـموجقدػامبنيمظعالضةماحقلمامأطـرمعـمتـقؼرهمغؿاجماٌؼاربةماظؽؿقةمضدمؼؽقنمعضؾال
ماٌؿغريؼـ، مظمممػذؼـ ماٌشارطة مغلؾة مبني ماٌقجقدة ماظطردؼة ماظعالضة مأن ماصرتضـا صإذا

ماظعزوفم مػلماٌػلرمياظة ماظذطر مغلؾةماالذمراطمظمماظؿـظقؿاتمداظػة االغؿكاباتمو
مم ممسـماماٌشارطةماالغؿكابقةمامصإغـامدـلؾمؿم مم مممممممممممممم ممم مممم ممم مممممم غلؾةمملقة،مأيمأنمارتػاعبصقةماياظةماظعؽم

اٌشارطةماظلقادقةمظمماٌقاسقدماالغؿكابقةماظلابؼةمدظقؾمسؾكماذمراطماجملؿؿعمبـلؾةم
م.م18ععؿربةمظممعؤدلاتمتأرريماهلقؽةماظـاخؾةمومعـمورائفامااجملؿؿعا

ؼؤطدماظؿقؾقؾماظذيمأجرؼـاهمسؾكمعلؿقىماظؿصرزماتماظيتممتماإلدالءمبفامضؿـم
م مأجرؼت ماظيت ماظعالضةماٌؼابالت معشؽؾة مؼؿفاوز ماظطرح مأن مترؼػقؾقر معلؿكدعل عع

اظلؾؾقةمبنيمعؿغريؼـمغعؿؼدمأغفؿامعؿالزعنيمظمماظقػؾةماألوشم،مأالمومػؿامغلؾةماالذمراطم
مإنمغؿائجمم19ظمماظؿـظقؿاتمايزبقة،مايرطةماىؿعقؼة ماالغؿكابقة. ماٌشارطة مغلؾة و

                                                                                                                                        
طشػتمظـاماظدرادةماظيتمدؾؼماإلذارةمإظقفامحقلماالغؿكاباتماحملؾقةمظممثالثةموالؼاتمعـماظغربماىزائريمم18

ماظقالؼةمأسؾكمعـماظؾؾدؼةمعؼرمبؾدؼاتم:مغلؾةماٌشارطةماٌشم3وظمم ارطةماالغؿكابقةمظمماظؾؾدؼاتمشريماظؾؾدؼةمعؼر
اظقالؼةم،مطؿامأنمسددماظؼقائؿماإلغؿكابقةمظمماظؾؾدؼاتماألوشممأطـرمعـمسددماظؼقائؿمظمماظؾؾدؼاتمعؼرماظقالؼةم،مرشؿمأنم

ماٌ مغلؾة مبني ماظعالضة مصقفا. معـعدعا مؼؽقن مؼؽاد ماظلقادقة ماألحزاب معؽاتب مظممتقاجد ماظؿأرري مغلؾة مو شارطة
األحزابماظلقادقة،ماىؿعقاتموماظـؼاباتمومإنمطاغتماظعالضةمبقـفؿامرردؼةمإحصائقامصإغفامالمإالممتـؾمتػلريام

مضاصرا.م
أغظرمأسؿالمسؿرمدراسمومزبريمسروسمحقلمواقمايرطةماىؿعقؼةمظمماىزائرمومأغظرمإشممأسؿالمجابلمغاصرمم19

مقلمهؾقؾماظػعؾماالغؿكابلموماظػعؾماظـؼابل.حقلمايرطاتماالجؿؿاسقةمومح
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موماظعؿم مظؿصرزماتماإلرارات،مأسقانماظؿقؽؿ ممممممم هؾقؾـا مم م ممممم ممم ممم م مممم م ممم مم مم مأنماظعالضةمتؽادمممممممممم المتؽشػمظـا
تؽقنمعلؿؼؾةمبنيمعؿغرييماٌشارطةماالغؿكابقةمومغلبماالذمراطمومحؿكمسؾكمعلؿقىم

معؾدأمااظؿعارػامععماىؿعقات،ماألحزابموغؼابةماالهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼني.م

مظؾـؿائجماإلحصائقةمداظػةماظذطرمػق مأولمعامميؽـمأنمغلؿـؿففمعـمخاللمضراءتـا
حاظةمادؿؼاظةمتاعةمعـمظدنمجمؿؿعماظؾقثمعـماظـشاط،ماظؿقاجدمأوماالذمراطموجقدم

مؼؽشػ معا مبؼد ماظعاعؾ مػذا مو ماظلقادقة، ماألحزاب مؼؼقؿفاممظم ماظيت ماظعالضة ظـا
ممعلؿكدعق معع ماظدرادة محمؾ ماظلقادماٌؤدلة مسؿرػاماألحزاب مؼػقق مال ماظيت قة
20دـةم19اظلقادلم

،مبؼدرمعامتؽشػمظـامسـماظعالضةماظيتمتربطماٌلؿكدمماماٌقجقدم 
مهؾقؾم مذاتفاا. محد مظم مواظلقادة مااظلقادل مبـ ماٌأجقرا ماظعؿؾ مزرف ضؿـ
ماٌؾققثنيمؼؾقمـمأنماظعالضةمعرطؾةم مممماظؿصرزماتم)أيماالغؿؼالمعـماظؽؿلمإشمماظؽقػل( ممم ممم مممم م مم م مممم  م ممم مممم مم ممم ممم م مم م مم ممم م مم م ممممم مم م ممم م مم مم ممم

ما ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف مضؿـ ماظؿقاجد ماالغؿكابقة، ماٌشارطة ماالذمراطمبني مو ظعؿقعل
ماظـؼابل،ماىؿعقيمومايزبل.

م) مس.م مظؾعاعؾ مباظـلؾة ماظلقادقة ماألحزاب مظممم21متـؾ مصاذؾة موربة دـة(
ماظيتم مظإلغؼاذا ماإلدالعقة ماىؾفة ما موربة مؼؿذطر مؼزال معا ماألخري مصفذا اىزائر،

ؾطةا،معلارػامبنيمرادؼؽاظقةماًطابماإلدالعقيمومرادؼؽاظقةماظؾقثمسـمااظلمم كممعمرممعمقممعمتم
مررظمماظـ مضقاؼا محؿكماٌؿعارػقنمأول مطانماٌـكررقنمأو مضد ماظلقادلمحلبمو زاع

مميـؾماظعاعؾماٌؾققثممنقذجامظذظؽ،مصؼدمطانمعؿفؿامعـمررفممتصرزماتماٌؾققث.
وظمماظقضتمذاتفمملمم،6331 -6339خاللماظػرتةمماظشررةمبؿؼدؼؿماظقالءمظؾعؿؾماإلرػابل

مظؾقزبم ؼلؾؿماٌؾققثمذاتفمعـمإطراػاتماظقالءاتماظلابؼةماظيتمدؾؼمأنمسربمسـفا
مدقاءمعـمخاللماماظؾققةما،ماظؾؾاسمأوماًطاب.مؼصػمػذاماظعاعؾمايزبماظلقادل

مػمبـماماظشم ماماظذيمؼضرمومالمؼـػعمومؼصرحمضائالم:م كممغمقمممممممم

م قطماظؾيمأعنميفماهلمأوديمضقاؼاماجلؾفةماظلالعقةمطانماظشعبماظؾلام ممم مم م ممم ممممم ةمم رمم دمم

م اعمم تم م اظشممم م وخمم قممم مم ،مبمم م مغمنيعمم حمم صمم م اظدممم تمم ؾمم ؾمم ؼمم ماظؾيمم ومم سممم ماظشعبمة ممخمؾمصموممثنمطانمػو م م ممم م م م م مم م م م م م م  م م 

م اظرمضمققم م م  م  مخممظيمعاممم مظؾكارجمو ماألخرؼنمػربوا مواظو. م سـدوا م م م م م مم ممم مم م م م م م م م م م مم مم ممم م مم م م مأوالدػم.مم جمم رمم وا

مصقم ـمم عمم أم مبمؽمرميمفما م  م  مضممم  محاظقا مم بصح مم ممم م م م م اعمم م اػمم رممم م اؼمم بممم ممم معممم نيمم ـمم محؼقؼؿفم. م سؾى م مم م م مم مم م م م اشمم ؽممم مم

مم احلزبمظيمؼم م مم م م م م سؾىماظشعبمضممم سمم ومم قمم م م م م ممم م م اعممم م اشمم بممم م اظؽممم نيمم قمم ي"م)عـاضلمدابقميفمم دمم رممم

م(م.ظإلغؼاذاجلؾفةماإلدالعقةم

وربةمضؿـماماىؾفةماإلدالعقةمظإلغؼاذمامالمترتصمفمػذهمماظذياٌقضػماظلؾيبم
اظذيمدؾؼمومأنمغشطمظممصػقفمايزبمسؾكمعلؿقىمم-ؼؼؿصرمصؼطمسؾكماظعاعؾمغػلفم

                                                                                                                                        
20

مبابماظؿعددؼةماظلقادقةموماظـؼابقةمظمماىزائرمععؾـامغفاؼةمصرتةماألحادؼة.م6313صرباؼرمم19صؿحمددؿقرمم 
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م مسؾك مو ماإلدالعقةاايل ماظـؼابة ما مضؿـ ماٌؤدلة ماظؾاضلمم-علؿقى مإشم مؼؿعداه بؾ
مممصأحدماظعؿمالم)بنيمدقاءمطاغقامسؿاالمأومإرارات،ماٌلؿفق ممممممم م دـة(مؼعؿربمأنماظلقادةمم11مم

عؿـالمظرشؾةماظقاظدؼـمخطمأضمرمالمرمبماًقضمصقفمومػذاماٌقضػماٌعربمسـفمػقماما
معمامسممعمغممػمدممعمعممعمبمما مػماعممممعمامتمم ضممممممػمكماظزمم ؾممم اموظديما،مبقـؿامؼؿفـبمعؾققثمأخرمايدؼثمسـماظلقادةمؼمم

سؾكمعلؿقىمحقفمومسؾكممظإلغؼاذماإلدالعقةاألحزابماظلقادقةمومسـموربةماىؾفةم
معم مأغا ما ماظرؼب مؼـؿابف مبؿفؽؿ معصرحا ممتاعا، ماظصـاسقة ماٌؤدلة ممغمعلؿقى مممم مم م ممممم ممممممم مم م ممم مم مم مم م مممم م ممم ممم ممم مم م مممم م ممم ممم قظمم مػماتمممعمقدمم ظممػموما مم

مممخمارمقـملماظلقادةم ممم مممم م مم  م ؼؽمم دممم اظممعمومممػمؿممعمحممػمرممممعملمؼمم ـممػمعممعمدممعموممعمم ما.م

ػذاماإلرارمخطابمأحدماإلراراتمحقلمواضعماالذمراطمظمماألحزابمالمسمؿؾػمظمم
ماظؿفربةم مأن مؼعؿرب مصفق ماٌؤدلة، مظم ماظعؿمال مخطاب معع ماظققم مجزائر مظم ممممماظلقادقة مممم م مم م مممم مم مم م مم م مممم م م م ممممم م م مم م م م مم مممممم ممممم م م م ممم ممم مم

مأداس ممتـؾ ماحملؾ مظؾقزب موماظدعقؼة ماظـاس مساعة مظدى ماظلؾيب مماظعؿمالماٌقضػ مممم م
ماألحزابماظل مضؿـ ماظؿقاجد معـ ماظلؾؾقة ماٌقاضػ مػذه قادقةممسقتمباًصقص،مو

ظؾؿؿقضعمضؿـماألحزابماٌلؿاةماظػراغمؾـكبماالجؿؿاسقةماالغؿفازؼةامباشؿـاممصرصةمظا
مااظؽربىمأوماظصغرىا،موؼعؿربمػذاماإلرارماٌلؿفقبمأنماألداتذة،ماٌعؾؿني،ماظـؼابقني

اظذيمؼلعكمحاظقامظؿقؽؿمظمماظؼاسدةمايزبقةمبغقةموماٌؼاوظنيمػؿماظقجفماالجؿؿاسلم
م ماظعؿؾماالدؿػادة مؼشفد محني مظم ماالغؿكابات، ميظة متدرػا مضد ماظيت ماالعؿقازات عـ

مممماظلقادلمتراجعماظـكبموماإلراراتموماظعؿمالماظيتمدؾؼمأنمضمؾتمسؾكمساتؼفامعلارم مممم مممم مم مم مم مم مم ممم مم مم مممم مممممممم م مممم م ممممم م ممممم م ممممم م ممم مم
ماظؿـؿقةماظصـاسقةمدابؼا.م

