اؾتؽاؿل ذاؾصعب ذبني ذؼطاعي ذاؾتؽوقن ذو ذاؾشغل ،ذدرادةذ
ؾؾعوائقذيفذؼطاعذاؾبـاءذوذاؾدؽنذوذاالذغالذاؾعؿوؿقة ذذ ذ
*

ـورقةذبـغربقط-رؿعون،ذعائشةذبنذعؿّار،ذؿصطػىذجمافدي،ذ
ػؤادذـوّارذوذؿرادذؿواليذاحلاج ذ
**

سرصتمغلب ماظـؿقمخاللماظعشرؼةماٌاضقةمعـماظؼرنماياظلمارتػاسامعؿزاؼدامطاغتم
ظف مآثاره ماالرمابقة مسؾك مضطاع ماألذغال ماظعؿقعقة مو ماظلؽـ ماظذي مادؿػاد معـ مػذام
االغؿعاش .مظـؼد مدطرت مايؽقعة ميف ماٌرحؾة ماٌؿؿدة معا مبني م -2002م 2002ماظربغاعجم
اظؿؽؿقؾل مظدسؿ ماظـؿق ،1مصضال مسـ مبرغاجمني مآخرؼـ مبؾغت معقزاغقؿفؿا ماظعاعة محقاظلم
 042معؾقار مدوالرمأعرؼؽل ممما مؼعؽسمعدىمأػؿقةماالحؿقاجاتماظقرـقة ماٌرتاطؿة،مطؿام
طان معـ ماٌؿقضع مأن مؼذػب معا مؼؼارب م %72معـ ماٌؾاظغ مإشم متـؿقة ماهلقاطؾ ماظؼاسدؼةم
خصقصاميفمجمالممدؽـموموفقزاتمسؿقعقة.م م
يفمػذاماإلرار،متعؿربماظقدماظعاعؾةماٌمػؾةمعـماٌقاردماألطـرمأػؿقةمظؿفلقدماٌشارؼعم
اٌلطرةميفماظربغاعجماًؿادل ،مظؽـمعامؼالحظ مأنماظؼطاعماألذغالماظعؿقعقةمالمؼقزػم
دقى م %55معـ ماظػؽة ماظـشطة ميف ماىزائر مويف ماظقضت مغػلف مؼعقش مصقف ماآلالف معـم
اظشؾاب م(خصقصا ماظػؽة ماظعؿرؼة م – 56م 09مدـة )2ميف محاظة ماظؾطاظة ،مو ميف ماٌؼابؾمم
تشؿؽلماظعدؼدمعـمعؼاوالتماظؾـاءمخصقصاماًاصةمعـفامعـمغؼصمطؾريميف متعدادماظقدم
اظعاعؾةمومضعػميفمغقسقةمتلػقؾفا.م م

*اظـصمعرتجؿمعـماظػرغلقةمإشمماظعربقةمومضدمدؾؼمغشرهميفماظؽؿابماظؿاظلم:

Catysse, M. ; Destremau, B. et Verdier, E. L’Etat face aux débordements du social au
Maghreb, Paris / Aix-en- provence, Khartala/ IREMAM, 2009, pp. 361- 385.

**عرطزماظؾقثميفماالغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػرانم-ماىزائر م
1مؼؾلمػذاماظربغاعج،مبرغاجمامآخرموضعمحقزماظؿـػقذمخاللماٌرحؾةمعامبنيم،0224 -0225مسرفمبربغاعجمدسؿم
االغعاشماالضؿصاديموماظذيمحصصمإلسادةمتلػقؾماٌـشكتماظؼاسدؼة،موماظدسؿماظػالحلموماظؿـؿقةماظرؼػقةموممرصدم
ظفمعؾؾغامضدرهم7معالؼريمدوالرمأعرؼؽل.مؼـظرمعؾكصمتؼرؼرماىزائرمحقلمحاظةمولقدمبرغاعجماظؿـػقذيمصقؿامسمصم
ايقطؿة،موزارةماظشمونماًارجقةم( .)8002م
 2أغظر مدؾلؾة ماظؿقؼقؼات مسؾك معلؿقى ماظقحدات ماظلؽـقة ماظيت مأجراػا ماظدؼقان ماظقرين مظإلحصاء ميف ماظلـقاتم
اظؿاظقة:م.0252-0229-0228-0227-0226-0225-0224م م
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ملمتؽػماظصقاصةماظقرـقةماًاصةموماظعؿقعقة3مسـماظعقدةميفمطؾمعرةمظؾقدؼثمسـم
اظصعقباتماظيت متقاجففاماٌمدلاتماظؾـاءمواألذغالماظعؿقعقةميفمايصقلمسـ ماظعؿّالم
اٌمػؾنيمممامأجربماظعدؼدمعـفاميفمبعضماألحقانمإشممتقضقػماظقرذاتمغؿقفةمغؼصماظقدم
اظعاعؾة،مبقـؿامدمكماظؾعضماآلخرمإشممجؾبماظقدماظعاعؾةماألجـؾقةمحبـامسـماظؽػاءةم
اٌطؾقبة .م
تدصعمػذهماٌػارضةمظؿلاؤلمسـمعدىماظؿـادؼمبنيماظـؿقذجماالضؿصاديماٌلطرمومغظامم
اظؿؽقؼـماٌفين ماظذيمعـماٌػروضمأنمؼؾيبمحاجؿف،مطؿامتلؿحمػذهماٌػارضةمإشممررحم
اظؿلاؤلمحقلمحاظةماظعالضةماظؾقـقةمعامبنيماظـظاعنيماىزئقنيمعفؿنيم(اظؿؽقؼـماٌفينم
واظؿشغقؾ)مباظـلؾةمظؽؾمعشروعماضؿصاديماظؾذانمؼؾدوانمومطلنمطالمعـفؿامؼشؿغؾموصؼام
ٌـطؼمعلؿؼؾمسـماآلخر.مم م
ميـؾمضطاعماظؾـاء،ماألذغالماظعؿقعقةموماظلؽـ4مجماالمعفؿامظدرادةمحاظةماظعالضةم
بنيمعـظقعيتماظؿشغقؾموماظؿؽقؼـ،مو متـطؾؼمػذهماظدرادةمعـمجمؿقسةمعـماظؿلاؤالتم
األوظقة ممتـؾ ماإلرار ماظعام ماٌمرر مإلذؽاظقة ماظؾقث ،معـ مبقـفا :مطقػ مؼؿلـك متػلريم
اظـؼصميفماظعؿّالماٌمػؾنيميفمضطاع ماظؾـاء مو ماألذغالماظعؿقعقةموماظلؽـ مخصقصامإذام
سؾؿـامأنمضائؿةماظػروعماٌفـقةموماظؿكصّصاتماٌؼرتحةمعـ مضؾؾ ماظقزارةماظقصقةمسؾكم
اظؿؽقؼـماٌفينمملمتؽـميفمؼقممعـماألؼاممأطـرمتـقسا مممامػلمسؾقفمحاظقا م؟مأؼـمتؽؿـم
إذن معشؽؾة مذظؽ؟ مػؾ موؾب ماظعروض ماٌؿـقسة ماٌؼرتحة ميف ماظؼطاع ماظؿؽقؼـ ماٌفينم
واظؿؿفنيماظشؾابماظؾاحثمسـمتؽقؼـمؼضؿـمظفماظظػرممبـصبمذغؾ؟مٌاذامملمؼعدمضطاعم
اظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة ماظققم م -معـؾ مباضل ماظؼطاسات ماألخرى ماظيت متقزػ ماظقدم
اظعاعؾة -مرمؾب مواصدؼـمجدد مإشممدقضل ماظؿؽقؼـموماظعؿؾ؟مػؾمؼلؿؼر ماظشؾابماظذؼـم
ؼلتقنمظؾعؿؾميفمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةميفمجمالماظعؿؾمذاتفمأممؼؿففقنمدمقم
ضطاساتمأخرىمبعدمأنمؼؽؿلؾقنموربةمعفـقةمأوظقة؟

