اظػصلماظعاذرم م

ممم مرؼػمممقؾمممومرم مومادلؿارداتماالغؿكابقة.م
علؿكدعومتم
م مم م م م
خطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقة
*
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تؼدؼم م

تؿفؾكمحاظقاماظعالضةموثقؼةمبني معػفقعلمااٌقارـةامومااظعؿؾامومإنمطاغامضدمسرصام
سربماٌلارماظؿارسملمهلؿاماظعدؼدمعـماظؿغريات مظمماٌعاغلموماظدالالت.مؼلفؾمراػـم
اظعدؼد معـ ماجملؿؿعات ماٌعاصرة محاظة ماالظؿؼاء ماياصؾ ماظققم مبني مػاذؼـ ماٌػفقعنيم
اظؾذانمطاغامظممصرتةمااظدوظةماٌدؼـةماظققغاغقةماعؿعارضنيممتاعا،مبؾمأطـرمعـمذظؽمطانم
وجقدمأحدػؿامؼؼؿضلمشقابماألخر.م م
ؼلاسدمصفؿماظعالضةمععماظعؿؾماظيتمؼؼقؿفؿامعلؿكدعقماٌؤدلةماظعؿقعقةمترؼػقؾقرم
اٌؾققثقنمسؾكمبـاءمومصفؿماظعالضاتماٌؿؽـةمععماٌقارـةماظققم،مصاٌقاضػماظلؾؾقةماظيتم
مم 1عـمزرفم
محنيا
مم م
مالماٌلر
ممممم مممم
أعؽـمايصقلمسؾقفامحقل مااظػعؾماالغؿكابلاظدىمصؽةماظعؿ
اظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماٌؾققثنيمعـماٌؤدلةمغػلفامواظيتمؼعربمظلانمحاهلامطؿامؼؾلم
اال مصائدة معـ ماٌشارطة مظم ماالغؿكابات معا مدام مايؼ مظم ماظعؿؾ مو مايؼ مظم مايؿاؼةم
االجؿؿاسقة مومظمماظعؿؾماظـؿطلمشريمعؿقصرمظـاامتػؿحماجملالمحملاوظةمعؼاربةماٌقاضػم
(اٌؿاردات،ماظؿؿـالتموماًطابات)محقلماظػعؾماالغؿكابلمتؾعامظؿعددماظقضعقاتمظمم
* موحدةمصـاسقةمسؿقعقةمتابعةمظؾؿفؿعماماٌؤدلةماظقرـقةمظؾؿـؿقجاتماظطقؼؾةم ENTPLا،معؼرػاماالجؿؿاسلم
بؾدؼةموػران.مختصصتمظممغشاطماظدرصؾةمبعدمشؾؼمورذيتماظػرنماظعاظلموماٌصػقةماٌؿـؾؿانمظؾقرصةماألدادقةم
م(عارسم م 6331و معارس م .)6331مضؾؾ مذظؽ،م
ماظلم ممممم
ممممممم
ماظؿلرؼحم ماظعؿ
معقجيتم مممم ممم
مممم ممم م
ظؾؿؤدلة ماٌؿقاجدتان معـذ م 6391موم مبعد
اٌؤدلةمحمؾماظدرادةمطاغتمتلؿكمأدقؾقر (،)6311 -6391مثؿمأصؾقتمتابعةمظؾشرطةماظقرـقةمظؾقدؼد SNS
(.)6311-6311

 أدؿاذمحبثممبرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ماىزائر .م
مالماٌلرحنيم
ممممممم مممم مم م
ععمسقـةمعـماظعؿ
مـتمغؿائجماظدرادةماٌقداغقةماظيتمأجرؼتمخاللماظػرتةمجاغػلم -مجقان  8002م مم مممممم
 1بقممم مممممم ممممممم مممممممممممممم ممم ممم مم م م ممممم ممم مممم
عـمزرفماظعؿؾماٌأجقر ماظعؿقعلمعـماٌؤدلةمحمؾماظدرادةمأنمػذهماظػؽةماٌقجقدةمظممحاظةمػشاذةماجؿؿاسقةم
(اظعؿؾ،ماظلؽـم،مايؿاؼةماالجؿؿاسقة)مبعدمأطـرمعـ  41دـةمعـماظؿلرؼحمالمتعريماػؿؿاعامظؾعؿؾقةماالغؿكابقةم
وتعؿربمأنمحاظةماهلشاذةماالجؿؿاسقةماظـاوةمسـماهلشاذةماٌفـقةمػلماظداصعموراءمذظؽ.مايؼمظمماظعؿؾمومظمم
ايؿاؼةماالجؿؿاسقةمؼأتلمباظـلؾةمهلذهماظػؽةمضؾؾمايؼ/مواجبماإلغؿكاب.
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بقـةماظقدماظعاعؾةم(اظعؿؾمظم ماظؼطاعماظرمسل/ماظعؿؾمظمماظؼطاعمشريماظرمسل،ماظعؿؾمظمم
اظؼطاع ماظعؿقعل /مظعؿؾ مظم ماظؼطاع ماًاص ،محاالت ماظؾطاظة ماظظرصقة معـفام
وبـققؼة.)...،م م
ؼعطل مااظعؿؾا موصؼ مععاغقف ماظيت مصاشت مدالالتفا ماجملؿؿعات ماٌعاصرة 2ماظػرصةم
ظالغدعاج ماالجؿؿاسل مو مؼؼؾص معـ مإعؽاغقات ماظؿفؿقش ،مطؿا مؼعطل مظم ماظقضت مذاتفم
اظػرصة مظالغؿؿاء مٌـظقعة مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة مو معـظقعة ماظؿأعقـات ماظؼائؿؿان مأدادام
سؾك مصؽرة مايؿاؼة معـ ماهلشاذة ماالجؿؿاسقة ميظة مسدم ماظؼدرة مسؾك معزاوظة ماظعؿؾم
بلؾبمسدممتقصرمصرصف،مغؿقفةمظعؾةمعرضقةمأومحادثمسؿؾمأومظعاعؾماظلـ .م
ظؼدمأصؾحماظعؿؾمظممدالالتفماياظقةمعرتؾطمأداداممبـظقعةمعـمايؼققماالجؿؿاسقةم
وماظلقادقةموماالضؿصادؼةماٌعرتفمبفام(ايؼمظمماظؿؼاسد،مايؼمظمماظعطؾةماٌرضقة،م
ايؼ مظم ماظؿعقؼضات ،)...مو مسؾقف مأصؾح ماظؿػرؼؼ مبني مااظعؿؾ ماظـؿطلا مو مااظعؿؾم
اظالمنطلا مضائؿ مأدادا مسؾك معدى ماالغدعاج مأو ماإلضصاء معـ معـظقعة مايؿاؼةم
االجؿؿاسقة،مظذاماسؿربتماظعدؼدمعـماظؿعارؼػماظيتمهاولمعؼاربةماٌعاغلمايدؼـةم
ظؾعؿؾ م مأن ماايؼ مظم ماظعؿؾا مو ماايؼ مظم مايؿاؼة ماالجؿؿاسقةا مأداس مااظؿؿؿعم
باٌقارـةامدقاءمصـػتمظممخاغةماٌقارـةماظلقادقة،ماالجؿؿاسقةمأوماالضؿصادؼة،مطؿام
اسؿربتمظمماظقضتمذاتفمسدمماالسرتافمأومسدمماالدؿػادةمعـماايؼمظمماظعؿؾماظـؿطلام
ذؽالمعـمإذؽالماإلحاظةمسؾكماهلشاذةماالجؿؿاسقةمومذؽؾمعـمأذؽالمسدمماالسرتافم
باٌقارـة .م
صاغ ماظؿقدؼث ماظصـاسل مخالل ماظؼرن ماظعشرؼـ ماٌعاغل مظؾفدؼدة ماظؾؿقارـةام
واظؾعؿؾا مو مجعؾ معـفؿا مسـصرؼـ معؿالزعني محبقث مأصؾح مايؼ مظم ماظعؿؾ معرادصام
جملؿقسةمايؼققماظيتمؼلعكمظممرؾؾفامااٌقارـا،مومأصؾقتماالدؿػادةمعـماظعؿؾم
وخصقصامعـماظعؿؾماظـؿطلمعرادصامظالدؿػادةمعـمعـظقعةمايؿاؼةماالجؿؿاسقةماظيتم
تؾعدمومتؼؾصمعـمحظقزماالذمراطمظمماظػؼرموماهلشاذة.م م
 2حقلمتعددماٌعاغلماالجؿؿاسقةمظؾعؿؾمومحقلمسالضاتفاماٌؿؽـةمععماٌقارـةمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:

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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ممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقةم
ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
علؿكدعومتم
م مم م م

تلعك مػذه ماظقرضة مظالضرتاب معـ معقاضػ معلؿكدعل مترؼػقؾقر ماٌؿقاجدؼـ مضؿـم
زرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلم(زرفماظعؿؾماظـؿطل)معـماظػعؾماالغؿكابل مظممحماوظةم
محنيمعـماظػعؾماالغؿكابلم ماألدؽؾةم
مم م ممم مممممم ممم ممم ممم
مالماٌلر
ممممممممممم مممم
ظؾؿؼارغةمبقـفامومبنيماٌقاضػماظلؾؾقةماظعؿ
مممممممممممم مممممم ممممممم مممم
األوظقةمظذظؽمػلم:م م
ماظعؿؾم
مم
مم ممممم
محنيم مو
مم م
ماٌلر
مممممممالم ممم
مم مظؾعؿ
ماظـؿطل)
 .6ػؾ محاظؿا ماهلشاذة ماٌفـقة م(اظعؿؾ م مشريم ممممم م
ضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مهقالن مإشم معقاضػ م(مماردات ،مخطاباتم
ومتـالت)مخمؿؾػةمعـماظػعؾماالغؿكابل؟مم
مزمٌلؿكدعلم
مم
ػؾماظؿقاجدمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمميـؾمزرفممتقممممم مم ممم
 .1م ممممممم ممم مم مم مم مممممم ممممم مممممممممم مم مم مم مم مم
ترؼػقؾقرمظممسالضؿفؿمباظػعؾماالغؿكابلمبصػةمخاصةموماٌقارـةمبصػةمساعةمأومأنمذظؽم
المزمقؾمإشممأيممتقزمطؿامطشػتمسـفماظدراداتمدابؼةماظذطر3؟
 .9ػؾماياظةماياظقةمظؿػؿتمومتؼؾصماظقدماظعاعؾةمظممضطاعماظصـاسةماظعؿقعلمػلم
تعؾريسـمغفاؼةماظعؼدماالجؿؿاسلماظذيمطاغتماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة4مدابؼامعؽانم
ظف؟م
غلؿػقدمظممػذهماجملالمعـمغؿائجماظدرادةماظيتمأذرفمسؾقفامحلـمرععقنمحقلم
االغؿكاباتماحملؾقةمظلـةم 51001مومعـماظـؿائجماظـفائقةمٌشروعمحبثمأنزمظممإرارم
رداظةماظدطؿقراه .6م

 3ظؼد مبقـت ماظداردة ماٌـفزة محقل ماالغؿكابات ماحملاظقة مظم متلعة مبؾدؼات معـ موالؼات معـ ماظغرب ماىزائريم
(وػران،مدقديمبؾعؾاسموشؾقزان)مأنماٌقاضػماظلؾؾقةمعـماظػعؾماالغؿكابلمتؽادمتؽقنمحاظةمذائعةمسؾكمعلؿقىم
اظؾؾدؼاتمحمؾماظدرادةمسؾكماخؿالفمصاسؾلماظػعؾماالغؿكابلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلم(ماألحزابمسؾكماٌلؿقىم
احملؾل،ماظـاخؾني،ما ٌـؿكؾني)مومأػؿمعامرملدمتؾؽمٌقاضػماظلؾؾقةمضعػمغلبماٌشارطةماألغؿكابقةمخصقصامظمم
اظؾؾدؼاتمعؼرماظقالؼاتمحمؾماظدرادةم(مبؾدؼاتمذاتمأطربمػقؽةمغاخؾةمومظؽـمذاتمذاتمأضعػمغلبمعشارطة).م
أغظرمظمماظؽؿابمغػلفماٌؼالماىؿاسلمبعـقانم :م

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 .
معـم ENTPL
ماٌلرحنيم مم
مممممممالم ممم مم م
محقلم ماظعؿ
ممم م مم
مأغـروبقظقجقة
مم مممممممممم
مدرادة
ممممم مممم
مممممماظقة.
مممممممم ماظعؿ
مممممم مومم ماظـؼاصة
مم ممظممأزعة
ماٌؤدلة
صؤاد،م مممم م
مم م مممم
مممار
 6غق

( )1000 - 6331وحقلماٌلؿكدعنيماياظقنيمظم  Tréfolorبقػرانا،مرداظةمدطؿقراهمظمماألغـروبقظقجقا،مهتم
إذرافمحلـمرععقن،مجاععةموػران.8048 ،
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معومترؼػقؾورموماالغؿكاباتم:7مجتاغسميفمادلؿارداتم م
 .1عملمؿممكمدم م ممم ممممم م مم ممم ممم مممم
تمغممم مممم ممممممم ممم مممممم م مم ممممم ممم مممممم ممممم مممم مممممممم مممممممم مم مم
معؿربماظظاػرةماالغؿكابقةمخصقصاماظلقادقةمعـفامصرصةمعفؿةمباظـلؾةمظؾػاسؾنيم
اظلقادقنيمسؾكماسؿؾارػامأغفاميظةماحامسةمامظـؼققؿمعدىمصعاظقةماًطابماظلقادلم
سؾك ماٌلؿقؼني ماحملؾل مو ماظقرين ،مطؿا متعؿرب مباظـلؾة مظؾؾاحـني مظم محؼؾ ماظعؾقمم
االجؿؿاسقةمعقداغامشـقامومععؼدامظمماظقضتمذاتفمسؾكماسؿؾارمأغفامتؿقحمهلؿماجملالم
ٌؿابعةماظػعؾماالغؿكابلمبغقةمصفؿمرػاغاتفماظيتمتؿعدىمظمماظؽـريمعـماألحقانماظظرصقةم
اظزعـقةمظمماظشؼماظلقادقةمصقفامظؿؽشػمسـمرػاغاتمأخرىمذاتمرابعماضؿصادي،م
صماساتلمأوزبائين .م
أثارت مصرتة ماالغؿكابات مدقاء ماحملؾقة مأو ماظربٌاغقة ماظعدؼد معـ ماظؿلاؤالت محقلم
تدغلمغلب ماظرمسقةمظؾؿشارطةمظدىماهلقؽةماظـاخؾة،مصؾؼدمأحدثتمغؿائجماالغؿكاباتم
اظربٌاغقة مظققم م 61معاي م 1001ماضفةا مدقادقة مو مإسالعقة مغؿقفة متدغل معلؿقىم
اٌشارطةماالغؿكابقةم( (%91وموؾلمحاالتماظعزوفمسـماخؿقارماممـؾلماظشعبمظمم
اظغرصة ماظلػؾكا ،جملدة مبذظؽ معقداغقا محاظة ماظربودة مظم ماظؿعارل معع مػذا ماٌقسدم
االغؿكابلمأثـاءمايؿؾةماالغؿكابقةماظيتمدؾؼؿفا.ماظعقدةمإشممعؿابعةماظعدؼدمعـماظؿؼارؼرم
اظصقػقة محقلماظيتمضدعت مصقرامصقتقشراصقة مو معؽؿقبةمسـماظؼاساتماظيتمبرجمتم
ظؾقؿؾة ماالغؿكابقة ماظػارشةمأثـاءماظؿفؿعاتماظيتمطانمؼربجمفاماٌرتذققنمدقاءمطانم
ذظؽ مظم ماالدؿقؼاق ماالغؿكابل مٌاي مأو م 13مغقصؿرب م 1001م(االغؿكابات ماحملؾقة)م
طشػت مسـ معؤذرات متؾؽ ماظـؿائج مطؿا مأن مغزول ماظؼقادات ماظلقادقة مظألحزاب ماظيتم
ضررت مدخقل مشؿار ماٌـاصلة ماظلقادقة ممل مؼؽـ مهلا ماألثر مواضح مو مجؾل مسؾك مغلؾةم
اعؿالء ماٌلاحات ماٌكصصة مظعؼد ماظؿفؿعات مبغقة مسرض ماٌرتذقني مو مسرضم
برغاجمفؿ .م
ظؼدمطشػماإلسالنماظرمسلمسـمغؿائجماالغؿكاباتماظربٌاغقةمظلـةم1001مسـمغلؾةم
اٌشارطةماظيتمصـػتمضؿـمخاغةمأدغكمغلؾةمعشارطةمعـذمبداؼةماظؿعددؼةمايزبقة،م
ػذهماألخريةمحرطتماظلفالموماظؿفؿمبنيمخمؿؾػمصاسؾلماظػعؾماإلغؿكابل،مصاإلدارةم
اظرمسقة (خطاب موزؼر ماظداخؾقة مو ماىؿاسات ماحملؾقة) مأرجعت مذظؽ مظعاعؾني مػؿام
احاظةماظطؼسماٌاررماظيتمعقزمؼقمماًؿقسم61معايمممامجعؾماظعدؼدمعـمأصرادماهلقؽةم
االغؿكابقة مؼػضؾ ماظؾؼاء مظم ماٌـزل مسقض متأدؼة مو ماجؾف ماالغؿكابلا م(أرروحة متأثريم
اٌـاخ مسؾك ماظػاسؾل ماظػعؾ ماالغؿكابل) ،مو ماظلؾب ماظـاغل مأظؼل مصقف ماظؾقم مسؾكم
 7غؼصدمباالغؿكاباتماظلقادقةماالغؿكاباتماحملؾقةم(ماظؾؾدؼةموماظقالئقة)ماظربٌاغقةموماظرئادقةمومغلؿلممودؼدم
اظػرعماظـؼابلمظمماٌؤدلةمباالغؿكاباتماظـؼابقة
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ا األحزابماظلقادقةماظيتمملمتأخذماٌقسدماالغؿكابلمعأخذماىدمومملمتلؿطعمأنمتعؾأم
اهلقؽة ماالغؿكابقة محقل مأػؿقة ماالغؿكابات ماظربٌاغقة موأػؿقة ماظقزقػة ماظؿشرؼعقةم
باظـلؾةمظؾدوظةا .م
تربؼراتماإلدارةماظرمسقةماظيتمتراوحتمعامبنيمإظؼاءماظؾقممسؾكمااظطؾقعةاموإظؼاءم
اظؾقم مسؾك ماألحزاب مطاغت معربرة مظؽقن مأحزاب ماالئؿالف م(حزب مجؾفة ماظؿقرؼرم
اظقرين ،ماظؿفؿع ماظقرين ماظدميؼرارل مو محرطة مجمؿؿع ماظلؾؿ) ماٌدسؿة مظرئقسم
اىؿفقرؼةمظمماالغؿكاباتماظرئادقةمظلـةم 1002مطاغتمررصامصقفا،مومسؾقفمصاًقفم
عـ متؾعات متأثري مغلؾة ماٌشارطة ماٌؿدغقة مسؾك مذعؾقة ماظرئقس مطاغت مدؾؾا معـ مبنيم
األدؾابماألخرى.م م
أعاماألحزابماظلقادقةماٌشارطةمأوماٌؼارعةمظؾػعؾماالغؿكابلمصؼدمتراوحتمردودم
أصعاهلا معا مبني مرصض ماالغؿؼادات ماٌقجفة معـ مررف ماإلدارة ماظرمسقة معؾقـة مضصقرػام
وتؼؾص مدورػا مظم ماظدساؼة مظؾعؿؾقة ماالغؿكابقة مو معا مبني ماتفاعفا مبإصراغ ماهلقؽةم
اظؿشرؼعقةمعـمعضؿقغفاماظؿشرؼعلمممامجعؾماٌقارـمؼـظرمظؾـائبماظربٌاغلمسؾكمأغفم
مطؿشممرمعم
مم
مظقسم ممم
مم ممم
مباظغم مو
ممممم مممم
مم مغػقذ
ممم مو
ماجؿؿاسقة
مم مم مممم
مممممم مو
مباعؿقازاتم معادؼة
ماظدولم ممممممممم
مداعلم ممظمم ممممم
عقزػم م ممم
مم م
ؼـؿؿلمإشممأحدىمأػؿماظلؾطاتمظم ماظدوظة،مظممحنيمذػبمبعضماألحزابماظلقادقةم
يد ماٌطاظؾة مبعدم ماسؿؿاد ماظـؿائج مبلؾب مسزوف ماهلقؽة ماظـاخؾة مسـ ممماردة محؼفام
االغؿكابل .م
مل متؿقضػ متؾعات ماظـؿائج ماشري معـؿظرة مو ماٌػاجؽة مظـلؾة ماٌشارطة ماالغؿكابقةم
اظرمسقةا مسؾك ماالغؿكابات ماظؿشرؼعقة مبؾ متعدى مزؾفا مظقشؿؾ ماالغؿكابات ماحملؾقةم
ظققم م 13مغقصؿرب م 1001ماظيت مجرت مضؿـ محاظة معـ ماظرتضب معـ مررف ماإلدارة مسؾكم
اٌلؿقىماظقرينمواحملؾلمومعـمررفماألحزابماظيتمضررتماظدخقلماٌـاصلةمحماوظةم
اظؿقاجدمضؿـماًاررةماظلقادقةماحملؾقةمومراػـت مسؾكمتػادي ممتؽرارمإغؿاجماظـلؾةم
غػلفاماٌلفؾةمظمماالغؿكاباتماظربٌاغقة.مظؼدمسربتمػقؽةماظـاخؾةمظممعرتنيمعؿؿاظقؿنيم
عـ ماظلـة مغػلفا مسـ مرداظة مىؾ ماظػاسؾني ماظلقادقني مهقؾ مظم مسؿقعفا مظـػقر معـم
اٌؿاردةماالغؿكابقةمرشؿمأنمرػانماالغؿكاباتماظربٌاغقةمسمؿؾػمظممسؿقعف مسـمرػانم
االغؿكاباتماحملؾقة.م م
المسمػكمأنماظؾقظةماٌؤررة مٌراحؾماظػعؾماالغؿكابلمتعؿربمإحدىمأػؿماٌراحؾم
اظلادمة مظؿؿؾع موؾقات معػفقم م ماٌقارـة ،مو مػذا ماظؼقل مال مؼعين مأغـا مذمؿصر مػذام
اٌػفقممظمماٌؿارداتماالغؿكابقةموماًطاباتماٌـؿفةمحقظف معـمررفمخمؿؾػمصاسؾلم
اظعؿؾقةماالغؿكابقة (عـمأحزابمدقادقة،معـمإدارةمسؿقعقة،معـمعرتذقنيموغاخؾني)م
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و ظؽــامغعؿربػامصرصةمسؾكمشرارماظعدؼدمعـماظػرصماظيتمؼقصرػاماجملؿؿعمظؾؿؿؾعمصقرم
وؾلماٌقارـةم(خطابا،ممماردةموممتـال) .م
متـؾماٌؿارداتماالغؿكابقةمومخمؿؾػماٌقاضػمعـفام(اٌشارطةمأوماٌؼارعة،ماظرصضم
أو ماظؼؾقل مظؾؿؾدأ مظم محد مذاتف) مإحدى مأذؽال موؾل ماٌقارـة مخصقصا مظم مصقرتفام
اٌؿاردؿقة،مومعاماحؿؽاممخمؿؾػماظػاسؾنيمإشممػذاماظشؽؾمعـماٌؿاردةمإالمتعؾريمسؾكم
اتػاقم(ومظقمغظري)مضؿـماجملؿؿع مسؾكمآلظقاتماظؿـاوبمسؾكماظلؾطةموعقؽاغقزعاتم
اظؿػقؼضماظلقادل.ماٌؿؿؾعمظؾعؿؾقاتماالغؿكابقةمظممجزائرماظؿعددؼةمعـذمددؿقرم19م
صرباؼر م 6313مؼرتاء مظف ماٌـقك ماظؿـازظل مظـلب ماٌشارطة مظم مخمؿؾػ ماظعؿؾقاتم
االغؿكابقةماظيتمسرصؿفاماىزائرمظممخمؿؾػماالدؿقؼاضاتمرئادقة،متشرؼعقة،محمؾقةم
ومخمؿؾػماالدؿػؿاءات .م
ؼعقدماظرتاجعمظممعـقكمغلبماٌشارطةمظممخمؿؾػماالغؿكاباتمررحماظعدؼدمعـم
اظؿلاؤالتمدعقامظؿؼققؿمعلار ماظدعؼررةماظذيمسرصؿفماىزائر،مصؼدمؼػلرماظعزوفمسؾكم
اٌشارطةماالغؿكابقةمسؾكمأغف مدظقؾمصشؾ متؽقػماجملؿؿعمععمعؿطؾؾاتماظدميؼرارقةم
وعلؿؾزعاتمايداثة،مطؿامضدمؼػلرمسؾكمأنمذظؽمعامػقمإالمغؿقفةمرؾقعقةمظضعػم
اًطاب ماظلقادل 8ماٌؼدم معـمررف مخمؿؾػ ماظؿشؽقالت ماظلقادقة ماظيت ممل متلؿطعم
ادؿقعابمإغؿظاراتماهلقؽةماظـاخؾة،مطؿامضدمؼػلرمذظؽمعـمزاوؼةمممارداتمااظؿزوؼرام
اظيت مسادة معا متؿفؿ مبفا ماإلدارة ماحملؾقة مو ماٌرطزؼة ماٌؽؾػة مضاغقغا مبؿلقري ماظعؿؾقةم
االغؿكابقةموماظيتمماأصرشتماظعؿؾماظلقادلمعـمحمؿقاها.م م
عـؾتماالغؿكاباتماحملؾقةماظيتمجرتمظمم 13مغقصؿربم 1001مصرصةمٌؼاربةمأذؽالم
اٌقارـة معـ مخالل مخمؿؾػ ماٌقاضػ ماٌعؾـة معـ ماالغؿكابات ماظيت مجرت ،مظذا متـدرجم
األدؽؾةماظيتمدؾؼمسرضفامظمماٌؼدعةمضؿـمإذؽاظقةمهاولماظؾقثمظممسالضةمبنيمحاظةم
االغدعاجماٌفينمبقادطةماظعؿؾماٌأجقرمظمماظؼطاعماظعؿقعلمباالغدعاجمظممصضاءماٌقارـة،م
و مسؾقف مدماول مأن مغؿلاءل محقل ماٌقاضػ ماظيت مؼؾـقفا معلؿكدعق ماٌؤدلة ماظصـاسقةم
اظعؿقعقةمحمؾماظدرادةماظذؼـمميؾؽقنمعـصبمسؿؾمعأجقرمعـماظػعؾماالغؿكابلمبصػةم
ساعة .م
غلعكمعـمخاللماظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامضؿـماظؿقؼقؼماٌقداغلماظذيمأجريمحقلم
االغؿكاباتماحملؾقةمظممثالثةموالؼاتم(وػران،مدقديمبؾعؾاسمومشؾقزان)معـمخاللم
 8هؾقؾمخطاباتمايؿؾةماالغؿكابقةماظربٌاغقة  8002وماحملؾقةمعـماظلـةمغػلفاموماظيتممتمسرضفامظمماظؼـاةم
اظؿؾػزؼقغقةماألوشممبنيماياظةماظشعؾقؼةموماياظةماظـكؾقؼةمؼؽشػمحدةمدقطرةماياظةماألوشممسؾكماظـاغقةمظدىم
صمقعماظؿشؽقالتماظلقادقة .م
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صاسؾمدقادلمػقماٌـؿكبماحملؾل 9أنمغؼاربماٌشارطةماالغؿكابقةمظممخمؿؾػماٌقاسقدم
االغؿكابقةماظلابؼة معـمخاللمصاسؾماجؿؿاسلمومدقادلمػقماظـاخبماٌؿقاجدمضؿـم
زرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمظمماٌؤدلةمحمؾماظدرادة.م م
غعؿؼدمأنمربطمإذؽاظقةماٌقارـةماٌؿعؾؼةمباٌؿارداتماالغؿكابقةمدقادقةمععمإذؽاظقةم
اظعالضةمععماظعؿؾمومخصقصامععماظعؿؾماظـؿطل( 10اظعؿؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرم
اظعؿقعل) مبؼدر معا مدؿقدع مظـا مإجرائقا مصفؿ مغؿائج ماظؿقؼقؼ محقل ماٌـؿكب ماحملؾلم
( خطاباتف،مممارداتفمومتـالتف)مبؼدرمعامدؿؽشػمظـاماٌعاغلماالجؿؿاسقةمظؾعالضةمععم
اظعؿؾمعـظقرمإظقفامعـمزاوؼةماٌؿارداتماالغؿكابقة.مم م
ظؼدمطشػماظؿقؼقؼماٌقداغلماظذيمأجري مععماٌـؿكؾنيماحملؾقنيم(عؼابؾةمععم93م
عـؿكؾا)مأنماظعزوفمسـماٌشارطةماالغؿكابقةمباظـلؾةمهلذهماظػؽةماٌؾققثةمراجعمظمم
ذؼةماالجؿؿاسلمإشممتدػقرماظؼدرةماظشرائقة،مإشممتػشلماظؾطاظة مومتزاؼدمعظاػرماظػؼرم
وإشممسدممعؼدرةماظؾؾدؼةمسؾكمرصعمحاالتماظغنبماالجؿؿاسل ،موػذهماياالتماٌعربةم
سـ ماهلشاذة مو ماإلضصاء ماالجؿؿاسقني معـ ماالغؿلاب مٌـظقعة مايؿاؼة ماالجؿؿاسقةم
اٌصاحؾةمسادةمٌؾدأمسدمماظؿقاجدمظممعـصبماظعؿؾماٌأجقرمظمماظؼطاعماظعؿقعلم(عـصبم
سؿؾممنطل)مدؾبمحاالتمارتػاعمغلؾةمسدمماٌشارطةماالغؿكابقة.م م
تعؿرب ماظعدؼد معـ ماظؽؿابات ماظلقدققظقجقة مأن ماالغدعاج ماالجؿؿاسل ممير مسربمم
ااظعؿؾامومأنمحاظةماإلضصاءمأوماظؿفؿقشمعامػلمإالمغؿقفةمظإلضصاءمعـمعـظقعةماظعؿؾم
االضؿصاديماالجؿؿاسل،مبعؾارةمأخرىمصإنماظؿفؿقشموماإلضصاءمأومحاظةماظإلغؿلابم
ٌـظقعة مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة مسؾك محلب متعؾري مطادؿؾ مروبرت 11مػل مإضصاء معـم
عـظقعةماظؿؼلقؿماالجؿؿاسلمظؾعؿؾماٌؿؽـةمضؿـمأيمجمؿؿع.م م