مدـة(مضائال:م21)مؼصرحمػذاماإلرار

مم مبعدما مخصوصا ماظلقادقة ماألحزاب معن مخياصون ماظـاس مساعة أصؾح

اجلؾفةماالدالعقةمظإلغؼاذ،مظؽنميفماظوضتمذاتهمبدأتماالغؿفازؼةمجتربةم

ماألداتذة،م مادلعؾؿون، م مبدأ مو ماظلقادقة ماألحزاب معلؿوى مسؾى تظفر

ماحملؾيم مادللؿوى مسؾى ماحلزب مأػؿقة مؼؽؿشػون موادلؼاوظون ادلوزػون

ماظيتمغاضؾتمعنم ماظـكبماحلؼقؼقة ماإلراراتمو مصقه. معواضعفم وحيؿؾون

م ماجلزائر مبؼاء محاظقامأجل مؼراد معا معع متؿػق مال مألغفا مععزوظة واضػة

موظالضؿصاد".اظعؿوعقةمظؾؿؤدلةماظصـاسقةم

ماظلقادلمممم ماظعؿؾ محقل مخطابات معـ مسؾقف مهصؾـا معا مبني مغؼارن سـدعا
مظمماظؿقؼقؼماظذيمأجرؼـاهمحقلم واظـؼابلمظمماٌؤدلةمومبنيماظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفا

مععمايزبم مظممسالضؿف ماحملؾل ماظيتمدؾؼماٌـؿكب ماٌقاضػ اظلقادلمؼؿفؾكمتأطقد
ماألح معلؤوظل معـ ماظعدؼد مررف معـ مسـفا ماٌلؿقىماإلسالن مسؾك ماظلقادقة زاب

ماسؿؾارمماحملؾل، مدمق متؿفف ماٌـؿكؾني ممتـالت مو ممماردات مخطابات، مطاغت صإذا
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ماألعاطـم مضؿـ ماظؿؿقضع معـف ماظغرض مظؾرتذحا مضاغقغل مإرار ماجمرد ماظلقادل ايزب
مسؾماألوشممظمماظؼا مم ئؿةماٌرتذقة،مومإذا مممممممم مم م م ماظعدؼدمعـماٌـؿكؾنيمأنماالغؿكابمعـمعقضعممممممم ر

م ااالظؿزامماألؼدؼقظقجلامضدمضؾم ممممممم م ممممممم مممممممم ،متالذكمومتراجعمبػعؾمصشؾمومتراجعماألحزابمذاتممم
اعشارؼعماجملؿؿعام)خطابمإرارمداعلمظممايزبمجؾفةماظؿقرؼرماظقرين،موػران(،م

ماألح مظم ماالذمراط معـ ماٌقاضػ محقل ماٌلؿفقبني ماٌـقكمصإن مؼـققن ماظلقادقة زاب
مغػلف.

مدـة(: 11ؼصرحمأحدمأسقانماظؿقؽؿماٌلؿفقبنيم)

ممم "مطلمواحدميفمحزبمؼمم م م مم مم م مم مم م م ىمصمم ؾمم سممم سمم ومم قممم م وممم قماظو،مم قممم اظمم وممم م ،مشمFISمم سمقم صمممم اهمم رممم ةمم ومم دممم

موممRNDميم دمم غمم رمم أم م ومظيمسؾقهمحزبماظعؿمال. م مم م م م ممم م م م م م م مم م م مم مرممم ؼؾمم رمم م يمواحدمعا م مم م م م مم م م اػمم يمم رمم فمم ؼممم شمم

ماظؽم م وراء ممم م مم مبمم دمم رمم مم ي مبمم دمم ظمم وممم ممم دمم كمم ؼمممم اهمم مم و، م مبمم دمم ؼمممم اهمم مارض، مضطعة مم ي م م م مم م م م م م مدؽنمم  دممم ؼمممم اهمم ي

ماجؿؿاسي".مممم

ماظػلاد محاالت موؾل ماٌـؿكؾني، ماألحزاب، 21تشرتك
ماالغؿكاباتم  مضدرة مسدم و

مغلبم مصك ماظؾعض مبعضفا مسـ معلؿؼؾة مبطرؼؼة ماظؿأثري مظم ماٌعقش ماظقاضع متغقري سؾك
م ماسؿرب مصؾؼد ماالغؿكابقة، محمؾمم% 13اٌشارطة ماظعؿقعقة ماٌؤدلة معلؿكدعل عـ

راجعمظـمامطـرةماظقسقدماظؽاذبةمظلؾبموراءمتراجعماٌشارطةماالغؿكابقةمأنمااظدرادةم
ظألحزابا،مومػذهماظـلؾةماٌلفؾةمحقلمدورماٌقضػمعـماألحزابمظممتدغلماٌشارطةم

م مػذه مبداؼة مظم ماٌذطقرة ماظعـاصر مظؾاضل مباظـلؾة مغػلفا متؽقن متؽاد اظػؼرةماالغؿكابقة
)دورماٌـؿكؾني،مدورموؾلمحاالتماظػلادمومدورمسدممضدرةماالغؿكاباتمسؾكمتغقريم

ماظقاضعماٌعقشمظمماظؿأثريمدؾؾامسؾكمغلبماٌشارطة(.مم

ممحلبمعلؿكدعيمترؼػقؾورمم:مأدؾابمتـاضصمغلبمادلشارطةميفماالغؿكابات 7اجلدولمرضمم

ماجملؿوعمالمغعمم
م111م%12م%22مطـرةماظوسودماظؽاذبةمظؾؿـؿكب

م111م%11م%92مطـرةماظوسودماظؽاذبةمظألحزاب

م111م%12م%22مجتؾيمحاالتمصلادمادلـؿكؾني

م111م%92م%27ماالغؿكاباتمالمتغريمذقؽا

م111م%9.م%.7مسدمموسيمادلوارنمباالغؿكابات

                                                                                                                                        
مإجراءمممتم21 مسشقة ماحملؾقني مظؾؿـؿكؾني ماظؼضائقة ماٌؿابعة مظظاػرة ماظصقػقة ماٌعاىة محقل مصقػل معؾػ إسداد

م معـماىرائدماظقرـقةماظؿاظقة:مجرؼدةماًربماظققعقة،مجرؼدمم1061غقصؿربمم13االغؿكاباتماحملؾقةمظققم اغطالضا
م.El Watanومجرؼدةم le quotidien d’Oranاظشروقماظققعقة،مجرؼدةم
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مضؿـم ماظعؿؾ محباظة ماظلقادقة ماألحزاب معـ ماٌلؿكدعني معقاضػ مربط محاوظـا إذا
اظعؿؾماٌأجقرمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمندمأنماٌلؿكدعنيمظممترؼػقؾقرمميؾؽقنم
مظمم ماظلقادقةا ماألحزاب مررف معـ ماٌؼرتحة ماظلقادقة ماظرباعج ما معـ مدؾؾقة عقاضػ

علؿكدعقماٌؤدلةمأنماظرباعجماٌؼرتحةمعـمماٌقاسقدماالغؿكابقةماٌكؿؾػ،محبقثمؼرى
 %31ررفماألحزابماظقلتمعفؿؿةمبؿقلنيموضعقةماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةام)

مو ماظرأي مػذا ماٌفـقةمم% 01مؼقاصؼقن ماظقضعقة مأن مأؼضا مؼرون مطؿا ماظعؽس(، ؼرون
ممواالجؿؿاسقةمظؾعؿمالمبصػةمخاصةمومباضلمعلؿكدعلماٌؤدلاتماظصـاسقةماظعؿقعقةمالم ممممممممممممم ممم مممم مم م ممممم ممم مم ممم مممممممم مم مممم ممم مممممممم م مممم م مم

م%م13تدخؾمظممخاغةماالػؿؿاعاتماالغؿكابقةمظؾرباعجماظلقادقةماٌؼرتحةم) ؼقاصؼقنمم
مو ماظرأي ماظرباعجم % 01مػذا مدور ما محقل مضقظف مميؽـ مغػلف ماظشلء ماظعؽس(. ؼرون
ماال موااظلقادقة ما ماظؾطاظة محماربة مظم مسؾكمغؿكابقة ماحملاصظة مظم ماظرباعج مذات دور

مقعقةا.معـاصبماظشغؾمظمماٌؤدلاتماظصـاسقةماظعؿ

مبصػةم مظألحزاب ماظلقادقة ماظرباعج معـ ماٌلؿكدعقن مؼؾـقفا ماظيت ماٌقاضػ تدسؿ
ععمععماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمومخاصةممومعـماألحزابمبصػةمساعةمظممسالضؿفا

مظمم مصقرتف مو مايزب محقل ماظلابؼة ماٌقاضػ مغؼابققن( مإرارات/ م)سؿال/ صاسؾقفا
مم،اجملؿؿع مؼصؾح محبقث ماألخري مػذا مظممعـؾقذا ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف معـ اغطالضا

معؽانم مسؾك معؼؿصرة مشري ماظلؾؾقة محاظة متصؾح مسؾقف مو ماظعؿقعقة، ماظصـاسقة اٌؤدلة
ماالضؿص ماظعؿقعقة(اظـشاط ماظصـاسقة م)اٌؤدلة محمقطفاممادي مظقشؿؾ مذظؽ مؼؿعدى بؾ
م ماالجؿؿاسل. ماظدائؿ ماظؿفدؼد محاظة مو ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف ظؾؿؤدلةمباظغؾؼ

المؼزؼدمدقىمظممرصضماظػعؾماالغؿكابلمومرصضمصاسؾقفمسؾكمةمحمؾماظدرادةماظعؿقعق
 األضؾمألغفؿامالمؼعؿربانماٌؤدلةماظصـاسقةموصاسؾقفامضؿـمخاغةماػؿؿاعاتفاماألوظقة.

 وم"حقادماإلدارة"مم"عصداضقةمادلرتذح"مترؼػقؾورمسنممخطابمعلؿكدعوم. 9

ظمماظعدؼدمعـماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمدقاءمظمماٌؤدلةماظصـاسقةممنؼطرحماٌؾققثق
مظإلدارةم ماإلرمابل محقاد مشقاب مو ماٌرتذح مظدى ماٌصداضقة مشقاب معلأظة اظعؿقعقة
مميـالنم مععا ماجملؿؿعان ماظعـصران مػذان مو ماالغؿكابل، ماظػعؾ متـظقؿ مسؾك اٌشرصة

ممممممسـصرؼنيمبـققؼنيمظؿـػريماٌـؿكمؾنيمعـممماردةمايؼمأوما م مممم ممم مم ممم م م مممممم مممممم ممممممم ممم ظقاجبماالغؿكابلمدقاءمسؾكممم
علؿقىماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمأثـاءمصرتاتمودؼدماظػرعماظـؼابلمأومأثـاءماٌقاسقدم

ماظلقادقة مخطاباتماٌؾققثنيمظدىماالغؿكابقة مشقابماٌصداضقةمظم مترتؾطمعلأظة ،مو
مظدىم ماظػلاد ماظزبقغقةموموؾلمصقر مػل:مشقابماٌصداضقة، اٌـؿكبمبـالثةمسـاصر

مـؿكؾني.ماٌ
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مصمم،بداؼة مغممتـؾ م م ماٌؾققثقنممغمرممعمقممم مترؼػقؾقر معلؿكدعق مبـاػا ماظيت حقلمماظؿفارب
م)اظؾؾدؼة،م ماٌـؿكؾة ماهلقؽات مخمؿؾػ مسؾك معروا ماظذؼـ مظؾؿـؿكؾني ماظلابؼة وارب

مإظقفمم مسقدة مإظقف ماظعقدة مؼؿؿ مأولمسـصر ماظـؼابلمظمماٌؤدلة( ماظػرع اظقالؼة،ماظربٌان،
ؼدعفامظؾقدؼثمسـمشقابماٌصداضقةمظدىماٌرتذقنيمومشقابمعصداضقةماظقسقدماظيتمؼ

ؼؼدمماٌرتذحماظعدؼدمعـماظقسقدموممبفردمم،مصقلبمػؤالء،ظممصرتةمايؿؾةماالغؿكابقة
مااظؼاسدةم معع مسالضؿف مؼؼطع معا معـؿكب مجمؾس مظم ماظعضقؼة محاظة مسؾك حصقظف
مايؿؾةم مصرتة مظم ماٌعؾـة ماظقسقد معصري مؼصؾح مو مذظؽ معـ معؽـؿف ماظيت االغؿكابقةا

ماالغؿكابقةمجمردموسقدمخاللمصرتةماظعضقؼةمظمماجملؾسماٌـؿكب.