3

مت متؽقؼـ معؾػ مصقػل ماغطالضا معـ ماىرائد ماظؿاظقة :مجرؼدة ماًرب ،ماظشروق ،مEl ،le quotidien d’Oran

 Watanم ومضدمالحظمصرؼؼماظؾقثمأنمعقضقعماظقدماظعاعؾةميفمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمأخذمحقزامععؿربام
خاللماظلـقاتم0225مإشممشاؼةم .0229م
4م رمدر مأنمغذطر مبانماظػرع ماٌفينمعقدقمماظؾـاء،ماألذغالماظعؿقعقةموماظلؽـ،مو مظؽـ مدقؼؿصر ماػؿؿاعـا مبشؽؾم
خاصمسؾكماظؿكصصماألولمومػقماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة .م
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اؾتؽاؿلذاؾصعبذبنيذؼطاعيذاؾتؽوقنذوذاؾشغل...

اؾعالؼات ذبني ذعروض ذورؾبات ذاؾتؽوقن ذيف ذاؾتخصصات ذادلفـقة ذؾؼطاعذ
اؾبـاء،ذاألذغالذاؾعؿوؿقة و اؾدؽنذ م
غظرامظؾـؼصميفماظقدماظعاعؾةماٌمػؾةموماظذيمؼشارمإظقفميفمطؾمعرة،موجدتماىزائرم
غػلفا مجمربة مسؾك مإصالح مو مإسادة مػقؽؾة مغظام ماظؿؽقؼـ مظقؿـادب معع ماٌؿطؾؾاتم
اٌؿزاؼدة مظلقق ماظعؿؾ .مظؼد مضاعت ماظؾالد معـذ مسدة مدـقات ممبفؿقسة معـ ماٌؾادراتم
تفدف مإشممإسطاءمدصعمجدؼد مظؾقراكماالضؿصاديماظقرين مومتلػقؾ مخمؿؾػماٌـشكتم
اظؼاسدؼة،مظذا متزاؼدتمبشؽؾ مجؾلمومدرؼعماياجةمظؾقدماظعاعؾةماٌمػؾة ممما مأدىمإشمم
إسادةموؾلمإذؽاظقةماظعالضةمبنيمتؽقؼـ/مطػاءةمومدققماظعؿؾ.م م
ظؼد مضاعت موزارة ماظؿؽقؼـ مو ماظؿعؾقؿ ماٌفـقني ممبقجة مجدؼدة معـ ماإلصالح مظؿقؼقؼم
شاؼؿني مأدادقؿني :مهؼقؼ ماظؿقازن5م مبني ماظعرض مو ماظطؾب مسؾك ماظؿؽقؼـ معـ مجفةم
أخرى،مومضؿانمتؽقؼـمظؾشؾابمؼلؿحمهلؿمبدخقلمايقاةماٌفـقةمبشؽؾمدرؼع معـم
جفةمأخرى.مسؾكمػذامأداس،مدقصؾحماظؿؿفنيمػقماظرػانماألطربمومدقؿزاعـمذظؽمععم
حاظةماظؿـقعماظؽؾريمصقؿامسمصماظؿكصصاتماظيتمدقؿؿمتدرؼلفامومإدعاجفاميفمعـظؿةم
اظؿؽقؼـ .م
ميـؾ متؼققؿمعدىمناسةماظؿؽقؼـمصرصةمظؿؼققؿ معدىمهؼؼماظغاؼؿنيمداظػيتماظذطرم
طؿاممتـؾميفماظقضتمذاتفمصرصةمظؿؼققؿماظلقادقاتماظعؿقعقةمدقاءمتعؾؼماألعرمباظؿشغقؾم
أومباظؿؽقؼـ .متؼدمماألدبقاتميفمػذاماجملال مصـػان معـماظؿؼققؿمؼلؿـدانمسؾكمتصقرؼـم
خمؿؾػنيمظؾشغؾم( .(0225 ،Vencens et Espinasse ،Béduwéمؼرطزماظؿقارماألولميفم
تؼققؿمعدىمناسةماظؿؽقؼـمسؾكمعقضقعم"اٌفـة"محبقثمختضعمتؾؽماظـفاسةمإشممعدىم
اظؿـادب مبني ماظؿكصصات ماظيت مؼؿؿ متدرؼلفا مواظشغؾ ،مأعا ماظؿقار ماظـاغل مصقالحظم
وؼدرس معدى ماظؿـقع ميف ماظعالضات مبني ماظؿؽقؼـ مواظشغؾ مدون مأن مؼدرج ماظؿـادب مبنيم
اظؿؽقؼـموماظؿشغقؾ مطؿعقارمظؾـفاسة ،مومالمذؽمأنمتقزؼعماظعؿّالميفمضطاعماظؾـاءمسؾكم
اٌفـماٌكؿؾػةمسمضعمٌـطؼماظؽػاءةماظيتمؼؿؿم"ذراءػا"معـمضؾؾماٌؼاوظةمظؿققؼؾفامإشمم
"بـاء" .م
5معفؿا مأن ماظؽؿابات مخالل مدـقات م 5972ممتلؽت مبػرضقة ماظؿقازن مبني ماالحؿقاجات مو ماٌقارد ماظؾشرؼة م(اظقدم
اظعاعؾة)،مإالماغفامختؾتمسـفامبعدمذظؽ؛مومرمبماظؿـقؼفمأغفامدائؿامحاضرةميفمغصقصماالصالحاتموماًطاباتم
اظلقادقة.مومحؿكمأنمطاغتمتؾدومعطؿؽـةمظؾؼادةمومطلغفامجقابمدفؾمظلمالمععؼد.مععماظعؾؿمأغفمعـذمعامؼؼاربم02م
اظلـة،مملمؼؿقضػماظؾاحـقنمسـماإلذارةمظؾطابعم"اٌـعدم"مظؾؿعادظةمتؽقؼـ -متشغقؾموموؿقعماظدالئؾماظيتمتمطدم
تعؼدماظعالضة (.)Tanguy, 1986مومؼلؿعؿؾمدونمذؽمومألدؾابمعقضقسقة،ماٌلموظقنميفمضطاعماظؿؽقؼـماٌفينم
خططمتلقريمتؼقممضؿـقامسؾكمػذهماظػرضقة .م
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زمقؾ مهؾقؾ ماظعالضة مبني ماظعرض مو ماظطؾب ميف مدقق ماظعؿؾ ميف مجمال ماألذغالم
اظعؿقعقةمواظؾـاءمإشمماظؿلاؤل مسـماظؽقػقةماظيتمؼؿؿمبفاماظؿػاوضمحقلماظؽػاءةماٌفـقة،م
ومعـمػـامؼطرحماظؿلاؤل:مطقػمؼؿؿمتؼققؿماظؿؽقؼـماٌؽؿلب؟ م
ميؽـ مأن مؼدصع ماظؿلاؤل مسـ ماظعالضات مبني ماظعرض مواظطؾب مإشم ماظرتطقز مسؾكم
اظعـاصرماظيتمتؿقؽؿميفمصقاشة ماظعرضماٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـ مغػلف .مملمؼعدمعـماجملديم
اظـظرمإشمماظعالضةمبنيماظعرضموماظطؾبميفمضطاسلماظؿؽقؼـموماظؿشغقؾمغظرةمخطقة،م
صفذهماظـظرةمضدممتماظؿكؾلمسـفامظؿؾينمعؼاربةمأخرىمأطـرمتعؼقدا،موؿعمػذهماألخريةم
بنيمثالثةمسـاصر:معراطزماظؿؽقؼـماٌفين،ماظطاظؾنيمظؾؿؽقؼـمومسرضماظؿؽقؼـميفمحذم
ذاتف.مومسؾقف،متؽقنماظػرضقةمضائؿةمسؾكمأداسمدرادةماظعالضةمباسؿؾارػامتؿقضػمسؾكم
ذروطماظعرضمومتطقره.معـمػذاماٌـظقر،مؼؾدومأنماظؿلاؤلماجملديمؼربطماظعـاصرماظيتم
هؽؿمبؾقرةماظعرضماٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـماٌفينمظؾشؾاب.مؼؿدخؾمسدةمصاسؾنيميفمصقاشةم
اظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـمومإذامطاغتماٌؼاربةماٌعؿؿدةمسؾكماظػاسؾنيماٌعـقنيمباظؿـلقؼمتؽادم
تعرف ماغؿشارا موادعا ،مإال مأغـا مباٌؼابؾ مضؾؿا مند مهاظقؾ متؿـاول معقاضػ مخمؿؾػم
اظػاسؾنيمعـمعـطؾؼمعـطؼمتدخؾفؿميفمحؼؾماظؿؽقؼـ.م م
ؼؽقّن مػذا مايؼؾ مخرجني مغلؿطقع ممتققزػؿ مباظرجقع مإشم معلؿقؼاتفؿ مو مرؾقعةم
اظؿؽقؼـماظذيمتؾؼقه،محبقثم ؼؿؿمتقجقفمخمؿؾػماًرباتماظـظرؼةماٌؽؿلؾةميفمعراطزم
اظؿؽقؼـ ماٌفين مو ماظؿؿفني موصؼا مظؼائؿة ماظؿكصصات ماٌؼرتحة6محبقث مسمضع ماخؿقارم
ختصص ماظؿؽقؼـ مأو ماظؿؿفني مظعاعؾني مػؿا :ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ماظذي مزمدد مبطؾقعةم
ايالميفماألداسماٌدةماظيتمدقلؿغرضفاماظؿؽقؼـ ،ومظؽـمزمددمأؼضامغقعماظؿكصص،م
إذمطؾمجمال معـمجمالتماظؿكصصمؼؿطؾب مععارف محمددة ،وماالخؿقارماٌعؾـمعـم
ررفمراظبماظؿؽقؼـ.م م
غعؿؼدمأنمخطاباتماظػاسؾنيماٌؾققثنيميفمػذهماظدرادةمبنعؽاغفامأنمتؽشػمسـمػذهم
اظؿؿـالت ،مو مسؾقف مصؼد محػزغا ماظػاسؾني مسؾك مايدؼث مبادؿعؿال متؼـقيت ماٌؼابالتم
غصػماٌقجفة وماالدؿؿارة .م
معسّ ماظؿقؼقؼمأربعمصؽاتمعـماظػاسؾنيمعـ مثالثةمعقاضعمجغراصقةمخمؿؾػة م(بؾدؼاتم
وػران،متؾؿلانمومشؾقزان).م م
تؿؿـؾماظػؽةماألوشمميفماٌؼاوظنيمأوماٌؽؾػنيمعـمضؾؾفؿ مباإلذرافمسؾكمورذات ماظؾـاءم
واألذغالماظعؿقعقة .مجمؿؾماٌقاضقعماظيتمأثريتمعع مػذهماظػؽةمتؿؿققرمحقلمأذؽالم
وذروط ماظؿقزقػ ماظقد ماظعاعؾة مو محقل مسالضاتفؿ مباظقطاالت ماحملؾقة ماظؿابعة مظؾقطاظةم
6مCf-م.معدوغةماٌفـم"مختصصاتماظؿؽقؼـماٌػرتحة" .م
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اظقرـقةمظؿشغقؾ ماظقدماظعاعؾة7م) ،(ANEMمأعاماظعـصرماظـاظثماظذيمررح مسؾكماظػؽةم
غػلفا مصؿؿعؾؼمبـظرتفؿمومتؼققؿفؿ مظؿؽقؼـماظقدماظعاعؾةماظيتمتشؿغؾميفماظقرذة .محاظةم
اٌؼارغةمبنيماظقدماظعاعؾةماظيتمتؽقغتمعؾاذرةميفماظقرذةمومبنيمغظريتفاماظيتمتؾؼتم
تؽقؼـفا ميف معراطز ماظؿؽقؼـ ماٌفين مطاغت معـ مبني ماحملطات ماٌفؿة مظؾؿؼققؿ مسالضةم
اظؿؽقؼـمباظؽػاءة.م م
أعاماظػؽةماظـاغقةماظيتمعلفاماظؿقؼقؼمسـمررؼؼ ماٌؼابؾة مػؿماظعاعؾقنميفماظقطاالتم
احملؾقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾة،مومطانماظغرضمعـموراءماظؿؼربمعـمػذهماظقطاالتمػقم
اظقضقف مسؾك معصادر ماظعروض ماًاصة ممبفـ ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة ،مو مععرصةم
ختصصاتمأوظؽؽماظذؼـمأودسقامسروضفؿمظدىماظقطاظة.م م
اعؿدت ماألدؽؾة مطذظؽ مظالدؿػلار مسـ معدى مسالضة معمدلات ماظؾـاء معع موطاالتم
اظؿشغقؾ م و ماظطؾؾات ماظيت مضدعفا ماٌؼاوظقن مهلذه ماٌمدلة مصقؿا مؼرتؾط مباظقد ماظعاعؾةم
اٌؾققثمسـفا.متضؿماظػؽةماظـاظـةمعلموظق ماظؿقجقفميفممخسمعراطزمظؾؿؽقؼـموماظؿعؾقؿم
اٌفـقني معؿقاجدة ميف ماظقالؼات ماظـالث ماٌعـقة مباظؿقؼقؼ .ممسقت مػذه ماٌؼابالتم
باظؽشػ مسـ ماٌؽاغة ماظيت مهؿؾفا مختصصات ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة معؼارغة مععم
اظػروعماألخرى ماظيتممتضؿـفامعراطز ماظؿؽقؼـ،مطؿاممسقتميفماظقضتمذاتفمباالضرتابم
عققالتماظشؾابمظؿكصصاتمتؽقؼـقةمسؾكمحلابمختصصاتمأخرى.م م
اغطؾؼ مباظؿقازي معع ماظؿقؼقؼ مباٌؼابؾة مغصػ ماٌقجفة ماظذي معس مثالثة مصاسؾنيم
هؼقؼ معقداغلمثاغل ماسؿؿدمسؾكمتؼـقةماالدؿؿارة،ممشؾم 336مساعالمعلؿفقبا م(اظػؽةم
اظرابعة)م ميفم 11مورذة،م 4معـفامبقػران،م 4مبؿؾؿلانموم 3مبغؾقزان.مضلؿتماالدؿؿارةم
اظيت متضؿـت م 08مدماال مإشم مثالثة مأضلام ،مخصص معـفا مظؿقدؼد ماٌعطقات مدقدققم
دميغراصقةموماٌفـقةمظؾؿؾققث،مبقـؿامخصص ماظؼلؿماظـاغلمظطرحمأدؽؾةمبنعؽاغفامأنم
تعطلمصقرةمواضقةمسـماٌلارماٌفينمظؾعاعؾماٌؾققثمإشممشاؼةماظؿقاضفمبقرذةماظؾـاءم
اٌؿقاجدمصقفاميظةمإجراءماظؿقؼقؼ،مأعاماظؼلؿماظـاظثمعـماالدؿؿارةمصكصص مظطرحم
أدؽؾة محقل ممتـالت ماظعؿّال ماٌؾققثني مظؾعؿؾ ميف مخمؿؾػ مختصصات مضطاع ماظؾـاءم
واألذغال ماظعؿقعقة ،مو مٌعرصة معقاضػفؿ معـ مختصصات ماظيت متؿطؾب متؽقؼـا مباظضرورةم
واظؿكصصاتماظيتمالمهؿاجمظذظؽ .م
7متلقّرماظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةممبقجبماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿم 059 -92ماٌمرخميفم 8دؾؿؿربم،5992م