9مأغظرمظمماظؽؿابمغؿائجمػذهماظدرادةماٌقدقعةم :م
ماٌـؿكبممم
ماحملؾل:م ممممم م
مهديم مم مم م
ممممم م مم
ممم مأعام
مااٌقارـة
مار،م مممممم
ممممم
ممممم مغق
ماٌلؿاريم مومم مصؤاد
مجقالظلم ممم مممم
مجماػدي،م م مم مم
معصطػكم م مممم م
مرععقن،م مم م مم
حلـم ممممم م
مم
احملؾلموماٌؿارداتماإلغؿكابقةام .م
10
م تشريمدؾلؾةماظؿقؼقؼاتماظيتمأجراػاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءماٌعـقةمبـم « Enquête emploi auprès des
»  ménageمظمماظػرتةمعامبنيم 1009موم 1060مأنمغلؾةماظقدماظعاعؾةمشريماٌلفؾةمظمماظضؿانماالجؿؿاسلمضــاربتم
 % 10م ،مطؿامتـؾتمغؿائجمدؾلؾةماظؿقؼقؼاتمأنمغلؾةماظقدماظعاعؾةمظمماظؼطاعماظعاممضدمتراجعتمإشممحدودماظـؾثم
بعدعامطاغتمظممبداؼةماالظؿلعقـقاتمعـماظؼرنماٌاضلمظممحدودم.% 10متقدعمحاالتماهلشاذةماٌفـقةمغؿقفةم
تراجعمغلبماظقدماظعاعؾةماٌلؿػقدةمعـمعـصبمسؿؾمدائؿمومعـمايؼققماالجؿؿاسقةمػلماياظةماظيتممتقزمبـقةماظقدم
اظعاعؾةمظمماىزائرمعـذمبداؼةمدـقاتم1000موماظيتمأسؼؾتمتطؾقؼمخمططاتماظؿصققحماهلقؽؾلم(م)6331-6332
11

Cf. Castel, R., La métamorphose de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris,
Fayard, 1995.
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تؿفؾك ماألػؿقة ماظيت مأصؾح مؼؿؿؿع مبفا ماظعؿؾ مظم ماظقضت ماياظل مظم ماظؽـري معـم
اجملؿؿعات ماظيت مأصؾقت معؾـقة موصؼ ماظعؿؾ م(دوعقـقؽ معقدا) ،مو مسؾقف مصاظرابطم
االجؿؿاسلمالمميؽـمتصقرهمظممااجملؿؿعاتماٌؾـقةموصؼماظعؿؾا12مخارجمغطاقمإذؽاظقةم
اظعؿؾ،مطؿامأنمرابطماٌقارـةمالمميؽـفمػقماألخرمأنمؼؿفؾكمخارجماٌقارـةماالجؿؿاسقةم
اظيت مترتؽز مسؾك ماظؿؿؿع مبايؼ مظم ماظعؿؾ ،مايؼ مظم مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة موايؼ مظمم
اظلؽـ .معامؼعطلمظؾؿعـكمايدؼثمظؾعؿؾمػذهماألػؿقةمػقماضرتاغفممبـظقعةمايؿاؼةم
االجؿؿاسقةموصؼماٌـطؼماظؾلؿارطل،13محبقثمؼصؾحماظعؿؾمعرادصامظالسرتاف مباظعدؼدم
عـمايؼققمعـؾماظؿأعنيماظصقل،مايؼمظمماظـشاطماظـؼابل،مايؼمظمماظعطؾماٌرضقة،م
...وؼصؾح مأؼضا ماالغدعاج ماالجؿؿاسل ممير مسرب ماظعؿؾ مو مسرب ماالذمراط مظم معـظقعةم
ايؿاؼةماالجؿؿاسقة.م
إن مربط مإذؽاظقة ماٌقارـة م(ايؼقق مو ماظقاجؾات ماالجؿؿاسقة ،ماظلقادقة،م
االضؿصادؼة) معـ مخالل ماٌقاضػ ماٌعرب مسـفا معـ ماالغؿكابات م(دقادقة مو مغؼابقة) معـم
عقضع ماظؿقاجد مضؿـ مازرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعلا مػق محماوظة مٌعرصة مإعؽاغقاتم
تقاجدمسالضةمدؾؾقةمبنيماٌقارـةمظممذؼفاماالجؿؿاسلماغطالضامعـماٌقضعماحملؿؾمضؿـم
اظؿؼلقؿ ماالجؿؿاسل مظؾعؿؾ م(علؿكدعل مترؼػقؾقر) مو مبني ماٌقارـة مظم مذؼفا ماظلقادلم
(اٌقاضػماٌعؾـةمعـمخمؿؾػماحملطاتماالغؿكابقة) .م
مالموماإلراراتمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةم
ممممممممممممم
مممممم ممممم م مممم مم ممممم م ممممم ممم
وصؼمػذاماظطرح،مؼػرتضمأنم ماظعؿ
مم مممممممم مم م مممم م ممم
دقشارطقن مبـلؾة مععؿربة مظم ماالغؿكابات مسؾك ماسؿرب مأغفؿ ماعـدجمقن ماجؿؿاسقا معـم
خالل متقاجدػؿ مضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مظم ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقةم
ترؼػقؾقرمومسؾكماسؿؾارمأغفؿمعلؿػقدونمعـمغظاممايؿاؼةماالجؿؿاسقةا ،موؼػرتضمأنم
اظذؼـمؼعزصقنمسـماٌشارطةماالغؿكابقةمػؿماٌؼصققنمعـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلم
مممممممممممالم
مم
اظذؼـمؼـػقنمظممشاظبماألحقانماالدؿػادةمومتؿؿؿعمبايؿاؼةماالجؿؿاسقة مم(حاظةماظعؿ
اٌلرحنيمعـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماٌؾققثقنمعـال) .م
محنيم ماممظذؼـ مسربوا مسـ مرصضفؿم
مم م
ماٌلر
مممممممالم ممم
مخطاباتم ماظعؿ
ممم م م مممم
ممم مػق
ماظػرضقة
مممم ممممم
مم مػذه
مؼدسؿ
معامم ممم
مماردةمحؼفؿم/مواجؾفؿماالغؿكابلمألغفؿ:مشريمعلؿػقدؼـمعـمايؼققماالجؿؿاسقةم
األدادقةمسؾكمحدمتعؾريػؿموماٌؿؿـؾةمظم:مايؼمظمماظعؿؾماظـؿطل،مايؼمظمماظضؿانم

12

D. Méda, Op cité.
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.
13
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االجؿؿاسلمظفموألصرادمسائؾؿفمومايؼمظمماظلؽـماظالئؼم(أشؾبماٌؾققثنيمؼلؽـقنمظمم
حلمدقديماظؾشري) .م
.1.1مغلبمضؾقؾةمظؾؿشارطةميفمادلواسقدماالغؿكابقةماظـالثةماألخرية :م

طشػ ماظؿقؼقؼ ماظذي مأجري مسؾك معلؿكدعل ماٌؤدلة ماظعؿقعقة ماظصـاسقة ماظؾاظغم
تعداد معلؿكدعقفا م 630صردا 14أن مغلب معشارطة ماغؿكابقة مظم ماٌقاسقد ماالغؿكابقةم
اظـالث ماظيت مجرت مظم معاي م 1001م(االغؿكابات ماظؿشرؼعقة) ،مغقصؿرب م1001
(االغؿكاباتماحملؾقة)مومأصرؼؾم1003م(االغؿكاباتماظرئادقة)مطاغتمضعقػةمومعؿؼاربةم
ععماظـلبماٌلفؾةمسؾكماٌلؿقىماظقرين.م م
صػلماالغؿكاباتماحملؾقةماظيتمجرتمظممغقصؿربم1001مصرحم %11عـماٌلؿفقبنيم
اٌؼدرؼـمبـم 616مصردامأغفؿمملمؼشارطقامظمماالغؿكاباتماحملؾقة،مطؿامصرحماجملؿؿعم
اظؾقثمغػلفمأنمغلؾةمسدمماٌشارطؿفمظمماالغؿكاباتماظؿشرؼعقةمٌايم1001مبؾغتم11
،%مظممحنيمبؾغتمغلؾةماٌشارطةمظمماالغؿكاباتماظرئادقةم 11م.%معامؼالحظمسؾكم
علؿقىمػذهماظـؿائجماٌعؾـةمأنماظربٌانموماجملؾلني ماظشعؾنيمماظؾؾديموماظقالئلمملم
ميـال مرػاغني ماغؿكابقني مألطـر معـ مثالث مأرباع معلؿكدعل ماٌؤدلة ماظصـاسقة محمؾم
اظدرادة.م م
سؽلت ماظـؿائج ماٌعرب مسـفا معـ مخالل ماظؿقؼقؼ ماظذي مأجرؼـاه مبادؿعؿال متؼـقةم
االدؿؿارة ماظـؿائج ماظعاعة مغػلفا مظؾؿشارطة ماالغؿكابقة مظم مبؾدؼة موػران م(اظؾؾدؼة معؼرم
اظقالؼة).مصػلمػذهماألخرية ،مملمتؿعدمغلؾةماٌشارطةمظمماالغؿكاباتماظؾؾدؼةم% 12مممممم
( % 1معـماظؿغقبماالغؿكابل) ،مظممحنيمطاغتمعرتػعةمسـماٌعدلماظقرينمظممباضلم
بؾدؼاتماظقالؼة.معامميؽـمأنمغؼقظفمطـؿقفةمأوظقةمأنمحاظةماظعؿؾمظمماٌؤدلةماظصـاسقةم
اظعؿقعقةماٌؿقاجدةمظمماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمملمتؤثرمباظشؽؾماظعؽللمسؾكمغلؾةماٌشارطةم
االغؿكابقة ،ممبعـك مأغفا ممل متؼدم مغلب معشارطة مأسؾك معـ ماظـلؾة ماٌلفؾة مظم مإضؾقؿم
اظؾؾدؼةم .م

14مأجريماظؿقؼقؼمظممخاللمذفرمعارسم،1060مومضدمبؾغمسددماالدؿؿاراتماٌلرتجعةم616معـمبنيم 630اٌقزسةم
و ماٌؿـؾة مظؾؿعداد ماظؽؾل مظؾؿلؿكدعل.ماحؿقت ماالدؿؿارة مسؾك م 16دؤاال .مخصصت ماٌرحؾة ماظـاغقة معـماظؿقؼقؼم
ممم م
ممممال.م
إلجراءمعؼابالتمغصػمعقجفةمععم1ماإلرارات،م9مأسقانمهؽؿموم01مسؿ
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اجلدولمرضمم:11مغلبمادلشارطةميفماالغؿكاباتماحملؾقةمظدىمعلؿكدعيمترؼػقؾور م
م

االغؿكاباتماظؾؾدؼةم
واظوالئقةم92مغوصؿربم
 9112م

غلؾةماظرمسقةم غلؾةمادلشارطةم
يفمترؼػقؾورم
ادلشارطةميفم
بؾدؼةمأرزؼو م ادلصرحمبفا م
%49.58

%22

غلؾةمادلشارطةم
اظرمسقةميفم
بؾدؼةموػران م
%24.8

غلؾةمادلشارطةم
اظرمسقةميف م
والؼةموػران م
%72

المختؿؾػمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةماٌعربمسـفامعـمررفماٌؾققثنيمسؾكمعلؿقىم
عؤدلةمترؼػقؾقرمبشؽؾمطؾريمبنيمخمؿؾػماظػؽاتماٌفـقةماٌشؽؾةمظؿعدادػا،مصـلؾةم
سدممعشارطةماإلراراتمدقاءمطاغتمعلرية،مإدارؼةمأومتؼـقةم()%12متؿـادبمبشؽؾم
ممممممم)%11مومأسقانماظؿقؽؿم(،)% 11م
مالماإلغؿاجماظصقاغةم(
ممم ممم مممم مممم
عشارطةمسؿ
طؾريمععمغلؾةمسدمم م مممممم
طؿا ماخؿالف ماٌعدالت ماظعؿرؼة مألصراد ماٌؤدلة ماظصـاسقة مال مؼؤثر مباظشؽؾ ماظقاضحم
واىؾلمظمماٌقاضػماٌصرحمبفامعـماٌشارطةماالغؿكابقةمظمماالغؿكاباتماحملؾقةمومحؿكم
اظربٌاغقة .مأعا مباظـلؾة مظؾػؽة ماظيت مصرحت مباٌشارطة مظم ماالغؿكابات ماحملؾقة ماٌؼدرم
غلؾؿفامبـم،%11مصـلؾةماظؿصقؼتمبقادطةماظؾطاضاتماٌؾغاةمبؾغمحدم،% 11مومػذهم
اظـلؾةمعؿـادؾةمغقسامعامععمحاالتماٌشارطاتمبقادطةمبطاضةمعؾغاةمظممبؾدؼةموػرانم
اظيتمبؾغتمغلؾةم.% 13.21م م
إذامطاغتماظدرادةماظيتمأجرؼتمحقلماالغؿكاباتماحملؾقةمظممتلعةمبؾدؼاتمعـم
ثالثة موالؼات معـ ماظغرب ماىزائري مضد مطشػت مظـا مأن ماٌشارطة مبقادطة ماظؾطاضاتم
اٌؾغاة مػل مخصقصقة ماغؿكابقة مباظـلؾة مظؾؾؾدؼات معؼر ماظقالؼة ،مصإن ماظؿقؼقؼ ماظذيم
أجرؼـاه مسؾك معلؿقى معؤدلة مترؼػقؾقر مؼؤطد ماظـؿقفة ماظلابؼة ،مصاٌؤدلة ماظصـاسقةم
اظعؿقعقة ماٌقجقدة مضؿـ ماإلضؾقؿ مايضري مظؾؾدؼة موػران مال ممتـؾ مادؿــاء مباظـلؾةم
ظؾـلبماٌلفؾةمظممبؾدؼةموػرانمدقاءمتعؾؼماألعرمبـلبماٌشارطة،ماظغقابمأومغلؾةم
األوراقماٌؾغاةمظمماظعؿقمموػذهماظـؿقفةمتعطلماالغطؾاع مأنماظؿقاجدمضؿـمزرفماظعؿؾم
اٌأجقرماظعؿقعلمالمميـؾمدساعةمظؾؿشارطةمظؾلقادقة،مومػذامضقلمضدمسماظػماظعدؼدم
عـ متصرزمات ماظعدؼد معـ ماٌـؿكؾني ماحملؾقني ماظذؼـ مربطقا مسدم ماٌشرطة مظمم
االغؿكاباتمحباظيتماظؾطاظةموماهلشاذةماالجؿؿاسقؿني .م
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اجلدولمرضمم:19مغلؾةماألوراقمادلؾغاةميفماالغؿكاباتماحملؾقةم9112مظدىمعلؿكدعيم
ترؼػقؾور م

م
اظـلؾة م

اظؾطاضات مادلؾغاةم اظؾطاضات مادلؾغاةم اظؾطاضات مادلؾغاةم اظؾطاضاتمادلؾغاةم
مبؾدؼةم
يفمبؾدؼةموػرانم م ترؼػقؾورم(تصرؼح) م يفمبؾدؼةمبطقوةم م يف
بودػر م
%92.92

% 99

%2..2

%2.7.