معصدا محدمتزسزع مسؾك ماٌـؿكمب مو ماٌـؿكمب مسـده مؼؾؿؼل معقضػ مػق ماٌـؿكب مممضقة م م مم م م معم ممممم مم م م  ممممم مممم م م ممممم م مممم مم م م م ممممم ممم
مػاعشم ماغعدام مو ماظؿـػقذؼة ماظصالحقات ماغعدام مإشم مؼرجعف ماظـاغل مطان مصإذا دقاء،
ايرؼةمواظػعؾمسؾكمعلؿقىماهلقؽاتماٌـؿكؾةمبػعؾمدريةماهلقؽاتماٌعقـة،مصإنماألولم

م مؼؿػؼمررصا ماظؽاذبة،مظذا ماظقسقد اظػعؾماالغؿكابلمسؾكمتزسزعمؼصـػمذظؽمظممخاغة
ماظؿصقرم عصداضقةماٌرتذحمغؿاجماظؿفاربماظلابؼةمطـؿقفة،مظممحنيمسمؿؾػانمظممبـاء

محقلمأدؾابمتزسزعمػذهماٌصداضقة.م

األعـؾةماظؿاظقةمعـمبعضماًطاباتماٌـؿؼاةمتعربمسـمحاظةمتزسزعماٌصداضقةمدقاءم
تؽشػمبعضمؽؿم)ترؼػقؾقر(،موإرارمومسقنمهمدـة(مأوم92ظدىمأحدماظعؿالمترؼػققرم)

مشقابم محقل ماتػاق معقضقع متؽقن متؽاد مظؽقغفا ممنطقة متؽقن متؽاد ماظيت اظؿؿـالت
ومعصداضقةماالظؿزاممأعامماهلقؽةممعصداضقةماظرباعج،معصداضقةماظشكصماٌرتذحمومغظاصؿف

اظـاخؾةم)علؿكدعلماٌؤدلةمباظـلؾةمظؾؿؿـقؾماظـؼابلموماهلقؽةماظـاخؾةمسؾكماٌلؿقىم
مأوماظقرين(.ماحملؾل

ماظؿصرؼحماظؿاظلمظؾعاعؾماٌلؿفقبمؼعطلمجزءمعـمػذهماظصقرةم:

م "ادلـؿكؾنيمطؾفممؼؾقـوامسؾىمصم مم مم ممم م م م م مم م مم مم مم م م ممممم ،مظيمخاصوامباهمؼمم ممم فمم قممم اظمم ومممم ممم م مم مم يمدؽـةمومظيمم دمممم

مممم خاصوامؼم م م واحدمعنمأضاربوامومظيمجممم ممم دمم كممم مم ممم ممم مم مم ممم م مم م م ايممم م ؼرمم دمم ؼمممم اهمم بممم م اظشممم م ارمم ؽممم ةمععمادلؼاوظنيمم

مؼم مجايمباه مظي مم و ممم م م مم م م مم ماظؼمم ومم لمم مممم ا مم دمم عمم معع معمة ماظعام، مادلدؼر معع مو م اظواظي م م م مم ممم م م م ممم م م م م م م ممم م انمم ؽممم حؿىممم

ممم واحدمؼم م مسؾىمادلصؾقةماظعاعة".مم سمم ومم قممم

مإر مؼـري مظؾقدؼث، مغػلف مدقاق موضؿـ ماظـؼة متزسزع معلأظة مترؼػقؾقر اٌصداضقةمار
اظيتمأصؾقتمتطؾعمصقرةمطؾمعرتذحمظممأيماغؿكابات،مومظممػذاماجملالمالمرمدم

م مبنيماٌرتذحمظعضقؼةمغؼابةماٌصـعمو اٌرتذحمظعضقؼةمأحدماجملاظسماٌـؿكؾة،مصرضا
مظػائدةم ماظصاحل ماظعؿؾ مغقة ما مهلؿ مطاغت موظق محؿك ماياظقني ماٌرتذقني مأن وؼعؿرب

ماٌؤدلةماٌقارـني م ماظعؿمال مظػائدة ممو م مممم م م ممممم م ممممممم ماظلؾؾقةمم ماظؿفارب مضققة مدقؽقغقن مصإغفؿ ا
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لمظمماظؿاظلمهلذاماإلرارمضراءتفمظممسؿؾقةمودؼدماظػرعماظـؼابمؿصرؼحاظلابؼة.مرملدماظ
ماظـؼةمبنيماٌرتذقنيمامًدعةمعصاحلماٌؤدلةمومخدعةم مسدم ماظيتمرؾعؿفا ترؼػقؾقر

مممعصاحلماظعؿمالامومبنيمخمؿؾػماظػؽاتماظلقدققعفـقةماٌؿقاجدةمظمماٌؤدلةمغػلفا. م ممممم م ممممم مممم مممممممممم مممم مم مممم ممممممم ممم مم مممممم مممممم م مم مم

م:ؼصرحماإلرارماٌلؿفقبم

م مجمؿوس" معؤخرا ماظعؿمتـاصس معن م ة م ممم م م م ماظـؼابةمم مسؾىمسضوؼة ماإلرارات مو ال

عامالحظؿهمأنماظـؼةمملمتؽنمعوجودة،مصؽلمعنمطانممظؿؿـقلماظعؿال،مظؽن

ماظعؿال معصاحل مدقكدم مأن ماظعؿمالؼؼول محني ميف م، م م م ممم م م م م م مؼؼوظوظوممم طاغوا

مصقفام مو ماألجر ميف مزؼادة مصقفا ماظرتضقة، مصقفا ماظـؼابة صاضو....سضوؼة

م االضرتابمعنمادلدؼر.معم ممم م م مممم م مم مم م م م انمم ؽمم ملمومػممحيزغونم".االمخدعةمعصاحلماظعؿمم

مرتذقنيمظإلغؿكاباتماحملؾقةمأوماظربٌاغقةم:وماًطابمغػسمؼؼدعفمحقلماٌ

مممم "مطقؿامتم م م م اماالغؿكاباتميفمادلؤدلةماظصـاسقةمطؿامرمم رمم صممم ممم م مم م م مم م مممم م م م مممم مم مممم م مم م اػمممم م امبمم رمم صمممم يمتمم م ا.مطمم رممم م قفمممم مم

م قفمم طم ماظـاسمطمم م . م م مم ممم مممم تمم ػمم رمم ماظوسود، م عن م م م م م ممم م م دؼرمم غمم م مغمدؼرمظمؽممممم ممم ؽمم ظمم م و م  م م  م م م  م مبمم مظيمؼؽون م . م م م م م م م مم م اشمم يمم

ممم خيدممعنمغم م مم م م ،مومظيمصمم شمم رمم دمم ؼممممم عامؼممم همم ؿمم قمم مم ممم م اتممم ممم ومعنمضمم م مممم وامسؾقه.معامبمم رمم لمم خممم لمم ؾممم ممم م مم م اتمم ؼمممم مم شمم

ماظـؼةم".

عصداضقةمؼـارمحقلممؼلؿـؿجمعـمتصرزماتماٌؾققثنيمسؾكمأغفمساعؾممثاغيمساعل
موسلم محاظة مػق مساعة مبصػة ماالغؿكابل ماظػعؾ معـ ماٌقضػ مظم مو ماٌـؿكب مأو اٌرتذح

مب ماظاظـاخب ماإلدارؼةمclientélismeزبقغقة مو مطؾمماظلقادقة متطؾع مأصؾقت اظيت
مايؿؾةم ماالغؿكابقة، ماظؼقائؿ مترتقب ماظرتذح، م)عرحؾة ماالغؿكابل ماظػعؾ عراحؾ
ماألعرم متعؾؼ مدقاء مظؾـؿائج( ماظرمسل ماإلسالن مبعد ماظؿؿقضع معرحؾة مو االغؿكابقة

مباالغؿكاباتماظلقادقةمأوماالغؿكاباتماظـؼابقة.م

مظعضقؼةمجمؾسمذعيبمبؾديمأوؼصرحماٌلؿفقبقنمظممػذاماإلرارمأنمسؿؾقةماظرتذحم
تؿطؾبماظدخقلمظممسؿؾقاتماظعؿقعقةمظرئادةمأومظعضقؼةماظػرعماظـؼابلمداخؾماٌؤدلةم

صقلبماٌؾققثنيماٌلؿفقبني،مالممععماظػاسؾنيماظرمسنيمظمماإلدارة،متػاوضمواممتؾؼا
م معـ مسؾقف معغضقب مظشكص مميؽـ مظعضقؼةمصاسؾل مترذقف متؼؾؾ مأن ماٌصـع إدارة

ترذحمصإغفامظـمتؼؾؾمدخقظفمظعضقؼةماظػرعماظـؼابلمظؾؿؤدلةمومإنمصرضماظـؼابقةمومإنم
ؼصرحممدوائرماظلؾطةمصقفا.دامطؾمدوائرماٌعؾقعاتموغػلفمصإغفامدؿقاولمأنمتؾؼقفمبعق

مممأحدماظعؿمالماٌلؿفقبنيمظممردهمسؾكمدؤالموردمضؿـمدظقؾماٌؼابؾةماٌؿؿـؾمظمم:ما مم مم ممممممممممممممم ممممم مم مممممم ممم مم مم مممممم مم ممم مم مممم ممممممم م ٌاذاممم
 :مئالملمترتذحمظعضقؼةماظػرعماظـؼابل؟امضا



 صؤادمغوار
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م "مظؽيمترتذحمالزم م مم م م م مم م م وامعممم وغمم ؽمم ؼممم ممممم م اكمم عمممم م المم جمم رممم ممم واضػني،مومإالمظممم ممم مم م مم م امزممم م ونمم ؽمم ؼممم مممم م اضمم رممم ميم

مبم ميف متؾؼى ماألحلن معن ماظعـصرؼن مػذؼن مبال مادلدؼر. مم سؾقك م م م مم م م م م م م مم م م م م م م م م م ممم م م م م م م م م مم م م ممم م م م اصمم ؾممم مم عمم ؾمم ؾممم وتممم كمم ؿمم

م".م كمم ؿمم صم

مٌلؿفقبم ممنقذجل مخطاب معع ماٌلؿفقب مظؾعاعؾ ماظلابؼ مخطاب ؼؿـادب
م22اظؿابعةمإضؾقؿقامظقالؼةمشؾقزان)عـؿكبمظمماجملؾسماظشعيبماظؾؾدي(معـمبؾدؼةماظرعؽةم

رئقس...(معلؤوظةمبشؽؾمطؾريمماظذيمؼعؿربمصقفمأنماإلدارةماحملؾقةم)رئقسماظدائرة،و
م سـمتشؽم م مم م مععاؼـةمذظؽمم مإنمملمتؽـمظفمصرصة مظممبؾدؼؿفؿمحؿكمو ماالغؿكابقة ؾماظؼقائؿ

مممعمبـػلف.متؽادماألعقرمتؿشابفمبنيمعامتؼقممبفمامإدارةمترؼػققراماظيتمدم مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممم ممممممم ممممم ممممم سؾكماظؿقؽؿمممػمتممعمجممعمرمممم
مظؾعؿؾقةماالغؿكابقةماظلقادقةم ماٌلرية مبفماإلدارة متؼقم معا ظممعؼاظقدماظؿؿـقؾماظـؼابلمو

دؼاتماظيتممشؾؿفاماظدرادةمحقلماالغؿكاباتماحملؾقة،مصإذامحمؾقامظمماظعدؼدمعـماظؾؾ
اظؼائؿةماالغؿكابقةمظؾػرعماظـؼابلمحماوظةماممم طمقم قممػمكممعمؿمم ظمامطاغتمإدارةماٌصـعمتلعكمجاػدة

صإنماإلدارةماظـاغقةماٌلريةمظؾػعؾماالغؿكابلماظلقادلمهاولمإسادةممااٌشاشؾنياواوزم
لؿقىماحملؾلمومهاولمظمماظقضتمذاتفمواوزمإغؿاجماظؿقازنماظلقادلماظقرينمسؾكماٌ

مومإضصاءماٌشاشؾنيمعـماجملاظسماٌـؿكؾةمحمؾقامومورـقا.محاالتماالغلدادماحملؿؿؾةم

ماظرعؽةماٌلؿفقبمظممإرارماظؾقثمظؼدمدؾؼمظـامأنمتؿؾعـامعلارمترذحمرئقسمبؾدؼة
ماٌؿارداتماالغؿكابقة مهديماحملؾل:ماٌـؿكبماحملؾلمو مأعام ماظذيمملممااٌقارـة ا

ظمموجقدهمسؾكمرأسماظؾؾدؼةمومسؾكماحملؾقةمؼـػمظممعؼابؾةمظفمدورمومصعاظقةماإلدارةم
مإنماظقسلمحباظةم مأنمحزبمجمفري. رأسماظؼائؿةميزبمحؿكموإنمصـػمإسالعقا

مباغؿكاباتمودؼدماجملاظسما متعؾؼماألعر مأوماظزبقغقةمعـمظدنماظـاخبمدقاء حملؾقة
م متؼقمض ماظـؼابل ماظػرع م مممم  م ممممممم م ممممم مااظعؿعصداضقة مصؽرة معـ موعؾ مو ماالغؿكابقة اظـضالامؾقة

م و مععنيااإلظؿزام محزب مضؿـ ماظلقادل مأو مشريماألؼدؼقظقجل ماٌؿاردات مخاغة مظم ا
مغاخؾةم مهلقؽة ماالغؿؿاء مظؾرتذحمأو مدؼػا متردؿ مطؿا ماٌـؿكؾة، ماهلقؽات مظؾؾقغ اجملدؼة

مالغؿكابقة.ظدىممتـالتموخطاباتماظـاخؾنيمجاسؾةمعـماظلـدماإلداريمعػؿاحماظؾعؾةما

ممحاظةماظؿقاجدمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمالمهقؾمإشمممتقمزمبنيماٌؿارداتم مم ممممممم مم ممم مم ممم مم مم مم مممممممممم ممممم مممممم مم مم مم ممم مممممممممم
االغؿكابقةمظمماٌؤدلةمومخارجفامبؾمأطـرمعـمذظؽمصإنماٌقاضػمعـماظػعؾماالغؿكابلم