وأغشلتماظقطاالتمعـذمػذاماظؿارؼخم.مؼعدلمومؼؿؿؿمػذاماٌردقمماألعرماظصادرمؼقمم 57مجقانم 5975ماٌؿضؿـمتـظقؿم
اظدؼقانماظقرينمظؾقدماظعاعؾة ( )ONAMOمومتغقريمادؿمػذهماٌمدلة.مترتؽزماظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةمم
اظيت مسقضت ماظدؼقان ماٌذطقر ،مسؾك م 576موطاظة معقزسة مسؾك ماظرتاب ماظقرين ،م 55موطاظة مجفقؼة ،م 565موطاظةم
حمؾقة .ANEM
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عروضذاؾتؽوقنذادلؼرتحة م
ظؼد مأثرت ماظؿققالت مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين مسؾك مخمؿؾػ ماظؼطاسات ميف ماظؾالدم
وأضقك ماظؿلضؾؿ معع ماٌؿطؾؾات ماٌلؿفدة مضروري موال معػر معـف مو مسؾك مػذا ماألداسم
صاجملفقداتماظيتمعلتمعدوغةمصروعموممختصصاتماظؿؽقؼـمطاغتمتفدفميفماألداسم
إشممعلاؼرةمػذامايراك.م م
تضؿـتمعدوغةماظؿكصصاتمغلكةم 2007مضائؿةمعـماظؿكصصاتمطاغتمضد مسؾّرتم
خمؿؾػ مضطاساتماظـشاطمسـماياجةمإظقفا،محبقث ماضؿضكمتصؿقؿفامدرادةمايؼؾم
اٌفين ماظقادع ميف محماوظة مظلد مرؾؾات ماٌمدلات .متقزست مجماالت ماظؿؽقؼـ ماظيتم
اضرتحؿفاماٌدوغةمسؾك م22مصرسامعفـقامؼؿضؿـمطؾمواحدمعـفامسؾكمختصصاتمععقـة،م
ومظؾعؾؿمصؼط،مدخؾم3 665مختصصامحقزماظؿـػقذمدـةم .2005م
تؿشؽؾماظشؾؽةماظؼاسدؼةمظـظامماظؿؽقؼـماٌفينمعـمعراطزمتؽقؼـموممتفني مو متؼدمم
تؽقؼـا معـ ماٌلؿقى ماألول مإشم ماٌلؿقى ماًاعس .مبؾغ مدـة م 2005مسدد ماٌرتبصني ميفم
اظؿؽقؼـماإلضاعل  223 758معرتبصا،مبقـؿاموصؾمسددماظذؼـمادؿػادوامعـماظؿؽقؼـمسـم
ررؼؼماظؿؿفني م 198 883معرتبصا،ميفمحنيمتابعم 23 874متؽقؼـامعـمخالل ماظدروسم
اٌلائقة ،مصضالمسـمذظؽممتؽـم  20 938معرتبصامعـمعؿابعةماظؿؽقؼـ مسـمبعدم(وزارةم
اظؿؽقؼـ مو ماظؿعؾقؿ ماٌفـقني ،م .)2005متصـػ ماظؿؽقؼـ ماٌؿعؾؼ مباظؾـاء مو ماألذغالم
اظعؿقعقة ميف ماٌلؿقى ماألول م مو ماظـاغل ،ممبعـك مأن ماظؿؽقؼـ مػـا مؼفدف مإشم مخترؼجم
حاعؾلمذفادةماظؽػاءةماٌفـقة،مومذفادةمتؼين .م
وؾكمأػؿقةماظدورماظذيمؼؾعؾفمأداتذةماظؿؽقؼـمصقؿامسمصمتطقؼرماظعرضماًاصم
اٌؿعؾؼمباظؿؽقؼـمعـمخاللمخطابماظػاسؾني ماٌؾققثني ،مصؾقلبماٌؼاوظنيماٌلؿفقبنيم
ملمؼعدماظؿؽقؼـماألوظلماظذيمؼؿؾؼاهماٌرتبصميفمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمطافم
عـمأجؾماظدخقلميفمايقاةماٌفـقة،مطؿاممملمتعرفمختصصاتماظؾـاءموماألذغالمتغريام
طؾرياميفمعضاعقـفامبشؽؾمسام مبادؿــاء ماىقاغبماظؿؽـقظقجقةماظيتمادؿقجبماألخذم
بفامومإدراجفاميفمحمؿقىماظؿؽقؼـ .م
المسمػلماٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنميفمػذهماظدرادةماغؿؼادػؿمٌـظقعةماظؿؽقؼـميفمعفـم
اظؾـاء موماألذغالماظعؿقعقةماظيتمملمتلؿطعمأنمتؾيبمرؾؾاتماٌؿـقسةمعـماظقدماظعاعؾةم
سؾك ماسؿؾار مأن معا متؼرتحف مؼؾؼك محمصقرا مو محمدودا مظدى موزارة ماظؿؽقؼـ مو ماظؿعؾقؿم
اٌفـقني.مػذهماالغؿؼاداتمالمتؿقضػمسـدمعلؿقىمعامػقمعؼرتحمعـمسروضمتؽقؼـقةمبؾم
تؿعداهمإشمماغؿؼادماألداتذةماٌشرصنيمسؾكماظؿؽقؼـموماظذؼـمؼصـػقنمباظـلؾةمهلذاماظػاسؾم
يف مخاغة مشري مخمؿصني ميف مجمال مغشاط ماظؾـاء ماظذي مؼعؾّؿقغف مظؾؿرتبصني ،مألغفؿم
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خمؿصقنميفماظؿؽقؼـمأطـرمممامػؿمحرصققنمعؿؿقزونمؼلعقنمظـؼؾمطػاءاتفؿماإلجرائقةم
ظؾؿرتبص .م
صقرةماٌؽقّنميفمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمظدىماٌؼاوظنيماٌؾققثنيمضرؼؾةمعـم
اظدورماظؾقداشقجلماٌدردلمعـفامظؾدورمايريف،مظذامؼػرتضماٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنمأنم
ؼؽقن ماألداتذة ماٌؽقغقن مسؾك معلؿقى ماٌراطز مذوو مخربة ميف معفـ ماظؾـاء مو ماألذغالم
اظعؿقعقة،مممـمدؾؼمهلؿماظعؿؾميفمعـؾمػذهماٌفـمٌدةمرقؼؾة،موممـمبنعؽاغفؿمغؼؾم
ػذهماًربةمإشمماٌرتبصنيميفماٌراطز.م م
عا مرمب ماإلذارة مإظقف مػق مأن مخطابات ماٌؼاوظني مشري معؿفاغلة ممتاعا محقل مػذهم
اظـؼطة ،مصنذامطانمبعضماٌؼاوظنيماٌؾققثنيمؼعؿربونمأنمعفـماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةم
ػل معفـ مهؿاج مإشم متؽقؼـ مغقسل ميف معرطز ماظؿؽقؼـ ماٌفين مصنن ماظؾعض ماألخر مؼرىم
سؽس مذظؽ ممتاعا مو مؼرى مأن معفـ ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة معفـ مال مهؿاج مدقىم