م

تؼدم ماظؼراءة ماإلحصائقة مظؾـؿائج ماظؿقؼقؼ ماٌقداغل ماظػرصة مظؾؿـاضشة ماٌقاضػم
واظؿربؼرات ماٌعؾـة مواه ماٌشارطة ماالغؿكابقة ماظـاوة مسـ مصمؾة ماٌؼابالت مغصػم
اٌقجفةمععماظعقـةماٌذطقرةمداظػا.مظممػذاماًصقص،مطشػمظـامهؾقؾم 69معؼابؾةم
ععم 69علؿكدعامعـمترؼػقؾقرمأنماٌقاضػمعـماٌشارطةماالغؿكابقةمتـؼلؿمإشممطملةم
اواػات :م
 ؼربط ماالواه ماألول معـ ماٌقاضػ ماواه ماٌشارطة ماالغؿكابقة مباظلقاق مااظعامم
ظالضؿصاد ماظقرينا مو مؼعؿرب مظم مػذا ماإلرار مأن ماجملؾس ماظشعيب ماظؾؾدي مو ماجملؾسم
اظشعيب ماظقالئل م و محؿك ماظربٌان مشري مضادرؼـ مسؾك متغقري ماظقاضع ماٌعقش مدقاءم
ٌلؿكدعل ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة مأو مظغريػا معـ مخمؿؾػ ماظػؽات ماالجؿؿاسقةم
ظؾؿفؿؿع.ماالغؿكاباتمظممػذهماياظةمباظـلؾةمظؾؿلؿفقبنيمعامػلمإالمجمردماروتنيم
دميؼرارلا ماظغرض معـف مإسطاء مصقرة مظؾـ ماخارجا ظؿأطقد ماعؿالك معؤدلات مدقادقةم
عـؿكؾة مو مظؿأطقد ماظؼدرة مسؾك متلقري ماٌصاحل مبؽؾ مادميؼرارقةا ،مو مظم مػذه ماياظةم
تؾعبماظظروفماالضؿصادؼةماظيتمتقصػمسؿقعامعـمررفماٌؾققثنيمباظلقؽةمدورامدؾؾقام
مالمبإعؽاغفمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾم
مم
مممممطمم ممممم مممممم م مم مم مم مممم م مم مم
صاسالمظممتؼقؼضماٌشارطةماالغؿكابقة،مصالماظؾ
مم م مم مممممم مممم ممممممم ممم ممممم ممم
ؼضؿ ـمطراعؿفم(عـصبمضؿـماظعؿؾماظـؿطل)مومالماظعاعؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرم
اظعؿقعلمعطؿؽـمسؾكمعـصبمسؿؾفمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة.م
ؼصرحمأحدماإلراراتماٌلريةم11مدـةمضائال:
"ػل متعؿؼد مأغت مطؾاحث مأن ماظغرض معن ماالغؿكابات مػو ماحلصول مسؾىم
عؤدلاتمعـؿكؾةم...ماظغرضمالمسدومحلبمرأيماخلاصمتذطريماخلارجمأنم
اجلزائرمضادرةمسؾىمتـظقمماغؿكاباتم...ماظـاسمالمميؽـفمميفمزلماخنػاضم
اظؼدرة ماظشرائقة ،ماظرذوة مو ماظػؼر مو ماحلرضة مأن متؿفه مظالغؿكاب .ماظذؼنم
ؼصوتونمػممصؼطمعنمؼرؼدونماظؿأذريمسؾىمبطاضةماظـاخبمومصؼط" .م

عا مس رب مسـف مػذا ماإلرار محقل معقضػف معـ ماٌشارطة ماالغؿكابقة مدؾؼ مظؾعدؼد معـم
اٌـؿكؾني ماحملؾني ماظذؼـ ممشؾؿفؿ ماظدرادة مدابؼة ماظذطر محقل ماالغؿكابات ماحملؾقةم
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ظلـةم1001مأنمأذاروامإظقفا،مصاٌـؿكبماحملؾلمظؾؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلمظممبؾدؼةم
شؾقزانمطانمضدمأذارمظذظؽمسـدمعامدؾطماظضقءمسؾكمغلؾةمسدمماٌشارطةماٌـكػضةمظمم
اىزائرمبصػةمساعة معؿلائالمسـمعدىمجدوىماظطرحماظذيمؼربطماظعزوفماالغؿكابلم
باياظةماىقؼةمضائالم :م
"مالماسؿؼدمأنمغلؾةمسدممادلشارطةماالغؿكابقةمراجعمألدؾابمجوؼةمبلؾبم
األعطارمأوماحلرارة ...األدؾابمأسؿقمعنمذظكمبؽـري.ماظواضعماالضؿصاديم
احملؾيمسؾىمعلؿوىماظؾؾدؼاتمظألدفمصرضمعـطؼهمسؾىماالغؿكاباتميفم
اجلزائر .مصاظـاس مظقلوا محباجة مظؾطرؼق مرشم مأػؿقؿه مو مإمنا محباجةم
دلـصب مسؿل مو مظقلوا محباجة مظإلغارة ماظعؿوعقة مو مإمنا محباجة مظؼدرةم
ذرائقةمعؼؾوظة" .م

سؿؾقات مودؼد ماظػرع ماظـؼابل مال مخترج مسـ مغطاق مػذا ماظؿؿـؾ ،محبقث مؼـظرم
الغؿكابات مودؼد ماظػرع م ماظـؼابل مظم ماٌؤدلة محاظقا مسؾك مأغف ماطقعقدؼاا متفدفم
ممممةماظعاعة،م
مال،ماإلدار
ممممممم م ممم
اىؿاساتماظلؾطقؼةماظـاصذةمظمماٌؤدلةميؿاؼةمغػلفام(عـماظعؿ
م ممم مم مممم مم ممممممممممممم ممممم م ممم مممممممم م ممممم
وعـماظعداظةمظممحاظةمتداولمعؾػاتماظػلاد)،مومسؾقفمصاظعؿؾقاتماالغؿكابقةمظؿفدؼدم
مممم مممإشمم ممشاؼةم
ممممم
مممممماظقة
مزماتم ماظعؿ
مم مم
ماظؿلر
مسؿؾقيتم مممم
مممم م مممم
مجاءتم مبعد
اظػرع ماظـؼابل مظم ماٌؤدلة ممماظيتم م ممم
اظـصػماألول معـماظعشرؼةماياظقةمطاغتمحمصقرةمظمماإلراراتماظيتمطاغتموؿعم
مالماظيتمسؾؼتمسؾكم
مم
ممممممم مممم مم ممم مم مم
طةماظؿلقريم(إرارمعلري).ماآلعالماظعؿ
بنيماظؿؿـقؾماظـؼابلمومدؾ مممممم مم مممم ممممم م ممممم ممم
اظػرع ماظـؼابل ماىدؼد م(مت ماغؿكابف مدـة م )1001ماظذي مضدم مغػلف مطؼطقعة معع ماظػرعم
اظـؼابلماظلابؼمملمتؿقانمأنمتزولمبػعؾمإسادةمإغؿاجماٌؿارداتماظلابؼةمغػلفاماٌؿؿـؾةم
ظمماالدؿػادةمعـماظرتضقاتماظلرؼعةممبفردمايصقلمسؾكمحؼماظؿؿـقؾماظـؼابل،متغقريم
عـصبماظعؿؾ،ماالدؿػادةمعـ ماظؼقاممباٌفؿاتماظؿؿـقؾقةموماالدؿػادةمعـمتقزقػمأحدم
األصقلمأوماظػروعمضؿـماٌؤدلةمومضؿـمشريػامعـمعؤدلاتماجملؿع .م
 أعا ماالواه ماظـاغل مًطابات ماٌلؿكدعني ماٌلؿفقبني مصريى مظم مسدم مضدرةم
اظؾؾدؼاتمسؾكماظؿأثريماإلرمابلمسؾكماٌلؿقيماحملؾلمدؾؾامطاصقامظممتدغلماٌشارطةم
االغؿكابقة،مصػلماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمتؾعبمااظقالؼةامدورامأطـرمأػؿقةمعـمااظؾؾدؼةا،م
ومسؾقفمصاالغؿكاباتماحملؾقةمعامػل مإالمجمردمعألمظػراغمرمبمعؾؤه.ماظشلءمغػلفم
ؼؼالمسـمسدممضدرةماظـؼابةمسؾكماظؿأثريماإلرمابلمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةمظممزؾمتـاعلم
اظزبقغقةمومظممزؾمسدممضدرةماٌؤدلةمسؾكمعقاجفةمتؾعاتماٌـاصلةماظيتمتفددمخمؿؾػم
عـاصب ماظعؿؾ مصقفا .مؼػلر مػذا ماظؿقجف محلب متصرزمات ماٌؾققثني محاظة ماظعالضةم
مكبموماظيتمترتجؿمإعامظممسدمماظؼدرةمسؾكماظؿؽػؾممبطاظبم
مم
ممممممم م مممممم ممم م ممممممم مم ممممممممممم مم ممممم مم مم م ممم
ممممممكمعممبمواٌـؿ
اظعدائقةمبنيماٌـؿ
مممممممممم
اظـاخؾنيمأومترتجؿمظمماالبؿعادمسـمزرفماظـاخؾنيمبعدماظؿؿؿعمبصػةماٌؿـؾماظـقابل،م
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ممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقةم
ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
علؿكدعومتم
م مم م م

اٌـؿكبماحملؾل مأوماٌؿـؾماظـؼابل.ماظؾؾدؼةمظممغظرمػذاماالواه ،معامػلمإالمعؤدلةم
إدارؼةمامتؼدم مذفاداتماٌقالدمامومتـظػمامذقارعموػرانمامومتؼدم ممااظربوجقاتام
(اٌشارؼع) مألصقابماظـػقذ،مومغؼابةماٌؤدلةماظصـاسقةماظؼرؼؾةمعـمزرفماإلراراتم
اٌلريةمعامػلمإالمصقرةمعصغرةمظؾؿفؾسماظشعيبماظؾؾديماظذيمالمميؽـفمصعؾمذلءم
بدونمعقاصؼةماماألعنيماظعامامهلا.
مؿ،ممم 91دـة)مضائالم :م
مممممغمؾمقمم
مممممممماملم(معم
ؼصرحمأحدماظعؿ
م مم ممم
مممممقر"م
ومػيمجمردمإدارةمو"ادل م
"ماظؽل مؼعؾم مأن ماظؾؾدؼةمعا متؼدرمسؾىموماظمممو م مم م مم م م ممم مم ممم
ظقسمإالمذكصمعؽؾفمبؿـظقمماحلاظةمادلدغقة مومتـظقفموػران،مػذوام
زمومجم مأذقاءمعؽاغشميفموػران،مالزم متدصعماظرذوةمظؾقصولمسؾىمذفادةم
عقالد ميف مؼوعني مو مالزم متـظف محقك مبـػلك ،موػران معمومدمكممةم مو مادلريم
ماظـاسم متمممومظمي متعرف مضقؿةم
بركم ممممم
ؼؿػرج .مظو مطان مؼـظؿوا ماحلاظة مادلدغقة م م م
اظؾؾدؼة ،مظؽن ماظصورة مؼعرصفا ماظؽل .ماظـاس م(أسضاء ماجملؾس ماظشعيبم
طقؿامم م مممتشموف ماجملؾس ماظؾؾديم
اظؾؾدي) مترذقوا مباه مؼمكمدمعموم مصمومظمقمفم م ،م مم
ممممؾمرمدموامومظيم
وامعامؼم
مممملمكمـم ممم
،ماظـؼابقونمتاسـامعامؼم
ممممعممتمرمؼػمممقؾمممومرم ممممممممم م مممم مممم
تشوفماظـؼابةمتام
م مم مممممممم
مممؼػم موتمم".
ادلدؼرم م
بمماشمقمهمممم مم

 متـؾمحاظةماظؿفدؼدماٌؾاذرموماظدائؿةمظؾؿـاصبماظعؿؾمدؾؾامياظةماظعزوفمسـم
اٌشارطةماالغؿكابقة،مصاٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمومبػعؾماٌـاصلةماٌػروضةمعـمررفم
اٌؤدلات ماًاصة مال متعطل ماالغطؾاع مبقجقد ماضماؼةا مظؾؿلارات ماٌفـقة ماٌقجقدةم
داخؾفامومسؾقفمصقاظةمرطقد مدققماظعؿؾمواظؾطاظةماظؾـققؼةمتعؿربانمسـمساعؾلمسدمم
ادؿؼرار مؼضاصان مإشم محاالت ماظؿفدؼد ماٌؾاذر مغؿقفة مظضعػ ماٌؾقعات مواًقف معـم
إسالن مااظؾطاظة ماظؿؼـقةا .مؼعؿرب مأحدى ماإلرارات ماٌلؿفقبة مظم مػذا ماًصقص ،مأنم
حاظةماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمترؼػقؾقرمعامػلمإالممنقذجمعصغرمياظةماظؼطاعماظعامم
اظصـاسلمظمماىزائر ،موأنمػذاماألخري مملمؼعدمعرتؾطامبضؿانمعـصبماظعؿؾمومضؿانم
غفاؼةماٌلارماٌفينمؼؿؼاسدمتام.مإذامرجعـامإشممعامطؿؾفمسؾكماظؽـزمحقلمحاظةمذؾفم
سؼد ماجؿؿاسل ماظذي مطان معقجقدا مبني ماٌلؿكدعني مظم ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقةم
واظدوظة،مؼؿـازلممبقجؾفمأصرادماٌؤدلةمسـمحؼقضفؿماظلقادقةمظممعؼابؾمايصقلمسؾكم
ايؼقق ماالجؿؿاسقة ،مصاظعؿؾ مظم ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة مضؿـ محاظة ما ماضؿصادم
اظلققامملمؼعدمعرادصامظقجقدمػذاماظـقعمعـماظؿقاظػمأوماظعؼدمغظرامظرتاجعمأومزوالم
عرطزؼةماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةموزوال معرطزؼةماظعاعؾماظصـاسلماظؾذان مطـريامعام
عـال مصاسؾل ممترؼر ماًطاب ماإلؼدؼقظقجل ماظرمسل مضؾؾ متطؾقؼ مخمطط ماظؿصققحم
اهلقؽؾل.م
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ملمتعدمااظدوظةامظممػذهماياظةم(حلبمتصرزماتماٌؾققثني)مظممحاجةمظؾؿؤدلةم
اظصـاسقة ماظعؿقعقة مو مال محباجة مظؾعاعؾ ماظصـاسل مظؾـاء ماظؿقاظػ ماظضاعـ مظؾلؾؿم
مرتم مو مصاسؾقف ماىدد مظقلقا مباظضرورة معـ ماظذؼـم
ممممم
مممممم متغق
االجؿؿاسل ،مظؽقن م معضاعقـف
ؼؿقاجدونمضؿـمباٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمسؾكماسؿؾارمأنمغلؾؿفؿمسؾكماألضؾمالم
متـؾماظـلؾةمغػلفامدابؼامضؾؾم 6332مبصػةمخاصة ،موغظرامظرتاجعمغلؾةماٌؿقاجدؼـم
ضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمبصػةمساعةمحاظقا.15
ممم91مدـة) :م
مممممممؿممالم(
ؼصرحممأحدماظع
مامػلمتعؿؼدمأنماالغؿكاباتمدؿعطقكماظػرصةمظؾقصولمسؾىمعـصبمسؿلم
إنمرردتمأومدرحت.مطلمواحدمراهمؼضربمسؾىمممعمصمؾمقمؿمو...ومحؿىمواحدم
م مم م م م ممم مم م م م ممم م مم مم م مم ممممم م م مم مم
ممممممقعمراهمضؾقلميفمادلؤدلةمحؿىم
مممممومؼمحم ممظيمممرمػمرمتم مصم مقه.ماظؾم
عاسمؾمؾماظمممهم مبمقمكم.مؼام
مم
ممممدمؼؾمممامرممdépartمراػمم
ؼفؿهمػذاماظشيء.مظيمخرجوام
واحدمعنمادلـؿكؾنيمعام م م م مم م ممممم م ممممم مم م م
مممرمحم م مواظدؼك.م
ممممػمومرميمؼم
يمسالهمغم
ممممممموظممم مم م
ؼعاغوامومحؿىمواحدمعامسمؾمؾمماظمممهمممم مبفمم...ضم
ممميم؟م
ونمظيمسمالبممماظمممومبم
ممممذمؽم م ممم مم
يميفماظػوضويمعـذمثالثنيمسامم
مممرمبم مم ممممم م مم مم مم ممم مم مم
يمداطنميفمضم
رماغممم مم مم م مم
حؿىمواحد،موجتيمأغتمتؼوظيماظؾؾدؼةم".ممم م

 ميـؾ ماًطاب ماإلسالعل محقل ماغؿشار ماظرذقة ،ماحمللقبقة مو ماظػلاد مسؾكم
علؿقىماٌـؿكؾنيماحملؾنيمومسؾكماظعدؼدمعـماهلقؽاتماٌـؿكؾةماظعاعؾماظرابعماظذيم
مال،موػلمأؼضامحاالتمالمؼؽادمخطابم
مم
مممممممممم م ممم م مممم ممم مم م مم ممم مممم م مم
ؼـريهمخطابماإلرارات،مأسقانماظؿقؽؿموماظعؿ
مم ممم م مم ممم م مممم م ممم ممم ممممم م
اٌلؿكدعنيماٌؾققثنيمؼلؿـينمعـفاماظؿؿـقؾماظـؼابلمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةماظصـاسقةم
اظعؿقعقة.مؼؼدمماٌلؿفقبقن ماٌـؿكبماحملؾلمضؿـمصقرةممنطقة م(المتؿغريمطـريامعـم
علؿفقبمإشممأخر)مطؿامؼؾل:مصردمبالمعؾادئمأخالضقة،مذومعلؿقىمتعؾقؿلمحمدود،م
اغؿفازي ،مؼؾقث مسـ ماالدؿػادة معـ ماٌشارؼع ماظؿـؿقؼة مظريصع محصؿف مصقفا ،معرتشلم
وؼؾقثمسـمعصايفماًاصة.م
تؽاد متؽقن مػذه ماظصقرة ممنطقة مظم مخطابات ماٌلؿفقبني ماظذؼـ مؼعؿؿدون مسؾكم
اٌعؾقعاتماٌؼدعةمعـمررفماىرائدماظققعقةماًاصةمومسؾكمعامتؿداوظف مااألرصػةا،م
 15مؼؼدم مأضمد مبقؼعؼقب مضراءة مظم متغري مبـقة ماظقد ماظعاعؾة مظم ماىزائر مإشم مشاؼة م 1009مو مؼعؿرب مأن مخمططاتم
اظؿصققحماهلقؽؾلمأومجدتمراػـامجدؼدامظؾـقةماظقدماظعاعؾةمتؿؾكصمصقؿامؼؾلم:م -6متػؿتموماغفقارمبـقةماظعؿؾم
اٌأجقرماظعؿقعل،مخقصصةماظشغؾماظذيمأصؾحمؼقزػمثؾـلماظقدماظعاعؾةموممنقماظعؿؾماإلداريموماظعؿؾمشريماٌصرحم
بف.مضراءتـامظـؿائجمهؼقؼاتماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمتؾنيمأنمػذهماظـؿقفةمالمتؿقضػمسـدم1009مبؾمتؿعداػامإشمم
شاؼةم.1060ممأغظرماٌرجعماظؿاظلم :م
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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ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
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م مم م م

وتؼدممظمماظقضتمذاتفماظـؼابلموصؼمصقرةمتؽادمتؽقنممنطقةمػلماألخرىمطؿامؼؾل:م
اظـؼابل ماغؿفازي ،مؼلؿغؾ ماظؿؿـقؾ ماظـؼابل مظؾقصقل مسؾك ماظرتضقة مبغض ماظـظر مسـم
معؽاغؿفم
مممممم
معـم مم
مؼػاوضم مم
مال،م ممممم
مممممم م
ممبشاطؾم ماظعؿ
ممم م م ممم
ممم مظف
مسالضة
موالم م م
مباظعؿؾم مم
ممم مممممم
ممم مظف
مسالضة
اٌؤػالت،م ممالم م م
مممم م م
طـؼابلمظؾؿؿقضعمظممحمقطمؼلؿحمظفمباالذمراطمظممسالضاتمزبقغقةمععماإلراراتماظعؾقام
ظؾؿؤدلةممومظؾقصقلمسؾكمخمؿؾػماعؿقازاتماٌؿؽـة.م
مممممدمعممغمقةم
ممم
مبقنمخطابامؼربطقنمعـمخالهلاماٌؿارداتماٌ
ممعممم مم م مممممممم مم ممم مم م م مممممممم مم
لؿفق
ضؿـمػذهماظصقرةمؼـؿجماٌ مم
مممؼمؼدمم
غممممم
باٌقاضػماظدؼـقةماظيتمؼؿؿماظؾفقءمإظقفامظؿربؼرماٌؿارداتمأوماًطابات،محبقثم
مممممم مممممممممممم ممممممممم ممممممم ممممم ممممممممم مم مممممم م مممم م مم مم
سدم ماٌشارطة مظم ماظؿصقؼت ماالغؿكابل مسؾك مأغف مادؿفابة مظـظرة مدؼـقة متػرض مسدمم
هؿؾ معلؤوظقة ماخؿقار ماألصراد مألغف مظم محاظة مثؾقت مسؽس معا مطان مؼؼدم مظم مايؿؾةم
االغؿكابقة مصإن ما ماهلل مدققادب مسؾقفا مصاحب ماظصقت ماظذي معـقف مظفا ،موتصؾحم
وضػ مػذا ماظطرح ماٌشارطة ماالغؿكابقة مجمرد ما معشارطة مظم ماظػلاد مو معلاسدة مسؾكم
تقدعفا.
ؼصرحمأحدماإلراراتماٌلؿفقبةم21مدـةم:

اصمومتمـامجيبمأنمؼؽونمعلؤوظقةمألنماهللمدققادؾـامسؾقهمؼومماظؼقاعة،م
ػومذفادةمسؾىمأذكاصمجيبمأنمغعرصفممضؾلمأنمغـؿكبمسؾقفم.مظذامم
يفمطـريمعنماألحقانمالمأغؿكبمألغينمالمأسرصفم" .م

ممم21مدـة) :م
مممممممممالم(
طؿامؼصرحمأحدماظعؿ
ممممم مم ممم

مرذوة،م مؼمممقمومسم مؼمعمؿمرم ممماظشمؽمامرمةم مموؼمممقمومسمم
متاعم م م م مم
مممنم،م ممم
مسؾقهم ممخاؼم
ا ممظيم متمممػمومرميم م ممم
يموماظـاسمسمؾمابمممامممظفم مم
مممػمومرم مم مممممم مم
يماظـاسمتم
مممماشم مممممم
مممطمقػاشم متمشمامرمكم مو مبم
ممصموماظمممقمو.م
سؾىم
مم
بمامخلمقماغمممةمومحؿىمواحدمعامحيادؾفم.ماظػوطمأعاغةمأعامماهلل".مممم

ػم معلؿكدعقمترؼػقؾقر ماايؼمظمماالغؿكابموماظرتذحامظمماٌرتؾةماًاعلةم
صمعمـم عم
 عم
واألخريةمظممترتقبمايؼققماٌؼرتحةمسؾكماٌلؿفقبنيمبـلؾةم،% 31موصـػمجمؿؿعم
اظؾقثمذاتفمايؼمظمماظعؿؾموايؼمظمماظلؽـماٌرتؾؿنيماألوشمموماظـاغقةمبـلؾةمتؿفاوزم
،% 13مظممحنيماحؿؾماايؼمظممحرؼةماظؿعؾرياماٌرتؾةماظرابعة متارطاماٌرتؾةماظـاظـةم
ظؾـمامظؾقؼمظممايؿاؼةماالجؿؿاسقةا.م