ماظعؿؾماالجؿؿاسل متؽقنمخارجمأيمتأثريمظؾؿؽاغةماحملؿؾةمضؿـمتؼلقؿ إذامم،موتؽاد
ماالغؿك ماظزبقغقة ماظعضقؼةمطاغت مأو ماظرتذح معػؿاح مػل مغؼابقة مأو مدقادقة مدقاء ابقة

                                                                                                                                        
ماظؽؿابمعؼالمحلـمرععقن،معصطػكمجماػدي،مجقالظلماٌلؿاريمومصؤادمغقمار،مااٌقارـةمأعاممم22 ممممممأغظرمظممػذا ممم مممممم م ممم مم ممممم مم م مممم مممم مم مم م م م مم مم م م مم م مم م م ممممم م م م م م مممم م ممم ممم ممم م م م مم مم

مهديماحملؾل:ماٌـؿكبماحملؾلموماٌؿارداتماالغؿكابقةا.
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ماٌرتذحم معصداضقة معـ مو ماالغؿكابل ماظػعؾ معصداضقة معـ متؼؾص مذاتف ماظقضت مظم صإغفا
متؾينمخقارمسدمماالغؿكاب.ملوتؤديمإظ

ؼؿفؾكمظممخطاباتماٌؾققثنيمومظمماالدؿؿاراتماظيتممتمتقزؼعفامسؾكممثاظثمساعل
مغمرادةمػقمصمعلؿكدعلماٌؤدلةمحمؾماظد ممم ممم قرماظػلادماظيتمتؽادمتؽقنممنطقـةموعرادصةممم
ظمممتـالتماٌؾققثنيمػقمذكصمممغمبممعمكممعمؿممػمـمممم صاٌممدماغؿكابل،ظؾؿـؿكبمأوماٌرتذحمظؽؾمعقس

ؼؾقثمأوالمومضؾؾممطؾمذلءمسـماظؿقؼقؼماٌقداغلماٌصؾقؿفماًاصةمامباالدؿعؿالم
صقفمسـمحبـفمظؿقؼقؼممخطابماغؿكابلم)سادةمؼؼالمظممصرتةمايؿؾةماالغؿكابقة(مؼعرب

ماٌـؿكبم ماٌرتذح، محلب مخمؿؾػة مأذؽال ماظػلاد مصقر متأخذ ما. ماظعاعة ااٌصؾقة
ماظـؼابةمظمماٌؤدلةماظصـاسقةمظممغظرم وحلبماٌـصبماٌرتذحمظف،مصاظرتذحمظعضقؼة
مبؿغقمرم مباظرتضقة، متؿعؾؼ معؾاذرة معفـقة ماعؿقازات معـ مظالدؿػادة مؼلعك ممممم مماٌلؿفقبني م مممم مممم م ممممم ممم مممم مممم مم م مممممممم م مم مممممم م مم م مم مم م ممم مم مم

مظمماٌؤدعـصبماظعؿؾم مإشمماٌؽاتب معـماظقرذة ملة ماعؿقازاتماجؿؿاسقة معـ أخرىمو
عـؾمهؼقؼماإلدعاجمظممعـصبمسؿؾمباظـلؾةمألحدماألصقلم)ابـماظعاعؾ،مزوجؿف(مأوم

ماظؼرؼب،...(،أل م)األخ، ماظػروع ماظؾؾديممحد ماظشعيب ماجملؾس مظعضقؼة ماظرتذح بقـؿا
مظممشريمذظؽمعـماظؾؾ مأو ماظقالؼة معؼر مطانمذظؽمظمماظؾؾدؼة مباظـلؾةمدقاء دؼاتمصفدصف

أوالماالدؿػادةمعـماعؿقازاتماالجؿؿاسقةمظؾؿـصبموماالضرتابمعـمم:ظؿؿـالتماٌؾققثني
م مسمصماظصػؼاتماظعؿقعقة مصقؿا ماظؼرار اظؾؾدؼة،مظممتقزؼعماًدعاتمظممأعاطـماختاذ

ماظؾؾدؼةم)ماإلساغةمظؾـاءماظلؽـماظرؼػل،مضػةمرعضان،م االجؿؿاسقةماظيتمتشرفمسؾقفا
مضؿـماظشؾؽةماالجؿؿاسقة(.اظؿقزقػم

ؼـريػاممتـؾماماظرذقةمام،اماحمللقبقةمامواايؼرةمامإحدىمصقرماظػلادماظيتمم
ماٌم مسـ ممم اظـاخب م م م م م ماظػعؾممم بممعمكممعمؿممػمـممممم مصاسؾل مطؾ مترطقؾفا مظم مؼؿدخؾ معرطؾة ماظصقرة مػذه و

م(.مم،...االغؿكابلم)اإلدارة،مايزبماظلقادل،ماٌال

م ماالغؿكماألخريؼشؿؿؾماظعـصر ماظػلاد ماٌـؿكؾنيأيما مصلاد معـمابل/ مسؾكمطؾ ا
ظؽـفمؼؿفؾكمظمممتـالتماٌلؿفقبنيمعلؿؼال.ماظؿصرزماتماظؿاظقةمماظعـصرؼـماظلابؼني،

ماظعؿم مألحد مأو مبؾدي( مذعيب مجمؾس م)سضق ماظلاغقا مبؾدؼة معـ ماٌـؿكمؾني ممممم ألحد مم م م ممم مم مممم م مم م م مم م مم م مم ممممم ممم مممممم م مم م معمم ممممم مم المم
ماظصقرةماٌؿالزعةمبنيماٌـؿكمبموموؾلمعظاػرم ممماظؿابعنيمٌؤدلةمترؼػقؾقرمتقضحمػذه مم ممم مم م ممم معم مممممم مم مممم مممممممم ممم ممم مم م ممم ممممممممممم م مممم مممممم

مظػلاد.ا

مؼصرحمأحدماٌـؿكمؾنيماحملؾقنيمعـمبؾدؼةماظلاغقا: ممممم مممممممممم ممم ممم ممم معمم ممممممم ممم مم مم

ممم "طلمادلـؿكؾنيمؼمم مم م م مممم م ممممم وامسؾىماظؿمم دمم ومم قمم مم م اسمم ؿمم غمممم وؼنممم سمم ومم قمممم (مؼم؟،م)عامععـىماظؿغؿاسم

مؼ مؼماطلؼؼدر مباه مادلشارؼع مسؾى محيوس مم ، ممم م م م م مم ممم م مم م م م م م مظمقفم طمم عمم مم ا م احمم صمم مععاهمم ؾمم موؼؿؼادم وا

محم مظي م اظػاؼدة، م م مم م مم م مؼمم ؾممممم معا مربي م وا م مم م م مم م متممم شممم وغمم ؽممم مجمؾس مم يف م مم م م اعمم م انمم قمم خممم ماحلؿؾةمم ميف .
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مؼم مؼظؾوا مم االغؿكابقةمطاغوا مم مم م م مم ممم م م م م مم م م م م اؼمم عمم ميفماجملؾسماظلابقم رمم مظؾؿفؾسموا ،مشريمحلؼوا

م ارمم دم م وامطقؿامػؿا...مظومطانمعامغمم ممم مم مم مم ممممممم م ممم مم م افمم كمممم م عنمربيمغؼوظكمضممم مم مم مم مم م م مم م اعمم م انمم قمم خممم م."م

ماظعاعؾماٌؾققثمصقعطلماٌـالمحقلمغظرتفمظػلادماٌـؿكؾنيمعـمخاللم تؼدؼؿمأعا
ظمماٌؤدلةموماظيتمؼؾكصفامصقؿاممضراءةمظممغشاطماظـؼابلمخاللمصرتةماغؿكابقةمععقـةم

مظؾػرعماظـؼابلمظ ؾؿؤدلةمظؾقصقلمسؾكمترضقةمعفـقةمؼؾل:مؼلعكمأوالماٌـؿؿلمحدؼـا
اظؿكؾصمعـمزرفماظعؿؾمظمماظقرذاتموماالظؿقاقمباإلدارة،مومؼلعكمثاغقامظالدؿػادةمو

ماال مظػائدة مسؿؾ معـصب ماجملؿعمعـ مبـؼابة مظالظؿقاق مأخريا مؼلعك مو ماظؾطمال، ممبـ مم مم ممممممم م مم ممم مم مم م مم م مم مم مم م م م م مممم م م
ENTPLاإلراراتماٌؤدلة،مغاػقؽمسـمتلقريمم ظؽلمزمصؾمسؾكمغػقذمأطربمسؾكم

مأعقالماًدعاتماالجؿؿاسقةم)اظعطؾ،ماظعؿرةم،...(.م

أطـرمصعاظقةمعـممااظؿؿـقؾماظـؼابلمومايصقلمسؾكمسضقؼةماظػرعماظـؼابلمدورؼؾعبم
مت ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماٌؤدلة مظم ماألطادميقة ماظشفادة مدور معلارمصعاظقة مظم رؼػقؾقر

،محبقثمأنمدرساتماظرتضقةمختؿؾػمبنيمعاظؽلماظشفاداتماىاععقةماظرتضقةماٌفـقة
ػلممحمؾماظدرادةموعاظؽلمحؼماظؿؿـقؾماظـؼابل،مصاٌـاصبماألربعةماظعؾقامظمماٌؤدلة

م مإألصراد مطاغقا مأسضاء ماظلابؼة ماظـؼابل،مبدؤشممعـؿصػماظعشرؼة ماظػرع معلارتفؿمظم وا
اٌفـقةمظممغفاؼةماظـؿاغقـاتممبلؿقؼاتمتعؾقؿقةمالمتؿفاوزمظممأحلـماياالتماٌرحؾةم

معـاصبمشريمإدارؼةمومشريمضقادؼة،مظقصؾققامبعدمذظؽمإراراتمظمماٌؿقدطةمأوماظـاغقؼة
ممضقادؼة.

مؼصرحمػذاماظعاعؾمضائالم:

م اجلزائر،مصػيمعؤدلؿـامطمبفام"مالمجيبمأنمتؾقثمسنمررؼؼةمتلقريم ممم م م م م م مم مم مم م م مم م م اؼمم مم نمم

مطممطل م ذيء، م م م م م اؼمم مجاععقة،ممم نمم مذفادة مبال مغؼابي ماظعام مادلدؼر ماظرئقس غائب

م يفمسممservice،مطاؼنمذافممTPLجماػدمدابقميفم ممم دـةمدخؾهمبمم99موم رمم ؿممم مم م مم م ممم وهمم

م ظؾؿؤدلة،مشم مم م م م م م م يمطمم ظممم هممم وظمم عمم ؾمم ضممم ريممم م وشممم م ابمم جمم couchesم ظيم.مباهمتوcadreسـدغامممم وهمم

مممم تؽونمعامتميفماظـؼابةمالزممتؽونمعـاصقمو مم م م م".مممم شمم ؿمم شمم قمم

ااٌقارـةمأعامممظؼدمدؾؼمظؾعدؼدمعـماٌـؿكؾنيماٌؾققثنيمضؿـمإرارمايثماٌعـقن
ماالغؿكابقة ماٌؿاردات مو ماحملؾل ماٌـؿكب ماحملؾل: موسقفؿمهدي مسـ مسربوا مأن ا

ةموماٌـؿكؾنيماحملؾنيمبصػةمبصػةمساعؾماظذيمزمؿؾفماظـاخؾقنمحقلماٌـؿكؾنيممممممم باظؿؿـم
مبفذهممخاصة، مععرصؿف مسمػ ممل ماظلؾؿ مجمؿؿع محرطة مظم ماحملؾقة ماإلرارات صـأحد

اظصقرةماظلؾؾقةماٌرتؾطةمباظػلادماٌاظلماظيتمزمؿؾفاماظـاخبمسـماٌـؿكبمبؾمتعدىم
ذظؽمظؿأطقدموجقدػامضؿـماجملؾسماظؾؾديماٌـؿكبماياظلمعـمخاللموجقدمحاظيتم
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م ماظـشاراتمرضابة مىـة مو ماظصػؼات مظؾفـة متابعني ماثـني معـؿكؾني مسؾك ضضائقة
ماظـؼاصقة.م

ؼعؿؼدمػذاماإلرارمأنموؾلمحاالتماظػلادمظممصػقفماٌـؿكؾنيماحملؾنيمعامػقمإالم
اظؼقؼةامعـملقادقةمذاتماٌشارؼعماجملؿؿعقةماغؿاجمظرتاجعمتقاجدمومتأثريماألحزابماظ

م)برغاعج ماألؼدؼقظقجل ماظؿأرري مظرباظل،ممحقث مجمؿؿعل مبرغاعج مإدالعل، جمؿؿعل
م ماظعـصر مػذا مو مالئؽل(، مبرغاعج مورين، مجمؿؿعل مؼؤديمم-حلؾفم–برغاعج معا ػق

مم حاظقامظظاػرةمشزوماألحزابمعـمررفماٌؼاوظنيمومأصقابماألعقالماظذؼـمحقم مم مممممم مممم ممم مم م ممممم مممممممم مم مم ممم ممم م ممممم مممم مم ظقاماظؽـريمممممممم
معـماألحزابمإشممعؼاوالتمدقادقة.