ظؿؽقؼـمغقسلميفماٌقدان،مومػلمبذظؽمالمترىمصائدةمترجكمعـماظؿؽقؼـماإلضاعل مومعـم
دورماٌؽقغنيميفمذظؽ .م
ؼؿقضػ أؼضام تزوؼدمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمباظقدماظعاعؾةماٌمػؾةمسؾكمحفؿم
ومدعةمػقاطؾ ماالدؿؼؾالمٌراطز ماظؿؽقؼـ مومؼؼؿضلماصؿؿاح مختصصمععنيمتقصرمثالثةم
سـاصر مسؾك ماألضؾ مػل :مورذة ماظؿؽقؼـ ،ماألدؿاذ ماٌؽقّن مو مسدد مطاف معـ ماظشؾابم
اٌلفؾني ميف ماظؿكصص ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة .مؼطرح مصؿح مدصعة متؽقؼـ ميف مػذام
اٌقدان مصعقبات محؼقؼقة مأعام ماٌراطز ماظيت ممشؾؿفا ماظدرادة مو مػذا مبلؾب مسزوفم
اظشؾابم(عـماظػؽةماظعؿرؼةم09-56مدـةمخصقصا)ماظؿلفقؾميفمعـؾمػذهماظؿكصصات،م
طؿامانمصمؾة ماظؿؿـالتماظلؾؾقة ماظيتمزمؿؾفاماظشؾاب ماظراشبميفماظؿؽقؼـمسـ ماٌفـم
اظقدوؼةمتزؼدمعـمحاظةماظـػقر.م م
ضؿـماظلقاقمغػلف،مولدمعفـةماظؾـّاءمػذاماظقاضع،مصفلماٌفـةماظيتمؼعرضمسـفام
طـريا ماظشؾاب معـ مبني مجمؿقع مصروع معدوغة ماظؿؽقؼـ ماٌؼرتحة مو مػذا محؿك مإن منحم
اٌشرصقنمسؾكماٌراطزميفمتقصريمجمؿؾماظظروفماٌادؼةمظػؿحمختصص ماظؿؽقؼـماًاصم
باظؾـاء .متؾقء ماجملفقدات ماظيت متلكرػا معراطز ماظؿؽقؼـ ماٌفين مباظػشؾ م( متقصريم
اظقرذاتمومتقصريماألداتذة)مظؽقنماظشؾابمؼـػرونمأومؼؼارعقنمجمؿؾمختصصاتماظؾـاءم
وماألذغالماظعؿقعقةموماظؾـاءمسؾكموجفماظؿقدؼد .م
اؾطؾبذعؾىذاؾتؽوقن م
تؿدخؾمسـاصرمسدةميفمتشؽؾماظطؾبمسـماظؿؽقؼـ،مظذامصالمميؽــاماظؼقل مأنمػـاكم
رؾبم(بصػةماٌػرد)ميفمحؼقؼةماألعرمبؾمرؾؾاتم(بصػةماىؿع)،متلتلمعـمأذكاصموم/م
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أومعمدلاتمخمؿؾػة .متعددماظطؾؾاتمسؾكماظؿؽقؼـمومتعددمعصادرػا مؼـعؽسمعؾاذرةم
سؾك متعدد ماظؿصقرات ماالجؿؿاسقة محقل ماٌفـ مباالسؿؾار مأن ماظطؾؾات ماظيت متصدر معـم
صاسؾنيمخمؿؾػنيمضدمتؽقنمتصقراتفؿ مظؾؿفـمخمؿؾػة مومعؿـاضضة،مصؿامؼُعؿربمعـمررفم
اٌؼاو ل ماٌؾققث مسؾك مأغف معفـة معفؿة مهلا متضؿـ ماظؿقزقػ ميف مدقق ماظعؿؾ مال مؼعؿربم
طذظؽمعـمررفمراظبماظؿؽقؼـ.م م
متـؾماظقضعقاتماٌؿـاضضةماظيتمزمؿؾفا مصاسؾقنم(عراطزماظؿؽقؼـ،ماٌؼاوظقن،مراظؾقم
اظؿؽقؼـ) مضؿـ معـظقعة ماظعرض مو ماظطؾب مسؾك ماظؿؽقؼـ مأحدى ماٌعقضات ماظيت متؼؾصم
اظطؾب مسؾك متؽقؼـ ميف مجمال ماظؾـاء ،مو مإذا ماصرتضـا متـاضضا مبني ماظػاسؾني ماٌذطقرؼـم
أساله مصذظؽ مضد مؼعين موجقد متـاضض ميف ماالغؿظارات مبقـفؿ .مال مميؿؾؽ ماظػرد ماظطاظبم
ظؿؽقؼـ مععني متصقرات محملؿقى ماظؿؽقؼـ مصقلب مبؾ مؼؾين مؼصقراتف محقظف موصؼ معامم
ميؽـ مأن مرمـقف معـف معـ موراءه ،مظذا مصعالضة ماظعرض مباظطؾب مسؾك ماظؿؽقؼـ ميف ماظؾـاءم
واألذغالماظعؿقعقةمظقلتمسالضةمخطقةمتؿدخؾميفمصقاشؿفامعراطزماظؿؽقؼـماٌفينمصؼطم
بؾمػلمسالضةمعرطؾةمتلاػؿميفمصقاشؿفاماٌقاضػماظلؾؾقةموماظصقرماالجؿؿاسقةماظلؾؾقةم
ٌفـةمبـّاء،مٌلارهماٌفينماٌؿؽـمبـاؤهمومظؼدرتفمسؾكمضؿانمدخؾ معلؿؼرمؼضؿـمضدرام
عـماالسرتافماٌفينموماالجؿؿاسل.م م
بقـتمأسؿالم)  )1999 ،VanZanten et Duru-Bellatمبلنماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـم
عرتؾط مباالغؿؿاءات ماالجؿؿاسقة مو ماظؿؿـالت ماظيت متؽقن ميف مأشؾب ماألحقان مبعقدة مسـم
اإلعؽاغقاتمايؼقؼقةماظيتمتقصرػامصقؿامسمصماالغدعاج ،مومظؿداركمػذهماظػفقةمتؿؽػؾم
بعضماهلقاطؾمبؿقصريماٌعؾقعاتمحقلماظؿؽقؼـموماظشغؾميفمآنمواحدمعـمخالل متطقؼرم
براعجمظؿقجقفماظشؾابم(حاظةماظقطاظةماظقرـقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةم،ANEMماظقطاظةم
احملؾقةمظؿشغقؾماظقدماظعاعؾةم،ALEMم .)1 ERPEQم
تعطلمظـامضراءةمدرؼعةميفمأرضاممتقزؼعماٌرتبصنيمظلـةم 0225مصقرةمسؾكماظطؾؾاتم
شريماٌؿفاغلةمحقل ماظؿؽقؼـمطؿامتعطلماظػرصةمأؼضامظؼراءةماالخؿقاراتماظيتمؼؿزاؼدم
سؾقفاماظطؾب،مصؾقـؿامواوزت مغلؾةماظؿلفقؾميفمختصصماإلسالمماآلظلم% 22,39
(اٌرتؾة ماألوشم) مدـة م ،0225مومل متؿفاوز مغلؾة ماٌلفؾني ميف مضطاع ماظؾـاء مو ماألذغالم
اظعؿقعقةمإالمغلؾةم% 6,58ميفمدـةمغػلفا .م
تظفرمإذؽاظقةماظعالضةمشريماٌؿؽاصؽةمبنيماظعرضموماظطؾبمبشؽؾمجؾلمصقؿامسمصم
ختصص م"اظؾـاء مو ماالمسـت ماٌلؾح" ميف معقدان متؽقؼـ مختصصات ماظؾـاء مو ماألذغالم
اظعؿقعقةميفماظقالؼاتماظـالث،مبقـؿامؼؿفؾكماظعرضمعفؿامؼؼؾماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـميفم
ػذهماظؿكصصات.م م
20