.9.1مبنيمادلوارـةماالجؿؿاسقةمومادلوارـةماظلقادقةم
عا مميؽـ مضقظف محقل مػذه ماظـؿائج مػق مأن مايؼ مظم ماظعؿؾ مو مايؼ مظم ماظلؽـمممممممممم
وماظؿفدؼداتماظيتمميؽـمأنمؼطاهلؿامػذانماٌطؾؾانمميـالنماىذعماألدادلمظممعـظقعةم
ايؼققمومعـظقعةمايرطةماٌطؾؾقةماالجؿؿاسقة ،مظممحنيممتـؾماالغؿكاباتمواٌشارطةم
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صقفا مدقاء معـ مخالل ماظرتذح مأو ماالغؿكاب مأخر ماػؿؿاعات معلؿكدعل ماٌؤدلة .مالم
تعؿرب معقاضػ معلؿكدعل مترؼػقؾقر مايؼ مظم ماظعؿؾ مو ماظلؽـ معـ مايؼقق م(اٌقارـةم
االجؿؿاسقة) ماظيت مميؽـ مايصقل مسؾقفا مبقادطة ماالدؿػادة معـ مايؼ مظم ماظرتذحم
واالغؿكابم(اٌقارـةماظلقادقة)،مومػذهماٌقاضػماظيتمتػصؾمبنيمذؽؾلماٌقارـةماظيتم
المميؽـمأنمتػلرمسؾكمأغفاماغؼصموسلام(غظرةمذمؾقؼةمظألعقر)موإمنامػلمهصقؾم
حاصؾ مٌؽاغة مايرطة ماٌطؾؾقة ماالجؿؿاسقة 16ماظيت متؽاد متؽقن معـػصؾة مسـ مايرطةم
اٌطؾؾقةماظلقادقة.
تؿفؾكمعـظقعةمايؼققماٌؼرتحةمسؾكماٌلؿكدعنيمظؾرتتقبمعـػصؾةموعـؼلؿةمإشمم
سائؾؿني مال مسالضة مدؾؾقة مبقـفؿا ،مصايؼ مظم ماظعؿؾ ،مايؼ مظم ماظلؽـ مو م مايؼ مظمم
ايؿاؼةماالجؿؿاسقةمطشؽؾمعـمأذؽالمايرطةماٌطؾؾقةمظؾؿقارـةماالجؿؿاسقة مالممترم
متر مسربممماردة مايؼمظممحرؼةماظؿعؾري،مايؼمظمماالغؿكابموماظرتذحمطشؽؾمعـم
أذؽالماٌقارـةماظلقادقة.م م
ممم 22دـة)ماٌؾققثنيمعاؼؾل :م
مممممممؿممالم(
ؼصرحمأحدماظع
م مم ممم
مممفم مقبم ممماظلمؽمـمةم
مممظميمؼم
همسـدعامغـؿكبمدـقصلمسؾىماظلؽن،مأم
اػلمتعؿؼدمأغ مم مم م مممممم م مم مم م م مم مم مممم م م م
ماالغؿكاب،موم مممظيم مخمؾمقمكم مخمدما م مسـدم
مظقسم مم ممم مم م مم
مادلعرصةم متمممماسمكم موم مظمممؽمؿممافم موم ممم
مػوم ممم م مم
اظدوظةمػوماظوادطةمومعشيماظػوطا .م

ؼؿؼادؿ مػذا ماظؿؿـؾ ماٌعرب مسـف معـ مررف مخطاب ماظعاعؾ ماٌلؿفقب ماإلراراتم
اٌلؿفقبة مأؼضا مخصقصا مسـدعا مؼعؿربون مأن ماألوظقؼة مباظـلؾة ماظؾفزائري ماظعاديام
حاظقامػقمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾمدائؿمظمماظؼطاعماظعؿقعلمومايصقلمسؾكماظلؽـم
واالدؿػادةمعـمعـظقعةمايؿاؼةماالجؿؿاسقة،مظممحنيمالمتعدواماٌشارطةمظمماالغؿكاباتم
إالمصرصةمظؾقصقلمسؾكمعـقةمتأرريمصـادؼؼماالغؿكابقةمأومعـقةمعراضؾةماالغؿكاباتم
اظيت متقزسفا مظم مبعض ماألحقان مبعض ماظشكصقات ماٌرتذقة مأو مبعض ماألحزابم
اظلقادقة .م
ؼصرحمأحدماإلراراتماٌلؿفقبةم(11مدـة)مضائالم :م
 16مهؿؽرمغؼابةماإلهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼنيمعؼعدماظؿقدثمبادؿمخمؿؾػماظـشاراتماالضؿصادؼةموماإلدارؼةم
أثـاء ماغعؼاد مظؼاءات ماظـالثقة ،مو مرشؿ مأن ماظؿعدد ماظـؼابل مؼعقد متارسمف مظؾؿارؼخ مغػلف مظؾؿعدد ماظلقادل مإشم مأنم
االسرتافماظػعؾلمعـمخاللماىؾقسمسؾكمراوظةماظؿػاوضمظممجؾلاتماظـالثقةم(مايؽقعة،مأربابماظعؿؾ،ماظـؼابة)م
مؾؿاممغؾقظممم
ممممممممممممممم م
ؽمالمميـؾمػاجلامظألحزابماٌؿقاجدةمظمماظغرصةماظلػؾك،ممبعـكمأغـامض
المؼزالمشريمعقجقد،مطؿامأنمذظ مم مم مم مممم م مممم م ممم ممممممم مممم ممممممممممم ممم م مم ممم
تضاعـامعامبنيماظلقادلموماظـؼابل،مصالمأحزابماإلتالفمتدسقمإشممتقدقعماظشراطةماالجؿؿاسقةمومالمباضلماألحزابم
ومطأنماظلقادلموماالجؿؿاسلمعـػصؾنيممتاعامأومظـؼؾمأنماالجؿؿاسلمعـمصالحقاتماظلقادلماٌؿقاجدمظمماظلؾطة .م
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م مم م م
"االغؿكاباتمباظـلؾةمظؾعدؼدمعنماظـاسمالمتعينماخؿقار مادلؿـؾنيمألنماظـؿائجميفمطـريم
عن ماألحقان محمدد معلؾؼا ،مػـاك معن مؼرتذح مظؾػوز ،مػـاك معن مؼرتذح مظقلاػم ميفم
اظعرسموػـاكمعنمؼغؿـمماالغؿكاباتمظؾقصولمسؾىمعـقةمتأرريماظصـدوق.معامزظـام
يف ماجلزائر مبعقدؼن مسن ماالغؿكابات ماحلؼقؼقة .مطل مواحد معلؿػقد معنم

االغؿكابات مواخلادر ماحلؼقؼي مػي ماظدميؼرارقة ماظشؽؾقة ماظيت مغؿغـىم
بفاا .م

أعا ماإلرار ماظـاغل ماٌلؿفقب مصقعقد مظػؽرة ماألوظقؼات مظقؤطد مأن معشاطؾ ماىزائرمممممم
اععروصةمومعؿػؼمسؾقفاا،ممصؿـصبماظعؿؾماظدائؿموماظلؽـماالجؿؿاسلمػؿامإحدىمأػؿم
األوظقؼات ماظيت مرمب مضؿاغفا مظضؿان ماٌقارـة ماظصقققة ،معقارـة متراػا ممتـالتم
اٌؾققثنيمااجؿؿاسقةامظقلتمباظضرورةمعقارـةمدقادقةمومظقلتمباظضرورةمغؿاجامهلا.م
ؼعطلمعـؾمػذاماظؿصرؼحماالغطؾاعمأنمصؽرةماماظدوظةماالجؿؿاسقةمامأومادوظةمايؿاؼةم
االجؿؿاسقةامطؿامسرصتمخاللمدـقاتماظلؾعقـاتموماظـؿاغقـقاتمعـماظؼرنماٌاضلمعام
تزالممتـؾماٌرجعقةمومطأغفامهاولماظعقدةمإشمماظـؿقذجماظلابؼ.م م
عامتزالمصؽرةماٌطاظؾةمبايؼققماالجؿؿاسقةمبادؿعؿالمايؼماالغؿكابلمشريمعؿؾؾقرةم
مممممم
مممممؿممالم
ماًطاباتم ماظع
مدمؾؾم مم م مممم
ممممم م مم
مم ممسـدعا
ماٌلؿفقبني،م مو
مخطاباتم ممم مم ممم م
معـم م م مممم
ممممممم مم
معلؿقىم ماظعدؼد
سؾكم مم ممم
مم
أوماإلرارات متؿفؾكمظـامااظؾعؾةماظلقادقةاميظةماالغؿكاباتموطأغفا معـػصؾةممتاعام
سـمااظؾعؾةماالجؿؿاسقةا،موماالغؿكاباتمأوماٌـؿكؾنيمأومػؿامععامظقلامإالمهصقؾم
حاصؾمٌامترؼدهمااإلرادةماظعاظقامظؾدوظةامومظقسماهلقؽةماظـاخؾةمهلؿا،موسؾقفمصاٌشارطةم
االغؿكابقة مال متعدو مأن متؽقغا مجمرد مرضؿ مأو مغلؾة مصؼط .مإن ماظعالضة ماظيت مؼؼقؿفؿام
اٌؾققثقن معـمخاللمعقاضػفؿ ماٌعؾـة معـمااظؿؿـقؾمماظلقادلامأومااظؿؿـقؾماظـؼابلام
تطرح ماظعدؼد معـ ماألدؽؾة معؤطدة متعدد مهؾقؾ ماٌقاضػ معـ ماظػعؾ ماالغؿكابل مظؿعؼدم
اظعالضةمباٌؿارداتماظلقادقةمظمااظػضاءماظعؿقعلا.م م
ميـؾمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلماظذيمؼقجد مضؿـفماٌؾققثنيمصرصةمظالغؿلابم
واالغدعاج ماالجؿؿاسني موظؽـ مذظؽ مال مؼعين مباظضرورة مأن مغؿاج مذظؽ مدقؽقن ماغدعاجام
دقادقا مظم ماظعؿؾقات ماالغؿكابقة مو مال مؼعين مباظضرورة معقاضػ مإرمابقة معـ ماظػعؾم
االغؿكابل،مومػذامظقسمراجعامياظةماماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمحمؾماظدرادةام
صؼط م(وسل معفين مؼؤدي مإشم موسل مدقادل!) مو مإمنا مظؾؼراءة ماظيت مبـاػا ماظعدؼد معـم
اٌلؿفقبني محقل ماواضع ماظػعؾ ماالغؿكابل ماظلقادل مواظـؼابلا ماظذي مؼرتاوح مبنيم
اغؿفازؼةماإلدارة،ماغؿفازؼةماٌرتذقنيموماغؿفازؼةماألحزابماظلقادقة .م
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ظؼد مجعؾت ماٌقادؿ ماالغؿكابقة ماحملدودة مظم ماظزعـ مو مضؾة مصضاءات ماٌـاضشاتم
اظلقادقة مظم مااظػضاء ماظعؿقعلا ماظـاخؾني مؼصرحقن مظم مطـري معـ ماألحقان مأغفؿ ماالم
ؼعرصقن مأمساء ماظعدؼد معـ ماألحزاب مو مأمساء ماظعدؼد معـ مرؤداءػاا مو مال مؼعرصقنم
براجمفا -مإن موجدت -مإال مصرتة ماالغؿكابات ،مو مأغف ممبفرد ماإلسالن مسـ ماظـؿائجم
تـؿفلماٌلرحقةماظلقادقةام(خطابمإرار).ماٌؿارداتماياظقة مظؾػاسؾنيماظلقادقنيم
سؾكماٌلؿقىماحملؾلمومسؾكماٌلؿقىماظقرينمومحصرماظـشاراتمظممااٌقادؿماحملددم
عـمررفماظرزغاعةماظؼاغقغقةامتعطلماالغطؾاعمأنماظػعؾماظلقادلمعرػقنمبأجـدةمذؽؾقةم
المأطـر .م
عامرمبماإلذارةمإظقفمػقمأنماٌلؿفقبنيمعـمعؤدلةمترؼػقؾقرمؼعؿؼدونممبـلؾةم
ماظنيماٌؿقاجدؼـممسؾكمعلؿقىماألحقاءماظيتمؼؼقؿقنمصقفامالمؼـؿكؾقنمألنم
مممممطممم ممممممم ممم
%30مممأنماظؾ
مرصفاماٌلؿفقبقنم(سدممايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾمدائؿمظمماظؼطاعم
مم
ممممممممممممم ممممم مم مممم ممم ممممم م مم مم مم مممم م مم مم ممممممم ممممم مم
حاظةماظؾطاظةمطؿامؼع
مممممممم
اظعؿقعل مؼضؿـ ماالغؿؿاء مظـظام مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة) مظقلت مداصعا مأو محمػزا مسؾكم
مماردةمحؼ ماالغؿكابمبلؾبماغعداممحؼمظمماظعؿؾ ،مػذاماألخريماظذيمإذاماضاعا أوم
إذامأضصلمعـفمحؿكماٌلؿكدعقنماياظققن مظممترؼػقؾقرمدقؤدي مبفؿمأؼضا 17م(بـلؾةم
)%31مإشممسدمماٌشارطةم ظمماٌقاسقدماالغؿكابقةماظؼادعة.مإنماظـؿقفةماياظقة متطرحم
إذؽاظقةمعدىموجقدمسالضةمدؾؾقةمبنيمزرفمااظعؿؾامومزرفماماالغؿكابامطظرفم
ظؿقدؼدماٌقاضػمعـماٌقارـة .م

 .3.1غلبمضعقػةمظالخنراطميفماألحزاب،ماجلؿعقاتمومغؼابةمUGTAم م

ميؽـ مربط ماٌشارطة مظم ماالغؿكابات مبـلب ماظؿقاجد مضؿـ ماألحزاب ماظلقادقةم
واىؿعقات مو ماظـؼابات ماٌفـقة مو مػذان ماظقضعقؿان مبإعؽاغفؿا مأن مؼعطقا ماٌعاغلم
اٌؾؿقدةمظؾقاظةماالغدعاجماٌفينمٌلؿكدعل مترصقؾقرمومظؾعالضةمععماظلقادلمواظـؼابلم
عـمخاللموضعقةمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعل.مغلبماٌشارطةمظمماٌقاسقدماالغؿكابقةم
اٌكؿؾػةمميؽـمأنمتـريمإذؽاظقةمغلبماالذمراطمظممخمؿؾػماظؿـظقؿاتماٌعرتفمبفام
رمسقا مدقاء مطاغت مدقادقة م(األحزاب ماظلقادل) ،ماجؿؿاسقة مو مثؼاصقة م(ايرطةم
اىؿعقؼة)مأوماظـؼابقة،مألنمربطماظعالضةماظلؾؾقةمبقـفؿامأومباالسؿؿادمسؾكمإحداػؿامضدم
ؼؽقنمدؾقالمظػفؿماظعالضةمبنيماٌؿغريؼـ.م م
ارتأؼـامأنمغؿلاءلمظمماالدؿؿارةماظيتممتممترؼرػامسؾكمجمؿؿعماظؾقثمسـمغلؾةم
مممممال ،مأسقان ماظؿقؽؿ مو ماإلرارات مظم ماألحزاب ماظلقادقة ،ماىؿعقاتم
اذمراطم ماظعؿم
م ممم
17م اظلؤالماظذيمررحمطانم:مإذاممتمتلرزمؽمعـماٌؤدلةماظصـاسقةمػؾمدؿـؿكبم؟مغعؿم/مالم/مالمإجابةمظلمحقلم
ذظؽ .م
128

ممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقةم
ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
علؿكدعومتم
م مم م م

االجؿؿاسقة ،ماظـؼاصقة مأو ماظػؾؽؾقرؼة مو مظم مغؼابة ماالهاد ماظعام مظؾعؿال ماىزائرؼني.م
طشػمظـاماظؿقؾقؾماألوظلمظؾـؿائجمظإلحصائقةمأنمغلؾةماالذمراطمظممايرطةماىؿعقؼةم
ٌلؿكدعلمترؼػقؾقرمالمتؿفاوزم،%1مظممحنيمالمتؿفاوزمغلؾةماالذمراطمظمماألحزابم
مامغلؾةماالذمراطمظممغؼابةماالهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼنيمصفلم
مم
ممممعمممم ممممم م ممم مم ممممممممم م ممممممممممممممم ممم مممممم ممم م
اظلقادقةم،%6.21مأعم
ظممحدودم،%11مععماظؿقضقحمأنمسؿؾقةماضؿـاءمضلقؿةماالذمراطمتؿؿمبدونمدصعمحؼم
االذمراط .م
تعطل ماظؼراءة ماألوظقة مظـؿائج ماظؿقؼقؼ مأن ماظعالضة مرردؼة مبني مغلؾة ماٌشارطةم
اظلقادقة مظم ماالغؿكابات مظؾؿلؿكدعني مو مغلؾة ماالذمراط مظم ماألحزاب ماظلقادقة،م
ايرطةماىؿعقؼةموماظـؼابقة،مومظمماظقضتمغػلفمتعطلماالغطؾاعمأنمدؾبمتدغلمغلبم
اٌشارطةماالغؿكابقةمراجع مظؿدغلمعلؿقؼاتماالذمراطمظممتـظقؿاتمااجملؿؿعماٌدغلم
واظلقادلا .م
ؼرتؾ طماالغطؾاعماألوظلمظممػذاماًصقصمباظعالضةماظيتمؼؼقؿفاماىدولماإلحصائلم
ظؿقؾقؾماٌعطقاتماظؽؿقة،مصؿدغلمغلؾةماٌشارطةمظمماالغؿكاباتمتؿقاصؼمرردامععمغلؾةم
االذمراط مظم ماظؿـظقؿات مايزبقة ،ماىؿعقؼة مأو ماظـؼابقة ،مظؽـ مدقادة مػذا ماالغطؾاعم
غؿاجماٌؼاربةماظؽؿقةمضدمؼؽقنمعضؾالمأطـرمعـمتـقؼرهمحقلماظعالضةماٌؿؽـموجقدػامبنيم
ػذؼـ ماٌؿغريؼـ ،مصإذا ماصرتضـا مأن ماظعالضة ماظطردؼة ماٌقجقدة مبني مغلؾة ماٌشارطة مظمم
االغؿكاباتمومغلؾةماالذمراطمظمماظؿـظقؿاتمداظػةماظذطرمػلماٌػلرمياظةماظعزوفم
ممبصقةماياظةماظعؽلقة،مأيمأنمارتػاعمغلؾةم
سـماماٌشارطةماالغؿكابقةمامصإغـامدـلؾمممؿم
م مممممم ممممممم ممم مممممممممممممم مم
اٌشارطةماظلقادقةمظمماٌقاسقدماالغؿكابقةماظلابؼةمدظقؾمسؾكماذمراطماجملؿؿعمبـلؾةم
ععؿربةمظممعؤدلاتمتأرريماهلقؽةماظـاخؾةمومعـمورائفامااجملؿؿعا.18م م
ؼؤطدماظؿقؾقؾماظذيمأجرؼـاهمسؾكمعلؿقىماظؿصرزماتماظيتممتماإلدالءمبفامضؿـم
اٌؼابالت ماظيت مأجرؼت معع معلؿكدعل مترؼػقؾقر مأن ماظطرح مؼؿفاوز معشؽؾة ماظعالضةم
اظلؾؾقةمبنيمعؿغريؼـمغعؿؼدمأغفؿامعؿالزعنيمظمماظقػؾةماألوشم،مأالمومػؿامغلؾةماالذمراطم
ظمماظؿـظقؿاتمايزبقة،مايرطةماىؿعقؼة 19مومغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقة.مإنمغؿائجم
 18م طشػتمظـاماظدرادةماظيتمدؾؼماإلذارةمإظقفامحقلماالغؿكاباتماحملؾقةمظممثالثةموالؼاتمعـماظغربماىزائريم
وظمم 3مبؾدؼاتم:مغلؾةماٌشارطةماٌشارطةماالغؿكابقةمظمماظؾؾدؼاتمشريماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمأسؾكمعـماظؾؾدؼةمعؼرم
اظقالؼةم،مطؿامأنمسددماظؼقائؿماإلغؿكابقةمظمماظؾؾدؼاتماألوشممأطـرمعـمسددماظؼقائؿمظمماظؾؾدؼاتمعؼرماظقالؼةم،مرشؿمأنم
تقاجد معؽاتب ماألحزاب ماظلقادقة مؼؽاد مؼؽقن معـعدعا مصقفا .ماظعالضة مبني مغلؾة ماٌشارطة مو مغلؾة ماظؿأرري مظمم
األحزابماظلقادقة،ماىؿعقاتموماظـؼاباتمومإنمطاغتماظعالضةمبقـفؿامرردؼةمإحصائقامصإغفامالمإالممتـؾمتػلريام
ضاصرا.م م
 19م أغظرمأسؿالمسؿرمدراسمومزبريمسروسمحقلمواقمايرطةماىؿعقؼةمظمماىزائرمومأغظرمإشممأسؿالمجابلمغاصرم
حقلمايرطاتماالجؿؿاسقةمومحقلمهؾقؾماظػعؾماالغؿكابلموماظػعؾماظـؼابل .م
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مممممممممالمتؽشػمظـامأنماظعالضةمتؽادم
هؾقؾـامظؿصرزماتماإلرارات،مأسقانماظؿقؽؿموماظعؿم
ممممممممم مم مم ممم م مممم م ممم ممم ممممم م
تؽقنمعلؿؼؾةمبنيمعؿغرييماٌشارطةماالغؿكابقةمومغلبماالذمراطمومحؿكمسؾكمعلؿقىم
عؾدأمااظؿعارػامععماىؿعقات،ماألحزابموغؼابةماالهادماظعاممظؾعؿالماىزائرؼني.م م
أولمعامميؽـمأنمغلؿـؿففمعـمخاللمضراءتـامظؾـؿائجماإلحصائقةمداظػةماظذطرمػقم
وجقدم حاظةمادؿؼاظةمتاعةمعـمظدنمجمؿؿعماظؾقثمعـماظـشاط،ماظؿقاجدمأوماالذمراطم
ظم ماألحزاب ماظلقادقة ،مو مػذا ماظعاعؾ مبؼد معا مؼؽشػ مظـا ماظعالضة ماظيت مؼؼقؿفام
علؿكدعق ماٌؤدلة محمؾ ماظدرادة معع م ماألحزاب ماظلقادقة ماظيت مال مؼػقق مسؿرػام
اظلقادلم 19مدـة، 20مبؼدرمعامتؽشػمظـامسـماظعالضةماظيتمتربطماٌلؿكدمماماٌقجقدم
ضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقرا مبـ مااظلقادل مواظلقادة مظم محد مذاتفاا .مهؾقؾم
مـمأنماظعالضةمعرطؾةم
مممممممممم
ممممم ممم ممممم
اظؿصرزماتم(أيماالغؿؼالمعـماظؽؿلمإشمماظؽقػل)ماٌؾققثنيمؼؾق
ممم مم مم مممم ممم ممممم ممم مممم مم ممم مممم ممم مممممم ممم
بني ماٌشارطة ماالغؿكابقة ،ماظؿقاجد مضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مو ماالذمراطم
اظـؼابل،ماىؿعقيمومايزبل .م
متـؾ ماألحزاب ماظلقادقة مباظـلؾة مظؾعاعؾ مس.م م( 21مدـة) موربة مصاذؾة مظمم
اىزائر ،مصفذا ماألخري معا مؼزال مؼؿذطر موربة ما ماىؾفة ماإلدالعقة مظإلغؼاذا ماظيتم
قمعمرمكممعلارػامبنيمرادؼؽاظقةماًطابماإلدالعقيمومرادؼؽاظقةماظؾقثمسـمااظلؾطةا،م
عمتم عم
ومضدمطانماٌـكررقنمأومحؿكماٌؿعارػقنمأول مضقاؼامررظمماظـزاعماظلقادلمحلبم
تصرزماتماٌؾققث .مميـؾماظعاعؾماٌؾققثممنقذجامظذظؽ،مصؼدمطانمعؿفؿامعـمررفمم
اظشررةمبؿؼدؼؿماظقالءمظؾعؿؾماإلرػابلمخاللماظػرتةم،6331 -6339موظمماظقضتمذاتفمملم
ؼلؾؿماٌؾققثمذاتفمعـمإطراػاتماظقالءاتماظلابؼةماظيتمدؾؼمأنمسربمسـفامظؾقزبم
دقاءمعـمخاللماماظؾققةما،ماظؾؾاسمأوماًطاب.مؼصػمػذاماظعاعؾمايزبماظلقادلم
مممممممشمػمغمقمكماماظذيمؼضرمومالمؼـػعمومؼصرحمضائالم :م
بـماماظ
قطماظؾيمأعنميفماهلمدمرمةم
امأوديمضقاؼاماجلؾفةماظلالعقةمطانماظشعبماظؾل م ممممم ممم م مم ممم
موممثنمطانمػوماظشعبممم
مممصمحم معني مغمممؼمؾمؾمتم ممماظدمسمومةماظؾيمخمؾمصم مم م مم مم مم م مممم م م
تمامعم ماظممشمقمومخم،مبم
ممخمرمجموا مأوالدػم.م
ماألخرؼنمػربوامظؾكارجموم
مواظو.مممم م م مم مم م مم ممممم مم م مم
سـدواممم ممم
اظممرمضم ممققم مظي معا م مم م
ممم معمؽمامشمم
محؼقؼؿفم.
سؾىم م ممممم
ممممم مضمممامعم مرمامػم م مبماؼمممـمنيم م مم
بصحم ممحاظقا
أمعمـما مصقفم مبمؽمرمميم م م م
مممامعم مبمماشمقمنيم ممماظؽمرمدمي"م(عـاضلمدابقميفم
سؾىماظشعبمضم
مممقمومسم م مم مممم م م
احلزبمظيمؼم
م م م ممم
اجلؾفةماإلدالعقةمظإلغؼاذ)م .م