مجاءمظممتصرؼحمػذاماٌـؿكبمعامؼؾلم:

محاالتم ماحملؾنيمم" مادلـؿكؾني مصػوف ميف ماظؼضائقة مادلؿابعات مو اظػلاد

عوجودةمومبشؽلمطؾريمجدا،مؼؽػيمأنمتطؾعمسؾىماظصقفماظورـقةمظرتىم

متؾينم مال ماظـاس ماحملؾني. مادلـؿكؾني مسؾى ماظؼضائقة ماظرضابة محاالت سدد

مإالمطقفمغػلرمحبثم مو معوجودة ماظلؾؾقة ماظظواػر مػذه مسدم معن تصورػا

مو مادلؼاوالت معنممأحصاب ماظعدؼد مصػوف ميف ماظرتذح ماألعوال رؤوس

اظؿشؽقالتماحلزبقة.ماهلدفمػوماالضرتابمعنمعصدرماظصػؼاتمومعنمعصدرم

مسـد ماظعؿوعقة. مسنمعاألعوال معرتذح مأغك مهلم متؼول مو مبادلوارـني متؿصل ا

محزبمسمصاظؾـلؾةمظهمأنمترؼدمأغتمتؼدممظهموسودامطاذبة".م

ماٌشارؼعماالذمراطمظممحاظةماىؿعمبنيماٌؼاولماظؾاحثمسـماٌش مو ارؼعماظؿـؿقؼة
مإرارم مطان مصإذا مادؿــائقة، محاظة مظقلت ماالغؿكابقة ماٌقادؿ مأثـاء ماظلقادقة اٌشارؼع
محقلم ماظـاخؾقن مؼـؿففا ماظيت مباظؿؿـالت موسقف مسـ مسرب مضد ماظلؾؿ مجمؿؿع حرطة
محقلم ماظذطر مداظػة ماظدرادة مإرار مظم مظـا مطشػ محاظقا معـؿكؾني مأحد مصإن اٌـؿكب،

مدقاقماال متأخذ ماظيت ماظرتذح مظم مرشؾؿف موراء ماظداصع مسـ مصراحة ماحملؾقة غؿكابات
مايدؼثمغػلف.م

معـذم ماألخريمميؾؽمدفؾمواريماعؼاولمظممطؾمػقاطؾماظدوظةا ،معـم1002ػذا
،معقجقدمظممحاظةمبطاظةمعـمتارؼخمايصقلمإحدىمبؾدؼاتماٌؾققثةمظمموالؼةمشؾقزان

عـماالدؿػادةمعـمعشارؼعمم–حلبمتصرزماتفمم–سؾكماظلفؾماظؿفاري،مملمؼلؿطعم
م مبؾدؼة مظم ماظرؼػل ماظلؽـاظلؽـ مادؿغؾممعؼر مهلا، ماجملاورة ماظرؼػقة ماظؾؾدؼات مظم أو

شقابمسدممتقاجدمحرطةماالغػؿاحمظممبؾدؼةمإضاعؿفموضدممغػلفمسؾكمرأسمضائؿةمايزبم
ماٌـؿكب ماجملؾس مسضقؼة مسؾك مايصقل مطاغت ماظرتذح معـ مشاؼؿف مداظػا. ماٌذطقر

مظؿقرؼؽمعؼاوظؿفمواًروجمعـمحاظةماظؾطاظة.ومةماظصػؼاتمـوايصقلمسؾكمرئادةمى
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مؼصرحمػذاماٌؾققثم:

مادللاطنم معنمصػؼاتمبـاء ماجملؾسماظلابق مررفمأسضاء محرعتمعن مظؼد "

مب ماظرؼػقةمادلدسؿةمعنمررفماظدوظةمومادلؼدرة عؾقونمدـؿقم،ماجملؾسم 91ـ

بؾدؼةمشؾقزان.مدخوظيمظؾؿفؾسمماظلابقمضدعوامػذهمادلشارؼعمألصقابفممعن

مبأيم مادلشارؼع،مملمأطذبمسؾىماظـاسمومملمأسدػم ظؾقصولمسؾىمحؼيمعن

مأغينم مضائؿيتماظيتمأسددتفا معؼابلموسدتمادلـؿكؾنيمسؾى مظؽينميف ذيء،

دأبينمهلممدؽـاتمجقدةمومأنماحملؿاجنيمظؾلؽنماظرؼػيمدقلؿػقدونمعنم

محؼفمميفمذظك".

امععمخطابمأحدماإلراراتماظـؼابقةماياظقةماظشلءمغػلفمؼؽادمؼؽقنمعؿطابؼم
اظيتمحبثمسـماظؿقاجدمظمماظػرعماظـؼابلمظرتؼػقؾقرمظؿلقؼةموضعقةماظرتضقةماٌفـقةمظمم
مررفم معـ معصـػا مطان مظؽقغف مساعا مسشر مطملة معـذ معـفا مؼلؿػد ممل ماظيت اٌؤدلة

ماإلراراتم/مغؼابةمظممخاغةماٌشاشؾني.

مؼصرحمػذاماظـؼابلم:م

مترذقت مسـدعا مغمم" مذظكمباه مطان ماظـؼابي م ظؾػرع م ممم م م مم م م مم م م م ممم ممم م م م قبمم فمممم ماظرتضقة،مم ؼمم حممم يمتاع

مماظعؿمالمأصقابيمو م م م م عامطممم م مضالمهلمماظصحمذاممراغيمغمقمومسممم،سؾقفممم شمم ؿمم بمم ذمممم م  م  ممم  م مم مم م مم م مممم م مم  ."م

ؼرػـماالتػاقماياصؾمبنيماظـاخبموماٌـؿكبمحقلمواضعماظػلادماٌرتؾطممبكؿؾػم
ماظؿأدقسم مإعؽاغقات مؼرػـ مطؿا ماالغؿكابقة، ماٌشارطة مغلب ماالغؿكابل ماظػعؾ أرقار
ماالغؿكابقةم ماظعؿؾقة مأرراف ممبقجؾف مؼؾؿزم مبقـفؿا، ماجؿؿاسل م/ مدقادل مسؼد ٌقالد

مإعؽا مؼرػـ مطؿا ماظلقادل، ماظعؿؾ مصعؾمبأخالضقات مخالل معـ ماٌقارـة متشؽؾ غقات
ماظـاخؾنيمومشريماٌلفؾنيمعـم مذظؽمعـمحاالتمادؿؼاظة مؼزؼد مو ماالغؿكابقة اٌشارطة

ماظػضاءماظعؿقعلمظممذؽؾفماظلقادل.م

معلؿكدعيمم.1.9 مظدى ماظـؼابي مو ماحملؾي مادلـؿكب مسن مدؾؾقة صور
ممترؼػقؾور

م1003ومأصرؼؾم 1001اٌقاسقدماالغؿكابقةماظيتمجرتمظمماظػرتةمعامبنيمعايممأسطت
مظمم ماظـؼابل ماظػرع مودؼد ماغؿكابات مو ماظرئادقة مو ماظربٌاغقة ماحملؾقة، )االغؿكابات
ماٌـؿكؾنيم مظـؿاذج مترؼػقؾقر معلؿكدعل مغظرة مظدرادة ماظػرصة اٌؤدلةمحمؾماظدرادة(

اظـؼابقةماظلقادقةم)احملؾقةموماظقرـقة(مومةاظيتمأصرزتفؿمخمؿؾػماحملطاتماالغؿكابق
مسؾكمعلؿقىماٌؤدلةمحمؾماظدرادة.م

مايزبم مدوره، ماٌـؿكب، ماظدرادة محمؾ ماظصـاسقة ماٌؤدلة معلؿكدعل ؼؼدم
اظلقادلمواظـؼابةمظممصقرممنطقةمتؽادمتؽقنمدؾؾقةمظممسؿقعفامومػذهماظـؿقفةممتـؾم
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علؿكدعلمترؼػقؾقرمحاوظـامعـممخالصةمتػرؼغمدؤالمجاءمظمماالدؿؿارةماٌقجفةمظؽؾ
خالظفماالضرتابمعـممتـالتمجمؿؿعماظؾقثمٌعرصةممتـالتفؿمحقلماألشراضماظؽاعـةم

موراءماظرشؾةمظؾرتذحمظؾؿفاظسماٌـؿكؾةمحمؾقامومظؾػرعماظـؼابلم.

معلؿكدعلم مظدى ماحملؾل( ماٌـؿكب مو م)اظـؼابل ماٌـؿكب مصقرة مهؾقؾ مو ظدرادة
ظرتذحمظممأربعةمدواصعماالدؿؿارةماظذيمحددمدواصعمامؾةأحدمأدؽترؼػقؾقرماسؿؿدغامسؾكم

مظم مدواصعم)ادؿعؿؾـا مأربعة ماظيتمأزفرتمظـا مغؿائجماظدرادةماالدؿطالسقة ماظصدد مػذا
مسـم ماظؾقث ماالدؿؿارة متؼـقة مخالل معـ مأردغا مو مذظؽ مسـ ماٌؾققثني محدؼث أثـاء

(ماظيتمغقجزػامصقؿاماظؿقجفاتماظعاعةمظؾؿقاضػمعـمرشؾاتماظرتذحمظؽؾمأصرادماٌؤدلة
ظرشؾةمظممخدعةمعصاحلماٌقارـني،ماظرتذحمظرشؾةمظممخدعةمعصاحلمحمؾمؼؾل:ماظرتذحم

م ماٌرتذح ماظلقادل مايزب معصاحل مخدعة مظم مظرشؾة ماظرتذح ماٌرتذح، بامسفمإضاعة
مخدعةماٌصاحلماًاصةمظؾؿرتذحمغػلف.واظرتذحمظرشؾةمظمم

ماظـؿائجماإلحصائقةمظدرادةممتـالتمأ ماٌؤدلةمحقلماظدواصعموراءمطشػتمظـا صراد
ماٌصاحلم ماظرشؾةمًدعة مأنمداصعما مظؾرتذحمظعضقؼةماجملاظسماٌـؿكؾةمحمؾقا اظرشؾة

م%م31اًاصةمظؾؿـؿكبمغػلفمامػلماظداصعماألدادلمظؽؾمترذح.مؼؿؼادؿمػذاماظؿؿـؾم
مايزبم معصاحل مًدعة ماظرشؾة ما مداصع مؼأتل محني مظم ماظؾقث، مجمؿؿع مأصراد عـ

إرارهمامظمماٌرتؾةماظـاغلمظممدؾؿمتؼقؿمدواصعماظرتذحمومظؽـمبـلؾةمالماٌرتذحمضؿـم
م مإضاعةم %69تؿعدى محمؾ معصاحل مًدعة مظؾرتذح ماظرشؾة ما مداصع مزمؿؾ مبقـؿا ،

م متؿفاوز مال مبـلؾة ماظؿؼققؿ مدؾؿ مظم ماظرابعة ماٌرتؾة ما مداصعم%01اٌرتذح مؼأتل مو ،
م.%66ةماظـاظـةمبـلؾةماظرشؾةمظمماظرتذحمًدعةمعصاحلماٌقارـنيامظمماٌرتؾا

ـمؿمكبم 9اجلدولمرضمم مم:ماظغرضمعنمترذحمادلم م م  م  مممم  م م م مم م مم م م ماحملؾيمممم

ماظـلؾةمالمغعمم

م%111م%92 %11مخدعةمعصاحلمادلوارـني

م%111م%92م% 17مخدعةمعصاحلمحزبه

م%111م%29م%19مخدعةمعصاحلمحملمإضاعؿه

م100% م02% %م29مخدعةمعصاحلماظشكصقة
م

م ممتـالت مظم ماحملؾل ماٌـؿكب ماخدعةمؼؿفؾك مسـ مباحث مطشكص اٌؾققثني
اٌصاحلماًاصةمظفا،معلؿغالمإرارماظرتذحمضؿـمايزبماظلقادلمأوماظؼائؿةماٌلؿؼؾةم
ودقؾةمظذظؽ،مومعـؿفزامصرتةمااٌقادؿماالغؿكابقةامظؿقؼقؼمإدرتاوقؿف.متؿؿظفرمػذهم
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ماظصقرةماظلؾؾقةمظؾؿـؿكبمأوماٌرتذحمعـمخاللماظؿعارضمبنيمخدعةماٌصاحلماًاصة
امسؾكمعلؿقىمػاعشم،ممبعـكماظؿعارضمبنيمااظعاماموااًاصوخدعةماٌصاحلماظعاعة

مهركماٌـؿكبماحملؾلماظيتمؼلؿغؾماألولم)اظعام(مًدعةماظـاغلم)اًاص(.