اؾتؽاؿلذاؾصعبذبنيذؼطاعيذاؾتؽوقنذوذاؾشغل...

اجلدولذرؼمذ01ذ.ذتوزقعذادلرتبصنيذيفذاؾوالقاتذاؾثالثذادلبحوثة ذ
اؾوالقة
وفران
غؾقزان
تؾؿدان

ذ
ذ
ذ
ذ

اؾتعدادذاخلاصذباؾتؽوقنذاإلؼاؿي ذ
690
630
319

اجملؿوع ذ
1043
822
546

اؾتعدادذاخلاصذباؾتؽوقنذعنذررققذاؾتؿفني ذ
353
192
227

ادلصدر:ذوزارةذاؾتؽوقنذوذاؾتعؾقمذادلفـقني،ذ .2005ذ

صؿـمبنيم 358معرتبصمعؾققثميفمعراطزماظؿؽقؼـ ميفموالؼاتموػرانمومتؾؿلانمالم
ؼقجدمدقى م 33معرتبصامممـ ماخؿاروامصرعم"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"،م مورشؿمضعػم
ػذاماظرضؿماٌلفؾمرمبمأنمغؿقػظمحقلمػذاماظرضؿمغظرا مظالغلقاب ماحملؿؿؾمجدام
ظؾؾعضمعـفؿمخاللمصرتةماظؿؽقؼـ .ذ

اجلدولذرؼمذ02ذ:ذتوزقعذادلرتبصنيذحدبذاؾتخصصذيفذوالقتني ذ

اؾتخصص ذ
اؾبـاءذوذاالمسـتذادلدؾح ذ
اؾرتؽقبذاؾصحيذوذاؾغـاز ذ
اؾطالءذوذترؽقبذذاؾزجاج ذ
ؽفرباءذاؾعؿارات ذ

ادلدجؾني يف اؾبـاء واالذغال
ادلدجؾنيذيفذاؾبـاءذوذاالذغالذ
اؾعؿوؿقةذمبراؽزذاؾتؽوقنذبتؾؿدان ذ اؾعؿوؿقة مبراؽز اؾتؽوقن بوفران ذ
33
45
17
57