اٌقضػماظلؾيبماظذي مترتصمفمػذهموربةمضؿـماماىؾفةماإلدالعقةمظإلغؼاذمامالم
ؼؼؿصرمصؼطمسؾكماظعاعؾمغػلفم-ماظذيمدؾؼمومأنمغشطمظممصػقفمايزبمسؾكمعلؿقىم
20مصؿحمددؿقرم19مصرباؼرم6313مبابماظؿعددؼةماظلقادقةموماظـؼابقةمظمماىزائرمععؾـامغفاؼةمصرتةماألحادؼة .م
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م مم م م

ايل مو مسؾك معلؿقى ماٌؤدلة مضؿـ ما ماظـؼابة ماإلدالعقةا -مبؾ مؼؿعداه مإشم ماظؾاضلم
ممم11مدـة)مؼعؿربمأنماظلقادةم
مممممممؿممالم(
اٌلؿفقبنيمدقاءمطاغقامسؿاالمأومإرارات،مممصأحدماظع
خطمأضمرمالمرمبماًقضمصقفمومػذاماٌقضػماٌعربمسـفمػقماماعؿـالمظرشؾةماظقاظدؼـم
مممعمامعمػمماظلقادةمؼاموظديما،مبقـؿامؼؿفـبمعؾققثمأخرمايدؼثمسـم
ممممزمػمضمامتم
ممسمعمؾمكماظ
امعمبمعمعمػمدمعمغمام
األحزابماظلقادقةمومسـموربةماىؾفةماإلدالعقة مظإلغؼاذ مسؾكمعلؿقىمحقفمومسؾكم
ممعمماتمػمم
ممغمقظممما مػمومظمقدم
مممم معم
مم مأغا
ماظرؼبم ما
ممممممم ممممم
مم مؼـؿابف
مبؿفؽؿ
معصرحامم ممم م
ممتاعا،م مم مم
ممم م مممم
ماظصـاسقة
مم ممم ممم
ماٌؤدلة
علؿقىم مممم م
م ممم
حمػمؿممعموماظمممدممؼؽما .م
مممعمػمرم عم
مممعمومعمدمػمعمـملمؼم
ملماظلقادةم
خمماعممرممقـمم مممم ممم
المسمؿؾػمظممػذاماإلرارمخطابمأحدماإلراراتمحقلمواضعماالذمراطمظمماألحزابم
ماظؿفربةم
ممممم
مؼعؿربم مممأنم مممم
مم مممم
مصفق
ماٌؤدلة،م مم
مممممممالم ممظمم مممم م مم
مخطابم ماظعؿ
مععم م م مم
مممممم مم
ممممم ماظققم
ممم ممظمم ممجزائر
اظلقادقة
مم ممم
ممممؿممالم
مم
اظدعقؼة مظؾقزب ماحملؾ ممتـؾ مأداس ماٌقضػ ماظلؾيب مظدى مساعة ماظـاس مواظع
باًصقص،مومػذهماٌقاضػ ماظلؾؾقةمعـماظؿقاجد مضؿـ ماألحزابماظلقادقةممسقتم
اظؾـكبماالجؿؿاسقةماالغؿفازؼةامباشؿـاممصرصةماظػراغمظؾؿؿقضعمضؿـماألحزابماٌلؿاةم
ااظؽربىمأوماظصغرىا،موؼعؿربمػذاماإلرارماٌلؿفقبمأنماألداتذة،ماٌعؾؿني،ماظـؼابقنيم
وماٌؼاوظنيمػؿماظقجفماالجؿؿاسلماظذيمؼلعكمحاظقامظؿقؽؿمظمماظؼاسدةمايزبقةمبغقةم
االدؿػادة معـ ماالعؿقازات ماظيت مضد متدرػا ميظة ماالغؿكابات ،مظم محني مؼشفد ماظعؿؾم
مالماظيتمدؾؼمأنمضمؾتمسؾكمساتؼفامعلارم
مممم
ممممممممم مممم مم مم ممم مم مم مم مم مم مممم مممم
اظلقادلمتراجعماظـكبموماإلراراتموماظعؿ
مم ممم م ممممم م ممممم م ممممم م مممم
اظؿـؿقةماظصـاسقةمدابؼا.م م
ؼصرحمػذاماإلرارم(21مدـة)مضائال :م
ما مأصؾح مساعة ماظـاس مخياصون معن ماألحزاب ماظلقادقة مخصوصا مبعدم
جتربةماجلؾفةماالدالعقةمظإلغؼاذ،مظؽنميفماظوضتمذاتهمبدأتماالغؿفازؼةم
تظفر مسؾى معلؿوى ماألحزاب ماظلقادقة مو مبدأ م مادلعؾؿون ،ماألداتذة،م
ادلوزػون موادلؼاوظون مؼؽؿشػون مأػؿقة ماحلزب مسؾى مادللؿوى ماحملؾيم
وحيؿؾونمعواضعفممصقه .ماإلراراتموماظـكب ماحلؼقؼقة ماظيت مغاضؾتمعنم
أجل مبؼاء ماجلزائر مواضػة مععزوظة مألغفا مال متؿػق معع معا مؼراد محاظقام
ظؾؿؤدلةماظصـاسقةماظعؿوعقةموظالضؿصاد" .م

مم مسـدعا مغؼارن مبني معا مهصؾـا مسؾقف معـ مخطابات محقل ماظعؿؾ ماظلقادلم
واظـؼابلمظمماٌؤدلةمومبنيماظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامظمماظؿقؼقؼماظذيمأجرؼـاهمحقلم
اٌـؿكب ماحملؾل مظممسالضؿفمععمايزبماظلقادلمؼؿفؾكمتأطقدماٌقاضػ ماظيتمدؾؼم
اإلسالن مسـفا معـ مررف ماظعدؼد معـ معلؤوظل ماألحزاب ماظلقادقة مسؾك ماٌلؿقىم
احملؾل ،مصإذا مطاغت مخطابات ،ممماردات مو ممتـالت ماٌـؿكؾني متؿفف مدمق ماسؿؾارم
131

صؤادمغوار

ايزب ماظلقادل ماجمرد مإرار مضاغقغل مظؾرتذحا ماظغرض معـف ماظؿؿقضع مضؿـ ماألعاطـم
ئؿةماٌرتذقة،مومإذامسؾمممرماظعدؼدمعـماٌـؿكؾنيمأنماالغؿكابمعـمعقضعم
األوشممظمماظؼامممممم م م مم مممممممم
ااالظؿزامماألؼدؼقظقجلامضدمضؾم،متالذكمومتراجعمبػعؾمصشؾمومتراجعماألحزابمذاتم
مم مممممممم ممممممم م ممممممم
اعشارؼعماجملؿؿعام(خطابمإرارمداعلمظممايزبمجؾفةماظؿقرؼرماظقرين،موػران)،م
صإن ماٌلؿفقبني محقل ماٌقاضػ معـ ماالذمراط مظم ماألحزاب ماظلقادقة مؼـققن ماٌـقكم
غػلف .م
ؼصرحمأحدمأسقانماظؿقؽؿماٌلؿفقبنيم( 11دـة) :م
،مشمدمومةم
مممقمومسم مسمؾمىمممصموماظمممقمو،ماظقمو ممم مرماهممم مصمقسمم FISمم
"مطلمواحدميفمحزبمؼم
م مم م مم مم م مم مم م م
مممرمماػمشم مؼمفمرميم
يمواحدمعام
مال.مومرمؼؾممم مم مم م مم
ومظيمسؾقهمحزبماظعمؿمم ممم
أمرمغمدمي م RNDم ممم مم ممم مم م م مممم
مارض،م مبممماهممم مؼمدمي مدؽنم
مضطعةم مم م م
مممؽمرمدميم مبممماهممم مؼمكمدم م مومظمدم مو،م مبممماهممم مؼمدميم مم م م
ممم ماظ
موراء
اجؿؿاسي".مممم م

تشرتك ماألحزاب ،ماٌـؿكؾني ،موؾل محاالت ماظػلاد 21و مسدم مضدرة ماالغؿكاباتم
سؾك متغقري ماظقاضع ماٌعقش مظم ماظؿأثري مبطرؼؼة معلؿؼؾة مسـ مبعضفا ماظؾعض مصك مغلبم
اٌشارطة ماالغؿكابقة ،مصؾؼد ماسؿرب م % 13معـ معلؿكدعل ماٌؤدلة ماظعؿقعقة محمؾم
اظدرادةمأنماظلؾبموراءمتراجعماٌشارطةماالغؿكابقةمراجعمظـمامطـرةماظقسقدماظؽاذبةم
ظألحزابا،مومػذهماظـلؾةماٌلفؾةمحقلمدورماٌقضػمعـماألحزابمظممتدغلماٌشارطةم
االغؿكابقة متؽاد متؽقن مغػلفا مباظـلؾة مظؾاضل ماظعـاصر ماٌذطقرة مظم مبداؼة مػذه ماظػؼرةم
(دورماٌـؿكؾني،مدورموؾلمحاالتماظػلادمومدورمسدممضدرةماالغؿكاباتمسؾكمتغقريم
اظقاضعماٌعقشمظمماظؿأثريمدؾؾامسؾكمغلبماٌشارطة).مم م
اجلدولمرضمم: 7مأدؾابمتـاضصمغلبمادلشارطةميفماالغؿكاباتمحلبمعلؿكدعيمترؼػقؾورمم م

م

طـرةماظوسودماظؽاذبةمظؾؿـؿكب م
طـرةماظوسودماظؽاذبةمظألحزاب م
جتؾيمحاالتمصلادمادلـؿكؾني م
االغؿكاباتمالمتغريمذقؽا م
سدمموسيمادلوارنمباالغؿكابات م
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 21ممت م إسدادمعؾػمصقػلمحقلماٌعاىةماظصقػقة مظظاػرةماٌؿابعةماظؼضائقةمظؾؿـؿكؾنيماحملؾقنيمسشقة مإجراءم
االغؿكاباتماحملؾقةمظققمم 13مغقصؿربم 1061ماغطالضامعـماىرائدماظقرـقةماظؿاظقة:مجرؼدةماًربماظققعقة،مجرؼدم
اظشروقماظققعقة،مجرؼدةم le quotidien d’Oranومجرؼدةم .El Watanم
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ممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقةم
ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
علؿكدعومتم
م مم م م

إذا محاوظـا مربط معقاضػ ماٌلؿكدعني معـ ماألحزاب ماظلقادقة محباظة ماظعؿؾ مضؿـم
اظعؿؾماٌأجقرمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمندمأنماٌلؿكدعنيمظممترؼػقؾقرمميؾؽقنم
عقاضػ مدؾؾقة معـ ما ماظرباعج ماظلقادقة ماٌؼرتحة معـ مررف ماألحزاب ماظلقادقةا مظمم
اٌقاسقدماالغؿكابقةماٌكؿؾػ،محبقثمؼرىمعلؿكدعقماٌؤدلةمأنماظرباعجماٌؼرتحةمعـم
ررفماألحزابماظقلتمعفؿؿةمبؿقلنيموضعقةماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةام(%31
ؼقاصؼقن مػذا ماظرأي مو م % 01مؼرون ماظعؽس) ،مطؿا مؼرون مأؼضا مأن ماظقضعقة ماٌفـقةم
مالمبصػةمخاصةمومباضلمعلؿكدعلماٌؤدلاتماظصـاسقةماظعؿقعقةمالم
مم
ممممممممم ممم مممم مم مممممممم ممم مم ممم ممممم م مم مممم ممم ممممممممممممم
واالجؿؿاسقةمظؾعؿ
مم م مممم
تدخؾمظممخاغةماالػؿؿاعاتماالغؿكابقةمظؾرباعجماظلقادقةماٌؼرتحةم( 13م %ممؼقاصؼقنم
ػذا ماظرأي مو م % 01ؼرون ماظعؽس) .ماظشلء مغػلف مميؽـ مضقظف محقل ما مدور ماظرباعجم
اظلقادقة ماالغؿكابقة مظم محماربة ماظؾطاظة ما موادور مذات ماظرباعج مظم ماحملاصظة مسؾكم
عـاصبماظشغؾمظمماٌؤدلاتماظصـاسقةماظعؿقعقةا.م م
تدسؿ ماٌقاضػ ماظيت مؼؾـقفا ماٌلؿكدعقن معـ ماظرباعج ماظلقادقة مظألحزاب مبصػةم
خاصةممومعـماألحزابمبصػةمساعةمظممسالضؿفا مععماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةموععم
صاسؾقفا م(سؿال /مإرارات /مغؼابققن) ماٌقاضػ ماظلابؼة محقل مايزب مو مصقرتف مظمم
اجملؿؿع ،محبقث مؼصؾح مػذا ماألخري معـؾقذا ماغطالضا معـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر مظمم
اٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة ،مو مسؾقف متصؾح محاظة ماظلؾؾقة مشري معؼؿصرة مسؾك معؽانم
اظـشاط ماالضؿصادي م(اٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة) مبؾ مؼؿعدى مذظؽ مظقشؿؾ محمقطفام
االجؿؿاسل .مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مو محاظة ماظؿفدؼد ماظدائؿ مباظغؾؼ مظؾؿؤدلةم
اظعؿقعقةمحمؾماظدرادةمالمؼزؼدمدقىمظممرصضماظػعؾماالغؿكابلمومرصضمصاسؾقفمسؾكم
األضؾمألغفؿامالمؼعؿربانماٌؤدلةماظصـاسقةموصاسؾقفامضؿـمخاغةماػؿؿاعاتفاماألوظقة.

. 9مخطابمعلؿكدعومترؼػقؾورمسنمم"عصداضقةمادلرتذح"موم"حقادماإلدارة"م
ؼطرحماٌؾققثقن مظمماظعدؼدمعـماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمدقاءمظمماٌؤدلةماظصـاسقةم
اظعؿقعقة معلأظة مشقاب ماٌصداضقة مظدى ماٌرتذح مو مشقاب محقاد ماإلرمابل مظإلدارةم
اٌشرصة مسؾك متـظقؿ ماظػعؾ ماالغؿكابل ،مو مػذان ماظعـصران ماجملؿؿعان مععا مميـالنم
ممممممظقاجبماالغؿكابلمدقاءمسؾكم
مؾنيمعـممماردةمايؼمأوما
ممممممكمم ممم مم ممم مممم م
سـصرؼنيمبـققؼنيمظؿـػريماٌـؿ
مم ممم ممممممم مممممم
علؿقىماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمأثـاءمصرتاتمودؼدماظػرعماظـؼابلمأومأثـاءماٌقاسقدم
االغؿكابقة ماظلقادقة ،مومترتؾطمعلأظةمشقابماٌصداضقةمظم مخطاباتماٌؾققثنيمظدىم
اٌـؿكبمبـالثةمسـاصرمػل:مشقابماٌصداضقة،ماظزبقغقةموموؾلمصقرماظػلادمظدىم
اٌـؿكؾني.م م
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متـؾ مصمغمعمقمغمرم ماظؿفارب ماظيت مبـاػا معلؿكدعق مترؼػقؾقر ماٌؾققثقن محقلم
بداؼة ،م مم م
وارب ماظلابؼة مظؾؿـؿكؾني ماظذؼـ معروا مسؾك مخمؿؾػ ماهلقؽات ماٌـؿكؾة م(اظؾؾدؼة،م
اظقالؼة،ماظربٌان،ماظػرعماظـؼابلمظمماٌؤدلة)مأولمسـصرمؼؿؿماظعقدةمإظقفمسقدةمإظقفمم
ظؾقدؼثمسـمشقابماٌصداضقةمظدىماٌرتذقنيمومشقابمعصداضقةماظقسقدماظيتمؼؼدعفام
ظممصرتةمايؿؾةماالغؿكابقة،مصقلبمػؤالء،مؼؼدمماٌرتذحماظعدؼدمعـماظقسقدموممبفردم
حصقظف مسؾك محاظة ماظعضقؼة مظم مجمؾس معـؿكب معا مؼؼطع مسالضؿف معع مااظؼاسدةم
االغؿكابقةا ماظيت معؽـؿف معـ مذظؽ مو مؼصؾح معصري ماظقسقد ماٌعؾـة مظم مصرتة مايؿؾةم
االغؿكابقةمجمردموسقدمخاللمصرتةماظعضقؼةمظمماجملؾسماٌـؿكب .م
مسؾكم ممحدم
ممم
مممممكمعممبم م مم
مم ماٌـؿ
مممممكممبم مو
مممم ماٌـؿ
مؼؾؿؼلم ممسـده
معقضػم ممممم
ممم مممم
ماٌـؿكبم مػق
ممم ممممم م
تزسزع معصداضقة
دقاء ،مصإذا مطان ماظـاغل مؼرجعف مإشم ماغعدام ماظصالحقات ماظؿـػقذؼة مو ماغعدام مػاعشم
ايرؼةمواظػعؾمسؾكمعلؿقىماهلقؽاتماٌـؿكؾةمبػعؾمدريةماهلقؽاتماٌعقـة،مصإنماألولم
ؼصـػمذظؽمظممخاغةماظقسقدماظؽاذبة،مظذامؼؿػؼمررصاماظػعؾماالغؿكابلمسؾكمتزسزعم
عصداضقةماٌرتذحمغؿاجماظؿفاربماظلابؼةمطـؿقفة،مظممحنيمسمؿؾػانمظممبـاءماظؿصقرم
حقلمأدؾابمتزسزعمػذهماٌصداضقة.م م
األعـؾةماظؿاظقةمعـمبعضماًطاباتماٌـؿؼاةمتعربمسـمحاظةمتزسزعماٌصداضقةمدقاءم
ظدىمأحدماظعؿالمترؼػققرم(92مدـة)مأومإرارمومسقنمهؽؿم(ترؼػقؾقر)،موتؽشػمبعضم
اظؿؿـالت ماظيت متؽاد متؽقن ممنطقة مظؽقغفا متؽاد متؽقن معقضقع ماتػاق محقل مشقابم
عصداضقةماظرباعج،معصداضقةماظشكصماٌرتذحمومغظاصؿفمومعصداضقةماالظؿزاممأعامماهلقؽةم
اظـاخؾةم(علؿكدعلماٌؤدلةمباظـلؾةمظؾؿؿـقؾماظـؼابلموماهلقؽةماظـاخؾةمسؾكماٌلؿقىم
احملؾلمأوماظقرين) .م
اظؿصرؼحماظؿاظلمظؾعاعؾماٌلؿفقبمؼعطلمجزءمعـمػذهماظصقرةم :م
ممممممممؼدميمدؽـةمومظيم
،مظيمخاصوامباهم م
"ادلـؿكؾنيمطؾفممؼؾقـوامسؾىمممصموماظمممقمفم م ممم مم مم م
ممممم مم مم مم ممممم مم ممم مم
واحدمعنمأضاربوامومظيمممجممايم مبماهممم مؼمدمؼمرم ماظممشمؽمامرمةمععمادلؼاوظنيم
ممممكمدم مم مم م مم م ممممم مم ممم ممم
خاصوامؼم
مم م
ماظعام،م معمؽمامنم محؿىم
مادلدؼرم ممم ممم
مععم ممم مم
اظواظيم مموم م م
ممممعمدمة معع ممم ممم
مممم مؼممملمومام ماظؼم
مجايم مباه
وم مممظيم م مم
مممقمومسممسؾىمادلصؾقةماظعاعة" .م
واحدمؼم
مم م

ضؿـ مدقاق مغػلف مظؾقدؼث ،مؼـري مإرار مترؼػقؾقر معلأظة متزسزع ماظـؼة مواٌصداضقةم
اظيتمأصؾقتمتطؾعمصقرةمطؾمعرتذحمظممأيماغؿكابات،مومظممػذاماجملالمالمرمدم
صرضامبنيماٌرتذحمظعضقؼةمغؼابةماٌصـعموماٌرتذحمظعضقؼةمأحدماجملاظسماٌـؿكؾة،م
وؼعؿرب مأن ماٌرتذقني ماياظقني محؿك موظق مطاغت مهلؿ ما مغقة ماظعؿؾ ماظصاحل مظػائدةم
مما مصإغفؿ مدقؽقغقن مضققة ماظؿفارب ماظلؾؾقةم
ماٌؤدلة
مممممممالم م مممم م
ممممممم ماظعؿ
اٌقارـني موم مظػائدة
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اظلابؼة.مرملدماظؿصرؼح ماظؿاظلمهلذاماإلرارمضراءتفمظممسؿؾقةمودؼدماظػرعماظـؼابلمظمم
ترؼػقؾقرماظيتمرؾعؿفامسدمماظـؼةمبنيماٌرتذقنيمامًدعةمعصاحلماٌؤدلةمومخدعةم
ممم م
مالامومبنيمخمؿؾػماظػؽاتماظلقدققعفـقةماٌؿقاجدةمظمماٌؤدلةمغػلفا.
ممممممم مممممم مم ممم ممممممم مممم مم مممم مممممممممم مممم ممممم م ممممم م
عصاحلماظعؿ
م مم
ؼصرحماإلرارماٌلؿفقبم :م
ماظعؿمال مو ماإلرارات مسؾى مسضوؼة ماظـؼابةم
معنم ممم م
" متـاصس معؤخرا مجمؿوسةم م م
ظؿؿـقلماظعؿال،مظؽن معامالحظؿهمأنماظـؼةمملمتؽنمعوجودة،مصؽلمعنمطانم
ماظعؿمممالم مطاغوا مؼؼوظوظوم
محنيم ممم م
ؼؼول مأن مدقكدم معصاحل ماظعؿال،م مميفم م م
صاضو....سضوؼة ماظـؼابة مصقفا ماظرتضقة ،مصقفا مزؼادة ميف ماألجر مو مصقفام
االضرتابمعنمادلدؼر.معمؽمامنممالمخدعةمعصاحلماظعؿالمومػممحيزغونم" .م
م مم مم مم م مممم مم ممم

وماًطابمغػسمؼؼدعفمحقلماٌرتذقنيمظإلغؿكاباتماحملؾقةمأوماظربٌاغقةم :م

فم
مممطمقم م
مممرما.م
مممصمرمامبم
مممرمماػميمتم
اماالغؿكاباتميفمادلؤدلةماظصـاسقةمطؿام
ممممصمرمممم ممم مممم مم مممم م م م مممم ممم مم مم م
"مطقؿامتم
مم مم
مممامشميم
.مظيمؼؽون مبم
ممممدؼممرمظمؽم م ممم ممم م م
ممغمدؼممرمظمؽم م مومغ
عنماظوسود ،م
ممطمرمػمتم م م مممم م م م م
ماظـاسم
طم مقفم.مممممم
ممممبؼماتمممشمم
وامسؾقه.معام م
مممؾملم مخملمرم ممم ممم ممم
ومعنمضم
ممماتممم مم م
،مومظيمصم
ممممؼمدمرمشم مم ممم
مممقمؿمهم معامؼم
خيدممعنمغم
م ممم م
اظـؼةم" .م