مخاللم معـ محاوظـا ماىدول مهلذا ماظؽؿقة ماٌعطقات مهؾقؾ معـ ماظـاغقة ماٌرحؾة ظم
خدعةمرةماخدعةمعصايفماًاصةامواؾادؾلؾةماٌؼابالتمأنمدمددماٌعاغلماٌؾؿصؼةمبع

معصاحلماٌقارـنيامسؾكمحلبمخمؿؾػماظػؽاتماٌفـقة.

م معادي مععـك ماٌلؿفقبقن ماظعؿمال مؼؼدم م مممم م مممم م مممم مم ممم م ممممم م ماًاصةمممم معصايف ماخدعة مظعؾارة امحمض
واظيتمتؿفلدمظممايصقلمسؾكمحصةمعـمدؽـماجؿؿاسلماٌػروضمتقزؼعفمٌـمتؿقصرم

اٌشارطةماٌادؼةمظممتؼادؿماظصايةمظؾؾـاءموؽ،مضطعماألراضلمصقفؿماظشروطماظؼاغقغقةمظذظ
معـم ماٌلؿػقدؼـ ماٌؼاوظني معع معؾاذرة مشري مبطرؼؼة ماحملؾقة ماظؿـؿقؼة ماٌشارؼع سقائد

مإ مؼؿؿ ماظيت مواظصػؼات ماٌلؿفقبني ممتـالت مععؿ. معراحؾمبراعفا مبعض مظم مسؾمرت ممإن م مممم م ممم م م م مم م م م م
اظشغؾ،محدؼـفامسـموسقفاممبقدودؼةمدؾطؿفؿمومصالحقاتفؿمظممتقصريماظلؽـ،متقصريم

بصػةمتغقريمزروفمايقاةماظعاعةمادمقماألحلـامإالمأغفامتعؿربمأنموضعقةماعـؿكبام
 طػقؾةمعـماالضرتابمعـمعصادرمهؼقؼماٌصاحلماًاصةمظممذؼفاماٌادي.

مؼصرحمسقنماظؿقؽؿمضائالم:

م "معم عـؿكبمتاعمم statutمؿارمذامؼلؿػادمعنماظؾؾدؼةم،مبليمعـؿكبمظيمخيم شممم

،مضطعماألراضيموباظؿاظيمضادرمؼدؼرمادلشارؼع،ماظلؽنجيعلمعـهمضرؼبمعنم

م اظشم ،معنمدخلمظؾؿفؾسمؼؾغيمؼلؿػادمعنمدطانماجمإذامملمؼلؿػد،مطلمعنم ؿمم غمومم

مطقؿام مصؼرية ماظؾؾدؼة ماظؾقع، ميف مؼعاود ماجؿؿاسي مدؽن معن مأو مأرض ضعطة

مؼؼوظوامبصحماظػاؼدةمدميامطاؼـة".

اباتماإلراراتماٌلؿفقبةمامباظـلؾةمًطتؿفاوزمسؾارةماعصاحلماٌـؿكبماًاصة
مصػؼاتم مظؾؾـاء، مصاية مأراضل ماجؿؿاسقة، م)دؽـات ماٌادي ماظؾعد مذات اٌصاحل
ماظلؾطم معصادر معـ ماالضرتاب مإشم متلعك ماٌؽؿلؾات مسؾك ماظؾقث مظؿشؿؾ عشارؼع(

ػلمعؾؿغكمماأسقانماظؾؾدةاصػةممؿقىماظعدؼدمعـماإلداراتماظعؿقعقة،اظؿـػقذؼةمسؾكمعل
ممتؽ مألغفا ماٌـؿكمؾني م م مم مم م م معمم معـمممم ماالضرتاب معـ ماظ ـ ماعـ ماذكصمااظقالؼةا، معـ مو قاظلا

مؼعؿربمإرارمدـفماٌدؼرؼـماظؿـػقذؼني م دـة،مأنماالذمراطمظمماجملؾسماظشعيبمم29ا.
اظؾؾديمومرؿقحماٌغاعرةمظؾدخقلمضؿـمدوائرماالدؿػادةمعـمااىاهامػقمأولمعامؼؾقثم

مسـفمأيمعـؿكبمظقضؿـمعؽاغةمدؾطقؼةمداخؾماجملؾس.

م  
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مؼصرحمػذاماإلرارم:م

مادلدؼرؼنم معؼابؾة معن ماظوظي، معؼابؾة معن مغلؿػقد معـؿكؾا مغصؾح "سـدعا

معا مظيمؼعرفمجيؿع مػو مػـا ماظشارر مو ميفماظشقمماظؿـػقذؼن بنيماالدؿػادة

م statutادلعـوي.معريموػرانمرشممأغهمعامؼلكنمعامؼربدمبصحمػومادلاديمو

مظؾفاه".م

لمأومظممذؼفامـترؼػقؾقرمدقاءمظممذؼفاماظؽؿقاضػماظيتمضدعفامعلؿكدعقمتعؽسماٌ
مسـم مبعقدة مظقلت ماظصقرة مػذه مو ماظلقادل مايزب مبفا مؼؿؿؿع ماظيت ماظؼقؿة اظؽقػل
اظـؿقفةماظيتمدؾؼمادؿكالصفامعـمغؿائجماظؿقؼقؼمحقلماٌـؿكبماحملؾل،مصايزبم

،مطؿامأنم23اظلقادلمالمؼعدوامأنمؼؽقنمظممطـريمعـمأحقانمجمردمإرارمضاغقغلمظؾرتذح
االظؿزامماظلقادلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمؼؽادمؼؽقنمضعقػا.مغؼقلمػذامعـمخاللمتؿؾعـام

ضؾؾمغفاؼةماظػرتةمظعددمحاالتمتـؼؾماٌـؿكؾنيماحملؾنيمبنيماألحزابماٌؿقاجدةمحمؾقام
،مضؿـفاعـمصـاسةمترتقبماٌرتذقنيماإلغؿفاءماظؼقائؿماالغؿكابقةموماظؼاغقغقةمإلؼداعم

م مبؾعربل مبؾدؼة مطاغقامصؿـؿكؾق مأن مدؾؼقا ماظذي ماظغطاء مشريوا مبؾعؾاس( مدقدي )والؼة
م مسفدتف ماٌـؼضقة ماجملؾس مظم ماظؿقرؼرمم1001 -1001هؿف مجؾفة محزب مظم اٌؿؿـؾ

مواظدميؼرارقةمظممظؾعفدةم ماظؿفؿعمعـماجؾماظـؼاصة مػق مدقادلمأخر اظقرينمإشممشطاء
م مإعؽاغقةمم1061 – 1001اىدؼدة مأعام ماظلابؼة ماظعفدة محزب مباب مشؾؼ ممت بعدعا

مودؼدماظرتذح.

ممت ماظيت ماظـؿائج مو ماظلابؼة ماظدرادة ماظـؿائج مععرض مظم مدؼـاػا ماظيت ماألعـؾة مإن
ممفامظممػذاماظؿؼرؼرمتؾقمـمأنماظصقرةماظلؾؾقةماظيتمؼؾـقفاماٌلؿفقبقنمحقلمايزبمميؼدت مم ممم مم مم مممم مم ممممم مممممم مممممممم ممممممم مممم ممم ممممممممممممممم  مم ممم

ماظػ موؾل مسدم مغؿاج مػل ماظصقراظلقادل مظم مومصؾ ماظلقادل مايزب اٌـؿكبمبني
اٌـاضؾ،مومسؾقفمتصؾحماظصقرةماظلؾؾقةماظيتمؼؾـقفاماظـاخبمسؾكماٌـؿكبمماحملؾلمأو

مػلماظصقرةمغػلفامسـماظيتمؼؾـقفامسـمدؾؾقةمدورمايزبماظلقادلمحمؾقا.

                                                                                                                                        
مم23 مظـقصؿرب ماحملؾقة ماالغؿكابات محقل مأجرؼت ماظيت ماظدرادة مظـا ماظعؿؾمم1001طشػت معػارضات معـ ماظعدؼد سـ

ماحملؾلمظم ماظذيماظلقادل ماظقضت مظم مصؿـال ماظؼقائؿ(، م،مإؼداع ماظؼقائؿ مترتقب ماظؼقائؿ، م)أسداد ماالغؿكابقة ماظػرتة
ممبقمـتمصقفماظدرادةماظؽؿقةمظـؿائجماالغؿكاباتماحملؾقةمذاتفامتغريامظمماًاررةماظلقادقةم)مزفقرمأحزابمجدؼدةمظمم مممممم مم ممم ممممم م مممممم ممم ممممم ممم ممم ممم ممممم مممممممم ممم مممم ممم ممم مممممممممم ممممم ممممممممممم مم م

مبقؿـتمهاظقؾمعلاراتماٌـ ماظقالئل( ؿكؾنيماٌؾققثنيمأنماظؿغريمظمماًاررةمترطقؾةماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمو
ممايزبقةمملمؼؽـمدقىمتغريامظممتلؿقاتمتشؽقؾةماألحزابمألنماظعدؼدمعـماٌـؿكؾنيمشقمرواماغؿلابفؿمايزبلمعـم ممم ممم مممم ممم مم ممممممم مم مم مممممم مممممممممم م مم ممم م مممممم م ممم مممم ممم ممم مممم مم مم م ممم مممممم م
ماظؼائؿةم مظم ماظرؼادة معؽاغة مهلؿ مضؿـ مأخر محزب مإشم ماظلابؼة ماالغؿكابقة ماظػرتة مظم مضؿـف مترذققا ماظذي ايزب

ممدعامصعمبمذظؽمضؿـمايزبماظلابؼمغػلف.مػذهماياظةمطشػتمظـامسـموجقدماماٌرتذقنيماالغؿكابقةماٌرتذقةمبع م م م مممممممم ممم م مممممم مم م ممممم ممممم مممم مممم ممم مممم مم ممم مم مم مممم مم  مممم
مإرارم مدقى محمؾقا ماظلقادل مايزب مهلؿ مباظـلؾة مميـؾ مال ماظيت مو ماالغؿكابات مصرتة مظم ماظرحاظة ما ماٌـؿكمؾني ممممو مم م مم م مممم م م م ممم ممم م مم مم مم م ممم ممممم م مم م م م م ممم مم م مممم ممم مم مم مم م م مممم مممم مم م معمم ممممم م

مممممممرتذمحمضؿـف.ممظرتذح،مومؼعؿربونمظمماظقضتمذظؿفمأنمضقؿتمذكصقؿفؿماالغؿكابقةمأسؾكمعـماظؼقؿةمايزبماٌ مم معم مم
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المتؼؿصرماظصقرةماظلؾؾقةمسؾكماٌـؿكبماحملؾل،مسؾكمايزبماظلقادلمأومسؾكم
صػلمما،ًدعةماٌصاحلمأصرادماٌؤدلةاظؽمياظةماظـؼابلماٌرتذحمدورػؿامبؾمتؿعدىمذ

 %39دؤالمسـماظدواصعماظيتمتؼػموراءماظرشؾةماالغؿؿاءمظعضقؼةمغؼابةماٌصـع،مؼعؿربم
ماظشكصقةمم  ماٌصاحل مخدعة مسـ مااظؾقث مػق مذظؽ موراء ماظداصع مأن ماٌلؿفقبني عـ

ممظؾؿرتذحامبقادطةماظـؼابة،مأعامداصعماخدعةمعصاحلماظعؿمالامصالمؼعربمسـفمبـعؿمدقىم مم ممممممممم مم مممم مممم مممممم م مم مممممم ممم ممممممممم مممممممممم م مممممم م م ممم
محني 61% مظم ماظرتذحم، م معـ ماظغرض مأن مؼعؿؾقن ماظذؼـ مغلؾة متؿعدى اًدعةممال

مطالماياظؿني.%   63مامخدعةمعصاحلمإراراتماٌؤدلةامعصاحلماٌؤدلةامأو

م:ماظغرضمعنمترذحمظعضوؼةماظػرعماظـؼابيمظؾؿؤدلةم2اجلدولمرضمم

ماظـلؾةمالمغعمم

ماظعؿمالخدعةمعصاحلم م م م م%111م%99 %19ممم

م%111م%91م% 12مادلؤدلةخدعةمعصاحلم

م%111م%91م%12ماإلراراتخدعةمعصاحلم

م100% م%27م 07%مخدعةمعصاحلماظشكصقة

م

ماظلؾؾقةمطـريامظمممتـالتمومخطاباتماٌؾققثنيمبنيماٌـؿكبم المختؿؾػماظصقرة
احملؾلموماظـؼابلمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة،مصؽالػؿامؼؾقثمسـمخدعةمعصايفم
بادؿعؿالماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمأومبادؿعؿالمصرعماظـؼابل،مومطالػؿامؼغؿـؿمااٌقادؿم

ما ماظصقرة مإن مذظؽ. مظم ماظيتماالغؿكابقةا ماألدؾاب مبني معـ مػل ماٌـؿكب مسـ ظلؾؾقة
تـريػامتشريمإهلامتصرزماتماظـاخؾنيمظممععرضمتؼدميفؿمظؼراءاتفؿماظشكصقةمحقلم

 أدؾابمتدغلمعلؿقىماٌشارطةماالغؿكابقة.