00
40
00
51

ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ .2009ذ

رؾقعةماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـمظدىماظشؾابمختضعمظظاػرةماٌقضة مومضدمؼرجع مذظؽم
تلثري مظؾؿداخؾ ماٌادؼة ماظيت مادؿطاع مبعض ماظذؼـ ماغشموا معمدلات مصغرية مباالسؿؿادم
سؾكمإحدىمآظقاتماظؿؿقؼؾماٌعؿقلمبفامعـؾماظقطاظةماظقرـقةمظدسؿمتشغقؾماظشؾابمأوم
اظؼرض ماٌصغر ،مإال مأن مػذه ماٌقضة مال متلؿفقب مظؾطؾب مسؾك ماظقد ماظعاعؾة ميف مجمالم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة .م
تعؽس متصرزمات معلؿشارة ماظؿقجقف ماظؾقداشقجل مظدى معرطز م"عقالي مأحمؿد"م
بقػرانمػذاماظؿقجفمضائؾة :م
"ممتقزتمدـةم 2007معـالمبطؾؾاتمطـريةمصقؿامسمصمايالضة.متؾؼقـامدـةم2008م
اظعدؼدمعـماظطؾؾاتمعؿعؾؼةمبصـعمايؾقؼاتمومختصصماٌقؽاغقؽ.مػذهماظلـةمدفؾـام
اظعدؼد معـ ماظطؾؾات ماًاصة مباظرتصقص (ضـقات ماٌقاه) ،مبقـؿا متؼؾ ماظطؾؾقات مسؾكم
ختصصاتماظؾـاء" .م
عـمخاللماظؿصرؼحمأدغاهمؼظفرمأنم"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"مػقمآخرماظؿكصصاتم
اظيتموؾبماٌرتبصنيمومذظؽمعفؿامبذظتمعـمجمفقداتمعـمضؾؾماٌلموظنيمسـ مضطاعم
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اظؿؽقؼـ ماٌفين .ماظؿصرؼح ماظؿاظل مٌلؿشارة ماظؿقجقف ماظؾقداشقجل مظدى معرطز م"عقاليم
احمؿد"مبقػرانمؼقضحمذظؽ :م

"ماٌفـماظيتمؼؼؾمسؾقفاماظطؾبمػلماظؾـاء،ماظػالحةموماظؾالط.مبشؽؾمسام،م
اٌفـماظيتمالمتؿطؾبمباظضرورةمذفادةمٌؿاردؿفا" .،م

ؼؿضحمأنماظذؼـمؼزاوظقنمتؽقؼـاميفمػذاماالخؿصاصمملمؼؼقعقامبذظؽماغطالضام
عـماخؿقارمعلؾؼ،مبؾمبلؾبمعلؿقاػؿماظؿعؾقؿل :م

"مؼطؾبماظشؾابمسؿقعامتؽقؼـاميفمطفرباءماظعؿارات،مظؽـمؼؿؾؼقنمصعقباتم
بلؾبماٌلؿقىماظؿعؾقؿل،مصفؿمالمميؾؽقنماٌلؿقىماٌطؾقبمٌزاوظةمذظؽ،م
ظذا مؼؿؿ متقجقففؿ مإشم ماظؾـاء" .معلؿشارة ماظؿقجقف ماظؾقداشقجل مظدى معرطزم
"عقاليماحمؿد"مبقػران .م

تقضحميفمػذهماظقضعقةمجزء معـماألدؾابماظيت متؽؿـموراءماٌؼارعة ماظيت مؼعرصفام
اخؿصاص .م"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح" ،مصػلمعرطزؼـمظؾؿؽقؼـماٌفينمبقػرانمملمؼؿؿم
تلفقؾ مأي معرتبص ميف مػذا ماظؿكصص ممما مجعؾ معـ مإعؽاغقة مصؿح مػذا ماظؿكصصم
علؿققالمغظرامظغقابماظطؾب.م م
ؼعربماٌلمولماظؾقداشقجلممبرطزمظؿؽقؼـماٌفينمبعنيماظدصؾة مبؿؾؿلانم 2مسـمذؽؾم
آخرمظالغلقابمعـمػذاماظػرع،مإذمبعدمتلفقؾماظطؾؾةميفمختصصم"اظؾـاءموماالمسـتم
اٌلؾح"مومبعدمعؾاذرةماظؿؽقؼـمؼؾدأ ماظعدؼدمعـماٌرتبصنيميفماالغلقابمعـف.م مؼصرحم
ػذا ماٌلمول ماظؾقداشقجل مضائال :م"دفؾـا م 20معرتبص ميف ماظؾـاء مو مظؽـ م 5عـفؿ مصؼطم
أغفقا متؽقؼـفؿ ،م و ميف ماظرتصقص م(أذغال مضـقات ماٌقاه) مدفؾـا م 38مظؽـ مػـاك م 28
عرتبصامواصؾقامإشممشاؼةمغفاؼةماظؿؽقؼـ" .ذ