ثاغيمساعلمؼلؿـؿجمعـمتصرزماتماٌؾققثنيمسؾكمأغفمساعؾمؼـارمحقلممعصداضقةم
اٌرتذح مأو ماٌـؿكب مو مظم ماٌقضػ معـ ماظػعؾ ماالغؿكابل مبصػة مساعة مػق محاظة موسلم
اظـاخب مباظزبقغقة م clientélismeماظلقادقة مو ماإلدارؼة ماظيت مأصؾقت متطؾع مطؾم
عراحؾ ماظػعؾ ماالغؿكابل م(عرحؾة ماظرتذح ،مترتقب ماظؼقائؿ ماالغؿكابقة ،مايؿؾةم
االغؿكابقة مو معرحؾة ماظؿؿقضع مبعد ماإلسالن ماظرمسل مظؾـؿائج) مدقاء متعؾؼ ماألعرم
باالغؿكاباتماظلقادقةمأوماالغؿكاباتماظـؼابقة.م م
ؼصرحماٌلؿفقبقنمظممػذاماإلرارمأنمسؿؾقةماظرتذحمظعضقؼةمجمؾسمذعيبمبؾديمأوم
ظرئادةمأومظعضقؼةماظػرعماظـؼابلمداخؾماٌؤدلةماظعؿقعقةمتؿطؾبماظدخقلمظممسؿؾقاتم
تػاوضمواممتؾؼامععماظػاسؾنيماظرمسنيمظمماإلدارة،مصقلبماٌؾققثنيماٌلؿفقبني،مالم
ميؽـ مظشكص معغضقب مسؾقف معـ مصاسؾل مإدارة ماٌصـع مأن متؼؾؾ مترذقف مظعضقؼةم
اظـؼابقةمومإنمترذحمصإغفامظـمتؼؾؾمدخقظفمظعضقؼةماظػرعماظـؼابلمظؾؿؤدلةمومإنمصرضم
غػلفمصإغفامدؿقاولمأنمتؾؼقفمبعقدامطؾمدوائرماٌعؾقعاتمودوائرماظلؾطةمصقفا.مؼصرحم
ممممٌاذام
مالماٌلؿفقبنيمظممردهمسؾكمدؤالموردمضؿـمدظقؾماٌؼابؾةماٌؿؿـؾمظمم:ما
مممممممم مممم مم ممم مم مممممم مم مم ممم مممممم مم ممممم ممممممممممممممم مم مم
مأحدماظعؿ
ملمترتذحمظعضقؼةماظػرعماظـؼابل؟امضائال:م
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مممامممزم ممؼمؽمومنم مرمماضميم
واضػني،مومإالمظم
وامعمعمامكممرمجماملمم مممم م مم ممم
"مظؽيمترتذحمالمزم ممؼمؽموغممم ممم
ممم م ممم م م مم
متؾؼىم مميفم مبمممؾمماصمؿمكم موتمممؾمؾمعمم
ماألحلنم مممم
معنم مم م م م
ماظعـصرؼنم م م
مػذؼنم ممم مم م مم
مادلدؼر.مم مممبالم م م مم
سؾقكم ممم مم
ممم
صمؿمكم" .م

ؼؿـادب مخطاب ماظلابؼ مظؾعاعؾ ماٌلؿفقب معع مخطاب ممنقذجل مٌلؿفقبم
(عـؿكبمظمماجملؾسماظشعيبماظؾؾدي)معـمبؾدؼةماظرعؽةماظؿابعةمإضؾقؿقامظقالؼةمشؾقزان22م
واظذيمؼعؿربمصقفمأنماإلدارةماحملؾقةم(رئقسماظدائرة ،مرئقس)...معلؤوظةمبشؽؾمطؾريم
سـمتشمؽمؾماظؼقائؿماالغؿكابقةمظممبؾدؼؿفؿمحؿكمومإنمملمتؽـمظفمصرصةمععاؼـةمذظؽم
م ممم
تممسؾكماظؿقؽؿم
جم ػم
مممعمعمرم عم
بـػلف.متؽادماألعقرمتؿشابفمبنيمعامتؼقممبفمامإدارةمترؼػققراماظيتمدم
ممم ممممم ممممم ممممممم مممممم مممممممممممممممممممممممممممممممم
ظممعؼاظقدماظؿؿـقؾماظـؼابلمومعامتؼقممبفماإلدارةماٌلريةمظؾعؿؾقةماالغؿكابقةماظلقادقةم
حمؾقامظمماظعدؼدمعـماظؾؾدؼاتماظيتممشؾؿفاماظدرادةمحقلماالغؿكاباتماحملؾقة،مصإذام
كمقمقطمماماظؼائؿةماالغؿكابقةمظؾػرعماظـؼابلمحماوظةم
طاغتمإدارةماٌصـعمتلعكمجاػدةماظمعمؿم ػم
واوزمااٌشاشؾنيامصإنماإلدارةماظـاغقةماٌلريةمظؾػعؾماالغؿكابلماظلقادلمهاولمإسادةم
إغؿاجماظؿقازنماظلقادلماظقرينمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمومهاولمظمماظقضتمذاتفمواوزم
حاالتماالغلدادماحملؿؿؾةمومإضصاءماٌشاشؾنيمعـماجملاظسماٌـؿكؾةمحمؾقامومورـقا.م م
ظؼدمدؾؼمظـامأنمتؿؾعـامعلارمترذحمرئقسمبؾدؼةماظرعؽةماٌلؿفقبمظممإرارماظؾقثم
ااٌقارـةمأعام مهديماحملؾل:ماٌـؿكبماحملؾلموماٌؿارداتماالغؿكابقةا ماظذيمملمم
ؼـػمظممعؼابؾةمظفمدورمومصعاظقةماإلدارةماحملؾقةمظمموجقدهمسؾكمرأسماظؾؾدؼةمومسؾكم
رأسماظؼائؿةميزبمحؿكموإنمصـػمإسالعقامأنمحزبمجمفري.مإنماظقسلمحباظةم
اظزبقغقةمعـمظدنماظـاخبمدقاءمتعؾؼماألعرمباغؿكاباتمودؼدماجملاظسماحملؾقةمأوم
مممممضم معصداضقة ماظعؿؾقة ماالغؿكابقة مو موعؾ معـ مصؽرة مااظـضالام
ماظـؼابل متؼق
اظػرع ممممممم م
ممممم
و ااإلظؿزام ماألؼدؼقظقجل مأو ماظلقادل مضؿـ محزب مععنيا مظم مخاغة ماٌؿاردات مشريم
اجملدؼةمظؾؾقغماهلقؽات ماٌـؿكؾة،مطؿامتردؿمدؼػامظؾرتذحمأوماالغؿؿاء مهلقؽةمغاخؾةم
ظدىممتـالتموخطاباتماظـاخؾنيمجاسؾةمعـماظلـدماإلداريمعػؿاحماظؾعؾةماالغؿكابقة .م
مزمبنيماٌؿارداتم
مم
حاظةماظؿقاجدمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلمالمهقؾمإشمممتقمم ممم ممممممم مم
مممممممممم ممم مم مم مم مممممم ممممم مممممممممم مم مم مم ممم مم
االغؿكابقةمظمماٌؤدلةمومخارجفامبؾمأطـرمعـمذظؽمصإنماٌقاضػمعـماظػعؾماالغؿكابلم
تؽادمتؽقنمخارجمأيمتأثريمظؾؿؽاغةماحملؿؾةمضؿـمتؼلقؿماظعؿؾماالجؿؿاسل،مو مإذام
طاغت ماظزبقغقة ماالغؿك ابقة مدقاء مدقادقة مأو مغؼابقة مػل معػؿاح ماظرتذح مأو ماظعضقؼةم

مار،مااٌقارـةمأعامم
ممممممممم
ممممممممممممم ممممممم
أغظرمظممػذاماظؽؿابمعؼالمحلـمرععقن،معصطػكمجماػدي،مجقالظلماٌلؿاريمومصؤادمغق
 22ممم ممم ممممممممممم ممممم مم م م مممممم م ممم م مم مم مممم م مم مم مم مممم مممم
هديماحملؾل:ماٌـؿكبماحملؾلموماٌؿارداتماالغؿكابقةا .م
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صإغفا مظم ماظقضت مذاتف متؼؾص معـ معصداضقة ماظػعؾ ماالغؿكابل مو معـ معصداضقة ماٌرتذحم
وتؤديمإظلمتؾينمخقارمسدمماالغؿكاب .م
ثاظثمساعلمؼؿفؾكمظممخطاباتماٌؾققثنيمومظمماالدؿؿاراتماظيتممتمتقزؼعفامسؾكم
ممممممصمغمقرماظػلادماظيتمتؽادمتؽقنممنطقـةموعرادصةم
علؿكدعلماٌؤدلةمحمؾماظدممرادةمػقم
بممظمممتـالتماٌؾققثنيمػقمذكصم
كم غم
مممػمـمعمؿم عم
ظؾؿـؿكبمأوماٌرتذحمظؽؾمعقسدماغؿكابل،مصاٌم
ؼؾقثمأوالمومضؾؾممطؾمذلءمسـماظؿقؼقؼماٌقداغلماٌصؾقؿفماًاصةمامباالدؿعؿالم
خطابماغؿكابلم(سادةمؼؼالمظممصرتةمايؿؾةماالغؿكابقة)مؼعربمصقفمسـمحبـفمظؿقؼقؼم
ااٌصؾقة ماظعاعة ما .متأخذ مصقر ماظػلاد مأذؽال مخمؿؾػة محلب ماٌرتذح ،ماٌـؿكبم
وحلبماٌـصبماٌرتذحمظف،مصاظرتذحمظعضقؼةماظـؼابةمظمماٌؤدلةماظصـاسقةمظممغظرم
ممممممرم
مم
مباظرتضقة ،مبؿغق
متؿعؾؼم مممم مممم م
ممم ممممم
معؾاذرة
مممم مممم
معفـقة
ماعؿقازاتم مم
معـم مممممممم
مممممم مم
مظالدؿػادة
مؼلعكم مم م
اٌلؿفقبنيم مم مم
مم مم ممم
عـصبماظعؿؾمظمماٌؤدلةمعـماظقرذةمإشمماٌؽاتب مومعـماعؿقازاتماجؿؿاسقةمأخرىم
عـؾمهؼقؼماإلدعاجمظممعـصبمسؿؾمباظـلؾةمألحدماألصقلم(ابـماظعاعؾ،مزوجؿف)مأوم
ألحد ماظػروع م(األخ ،ماظؼرؼب ،)...،مبقـؿا ماظرتذح مظعضقؼة ماجملؾس ماظشعيب ماظؾؾديم
دقاءمطانمذظؽمظمماظؾؾدؼةمعؼرماظقالؼةمأومظممشريمذظؽمعـماظؾؾدؼاتمصفدصفمباظـلؾةم
ظؿؿـالتماٌؾققثني:مأوالماالدؿػادةمعـماعؿقازاتماالجؿؿاسقةمظؾؿـصبموماالضرتابمعـم
أعاطـماختاذماظؼرارمصقؿامسمصماظصػؼاتماظعؿقعقةمظمماظؾؾدؼة،مظممتقزؼعماًدعاتم
االجؿؿاسقةماظيتمتشرفمسؾقفاماظؾؾدؼةم(ماإلساغةمظؾـاءماظلؽـماظرؼػل،مضػةمرعضان،م
اظؿقزقػمضؿـماظشؾؽةماالجؿؿاسقة) .م
ممتـؾماماظرذقةمام،اماحمللقبقةمامواايؼرةمامإحدىمصقرماظػلادماظيتمؼـريػام
كمبم مو مػذه ماظصقرة معرطؾة مؼؿدخؾ مظم مترطقؾفا مطؾ مصاسؾل ماظػعؾم
مممػمـمعمؿم عم
مسـم ماٌم
اظـاخبم م م
مممم م
االغؿكابلم(اإلدارة،مايزبماظلقادل،ماٌال.)...،مم م
ؼشؿؿؾماظعـصرماألخري مأيماماظػلادماالغؿكابل/مصلادماٌـؿكؾنيامسؾكمطؾ معـم
اظعـصرؼـماظلابؼني،مظؽـفمؼؿفؾكمظمممتـالتماٌلؿفقبنيمعلؿؼال.ماظؿصرزماتماظؿاظقةم
مممممالم
مم ماظعؿم
مألحد
ممم م م
مم مأو
مبؾدي)
مذعيبم مممم
مجمؾسم م مم
مم م مم
م(سضق
ممممم مم م
ماظلاغقا
مممممم ممم
معـم مبؾدؼة
مممممكمعمممؾنيم مم
مم ماٌـؿ
مألحد
مبموموؾلمعظاػرم
ممم
ممممممكمعم مممم مم ممم مم
اظؿابعنيمٌؤدلةمترؼػقؾقرمتقضحمػذهماظصقرةماٌؿالزعةمبنيماٌـؿ
مممممم مممم م مممممممممممممم م مممممممم مممممممم مممممم
اظػلاد .م
مؾنيماحملؾقنيمعـمبؾدؼةماظلاغقا:م م
مممممممكمعمم ممم ممم ممم مممممممممم ممممم
ؼصرحمأحدماٌـؿ
م مم ممم
مممقمومسمموؼنم
مممممغمؿمماسم،م(عامععـىماظؿغؿاس؟)مؼم
وامسؾىماظؿم
مممقمومدم ممم مم
"طلمادلـؿكؾنيمؼم
م م م مممممم مم
مممم مؼمممعمطمقفام مظمممصمامحمؾموا موؼؿؼادم مععاهم
مادلشارؼعم مباه
مسؾىم ممم مم مم
محيوسم م مم
ؼؼدر مؼاطل،م م مم
مجمؾسم متمممامعم مخمقمامنم .ميف ماحلؿؾةم
مربيم ممعامم مؼمممؽموغمممشم ميفم م مم
حؾموامم م مم
اظػاؼدة،م مممظيم م م
ممممم مم
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ممممممعماؼمممرمواميفماجملؾسماظلابق،مشريمحلؼوامظؾؿفؾسم
االغؿكابقةمطاغوامؼظؾوامؼم
م ممم مممم مم ممم مممم
مممامعممخمقمامنم" .م
عنمربيمغؼوظكمضم
ممممكممافمم م مم مم مممم مم
وامطقؿامػؿا...مظومطانمعامغم
دمامرم ممم مم ممم م ممممممم مم مم مم

أعاماظعاعؾماٌؾققثمصقعطلماٌـالمحقلمغظرتفمظػلادماٌـؿكؾنيمعـمخاللمتؼدؼؿم
ضراءةمظممغشاطماظـؼابلمخاللمصرتةماغؿكابقةمععقـةم مظمماٌؤدلةموماظيتمؼؾكصفامصقؿام
ؼؾل:مؼلعكمأوالماٌـؿؿلمحدؼـامظؾػرعماظـؼابلمظؾؿؤدلةمظؾقصقلمسؾكمترضقةمعفـقةم
واظؿكؾصمعـمزرفماظعؿؾمظمماظقرذاتموماالظؿقاقمباإلدارة،مومؼلعكمثاغقامظالدؿػادةم
ماجملؿعم
مم
ممممممم مم مم
مظالظؿقاق مبـؼابة
مأخريامم مم ممم مم م
مؼلعكم مم م
مم مم مم
مال،م مو
ممممطمم م
عـ معـصب مسؿؾ مظػائدة ماالمبـم ماظؾ
 ENTPLمظؽلمزمصؾمسؾكمغػقذمأطربمسؾك ماإلراراتماٌؤدلة،مغاػقؽمسـمتلقريم
أعقالماًدعاتماالجؿؿاسقةم(اظعطؾ،ماظعؿرةم.)...،م م
ؼؾعبماظؿؿـقؾماظـؼابلمومايصقلمسؾكمسضقؼةماظػرعماظـؼابلمدورامأطـرمصعاظقةمعـم
صعاظقة مدور ماظشفادة ماألطادميقة مظم ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة مترؼػقؾقر مظم معلارم
اظرتضقةماٌفـقة،محبقثمأنمدرساتماظرتضقةمختؿؾػمبنيمعاظؽلماظشفاداتماىاععقةم
وعاظؽلمحؼماظؿؿـقؾماظـؼابل،مصاٌـاصبماألربعةماظعؾقامظمماٌؤدلة محمؾماظدرادة مػلم
ألصراد مطاغقامإشممعـؿصػماظعشرؼةماظلابؼةمأسضاءمظم ماظػرعماظـؼابل،مبدؤوامعلارتفؿم
اٌفـقةمظممغفاؼةماظـؿاغقـاتممبلؿقؼاتمتعؾقؿقةمالمتؿفاوزمظممأحلـماياالتماٌرحؾةم
اٌؿقدطةمأوماظـاغقؼةمظممعـاصبمشريمإدارؼةمومشريمضقادؼة،مظقصؾققامبعدمذظؽمإراراتم
ضقادؼة .م م
ؼصرحمػذاماظعاعؾمضائالم :م
مممممطماؼمممنمم
اجلزائر،مصػيمعؤدلؿـام
"مالمجيبمأنمتؾقثمسنمررؼؼةمتلقريمبفامم م ممم م مممم مم م م م
ذيء،م مطماؼمممنم مغائب ماظرئقس مادلدؼر ماظعام مغؼابي مبال مذفادة مجاععقة،م
طل م م مم
ممموهمممم
دـةمدخؾهمبم
يفمسمؿمرمو م 99م مم مم م مم
جماػدمدابقميفم TPLم،مطاؼنمذافم serviceم مم
ظؾؿؤدلة،مشمريم مضمؾمعموظمممهم مظميمممطمومشم  couchesمجمابممموهممم مسـدغام.cadreمباهمتوظيم
مم م م م م م مم
ممممقمشمؿمشم".ممم م
تؽونمعامتم
يفماظـؼابةمالزممتؽونمعـاصقمو م مم مم

ظؼدمدؾؼمظؾعدؼدمعـماٌـؿكؾنيماٌؾققثنيمضؿـمإرارمايثماٌعـقن مااٌقارـةمأعامم
هدي ماحملؾل :ماٌـؿكب ماحملؾل مو ماٌؿاردات ماالغؿكابقةا مأن مسربوا مسـ موسقفؿم
ممممممؾماظذيمزمؿؾفماظـاخؾقنمحقلماٌـؿكؾنيمبصػةمساعةموماٌـؿكؾنيماحملؾنيمبصػةم
باظؿؿـم
خاصة ،مصـأحد ماإلرارات ماحملؾقة مظم محرطة مجمؿؿع ماظلؾؿ ممل مسمػ مععرصؿف مبفذهم
اظصقرةماظلؾؾقةماٌرتؾطةمباظػلادماٌاظلماظيتمزمؿؾفاماظـاخبمسـماٌـؿكبمبؾمتعدىم
ذظؽمظؿأطقدموجقدػامضؿـماجملؾسماظؾؾديماٌـؿكبماياظلمعـمخاللموجقدمحاظيتم
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رضابة م ضضائقة مسؾك معـؿكؾني ماثـني متابعني مظؾفـة ماظصػؼات مو مىـة ماظـشاراتم
اظـؼاصقة.م م
ؼعؿؼدمػذاماإلرارمأنموؾلمحاالتماظػلادمظممصػقفماٌـؿكؾنيماحملؾنيمعامػقمإالم
غؿاجمظرتاجعمتقاجدمومتأثريماألحزابماظلقادقةمذاتماٌشارؼعماجملؿؿعقةمااظؼقؼةامعـم
حقث ماظؿأرري ماألؼدؼقظقجل م(برغاعج مجمؿؿعل مإدالعل ،مبرغاعج مجمؿؿعل مظرباظل،م
برغاعج مجمؿؿعل مورين ،مبرغاعج مالئؽل) ،مو مػذا ماظعـصر م– محلؾف -مػق معا مؼؤديم
ممظقاماظؽـريم
حاظقامظظاػرةمشزوماألحزابمعـمررفماٌؼاوظنيمومأصقابماألعقالماظذؼـمحقم
ممممممم مممممم ممممم م ممم ممم مم مم مممممممم ممممم م مم ممم مممم مممممم مم
عـماألحزابمإشممعؼاوالتمدقادقة .م
جاءمظممتصرؼحمػذاماٌـؿكبمعامؼؾلم :م
م" محاالت ماظػلاد مو مادلؿابعات ماظؼضائقة ميف مصػوف مادلـؿكؾني ماحملؾنيم
عوجودةمومبشؽلمطؾريمجدا،مؼؽػيمأنمتطؾعمسؾىماظصقفماظورـقةمظرتىم
سدد محاالت ماظرضابة ماظؼضائقة مسؾى مادلـؿكؾني ماحملؾني .ماظـاس مال متؾينم
تصورػا معن مسدم مػذه ماظظواػر ماظلؾؾقة معوجودة مو مإال مطقف مغػلر محبثم
أحصاب مادلؼاوالت مو مرؤوس ماألعوال ماظرتذح ميف مصػوف ماظعدؼد معنم
اظؿشؽقالتماحلزبقة.ماهلدفمػوماالضرتابمعنمعصدرماظصػؼاتمومعنمعصدرم
األعوال ماظعؿوعقة .مسـدعا متؿصل مبادلوارـني مو متؼول مهلم مأغك معرتذح مسنم
حزبمسمصاظؾـلؾةمظهمأنمترؼدمأغتمتؼدممظهموسودامطاذبة".م م

حاظةماىؿعمبنيماٌؼاولماظؾاحثمسـماٌشارؼعماظؿـؿقؼةموماٌشارؼعماالذمراطمظمم
اٌشارؼع ماظلقادقة مأثـاء ماٌقادؿ ماالغؿكابقة مظقلت محاظة مادؿــائقة ،مصإذا مطان مإرارم
حرطة مجمؿؿع ماظلؾؿ مضد مسرب مسـ موسقف مباظؿؿـالت ماظيت مؼـؿففا ماظـاخؾقن محقلم
اٌـؿكب ،مصإن مأحد معـؿكؾني محاظقا مطشػ مظـا مظم مإرار ماظدرادة مداظػة ماظذطر محقلم
االغؿكابات ماحملؾقة مصراحة مسـ ماظداصع موراء مرشؾؿف مظم ماظرتذح ماظيت متأخذ مدقاقم
ايدؼثمغػلف.م م
ػذاماألخريمميؾؽمدفؾمواريماعؼاولمظممطؾمػقاطؾماظدوظةامعـذم،1002معـم
إحدىمبؾدؼاتماٌؾققثةمظمموالؼةمشؾقزان،معقجقدمظممحاظةمبطاظةمعـمتارؼخمايصقلم
سؾكماظلفؾماظؿفاري،مملمؼلؿطعم–محلبمتصرزماتفم–معـماالدؿػادةمعـمعشارؼعم
اظلؽـ ماظرؼػل مظم مبؾدؼة معؼر ماظلؽـ مأو مظم ماظؾؾدؼات ماظرؼػقة ماجملاورة مهلا ،مادؿغؾم
شقابمسدممتقاجدمحرطةماالغػؿاحمظممبؾدؼةمإضاعؿفموضدممغػلفمسؾكمرأسمضائؿةمايزبم
اٌذطقر مداظػا .مشاؼؿف معـ ماظرتذح مطاغت مايصقل مسؾك مسضقؼة ماجملؾس ماٌـؿكبم
وايصقلمسؾكمرئادةمىـةماظصػؼاتمومظؿقرؼؽمعؼاوظؿفمواًروجمعـمحاظةماظؾطاظة .م
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ؼصرحمػذاماٌؾققثم :م

" مظؼد محرعت معن مررف مأسضاءماجملؾس ماظلابق معنمصػؼات مبـاء مادللاطنم
اظرؼػقةمادلدسؿةمعنمررفماظدوظةمومادلؼدرةمبـم 91عؾقونمدـؿقم،ماجملؾسم
اظلابقمضدعوامػذهمادلشارؼعمألصقابفممعن مبؾدؼةمشؾقزان.مدخوظيمظؾؿفؾسم
ظؾقصولمسؾىمحؼيمعن مادلشارؼع،ممل مأطذبمسؾىماظـاسمومملمأسدػم مبأيم
ذيء ،مظؽين ميف معؼابلموسدت مادلـؿكؾنيمسؾى مضائؿيت ماظيت مأسددتفا مأغينم
دأبينمهلممدؽـاتمجقدةمومأنماحملؿاجنيمظؾلؽنماظرؼػيمدقلؿػقدونمعنم
حؼفمميفمذظك" .م