ماظعؿوعقةم .9.9 ماظصـاسقة مادلؤدلة ميف مادلأجور ماظعؿل مو ماظؾطاظة حاظؿا
 حتقالنمظعدممادلشارطةماالغؿكابقة

م مإرار مظم معـممػذاحاوظـا مغؿأطد مأن ماالغؿكابقة ماٌشارطة محمددات محقل اظؾقث
مبنيم مو ماالغؿكابل ماظػعؾ معـ ماٌكؿؾػة ماٌقاضػ مبني مدؾؾقة مسالضات موجقد إعؽاغقات
خمؿؾػماٌقاضعمضؿـماظؿؼلقؿماالجؿؿاسلمظؾعؿؾم)سؿؾمظممإرارماظعؿؾماٌأجقرماظرمسل،م

اسؿؿدغامظممػذاماإلرارمسؾكمعامتؼدعفمماظة(.اظعؿؾمظممإرارماظلققماظلقداء،محاظةماظؾط
ماٌفينم ماالغدعاج محاظة مبني ماظعالضة متربط معا مسادة ماظيت ماظلقدققظقجقة األدبقات
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عـماٌقارـةمم24بقادطةماظعؿؾم)عـصبمسؿؾ(مومحاظةماالغدعاجمظممدقاقماٌقاضػماٌعؾـة
مخصقصامظممذؽؾفاماٌرتؾطمظمماٌشارطةماالغؿكابقة.

مغؿؿؾعم 25تصرزماتمخمؿؾػماظػاسؾنيماظلقادقنيسـدعا
حقلمأدؾابمتدغلمغلبم 

ماألخري ماالغؿكابقة مظمماٌقاسقد مواٌشارطة ماالغؿكاباتماظربٌاغقة مخصقصا االغؿكاباتمة
ؼؿفؾكمعشؽؾماظؾطاظةمطأحدماألدؾابماٌؾاذرةمظممذظؽمخصقصامم1001احملؾقةمظلـةم

م متأثري مسـ ماحملؾققن ماٌـؿكؾقن مهدث مظؼد ماظشؾاب. ماالضؿصادؼةمبطاظة ااظظروف
ماظشؾا مبطاظة ماتأثري مو مواظصعؾةا ماٌشارطة معلؿقؼات متدغل مسؾك مخاللمبا معـ ربطقا

مظم ماٌشارطة معـ ماظلؾؾقة ماٌقاضػ مبني موتصرزماتفؿ ماظشؾاب،مماظؿصقؼت مبطاظة حاظة
ؼؿضحمم%11وسـدعامغؿابعمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةمألصرادمعؤدلةمترؼػقؾقرماٌؼدرةمبـم

)حاظةماظعؿؾمدمضؿـمحاظةماظعؿؾماٌأجقرمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمظـامأنماظقجق
المؼعطلمباظضرورةمغلؾةمعشارطةماغؿكابقةمعرتػعةمسـماٌعدلماظقرينمومسؾقفماظـؿطل(م

مصربطمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةمباٌقضعمعـماظعؿؾمؼؽادمؼؽقنمشريمجمديم.

ممأنماظؾطماظنيماٌؿقاجدؼـمم %30ظؼدمصرحماٌؾققثقنمعـمعلؿكدعلمترؼػقؾقرمبـلؾةم ممم ممممممم م مم ممممم م
سؾكمعلؿقىماألحقاءماظيتمؼؼقؿقنمصقفامالمؼصقتقنمظممخمؿؾػماالغؿكابات،مطؿامصرحم

م مبـلؾة مذاتفؿ مم %31اٌؾققثقن ماظذؼـ ماظعؿمال مأن مؼعؿؼدون مبأغفؿ م ممممم م ممممم م م مم م ممممممم مم مزرفممدرحقاممم عـ
اظعؿؾماٌأجقرمعـماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمالمؼشارطقنمباظؿصقؼتمظمماالغؿكابات.م
ماالغدعاجم مصؽرة معؼاربة مظم ماظـظرؼة ماٌشاطؾ معـ ماظعدؼد متطرحان ماظـؿقفؿني مػذؼـ إن
مدقاقم مظم ماالغدعاج مسؾك مايؿؿل مو ماٌؾاذر مذظؽ متأثري مو ماظعؿؾ مبقادطة االجؿؿاسل

م ماٌؤررة مايؼقق م...(معـظقعة مدقادقة محؼقق ماجؿؿاسقة، مضماؼة ماجؿؿاسقة، )حؼقق
ماحاظ ماياظؿني مصؽال مظؾؿقارـة، ماظرمسل ماٌكؿؾػة(مظؾؿصقر مأذؽاظف مطؾ م)ظم ماظعؿؾا ة

ماموحاالت 26ااظؾطاظة
مسؾكم  مذظؽ مطان مدقاء مغػلفا ماٌشارطة مغلب مإغؿاج مإشم تؤدؼان

                                                                                                                                        
محقلمسالضةماٌقارـةماالجؿؿاسقةمباٌقاضعمضؿـماظعؿؾمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمعامؼؾلم:م24

Rosanvallon, P., Op cité , pp. 49-75 ; 133- 16. 

Castel, R,. La montée des incertitudes, Op cité , pp. 80 – 91 ; 93-102. 
ممغؼصدمباظػاسؾنيماظلقادقني:ماٌـؿكمؾنيماظذؼـممشؾؿفؿماظدرادةماٌقداغقةمحقلماالغؿكاباتماحملؾقة،مخطاباتمم25 مممم م مم مممم ممم مممم ممم ممم مم مممممممممممم مممممممم ممم مم مممممم معمم مممممم م مم ممم مممم مم مممممممم مم

األحزابماظلقادقةماٌشارطةمومعؼارعةمظؾعؿؾقةماالغؿكابقةماٌـشقرةمظممثالثةمجرائدمورـقةم)اًرب،ماظشروقماظعربلم
ظػرتةماالغؿكابقةمعـميظةمادؿدساءماهلقؽةماظـاخؾةمإشمموماظقرـ(ماظيتمطاغتمعقضقعمعؿابعةمعـمررفمصرؼؼمرقالما

ميظةمإسالنماظـؿائجماظـفائقةمومردودماظػعؾمحقهلا.مم
ماظيتمم26 ماٌقداغقة ماظؿقؼقؼات معـ مدؾلؾة معـ ماغطالضا ماظؿقدؼدات معـ مظعدؼد مظؾؾطاظة ماالجؿؿاسل ماٌػفقم زمؿاج

ظقرينمظإلحصاءمعؼاؼقسماظؽؿبماظعاٌلمظؾشغؾمواظذيمبإعؽاغفامأنمهصلماٌعاغلماالجؿؿاسقةمهلا.مؼؿؾـكماظدؼقانما
(مػقماظػردماظذيمملمميارسمغشارامعأجقرمظمماألدؾقعماٌرجعلم enquête ménageؼعؿربماظؾطالم)صرتةماظؿؼقؼاتم

ماالجؿؿاسقةم ماألغـروبقظقجقا مظم مظؾؾقث ماظقرين ماٌرطز مظم مأجرت ماظيت ماظؿقؼقؼات مدؾلؾة مأن محني مظم ظؾؿقؼقؼ،
مؼؿؿموصػفمعـمخاللممتـالتماٌؾققثنيمظممخمؿؾػم مبطمالمومعا مؼؿؿموصػفمإحصائقا ممواظـؼاصقةمتـريمعػارضةمبنيمعا ممم مم مم ممم ممممم م مم مم م م مم ممممم مممممممممممم م م ممممممم م ممممم مممممممممم مممممممممم مممممممممممم
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مسؾ مأو ماًطاب معلؿقى مسؾك مأو ماالغؿكابقة ماظػعؾقة ماٌؿاردات معلؿقىمعلؿقى ك
اظعؿؾمتؿـازسانمبقـفؿاماٌقاضػمغػلفامرمعؾـامغؼقلمإنمحاظيتماظؾطاظةموماظؿؿـالتممما

معـماظػعؾماالغؿكابل.

إنمغظرةماظـاخبمظعدمموجقدماسؿؾارمومجدوىمظصقتفماالغؿكابلمػقماظداصعمظؾؿقضػم
معؾاذرة ماٌعقش ماظقاضع مظم مذقؽا مؼغقمر مال مأغف ماسؿؾار مسؾك ماالغؿكابقة، ماٌشارطة مممسدم مممم م ممممم م مممممم م م مممم م مممم م م م مممم ممممم مم م مم م م ممممم ممم مم مم ممم ممم مممم

وسؾكماسؿؾارمأنمغؿائجماالغؿكابقةمالمؼؿؿمضراءتفامسؾكمأغفامردائؾمصرزمةمألصقابم
محلبم ماظـاخؾة. مررفماهلقؽة معـ ماإلراراتماٌؾققثةاظؼرار مغلبمأحد مطاغت مإذا ،

ماٌشارطةم مغلؾة مربط مصإن مظؾؼؿة ماظؼاسدة معـ مردائؾ مظقلت ماالغؿكابقة اٌشارطة
سـماظلؤالمحقلممػذاماإلرارماٌلؿفقباالغؿكابقةمبـلؾةماظؾطاظةمالمجدوىمعـف.مؼعؾؼم

ماظعالضةماحملؿؿؾةمعامبنيمحاظةماظؾطاظةموحاظةماظؿصقؼتماالغؿكابلمضائالم:

كاباتمعرتؾطةمبـلؾةماظؾطاظةمصإنماظؾعؾةمدؿؽونم"مإذامدؾؿـامأنمغلؾةماالغؿ

يفمحنيمغلؾةمسدممم% 17حملوعة.مغلؾةماظؾطاظةميفماجلزائرمحاظقامػيم

نمقفمظكمصدؼؼيمػلمتعؿؼدمأغتمطؾاحثمأادلشارطةماالغؿكابقةمطؾرية.مأض

مػيم ميفماجلزائر ماظؾطاظة ماظذيم%م17غلؾة ماألوديمػو ماظـلؾة مؼـؿج معن ،

.معامجيبمضوظهمػومأنماظـاسمطرػتمعنمروتنيمؼـؿجماظـلؾةماظـاغقةموصؼط

ماظػوطماظذيمالمؼؤخرمومالمؼؼدمموصؼط"م.

ماظرمسقةمحقلم ماإلحصائقات معصداضقة مإذؽاظقة ماإلرار متصرؼحمػذا مؼطرح معا بؼدر
ماالغدعاجم مأن ماالغطؾاع مؼعطل معا مبؼدر ماالغؿكابقة، ماٌقاسقد مظم ماٌشارطة اظـلب

ماظع مبني مورقدة مسالضة مخالل معـ مشريماالجؿؿاسل ماظلقادل مذؽؾفا مظم مواٌقارـة ؿؾ
عؿالزمم)سؾكماألضؾمسؾكمعلؿقىمأصرادمجمؿؿعماظؾقث(،مظممحنيمتؿفؾكماٌقارـةمظمم
معصػقصةم مضؿـ ماٌكؿؾػة ماظقضعقات مو ماٌقاضػ معع معرتادصة ماالجؿؿاسل ماٌطؾيب ذؼفا
اظعؿؾمومعلؿؼؾةمسـماظػعؾماظلقادل،مصاٌشارطةمظمماظؿصقؼتمالمتعدومأنمتؽقنمإجراءم
روتقـقامإدارؼامحلبمتصرزماتماٌؾققثنيمومطـريامعامختؿصرمظمماظؿأذريمسؾكمبطاضةم

ماظـاخب.