ماظشلءمغػلفمؼؽادمؼؽقنمعؿطابؼامععمخطابمأحدماإلراراتماظـؼابقةماياظقةم
اظيتمحبثمسـماظؿقاجدمظمماظػرعماظـؼابلمظرتؼػقؾقرمظؿلقؼةموضعقةماظرتضقةماٌفـقةمظمم
اٌؤدلة ماظيت ممل مؼلؿػد معـفا معـذ مطملة مسشر مساعا مظؽقغف مطان معصـػا معـ مررفم
اإلراراتم/مغؼابةمظممخاغةماٌشاشؾني .م
مؼصرحمػذاماظـؼابلم :م
مممممممفم مقبم محمؼمي متاع ماظرتضقة،م
مطانمذظك مباه مغم
ظؾػرعماظـؼابيم م مم مم مم
"مسـدعا مترذقت مممم م مممممممم
مممقمومسمممم".
ممراغيمغم
ضالمهلمماظصحمذاممم ممم
مممطمذمبمؿمشممسؾقفم،م م مم ممممم م مم
اظعؿمممالمممعام
وأصقابيممم م

ؼرػـماالتػاقماياصؾمبنيماظـاخبموماٌـؿكبمحقلمواضعماظػلادماٌرتؾطممبكؿؾػم
أرقار ماظػعؾ ماالغؿكابل مغلب ماٌشارطة ماالغؿكابقة ،مطؿا مؼرػـ مإعؽاغقات ماظؿأدقسم
ٌقالد مسؼد مدقادل م /ماجؿؿاسل مبقـفؿا ،مؼؾؿزم ممبقجؾف مأرراف ماظعؿؾقة ماالغؿكابقةم
بأخالضقات ماظعؿؾ ماظلقادل ،مطؿا مؼرػـ مإعؽاغقات متشؽؾ ماٌقارـة معـ مخالل مصعؾم
اٌشارطةماالغؿكابقةمومؼزؼدمذظؽمعـمحاالتمادؿؼاظةماظـاخؾنيمومشريماٌلفؾنيمعـم
اظػضاءماظعؿقعلمظممذؽؾفماظلقادل.م م

 .1.9مصور مدؾؾقة مسن مادلـؿكب ماحملؾي مو ماظـؼابي مظدى معلؿكدعيم
ترؼػقؾورم م

أسطتماٌقاسقدماالغؿكابقةماظيتمجرتمظمماظػرتةمعامبنيمعايم 1001ومأصرؼؾم1003م
(االغؿكابات ماحملؾقة ،ماظربٌاغقة مو ماظرئادقة مو ماغؿكابات مودؼد ماظػرع ماظـؼابل مظمم
اٌؤدلةمحمؾماظدرادة)ماظػرصةمظدرادةمغظرةمعلؿكدعل مترؼػقؾقرمظـؿاذج ماٌـؿكؾنيم
اظيتمأصرزتفؿمخمؿؾػماحملطاتماالغؿكابقة ماظلقادقةم(احملؾقةموماظقرـقة)مواظـؼابقةم
سؾكمعلؿقىماٌؤدلةمحمؾماظدرادة.م م
ؼؼدم معلؿكدعل ماٌؤدلة ماظصـاسقة محمؾ ماظدرادة ماٌـؿكب ،مدوره ،مايزبم
اظلقادلمواظـؼابةمظممصقرممنطقةمتؽادمتؽقنمدؾؾقةمظممسؿقعفامومػذهماظـؿقفةممتـؾم
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خالصةمتػرؼغمدؤالمجاءمظمماالدؿؿارةماٌقجفةمظؽؾ معلؿكدعلمترؼػقؾقرمحاوظـامعـم
خالظفماالضرتابمعـممتـالتمجمؿؿعماظؾقثمٌعرصةممتـالتفؿمحقلماألشراضماظؽاعـةم
وراءماظرشؾةمظؾرتذحمظؾؿفاظسماٌـؿكؾةمحمؾقامومظؾػرعماظـؼابلم .م
ظدرادة مو مهؾقؾ مصقرة ماٌـؿكب م(اظـؼابل مو ماٌـؿكب ماحملؾل) مظدى معلؿكدعلم
ترؼػقؾقرماسؿؿدغامسؾكمأحدمأدؽؾةماالدؿؿارةماظذيمحددمدواصعماظرتذحمظممأربعةمدواصعم
(ادؿعؿؾـامظم مػذاماظصددمغؿائجماظدرادةماالدؿطالسقةماظيتمأزفرتمظـامأربعةمدواصعم
أثـاء محدؼث ماٌؾققثني مسـ مذظؽ مو مأردغا معـ مخالل متؼـقة ماالدؿؿارة ماظؾقث مسـم
اظؿقجفاتماظعاعةمظؾؿقاضػمعـمرشؾاتماظرتذحمظؽؾمأصرادماٌؤدلة)ماظيتمغقجزػامصقؿام
ؼؾل:ماظرتذحم ظرشؾةمظممخدعةمعصاحلماٌقارـني،ماظرتذحمظرشؾةمظممخدعةمعصاحلمحمؾم
إضاعة ماٌرتذح ،ماظرتذح مظرشؾة مظم مخدعة معصاحل مايزب ماظلقادل ماٌرتذح مبامسفم
واظرتذحمظرشؾةمظممخدعةماٌصاحلماًاصةمظؾؿرتذحمغػلف .م
طشػتمظـاماظـؿائجماإلحصائقةمظدرادةممتـالتمأصرادماٌؤدلةمحقلماظدواصعموراءم
اظرشؾةمظؾرتذحمظعضقؼةماجملاظسماٌـؿكؾةمحمؾقامأنمداصعماماظرشؾةمًدعةماٌصاحلم
اًاصةمظؾؿـؿكبمغػلفمامػلماظداصعماألدادلمظؽؾمترذح.مؼؿؼادؿمػذاماظؿؿـؾم31م%م
عـ مأصراد مجمؿؿع ماظؾقث ،مظم محني مؼأتل مداصع ما ماظرشؾة مًدعة معصاحل مايزبم
اٌرتذحمضؿـم إرارهمامظمماٌرتؾةماظـاغلمظممدؾؿمتؼقؿمدواصعماظرتذحمومظؽـمبـلؾةمالم
تؿعدى م ،% 69مبقـؿا مزمؿؾ مداصع ما ماظرشؾة مظؾرتذح مًدعة معصاحل محمؾ مإضاعةم
اٌرتذح ما ماٌرتؾة ماظرابعة مظم مدؾؿ ماظؿؼققؿ مبـلؾة مال متؿفاوز م ،%01مو مؼأتل مداصعم
ااظرشؾةمظمماظرتذحمًدعةمعصاحلماٌقارـنيامظمماٌرتؾةماظـاظـةمبـلؾةم .%66م

مكبممماحملؾي م
ممممـمؿم م
:ماظغرضمعنمترذحمادلم
اجلدولمرضمم 9مممم م م مم م ممم م م
م

خدعةمعصاحلمادلوارـني م
خدعةمعصاحلمحزبه م

غعم م
%11

ال م

اظـلؾة م

 %92م  %111م

 %17م  %92م  %111م

خدعةمعصاحلمحملمإضاعؿه م  %19م  %29م  %111م
م

خدعةمعصاحلماظشكصقة م 29م%

%02م

 %100م

ؼؿفؾك ماٌـؿكب ماحملؾل مظم ممتـالت ماٌؾققثني مطشكص مباحث مسـ ماخدعةم
اٌصاحلماًاصةمظفا،معلؿغالمإرارماظرتذحمضؿـمايزبماظلقادلمأوماظؼائؿةماٌلؿؼؾةم
ودقؾةمظذظؽ،مومعـؿفزامصرتةمااٌقادؿماالغؿكابقةامظؿقؼقؼمإدرتاوقؿف.متؿؿظفرمػذهم
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اظصقرةماظلؾؾقةمظؾؿـؿكبمأوماٌرتذحمعـمخاللماظؿعارضمبنيمخدعةماٌصاحلماًاصةم
وخدعةماٌصاحلماظعاعة،ممبعـكماظؿعارضمبنيمااظعاماموااًاصامسؾكمعلؿقىمػاعشم
هركماٌـؿكبماحملؾلماظيتمؼلؿغؾماألولم(اظعام)مًدعةماظـاغلم(اًاص) .م
ظم ماٌرحؾة ماظـاغقة معـ مهؾقؾ ماٌعطقات ماظؽؿقة مهلذا ماىدول محاوظـا معـ مخاللم
دؾلؾةماٌؼابالتمأنمدمددماٌعاغلماٌؾؿصؼةمبعؾارةماخدعةمعصايفماًاصةامواخدعةم
عصاحلماٌقارـنيامسؾكمحلبمخمؿؾػماظػؽاتماٌفـقة .م
معاديم محمض مظعؾارة ماخدعة معصايف ماًاصةام
مععـكم مممم
ماٌلؿفقبقنم مممم
مممممممالم ممم مم مممم
مممم ماظعؿ
ؼؼدم
واظيتمتؿفلدمظممايصقلمسؾكمحصةمعـمدؽـماجؿؿاسلماٌػروضمتقزؼعفمٌـمتؿقصرم
صقفؿماظشروطماظؼاغقغقةمظذظؽ،مضطعماألراضلماظصايةمظؾؾـاءمواٌشارطةماٌادؼةمظممتؼادؿم
سقائد ماٌشارؼع ماظؿـؿقؼة ماحملؾقة مبطرؼؼة مشري معؾاذرة معع ماٌؼاوظني ماٌلؿػقدؼـ معـم
معراحؾم
مم
مبعضم مممم م
مرتم ممظمم ممم
اظصػؼات ماظيت مؼؿؿ مإبراعفا مععؿ .ممتـالت ماٌلؿفقبني مومإنم ممسؾممم
حدؼـفامسـموسقفاممبقدودؼةمدؾطؿفؿمومصالحقاتفؿمظممتقصريماظلؽـ،متقصريماظشغؾ،م
بصػةمتغقريمزروفمايقاةماظعاعةمادمقماألحلـامإالمأغفامتعؿربمأنموضعقةماعـؿكبام
طػقؾةمعـماالضرتابمعـمعصادرمهؼقؼماٌصاحلماًاصةمظممذؼفاماٌادي.
ؼصرحمسقنماظؿقؽؿمضائالم :م
مم"معمشميمعـؿكبمظيمخيؿارمذامؼلؿػادمعنماظؾؾدؼةم،مبلم statutمتاعمعـؿكبم
جيعلمعـهمضرؼبمعنمادلشارؼع،ماظلؽن،مضطعماألراضيموباظؿاظيمضادرمؼدؼرم
اظممشموغمؿماجمإذامملمؼلؿػد،مطلمعنمدخلمظؾؿفؾسمؼؾغيمؼلؿػادمعنمدطان،معنم
ضعطة مأرض مأو معن مدؽن ماجؿؿاسي مؼعاود ميف ماظؾقع ،ماظؾؾدؼة مصؼرية مطقؿام
ؼؼوظوامبصحماظػاؼدةمدميامطاؼـة" .م

تؿفاوزمسؾارةماعصاحلماٌـؿكبماًاصةامباظـلؾةمًطاباتماإلراراتماٌلؿفقبةم
اٌصاحل مذات ماظؾعد ماٌادي م(دؽـات ماجؿؿاسقة ،مأراضل مصاية مظؾؾـاء ،مصػؼاتم
عشارؼع) مظؿشؿؾ ماظؾقث مسؾك ماٌؽؿلؾات متلعك مإشم ماالضرتاب معـ معصادر ماظلؾطم
اظؿـػقذؼةمسؾكمعلؿقىماظعدؼدمعـماإلداراتماظعؿقعقة،مصػةماأسقانماظؾؾدةامػلمعؾؿغكم
ممتؽمـ معـ ماالضرتاب معـ ااظقالؼةا ،ماعـ ماظقاظلا مو معـ ماذكصم
مألغفامم م م
ممممكمعمممؾنيم م مم
اٌـؿ
اٌدؼرؼـماظؿـػقذؼنيا.ممؼعؿربمإرارمدـفم 29مدـة،مأنماالذمراطمظمماجملؾسماظشعيبم
اظؾؾديمومرؿقحماٌغاعرةمظؾدخقلمضؿـمدوائرماالدؿػادةمعـمااىاهامػقمأولمعامؼؾقثم
سـفمأيمعـؿكبمظقضؿـمعؽاغةمدؾطقؼةمداخؾماجملؾس .م
م
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ممومادلؿارداتماالغؿكابقة.مخطابمحولمادلوارـةماالجؿؿاسقةم
ممممرممؼػمممقؾمممومرمممممم مم م مم ممم ممم مممم ممم م مم مم مم مممممم مم ممم م مم مم مم
علؿكدعومتم
م مم م م

ؼصرحمػذاماإلرارم:م م

"سـدعا مغصؾح معـؿكؾا مغلؿػقد معن معؼابؾة ماظوظي ،معن معؼابؾة مادلدؼرؼنم
اظؿـػقذؼنموماظشاررمػـامػومظي مؼعرفمجيؿع معا مبني ماالدؿػادةميفماظشقم
ادلاديموادلعـوي.معريموػرانمرشممأغهمعامؼلكنمعامؼربدمبصحمػوم statutم
ظؾفاه".م م

تعؽسماٌقاضػماظيتمضدعفامعلؿكدعقمترؼػقؾقرمدقاءمظممذؼفاماظؽؿـلمأومظممذؼفام
اظؽقػل ماظؼقؿة ماظيت مؼؿؿؿع مبفا مايزب ماظلقادل مو مػذه ماظصقرة مظقلت مبعقدة مسـم
اظـؿقفةماظيتمدؾؼمادؿكالصفامعـمغؿائجماظؿقؼقؼمحقلماٌـؿكبماحملؾل،مصايزبم
اظلقادلمالمؼعدوامأنمؼؽقنمظممطـريمعـمأحقانمجمردمإرارمضاغقغلمظؾرتذح،23مطؿامأنم
االظؿزامماظلقادلمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمؼؽادمؼؽقنمضعقػا.مغؼقلمػذامعـمخاللمتؿؾعـام
ظعددمحاالتمتـؼؾماٌـؿكؾنيماحملؾنيمبنيماألحزابماٌؿقاجدةمحمؾقامضؾؾمغفاؼةماظػرتةم
اظؼاغقغقةمإلؼداعماظؼقائؿماالغؿكابقةموماإلغؿفاءمعـمصـاسةمترتقبماٌرتذقنيمضؿـفا،م
صؿـؿكؾق مبؾدؼة مبؾعربل م (والؼة مدقدي مبؾعؾاس) مشريوا ماظغطاء ماظذي مدؾؼقا مأن مطاغقام
هؿف مظم ماجملؾس ماٌـؼضقة مسفدتف م 1001 -1001ماٌؿؿـؾ مظم محزب مجؾفة ماظؿقرؼرم
اظقرينمإشممشطاءمدقادلمأخرمػقماظؿفؿعمعـماجؾماظـؼاصةمواظدميؼرارقةمظممظؾعفدةم
اىدؼدة م 1061 – 1001مبعدعا ممت مشؾؼ مباب محزب ماظعفدة ماظلابؼة مأعام مإعؽاغقةم
ودؼدماظرتذح .م
إن ماألعـؾة ماظيت مدؼـاػا مظم مععرض ماظـؿائج ماظدرادة ماظلابؼة مو ماظـؿائج ماظيت ممتم
مـمأنماظصقرةماظلؾؾقةماظيتمؼؾـقفاماٌلؿفقبقنمحقلمايزبم
مم
ممممممممممممممممم ممم مممم ممممممم مممممممم مممممم ممممم مم مممم مم مم ممم مم
فامظممػذاماظؿؼرؼرمتؾق
تؼدمي ممم
اظلقادل مػل مغؿاج مسدم موؾل ماظػصؾ مظم ماظصقر مبني مايزب ماظلقادل مواٌـؿكبم
احملؾلمأوماٌـاضؾ،مومسؾقفمتصؾحماظصقرةماظلؾؾقةماظيتمؼؾـقفاماظـاخبمسؾكماٌـؿكبم
ػلماظصقرةمغػلفامسـماظيتمؼؾـقفامسـمدؾؾقةمدورمايزبماظلقادلمحمؾقا .م
 23مطشػتمظـاماظدرادةماظيت مأجرؼت محقل ماالغؿكاباتماحملؾقة مظـقصؿرب م 1001مسـ ماظعدؼد معـ معػارضات ماظعؿؾم
اظلقادلماحملؾلمظم ماظػرتةماالغؿكابقةم(أسدادماظؼقائؿ،مترتقبماظؼقائؿم،مإؼداعماظؼقائؿ) ،مصؿـال مظمماظقضتماظذيم
مـتمصقفماظدرادةماظؽؿقةمظـؿائجماالغؿكاباتماحملؾقةمذاتفامتغريامظمماًاررةماظلقادقةم(مزفقرمأحزابمجدؼدةمظمممم
بقممم ممممممممممم ممممممممممممممم ممم ممم مممم ممم مممممممم ممممم ممم ممم ممم ممممم ممم مممممم م ممممم ممم مم مممممم
ترطقؾةماجملؾسماظشعيبماظؾؾديموماظقالئل)مبقؿـتمهاظقؾمعلاراتماٌـؿكؾنيماٌؾققثنيمأنماظؿغريمظمماًاررةم
مرواماغؿلابفؿمايزبلمعـممم
ايزبقةمملمؼؽـمدقىمتغريامظممتلؿقاتمتشؽقؾةماألحزابمألنماظعدؼدمعـماٌـؿكؾنيمشقممممممممم ممم مممم ممم ممم
م مممممم مممم مم مم مممم ممم ممم مممم ممم ممممممم م ممم مم م مممممممممم مممممم مم مم
ايزب ماظذي مترذققا مضؿـف مظم ماظػرتة ماالغؿكابقة ماظلابؼة مإشم محزب مأخر مضؿـ مهلؿ معؽاغة ماظرؼادة مظم ماظؼائؿةم
مبمذظؽمضؿـمايزبماظلابؼمغػلف.مػذهماياظةمطشػتمظـامسـموجقدماماٌرتذقنيممم
مم مممم مم مم ممم مم مممم ممم مممم ممممممممم مممممم مم مممممم م ممم مممممممم م م م
دعامصع
االغؿكابقةماٌرتذقةمبع مممم
مدقىم مممإرارم
مممم
مممم م مم
ماظلقادلم ممحمؾقا
مايزبم ممم ممم م
مم مم مم
ممم ممهلؿ
مباظـلؾة
مميـؾم ممممم
ماظيتم ممالم م مم
مم ممم
ماالغؿكاباتم مو
مصرتةمم مم ممم مممم
مممم ممظمم مم
ماظرحاظة
مم مممم
مممممكمعمممؾنيم ما
وم ماٌـؿ
ممممممم م
محمضؿـف.مم
ظرتذح،مومؼعؿربونمظمماظقضتمذظؿفمأنمضقؿتمذكصقؿفؿماالغؿكابقةمأسؾكمعـماظؼقؿةمايزبماٌرتمذعمم مم
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المتؼؿصرماظصقرةماظلؾؾقةمسؾكماٌـؿكبماحملؾل،مسؾكمايزبماظلقادلمأومسؾكم
دورػؿامبؾمتؿعدىمذظؽمياظةماظـؼابلماٌرتذحماًدعةماٌصاحلمأصرادماٌؤدلةا،مصػلم
دؤالمسـماظدواصعماظيتمتؼػموراءماظرشؾةماالغؿؿاءمظعضقؼةمغؼابةماٌصـع،مؼعؿربم% 39
معـ ماٌلؿفقبني مأن ماظداصع موراء مذظؽ مػق مااظؾقث مسـ مخدعة ماٌصاحل ماظشكصقةم
مالامصالمؼعربمسـفمبـعؿمدقىم
مم
ممممممم مممم مممم مم ممممممممم مم
ظؾؿرتذحامبقادطةماظـؼابة،مأعامداصعماخدعةمعصاحلماظعؿ
ممم م م مممممم م مممممممممم ممممممممم ممم مممممم مم
 ،% 61مظم محني م ال متؿعدى مغلؾة ماظذؼـ مؼعؿؾقن مأن ماظغرض معـ م ماظرتذح ماًدعةم
عصاحلماٌؤدلةامأوماخدعةمعصاحلمإراراتماٌؤدلةامم %63طالماياظؿني .م
اجلدولمرضمم:2ماظغرضمعنمترذحمظعضوؼةماظػرعماظـؼابيمظؾؿؤدلةم م
م

غعم م

ال م

اظـلؾة م

خدعةمعصاحلممماظعمؿمممالم م

%19

خدعةمعصاحلمادلؤدلة م

 %12م  %91م  %111م

خدعةمعصاحلماإلرارات م

 %12م  %91م  %111م

خدعةمعصاحلماظشكصقة م

م%27م  %100م

%07

 %99م  %111م

م
المختؿؾػماظصقرةماظلؾؾقةمطـريامظمممتـالتمومخطاباتماٌؾققثنيمبنيماٌـؿكبم
احملؾلموماظـؼابلمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقة،مصؽالػؿامؼؾقثمسـمخدعةمعصايفم
بادؿعؿالماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمأومبادؿعؿالمصرعماظـؼابل،مومطالػؿامؼغؿـؿمااٌقادؿم
االغؿكابقةا مظم مذظؽ .مإن ماظصقرة ماظلؾؾقة مسـ ماٌـؿكب مػل معـ مبني ماألدؾاب ماظيتم
تـريػامتشريمإهلامتصرزماتماظـاخؾنيمظممععرضمتؼدميفؿمظؼراءاتفؿماظشكصقةمحقلم
أدؾابمتدغلمعلؿقىماٌشارطةماالغؿكابقة.