                                                                                                                                        

ممممقؼقؼاتمبطمال.معـالماظػردماظذيمالمؼؿعدىمدـفماظؿ مم مممممم مم ممممممممممم ممممم م م ممم ممدـةمومؼشغؾمظمماظلققماظلقداءمؼعؿربمغػلفمبطماالمألنمالمم12ممممم مم م مم م م مممم مممم ممممممممم مممم مم مممم مم مم ممممممم
مظمم ماظؾـاء معفـ محقل ماٌرطز مظم مأجري ماظذي مظؾؿقؼقؼ مباظـلؾة مغػلف مايال مو ماظعؿقعل ماٌأجقر مظمماظؼطاع ؼشؿغؾ

الجمومظقسمسؿال،مظذامصفؿمظممحاظةمبطاظةمراٌاماظؼطاعماًاص،مصفؤالءمؼعؿربونمعامؼؼقعقنمبفمعـمسؿؾمجمردمبرطق
مملمؼشؿغؾقامظمماظؼطاعماظعام.مأغظر:

م معـ ماٌلرحني ماظعؿمال محقل مأغـروبقظقجقة مدرادة ماظعؿماظقة. ماظـؼاصة مو مأزعة مظم ماٌؤدلة مصؤاد، مغقمار م مم م م مم ممم م ممممم م م مم م ممم مممممممممم مم مممم ممممم ممممم مممممممم مم ممممم م م مم م مممم م ممممم مENTPLمم مم
بقظقجقاماظعؿؾ،مهتم(مومحقلماٌلؿكدعنيماياظقنيمظممترؼػقؾقرمبقػران،مأرروحةمدطؿقراهمظممأغـر6331-1000)

مصػقة.م216،م1061إذرافمحلـمرععقن،مجاععةموػران،مجقانم
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ممممممممممؼصرحمأحدماظعؿمالمعـماحملظقزنيمباظؾؼاءم م مم م ممم ممم ممممممم م ممم مم م:دـة(م19ضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرم)م

ممم "مغروحمغػوريمباشمغم مم مم م م مم مم م م م م اذمم ؽممم م يمبطاضةماظـاخب،مسمم مم م م مم مممم ممم م م ابمم ؾممم يماظصوتمتاسيمعامم ؾمممم يمبممم اظمم

م ابمم لمم حممم عمم ؾمم طمم ؼم مممم سؿريمعاماممم حمم صمممم ،مبمم مم م م م ارؼتمواحدمباهمعمم ؿمم خمم مممم مم م مم مم م م ،مظيمداؼرؼـهمم شمم عمم دمم ـمم غممام

مباهمؼوصلمؼوصلم".مم

،مالمتدخؾماظعؿقعقةماسؿؿادامسؾكمتصرزماتماٌلؿفقبنيماٌـؿؿنيمٌؤدلةمترؼػقؾقر
م) ماظؿؾادل مخاغة مظم محاظقا ماالغؿكابقة مؼقصرمdon et contre donاٌشارطة معـ مبني )

ؼقةماجملؿؿعمأيمبنيماظـاخبمواٌـؿكب،مصاظعؿؾمعـاصبماظعؿؾماٌأجقرةماظعؿقعقةمومب
ماالجؿؿاسقةم مايؼقق مباضل مو محاظقا ماظصـاسقة ماٌؤدلة مظم ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف ضؿـ
أخرىمملمؼعدمخاضعةمٌـطؼماظؿؾادلماظذيمدادمصرتةماظلؾعقـاتمواظـؿاغقـاتم)تقصريم

ؤدلةمسؾكمامايؼققماالجؿؿاسقةمعؼابؾماظؿـازلمسـمايؼققماظلقادقة(،مألنمبؼاءماٌ
ضقدمايقاةمامعرتؾطممبدىمناسةمسؼدػاماالضؿصاديمععماظلققمومظقسمعرتؾطمباظعؼدم

م ماظعالضة محدد مأن مو مدؾؼ ماظذي مطؿاممععاألؼدؼقظقجل ماظعؿقعقة، ماظصـاسقة اٌؤدلة
ؼؿضحمعـمخاللمتصرزماتماٌؾققثنيمأغػلفؿمأنمحاالتماظعؿؾمخارجمغطاقماظعؿؾم

ماظعؿ ماظصـاسل ماظؼطاع مظم ماٌؿاردةممال قماٌأجقر ممتـؾ مبإعؽاغقة ماالغطؾاع تعطل
،مصاظعاعؾمضؿـمزرفماظعؿؾم(don et contre donاالغؿكابقةمضؿـمعـطؼماظؿؾادلم)

اٌأجقرماظعؿقعلمدقاءمسـدماًقاصمأومظمماظلققماظلقداءمظقسمحباجةمظالغؿكابمومالم
ممةم)متعؾريمأحدماظعؿمالماٌلرحني(ؼـؿظرمذقؽامعـماظدوظ م مم مممم ممممممم م ممم ،مطؿامأنمؼقمماالغؿكابمالمؼعدومممممممم

مؾؿأذريمسؾكمبطاضةماظـاخب.صرصةمظأنمؼؽقنمجمردم

مسالضةم مبقجقد ماالغطؾاع ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف مضؿـ ماظعؿؾ محاظة تعطل
،مسـدماًقاص،محؿؿقةمبنيمرؾقعةماظعؿؾم)اظعؿؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعل

ماظلقداء، ماظلقق ماالظم مذؼفا مظم ماٌقارـة مو مايؼققم...( ممبـظقعة م)اظؿؿؿع جؿؿاسل
ماظعالضةم متؿفؾك محني مظم ماظـؿطل(، ماظعؿؾ مضؿـ ماظؿقاجد مسـ ماظـاوة االجؿؿاسقة
ماٌقضعم مو ماالغؿكابات مظم ماٌشارطة مزاوي معـ مخصقصا ماظلقادقة ماٌقارـة مبني ضعقػة

م ماجؿؿاسقة محرطة مػل ماٌطؾؾقة مايرطة مظؾعؿؾ. ماالجؿؿاسل ماظؿؼلقؿ مظقلتمضؿـ و
م مدقادقة مترؼػقؾقرحرطة معلؿكدعل مغظر محلبمظم مبقـفا ماظلؾؾقة ماظعالضة مو ،

مميرم مال ماالجؿؿاسقة ماٌطاظب مهؼقؼ مأن ممبعـك معقجقدة، مظقلت مترؼػقؾقر علؿكدعل
 حؿؿامعـمخاللماظعؿؾماظلقادلمظألحزابمومعـمخاللماٌقاسقدماإلغؿكابقة.

مخالصة

تربطماظؿعارؼػمايدؼـةمبنيمعػفقعلماظعؿؾمومعقارـةمومتعؿربمأنماالغدعاجماٌفينم
بقادطةماظعؿؾماظـؿطلمػقماظذيمدقؤديمإشمماالغدعاجماٌقارين،مظذامالمندمظمماظؽـريم
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مايؿاؼةم مظم مايؼ مو ماظلؽـ مظم مايؼ مو ماظعؿؾ مظم مايؼ مبني متػاضؾ ماياالت عـ
حرؼيتمايؼققماٌرتؾطةمحبرؼةماظؿعؾريموقةماالجؿؿاسقةمعـمطؾمأذؽالماهلشاذةموبؼ

ماالغؿ مو ماظرتذح مايؼققمكاب، معـظقعة مترؼػقؾقر معلؿكدعق مؼرتمب مسـدعا ممظؽـ ممم مم مممم ممم ممممممممم مممم مم مم م مممم  ممممم م م م م
ماظضؿانم مظم مايؼ ماظلؽـ، مظم مايؼ ماظعؿؾ، مظم م)ايؼ ماالضؿصادؼة مو االجؿؿاسقة
م)ايؼمظمم مايؼققماظلقادقة معـظقعة مؼرتؾقن مو ماظرتتقب، مدؾؿ مظممأسؾك االجؿؿاسل(

صؽأنمظلانمحالممظرتتقبمعؼارغةمععمايؼققماظلابؼةوماالغؿكاب(مظممأدػؾمااظرتذحم
مظمم م)ايؼ ماالجؿؿاسقة ماٌقارـة مبني مسالضة مؼربط مأن مؼرؼد مال مظؽقغف مإضاصة اٌؾققثني

ماظلقادقة مواٌقارـة ماالجؿؿاسل( ماظضؿان مو ماظلؽـ مو ماظرتذحمماظعؿؾ مظم )ايؼ
مممالمؼعؿربماألوشممعرتؾطةمباظـاغقة.واالغؿكاب(م

ماظيتمأجرؼتمسؾكمعلؿكدعلمترؼػ مبقـتماظدرادة م)ظؼد مممسؿمال،مأسقانمهؽؿمقؾقر م م م ممم مم م م مم م
ماٌشارطةم مو ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف مضؿـ ماظعؿؾ مبني ماظعالضة مأن وإرارات(
ماظؿقاجدمضؿـماظعؿؾماظـؿطلماظذيمزمقؾمإشمم متؽقنمسؽلقة،مصرشؿ متؽاد االغؿكابقة

ماالدؿػادة ماٌضؿقغة، ماظشفرؼة مباألجرة مماظؿؿؿع مباظعؿؾمعـ ماٌرتؾطة مايؼقق عـظقعة
معـمإعؽاغقاتمضؿانمادؿؿرارؼةماالسرتاصنيماٌفينمواالجؿؿاسلو مإعؽاغقةمماالدؿػادة و

اٌلؿكدعنيمتؽادمتؽقنمدؾؾقةمعـمحقثماٌشارطةماٌقاضػمصإنممإغفاءماٌلارمبؿؼاسدمتام
ماظعؿمال مررف معـ ماٌعؾـة ماٌقاضػ معع متؿشابف ماٌقاضػ مػذه مو ماالغؿكابقة، ممممم م م مم م م مم ممممممم م مممممم م مم مممم ممم م مممممم ممم م مم م ممممم ممم مماٌلرمحنيممم م مم  مم

مإشممسدمم مطالمػؿا مهقالن ماظؾطاظة محاظيتماظعؿؾمو مأن مظؾؼقل مؼدصعـا اٌؾققثني،ممما
ماٌشارطةماالغؿكابقة.

ماالغؿكابقةم ماٌؿاردة ممماردة معـ ماالدؿؼاظة مياظة معػلرة ماظػرضقة مػذه متؽقن ضد
مدقاءماظلقادقةمعـفامأوماظـؼابقة،مصقاظةماالغدعاجمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعل

م ماظزبقغقة ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماٌؤدلة مضؿـفاضؿـ ماظؿقزقػ مررق محقث م27)عـ الم(
،موماظشلءمغػلفمميؽـماجمظممايقاةماظلقادقةمتـؾمحاظةمادؿــائقةمحمػزةمسؾكماالغدع

مضقظفمحقلماٌشارطةمظممودؼدماظػرعماظـؼابل.

ممم ماٌلرمحني ماظعؿمال مخطابات متؿشابف م م مم  ممم م ممممم م م مممم م م مممم ممم ماظعؿقعل ماٌأجقر ماظعؿؾ مزرف ععمعـ
مظقلتم مؼعؿربمأغفا مظدورماٌشارطةماالغؿكابقة،مصؽالػؿا علؿكدعلمترؼػقؾقرمظمماظـظرة

،مألنماٌشارطةمأومؼعاإالمجمردمامروتنيامٌألماٌـاصبماظشاشرةمظمماعقادؿمتؼلقؿماظر
مومسدعفا ماٌعقش، ماظقاضع معـ مذقؽا متغقمر ممظـ م م ممممم م مممممم م مم مممم م مممم م م ماالغؿكابقةممم ماٌشارطة مغلب مطاغت إذا

متؽقنمضعقػةمصإنمغلبماظؿقاجدمضؿـمح متؽاد ماألحزابماظلقادقة مو رطةماىؿعقؼة
م ماألخرى مظؾصػرػل مؼؾـقفامتؤول مو مبـاػا ماظيت ماظـؿطقة ماظصقرة مإشم مزمقؾ مػذا مو ،

                                                                                                                                        
ممممأغظرمغقمارمصؤاد،معرجعمدؾؼمذطره.م27 ممم مم مم م مممم ممممم ممممممم ممم
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قةموسؾكمعـؿكبماحملؾل،ماظقرينمعلؿكدعقمترؼػقؾقرمسؾكمايزبماظلقادل،ماىؿع
ماظـؼابل.أو

اظعؿؾماظـؿطلمؼرىمعلؿكدعقمترؼػقؾقرمأنمايؼمظمماٌقارـةمؼؾدأمبؿقؼقؼمايؼمظمم
اظذيمؼضؿـماألجرماٌلؿؼرمومؼضؿـماالدؿػادةمعـمعـظقعةمايؿاؼاتماالجؿؿاسقةماظيتم

ماظظرفمومؼؿقاصؾمعـمخال عـماظشؽؾمػذامملماالدؿػادةمايؼمظمماظلؽـ.ؼقصرػامػذا
ماظعؿؾم مزرف مضؿـ ماٌلؿكدعقن معـفا مادؿػاد مأن مدؾؼ ماٌطؾؾقة ماالجؿؿاسقة اٌقارـة

ظممدـقاتماظلؾعقـقاتموماظـؿاغقـقاتمعـماظؼرنماٌاضل،مومطأنمماٌأجقرماظعؿقعلمدابؼام
م مدوظة مبني ماظؿقاظػ مصرتة مإشم ماظعقدة مترؼد مترؼػقؾقر معلؿكدعق مخطابات تقصرماظيت

االجؿؿاسلم)ايؼمظمماظعؿؾماظـؿطل،ماظلؽـ،ماظؿعؾقؿماجملاغل،موماظصقةماجملاغقة(م
موماجملؿؿعماظذيمميؿـعمسـماظلقادةموماٌشارطةمصقفا.

ممإذامطانمعلؿكدعقمترؼػقؾقرمؼعؿربونمأنماظؾطمالمظقسمعقارـامألغفمملمزمصؾمسؾكم مم مم م م مم مممم مممم ممممم مممم م م ممممم ممم مم ممممممممممممممممم مم ممم مم مممم
ٌـاصبمؤدلةمباظؿقضػموحؼفمظمماظعؿؾماظـؿطلمصإنمحاالتماظؿفدؼدماظدائؿةمظـشاطماٌ

معلؿكدعقم مؼراػا مال ماظيت ماٌقارـة مٌؼقعات معؾاذرة متفدؼد محاظة مػل مباظؿلرؼح اظعؿؾ
مترؼػقؾقرمإالماجؿؿاسقة.م
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