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

حاوظـا مظم مإرار مػذا ماظؾقث محقل محمددات ماٌشارطة ماالغؿكابقة مأن مغؿأطد معـم
إعؽاغقات موجقد مسالضات مدؾؾقة مبني ماٌقاضػ ماٌكؿؾػة معـ ماظػعؾ ماالغؿكابل مو مبنيم
خمؿؾػماٌقاضعمضؿـماظؿؼلقؿماالجؿؿاسلمظؾعؿؾم(سؿؾمظممإرارماظعؿؾماٌأجقرماظرمسل،م
اظعؿؾمظممإرارماظلققماظلقداء،محاظةماظؾطاظة) .ماسؿؿدغامظممػذاماإلرارمسؾكمعامتؼدعفم
األدبقات ماظلقدققظقجقة ماظيت مسادة معا متربط ماظعالضة مبني محاظة ماالغدعاج ماٌفينم
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بقادطةماظعؿؾم(عـصبمسؿؾ)مومحاظةماالغدعاجمظممدقاقماٌقاضػماٌعؾـة 24معـماٌقارـةم
خصقصامظممذؽؾفاماٌرتؾطمظمماٌشارطةماالغؿكابقة .م
سـدعامغؿؿؾعمتصرزماتمخمؿؾػماظػاسؾنيماظلقادقني 25حقلمأدؾابمتدغلمغلبم
اٌشارطةمظمماٌقاسقدماالغؿكابقةماألخريةمخصقصاماالغؿكاباتماظربٌاغقةمواالغؿكاباتم
احملؾقةمظلـةم 1001مؼؿفؾكمعشؽؾماظؾطاظةمطأحدماألدؾابماٌؾاذرةمظممذظؽمخصقصام
بطاظة ماظشؾاب .مظؼد مهدث ماٌـؿكؾقن ماحملؾققن مسـ متأثري مااظظروف ماالضؿصادؼةم
اظصعؾةا مو ماتأثري مبطاظة ماظشؾابا مسؾك متدغل معلؿقؼات ماٌشارطة موربطقا معـ مخاللم
تصرزماتفؿ مبني ماٌقاضػ ماظلؾؾقة معـ ماٌشارطة مظم ماظؿصقؼت موحاظة مبطاظة ماظشؾاب،م
وسـدعامغؿابعمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةمألصرادمعؤدلةمترؼػقؾقرماٌؼدرةمبـم%11مؼؿضحم
ظـامأنماظقجق دمضؿـمحاظةماظعؿؾماٌأجقرمظمماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةم(حاظةماظعؿؾم
اظـؿطل)م المؼعطلمباظضرورةمغلؾةمعشارطةماغؿكابقةمعرتػعةمسـماٌعدلماظقرينمومسؾقفم
صربطمغلؾةماٌشارطةماالغؿكابقةمباٌقضعمعـماظعؿؾمؼؽادمؼؽقنمشريمجمديم .م
ماظنيماٌؿقاجدؼـم
مم
مممممطممم ممممممم ممم
ظؼدمصرحماٌؾققثقنمعـمعلؿكدعلمترؼػقؾقرمبـلؾةم% 30ممأنماظؾ
سؾكمعلؿقىماألحقاءماظيتمؼؼقؿقنمصقفامالمؼصقتقنمظممخمؿؾػماالغؿكابات،مطؿامصرحم
ماظذؼـم مدرحقا معـ مزرفم
مممممممالم ممممم
مؼعؿؼدونم مممأنم ماظعؿ
مم ممممممم
بأغفؿ
اٌؾققثقن مذاتفؿ مبـلؾة م % 31مممم
اظعؿؾماٌأجقرمعـماٌؤدلةماظصـاسقةماظعؿقعقةمالمؼشارطقنمباظؿصقؼتمظمماالغؿكابات.م
إن مػذؼـ ماظـؿقفؿني متطرحان ماظعدؼد معـ ماٌشاطؾ ماظـظرؼة مظم معؼاربة مصؽرة ماالغدعاجم
االجؿؿاسل مبقادطة ماظعؿؾ مو متأثري مذظؽ ماٌؾاذر مو مايؿؿل مسؾك ماالغدعاج مظم مدقاقم
عـظقعة مايؼقق ماٌؤررة م(حؼقق ماجؿؿاسقة ،مضماؼة ماجؿؿاسقة ،محؼقق مدقادقة م)...م
ظؾؿصقر ماظرمسل مظؾؿقارـة ،مصؽال ماياظؿني ماحاظة ماظعؿؾا م(ظم مطؾ مأذؽاظف ماٌكؿؾػة)م
وحاالت مااظؾطاظة ما 26تؤدؼان مإشم مإغؿاج مغلب ماٌشارطة مغػلفا مدقاء مطان مذظؽ مسؾكم
24محقلمسالضةماٌقارـةماالجؿؿاسقةمباٌقاضعمضؿـماظعؿؾمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمعامؼؾلم :م

Rosanvallon, P., Op cité , pp. 49-75 ; 133- 16.
Castel, R,. La montée des incertitudes, Op cité , pp. 80 – 91 ; 93-102.

ممممممكمعمم مممممم مم ممم مممممممم مممممممممممم مم ممم ممم مممم ممم مممم مم م مممم مم
مؾنيماظذؼـممشؾؿفؿماظدرادةماٌقداغقةمحقلماالغؿكاباتماحملؾقة،مخطاباتم
غؼصدمباظػاسؾنيماظلقادقني:ماٌـؿ
 25م مم مممممممم مم مممم ممم مم م
األحزابماظلقادقةماٌشارطةمومعؼارعةمظؾعؿؾقةماالغؿكابقةماٌـشقرةمظممثالثةمجرائدمورـقةم(اًرب،ماظشروقماظعربلم
وماظقرـ)ماظيتمطاغتمعقضقعمعؿابعةمعـمررفمصرؼؼمرقالماظػرتةماالغؿكابقةمعـميظةمادؿدساءماهلقؽةماظـاخؾةمإشمم
يظةمإسالنماظـؿائجماظـفائقةمومردودماظػعؾمحقهلا.مم م
 26م زمؿاج ماٌػفقم ماالجؿؿاسل مظؾؾطاظة مظعدؼد معـ ماظؿقدؼدات ماغطالضا معـ مدؾلؾة معـ ماظؿقؼقؼات ماٌقداغقة ماظيتم
بإعؽاغفامأنمهصلماٌعاغلماالجؿؿاسقةمهلا.مؼؿؾـكماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمعؼاؼقسماظؽؿبماظعاٌلمظؾشغؾمواظذيم
ؼعؿربماظؾطالم(صرتةماظؿؼقؼاتم )enquête ménageمػقماظػردماظذيمملمميارسمغشارامعأجقرمظمماألدؾقعماٌرجعلم
ظؾؿقؼقؼ ،مظم محني مأن مدؾلؾة ماظؿقؼقؼات ماظيت مأجرت مظم ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقث مظم ماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةم
مالمومعامؼؿؿموصػفمعـمخاللممتـالتماٌؾققثنيمظممخمؿؾػممم
مممممممطمم مممممممممممم ممممم مم م م مم مم م ممممم ممم مم مم ممم
واظـؼاصقةمتـريمعػارضةمبنيمعامؼؿؿموصػفمإحصائقامب
مممممممممممم مممممممممم مممممممممم ممممم م
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علؿقى ماٌؿاردات ماظػعؾقة ماالغؿكابقة مأو مسؾك معلؿقى ماًطاب مأو مسؾك معلؿقىم
اظؿؿـالتمممامرمعؾـامغؼقلمإنمحاظيتماظؾطاظةمواظعؿؾمتؿـازسانمبقـفؿاماٌقاضػمغػلفام
عـماظػعؾماالغؿكابل .م
إنمغظرةماظـاخبمظعدمموجقدماسؿؾارمومجدوىمظصقتفماالغؿكابلمػقماظداصعمظؾؿقضػم
مممم
معؾاذرة
ماٌعقشم مممم
ماظقاضعم ممممم
مممم ممظمم مممممم
مممممرم ممذقؽا
مممم ممالم مؼغق
ممممم مأغف
مسؾكم ممماسؿؾار
ماالغؿكابقة،م م مم
ممممم مم ممم ممممم
ماٌشارطة
ممم ممم
سدم
وسؾكماسؿؾارمأنمغؿائجماالغؿكابقةمالمؼؿؿمضراءتفامسؾكمأغفامردائؾمصرزمةمألصقابم
اظؼرار معـمررفماهلقؽةماظـاخؾة.محلبمأحدماإلراراتماٌؾققثة،مإذا مطاغت مغلبم
اٌشارطة ماالغؿكابقة مظقلت مردائؾ معـ ماظؼاسدة مظؾؼؿة مصإن مربط مغلؾة ماٌشارطةم
االغؿكابقةمبـلؾةماظؾطاظةمالمجدوىمعـف.مؼعؾؼمػذاماإلرارماٌلؿفقبمسـماظلؤالمحقلم
اظعالضةماحملؿؿؾةمعامبنيمحاظةماظؾطاظةموحاظةماظؿصقؼتماالغؿكابلمضائالم :م
"مإذامدؾؿـامأنمغلؾةماالغؿكاباتمعرتؾطةمبـلؾةماظؾطاظةمصإنماظؾعؾةمدؿؽونم
حملوعة.مغلؾةماظؾطاظةميفماجلزائرمحاظقامػيم % 17ميفمحنيمغلؾةمسدمم
ادلشارطةماالغؿكابقةمطؾرية.مأضقفمظكمصدؼؼيمػلمتعؿؼدمأغتمطؾاحثمأنم
غلؾة ماظؾطاظة ميف ماجلزائر مػي م 17م ،%معن مؼـؿج ماظـلؾة ماألوديمػو ماظذيم
ؼـؿجماظـلؾةماظـاغقةموصؼط.معامجيبمضوظهمػومأنماظـاسمطرػتمعنمروتنيم
اظػوطماظذيمالمؼؤخرمومالمؼؼدمموصؼط"م .م

بؼدرمعامؼطرحمتصرؼحمػذاماإلرارمإذؽاظقةمعصداضقةماإلحصائقات ماظرمسقةمحقلم
اظـلب ماٌشارطة مظم ماٌقاسقد ماالغؿكابقة ،مبؼدر معا مؼعطل ماالغطؾاع مأن ماالغدعاجم
االجؿؿاسل معـ مخالل مسالضة مورقدة مبني ماظعؿؾ مواٌقارـة مظم مذؽؾفا ماظلقادل مشريم
عؿالزمم(سؾكماألضؾمسؾكمعلؿقىمأصرادمجمؿؿعماظؾقث)،مظممحنيمتؿفؾكماٌقارـةمظمم
ذؼفا ماٌطؾيب ماالجؿؿاسل معرتادصة معع ماٌقاضػ مو ماظقضعقات ماٌكؿؾػة مضؿـ معصػقصةم
اظعؿؾمومعلؿؼؾةمسـماظػعؾماظلقادل،مصاٌشارطةمظمماظؿصقؼتمالمتعدومأنمتؽقنمإجراءم
روتقـقامإدارؼامحلبمتصرزماتماٌؾققثنيمومطـريامعامختؿصرمظمماظؿأذريمسؾكمبطاضةم
اظـاخب .م
ممممطمم مم م مم مم
ماالمألنمالم
دـةمومؼشغؾمظمماظلققماظلقداءمؼعؿربمغػلفمب
مممم 12م ممممممم مم مم مممم مم مممم ممممممممم مممم
مال.معـالماظػردماظذيمالمؼؿعدىمدـفم
مممطمم ممممم ممممممممممم مم مممممم مم
قؼقؼاتمب
اظؿ ممممم
ؼشؿغؾ مظمماظؼطاعماٌأجقرماظعؿقعلمومايالمغػلفمباظـلؾة مظؾؿقؼقؼماظذي مأجري مظم ماٌرطزمحقلمعفـماظؾـاءمظمم
اظؼطاعماًاص،مصفؤالءمؼعؿربونمعامؼؼقعقنمبفمعـمسؿؾمجمردمبرطقالجمومظقسمسؿال،مظذامصفؿمظممحاظةمبطاظةمراٌام
ملمؼشؿغؾقامظمماظؼطاعماظعام.مأغظر :م
معـم مENTPLم
ماٌلرحنيم مم
مممممممالم ممم مم م
محقلم ماظعؿ
ممم م مم
مأغـروبقظقجقة
مم مممممممممم
مدرادة
ممممم مممم
مممممماظقة.
مممممممم ماظعؿ
ممممم مومم ماظـؼاصة
مم ممظمم مأزعة
ماٌؤدلة
مصؤاد،م مممم م
غقمممارمم ممممم
()1000-6331مومحقلماٌلؿكدعنيماياظقنيمظممترؼػقؾقرمبقػران،مأرروحةمدطؿقراهمظممأغـربقظقجقاماظعؿؾ،مهتم
إذرافمحلـمرععقن،مجاععةموػران،مجقانم،1061م216مصػقة .م
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ممممممممممضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرم(19مدـة) :م
مالمعـماحملظقزنيمباظؾؼاءم
مممممممم ممم ممم م مم م
ؼصرحمأحدماظعؿ
م مم ممم
مممؾميماظصوتمتاسيمعام
يمبطاضةماظـاخب،مسمؾمابممماظممميمبم
مممؽمامذم ممم ممم مممممم م م مم
"مغروحمغػوريمباشمغم
ممم م م مممم م م مممم
ارؼتمواحدمباهمعما مغمـمدمعمشم،مظيمداؼرؼـهم
ممممخمؿمم مم مممم م مممممم
سؿريمعامام
مممصمحم م م م م مم
ؼمطمؾمعم محملممابم،مبم
باهمؼوصلمؼوصلم".مم م

اسؿؿادامسؾكمتصرزماتماٌلؿفقبنيماٌـؿؿنيمٌؤدلةمترؼػقؾقر ماظعؿقعقة،مالمتدخؾم
اٌشارطة ماالغؿكابقة محاظقا مظم مخاغة ماظؿؾادل م( )don et contre donمبني معـ مؼقصرم
عـاصبماظعؿؾماٌأجقرةماظعؿقعقةمومبؼقةماجملؿؿعمأيمبنيماظـاخبمواٌـؿكب،مصاظعؿؾم
ضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر مظم ماٌؤدلة ماظصـاسقة محاظقا مو مباضل مايؼقق ماالجؿؿاسقةم
أخرىمملمؼعدمخاضعةمٌـطؼماظؿؾادلماظذيمدادمصرتةماظلؾعقـاتمواظـؿاغقـاتم(تقصريم
ايؼققماالجؿؿاسقةمعؼابؾماظؿـازلمسـمايؼققماظلقادقة)،مألنمبؼاءماٌؤدلةمسؾكمام
ضقدمايقاةمامعرتؾطممبدىمناسةمسؼدػاماالضؿصاديمععماظلققمومظقسمعرتؾطمباظعؼدم
األؼدؼقظقجل ماظذي مدؾؼ مو مأن محدد ماظعالضة معع ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة ،مطؿام
ؼؿضحمعـمخاللمتصرزماتماٌؾققثنيمأغػلفؿمأنمحاالتماظعؿؾمخارجمغطاقماظعؿؾم
اٌأجقر مظم ماظؼطاع ماظصـاسل ماظعؿقم ال متعطل ماالغطؾاع مبإعؽاغقة ممتـؾ ماٌؿاردةم
االغؿكابقةمضؿـمعـطؼماظؿؾادلم(،)don et contre donمصاظعاعؾمضؿـمزرفماظعؿؾم
اٌأجقرماظعؿقعلمدقاءمسـدماًقاصمأومظمماظلققماظلقداءمظقسمحباجةمظالغؿكابمومالم
مم،مطؿامأنمؼقمماالغؿكابمالمؼعدوم
مالماٌلرحني)
مممممممم مممم مم م
ةم(متعؾريمأحدماظعؿ
ؼـؿظرمذقؽامعـماظدوظ ممممممم ممم
أنمؼؽقنمجمردمصرصةمظؾؿأذريمسؾكمبطاضةماظـاخب .م
تعطل محاظة ماظعؿؾ مضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل ماالغطؾاع مبقجقد مسالضةم
حؿؿقةمبنيمرؾقعةماظعؿؾم(اظعؿؾمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعل،مسـدماًقاص،م
ظم ماظلقق ماظلقداء )...،مو ماٌقارـة مظم مذؼفا ماالجؿؿاسل م(اظؿؿؿع ممبـظقعة مايؼققم
االجؿؿاسقة ماظـاوة مسـ ماظؿقاجد مضؿـ ماظعؿؾ ماظـؿطل) ،مظم محني متؿفؾك ماظعالضةم
ضعقػة مبني ماٌقارـة ماظلقادقة مخصقصا معـ مزاوي ماٌشارطة مظم ماالغؿكابات مو ماٌقضعم
ضؿـ ماظؿؼلقؿ ماالجؿؿاسل مظؾعؿؾ .مايرطة ماٌطؾؾقة مػل محرطة ماجؿؿاسقة مو مظقلتم
حرطة مدقادقة مظم مغظر معلؿكدعل مترؼػقؾقر ،مو ماظعالضة ماظلؾؾقة مبقـفا محلبم
علؿكدعل مترؼػقؾقر مظقلت معقجقدة ،ممبعـك مأن مهؼقؼ ماٌطاظب ماالجؿؿاسقة مال مميرم
حؿؿامعـمخاللماظعؿؾماظلقادلمظألحزابمومعـمخاللماٌقاسقدماإلغؿكابقة.

خالصة م
تربطماظؿعارؼػمايدؼـةمبنيمعػفقعلماظعؿؾمومعقارـةمومتعؿربمأنماالغدعاجماٌفينم
بقادطةماظعؿؾماظـؿطلمػقماظذيمدقؤديمإشمماالغدعاجماٌقارين،مظذامالمندمظمماظؽـريم
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عـ ماياالت متػاضؾ مبني مايؼ مظم ماظعؿؾ مو مايؼ مظم ماظلؽـ مو مايؼ مظم مايؿاؼةم
االجؿؿاسقةمعـمطؾمأذؽالماهلشاذةموبؼقةمايؼققماٌرتؾطةمحبرؼةماظؿعؾريموحرؼيتم
مايؼققم
مم
مممم مم ممم
معـظقعة
ممممممممم ممم
مممم مترؼػقؾقر
معلؿكدعق
مممممبم مم مم
ممممم مؼرت
ظؽـم ممسـدعا
اظرتذح مو ماالغؿكاب ،مم م
االجؿؿاسقة مو ماالضؿصادؼة م(ايؼ مظم ماظعؿؾ ،مايؼ مظم ماظلؽـ ،مايؼ مظم ماظضؿانم
االجؿؿاسل)مظممأسؾكمدؾؿماظرتتقب ،مومؼرتؾقن معـظقعةمايؼققماظلقادقةم(ايؼمظمم
اظرتذحموماالغؿكاب)مظممأدػؾماظرتتقبمعؼارغةمععمايؼققماظلابؼة مصؽأنمظلانمحالم
اٌؾققثني مإضاصة مظؽقغف مال مؼرؼد مأن مؼربط مسالضة مبني ماٌقارـة ماالجؿؿاسقة م(ايؼ مظمم
اظعؿؾ مو ماظلؽـ مو ماظضؿان ماالجؿؿاسل) مواٌقارـة ماظلقادقة م(ايؼ مظم ماظرتذحم
واالغؿكاب)مالمؼعؿربماألوشممعرتؾطةمباظـاغقة.مم م
مال،مأسقانمهؽؿم
ممم
ممم م ممم ممم مم م
ظؼدمبقـتماظدرادةماظيتمأجرؼتمسؾكمعلؿكدعلمترؼػقؾقرم(سؿ
وإرارات) مأن ماظعالضة مبني ماظعؿؾ مضؿـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مو ماٌشارطةم
االغؿكابقةمتؽادمتؽقنمسؽلقة،مصرشؿماظؿقاجدمضؿـماظعؿؾماظـؿطلماظذيمزمقؾمإشمم
اظؿؿؿع مباألجرة ماظشفرؼة ماٌضؿقغة ،ماالدؿػادة معـ معـظقعة مايؼقق ماٌرتؾطة مباظعؿؾم
واالدؿػادةمعـمإعؽاغقاتمضؿانمادؿؿرارؼةماالسرتاصنيماٌفينمواالجؿؿاسل مومإعؽاغقةم
إغفاءماٌلارمبؿؼاسدمتاممصإنماٌقاضػماٌلؿكدعنيمتؽادمتؽقنمدؾؾقةمعـمحقثماٌشارطةم
محنيم
مم
مم م
مممممممالم ممماٌلر
مررفم ماظعؿ
معـم م مم
ممممممم مم
ماٌقاضػم ماٌعؾـة
مععم مممممم
مممم مم
متؿشابف
ماٌقاضػم ممم
مممم مممممم
مم مػذه
االغؿكابقة،م مو
م ممم ممممم
اٌؾققثني،مممامؼدصعـامظؾؼقل مأنمحاظيتماظعؿؾمو ماظؾطاظة مهقالن مطالمػؿامإشممسدمم
اٌشارطةماالغؿكابقة .م
ضد متؽقن مػذه ماظػرضقة معػلرة مياظة ماالدؿؼاظة معـ ممماردة ماٌؿاردة ماالغؿكابقةم
دقاءماظلقادقةمعـفامأوماظـؼابقة،مصقاظةماالغدعاجمضؿـمزرفماظعؿؾماٌأجقرماظعؿقعلم
ضؿـ ماٌؤدلة ماظصـاسقة ماظعؿقعقة ماظزبقغقة م(عـ محقث مررق ماظؿقزقػ مضؿـفا )27مالم
متـؾمحاظةمادؿــائقةمحمػزةمسؾكماالغدعاجمظممايقاةماظلقادقة،موماظشلءمغػلفمميؽـم
ضقظفمحقلماٌشارطةمظممودؼدماظػرعماظـؼابل .م
محنيم معـ مزرف ماظعؿؾ ماٌأجقر ماظعؿقعل مععم
مم م
ماٌلر
مممممممالم ممم
مخطاباتم ماظعؿ
مممم م م مممم
م مممتؿشابف
علؿكدعلمترؼػقؾقرمظمماظـظرةمظدورماٌشارطةماالغؿكابقة،مصؽالػؿامؼعؿربمأغفامظقلتم
إالمجمردمامروتنيامٌألماٌـاصبماظشاشرةمظمماعقادؿمتؼلقؿماظرؼعا،مألنماٌشارطةمأوم
مم مإذا مطاغت مغلب ماٌشارطة ماالغؿكابقةم
ماٌعقش،م مو
ماظقاضعم ممممم م
معـم مممممم
مممم مم
مممممرم ممذقؽا
سدعفا ممظـم متغق
ضعقػةمصإنمغلبماظؿقاجدمضؿـمحرطةماىؿعقؼةموماألحزابماظلقادقةمتؽادمتؽقنم
ػل ماألخرى متؤول مظؾصػر ،مو مػذا مزمقؾ مإشم ماظصقرة ماظـؿطقة ماظيت مبـاػا مو مؼؾـقفام
ممممممم م
مارمصؤاد،معرجعمدؾؼمذطره.
مممممممممممم مممم م مم مم
27مممأغظرمغق
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علؿكدعقمترؼػقؾقرمسؾكمايزبماظلقادل،ماىؿعقةموسؾكمعـؿكبماحملؾل،ماظقرينم
أواظـؼابل .م
ؼرىمعلؿكدعقمترؼػقؾقرمأنمايؼمظمماٌقارـةمؼؾدأمبؿقؼقؼمايؼمظمماظعؿؾماظـؿطلم
اظذيمؼضؿـماألجرماٌلؿؼرمومؼضؿـماالدؿػادةمعـمعـظقعةمايؿاؼاتماالجؿؿاسقةماظيتم
ؼقصرػامػذاماظظرفمومؼؿقاصؾمعـمخاللماالدؿػادةمايؼمظمماظلؽـ .مػذاماظشؽؾمعـم
اٌقارـة ماالجؿؿاسقة ماٌطؾؾقة مدؾؼ مأن مادؿػاد معـفا ماٌلؿكدعقن مضؿـ مزرف ماظعؿؾم
اٌأجقرماظعؿقعلمدابؼامظممدـقاتماظلؾعقـقاتموماظـؿاغقـقاتمعـماظؼرنماٌاضل،مومطأنمم
خطابات معلؿكدعق مترؼػقؾقر مترؼد ماظعقدة مإشم مصرتة ماظؿقاظػ مبني مدوظة ماظيت متقصرم
االجؿؿاسلم(ايؼمظمماظعؿؾماظـؿطل،ماظلؽـ،ماظؿعؾقؿماجملاغل،موماظصقةماجملاغقة)م
وماجملؿؿعماظذيمميؿـعمسـماظلقادةموماٌشارطةمصقفا .م
مالمظقسمعقارـامألغفمملمزمصؾمسؾكم
مم
مممممطمم مممم ممممم مممم مممم مم م م مم مم
إذامطانمعلؿكدعقمترؼػقؾقرمؼعؿربونمأنماظؾ
مممممم ممم مم ممممممممممممممممم مم ممم
حؼفمظمماظعؿؾماظـؿطلمصإنمحاالتماظؿفدؼدماظدائؿةمظـشاطماٌؤدلةمباظؿقضػموٌـاصبم
اظعؿؾ مباظؿلرؼح مػل محاظة متفدؼد معؾاذرة مٌؼقعات ماٌقارـة ماظيت مال مؼراػا معلؿكدعقم
ترؼػقؾقرمإالماجؿؿاسقة.م م
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