اؾعالؼة ذتؽوقن -ذتشغقل ذيف ذؼطاع ذاؾبـاء ذو ذاألذغال ذاؾعؿوؿقة :ذادلـطقذ
اؾػرديذيفذتؽدقسذاؾشفاداتذيفذؿؼابلذتؼققمذاؾتجربةذوذاؾؽػاءةذ م
حؿكمومإنمتؾدوماظعالضةمبنيماظؿؽقؼـم -ماظشغؾمعلؿؼرةمغلؾقا،مإالمأغفامتـدرجميفم
دؼـاعقؽقة متػرض مإسادة متـشقط مغظؿ ماظؿؽقؼـ مو ماظشغؾ مععا ،موصؼ مػذا ماظطرح مؼرىم
 J.Vincensم( )2009مأن ماظشغؾ مػق مجمؿقسة معفام معلـدة مإشم ماظػرد مو مال مميؽـم
انازػامباظشؽؾماٌطؾقبمإالمإذامطانماظػردمميؿؾؽماظؽػاءاتماظضرورؼة.مؼؿؿماظربطمبنيم
وحداتماظؿؽقؼـمومعؿطؾؾاتماظشغؾمعـمخاللمحمؿقؼاتفؿامصضالمسـماظؽػاءاتمدقاءم
احملصؾمسؾقفاموماٌطؾقبةمإذمؼـصبماظؾقثمػـامسـماظؿطابؼمبقـفؿا .م
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تـطؾؼماألسؿالماظيتمتـاوظتمهؾقؾماظعالضةمبنيمختصصاتماظؿؽقؼـمومختصصاتم
اظشغؾ معـ معؼاربؿني مخمؿؾػؿني مظؿقصقػ ماظشغؾ .متعؿؿد ماٌؼاربة ماألوشم مسؾك م"اٌفـة"م
اظيتمؼؿؿمتؾؼل ماظؿؽقؼـ مٌزاوظؿفا،مومتعؿؿدماٌؼاربةماظـاغقة مسؾكم"اظؽػاءاتمايؼقؼقة"م
اظيت ممت ماطؿلابفا .مباظـلؾة مظؾؿؼاربة ماألوشم مؼؼؿضل معزاوظة م"عفـة" مععقـة موصؼا مهلذام
اظؿقجفممماردةمغشاطمتؾؼكمصقفماظشابمتؽقؼـامحمدداموتؿـادبمػذهماظـظرةمسؿقعامععم
متـالت ماٌؽقغني مو ماألوظقاء .مأعا ماٌؼاربة ماظـاغقة مصقـظر مظؾػرد مسؾك مأغف محصقؾة معـم
اٌعارفموماظؽػاءات،مطؿامتـظرمظؾشغؾمسؾكمأغفموضعامإغؿاجقا مؼؿطؾبمجمؿقسةمعـم
اٌعارفم وماظؽػاءاتماٌفـقةماٌؿؽاعؾةموماٌؿارداتماظروتقـقة:م"ؼقزػمأربابماظعؿؾميفم
عـصب ماظشغؾ ماظذي مؼؿطؾب مطػاءة مأصرادا مميؽـفؿ ماظدخقل ميف مسؿؾقة مإغؿاج معؾؿقدةم
وحؼقؼقةممبشؽؾمدرؼعمومبلضؾمتؽاظقػ،مومؼعؿربونمبذظؽمأنماألػؿمؼؽؿـميفمجمؿقعم
اظؽػاءاتماظيتمميؿؾؽفاماظػردمومظقسمصؼطماٌعارفماًاصةماظيتمتؾؼاػامخاللماظؿؽقؼـ"م
( Espinasse ،Béduwéم etم ،Vincentم ،2005مص .)5.ماظػارق مبني ماٌؼاربؿنيم
ؼؿفؾكمخصقصامسـدعامؼؿؿمهؾقؾمحاظةماظرتابطمبنيمعامؼؿؾؼاهماظرتبصمعـمتؽقؼـمومعام
تؿطؾؾفموضعقاتماظعؿؾمعـمطػاءاتمسؿؾقة .م
حلب م )1998( J.Roseمرمب مأن مؼـظر مظؾعالضة مبني ماظؿؽقؼـ مو ماظشغؾ معـ مطؾم
اظزواؼا ماٌؿؽـة ،مصنذا ماغطالضـا ميف مهؾقؾـا معـ ماظشغؾ مدمق ماظؿؽقؼـ مصنن مذظؽ مؼؼؿضلم
األخذمبعنيماالسؿؾار مسقـف معـمعؿطؾؾاتماظشغؾمحؿكمؼؿلـك مهدؼدماظؽػاءاتماظيتم
رمبمضؿانماطؿلابفا ،مأعاماالغطالقميفماالواهماٌعاطس مأيمعـماظؿؽقؼـمدمقماظشغؾم
صقؿطؾبماظرتطقزمسؾكمضؿانمتؽقؼـمأدادلمراضلمؼضاسػمايظقزمظؾقصقلمسؾكمذغؾم
و مؼلؿح مبؿقزقػ ماظؽػاءات ماظيت ممت مهصقؾفا معـ مخالل ماظؿؽقؼـ .معـ مػـا ،موجبم
ايدؼثمسـمسالضاتمبنيماظؿؽقؼـ مو ماظشغؾميفمصقرةماىؿعمومظقسمصقرةماٌػرد،مإذم
ػل معؿعددة مو معؿشعؾة مو متؿلثر مبعدؼد معـ مععطقات م(اضؿصادؼة ،ماجؿؿاسقة ،مثؼاصقةم
ودقادقة)،مو مالمميؽـمايدؼثمسـمعؼاربةمػذهماظعالضةمبشؽؾمآظلمومذاعؾ،ممبعـكم
أغف مالمؼؼقدمتؽقؼـ ميفمختصصمحمددمباظضرورةمإشممذغؾمعؼصقدمغظرؼامعـموراءمػذام
اظؿؽقؼـ ،مو معزاوظة مذغؾ مععني مال مؼؿقضػ مصؼط مسؾك معلؿقى ماظؿؽقؼـ ماٌؽؿلب
(صاظؿفربةماظعؿؾقةمهلامعقضعفا) .م

ؿنذؿـطقذاؾشفادةذإىلذؿـطقذادلفـةذ م

تؾنيمغؿائجماظؿقؼقؼماظذيمأجريميفمبعضمورذاتموػران،متؾؿلانمومشؾقزان مأنم
حاعؾل مذفادة ماظؽػاءة ماٌفـقة ميف معقدان ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة مخصقصا
،coffrage ،carrelage,،ferraillage،maçonnerieمطفرباءماظعؿاراتمومضـقاتماٌقاهم
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الممتـؾمدقىمأضؾقةمضؿـماظؿعدادماظؽؾلمظؾعاعؾنيميفماظقرذات.مصؿـمبنيم 336مساعالم
علؿفقبا مسـ مررؼؼ ماالدؿؿارة مال مؼقجد مدقى م 73مساعال مميؿؾؽقن مذفادة ماظؽػاءةم
اٌفـقة،مومػقمعامميـؾمغلؾةم% 21,73معـماظػؽةماٌؾققثة،ميفمحنيمتؾؾغمغلؾةماظذؼـم
المميؿؾؽقنمذفادةم69,94م%معـماجملؿقعماظؽؾلمظؾعؿّالماٌلؿفقبني.معامؼالحظمأؼضام
أن مورذات ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة متلؿؼطب مؼد مساعؾة معؿقصؾة مسؾك متؽقؼـ مالم
ؼؿـادب ممتاعا معع مغشارات ماظؼطاع ،معـال مطلن مند مساعال ميف مأحدى مورذات ماظؾـاءم
زمؿؾمذفادة معلاسدمممرض مأومذفادةم مظقلاغسميف مايؼقق،مأومذفادة مظقلاغسميفم
اظرتصمة،مأومذفادةمتؼينمدامميفماإلسالمماآلظلمأومذفادةمدراداتمععؿؼةميفماحملادؾةم
وماظؿلقري.
ادلخططذرؼمذ1ذ:ذذفاداتذاؾعؿّال ذ
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ذفادةذاؾؽػاءةذادلفـقةذ

الذميؾكذأيذذفادةذ

ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ .2009ذ

ؼؼؾ ماعؿالك مذفادات ماظؽػاءة ماٌفـقة مبشؽؾ معؾققز مخصقصا ميف ماظػروع ماٌفـقةم
اًاصةمباظؾالط،محدؼدماظؾـاء م ferraillageموماظؿغؾقػ م coffrageمخصقصا،مصؿـ مبنيم
 39مساعال ميف مصرع ماظؿغؾقػ مال مؼقجد مدقى م 3سؿال م معـفؿ معؿقصؾقن مسؾك ماظشفادةم
اظؽػاءةماٌفـقة،مومعـمجمؿقعم 48مساعال مؼشؿغؾمحبدؼدماظؾـاء مالمميؿؾؽمدقىم 8معـفؿم
ذفادةمغػلفا،ميفمحنيمتـعدمممتاعاماظشفاداتمظدىم05مساعالمخمؿصقنميفماظؿغؾقػ.م
اىدولمأذغاهمؼؾنيمأنمػذهماظؿكصصاتمػلماألطـرمصؼرامصقؿامسمصماظشفادات،مبقـؿام
ؼرتػع مغلؾقا ماعؿالطفا مظدى ماظعاعؾني ميف مختصص ماظؾـاء ،مطفرباء ماظعؿارات مو مأذغالم
ضـقاتماٌقاه .م

ذ
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ادلفـة ذ

اجلدولذ4ذ:ذتوزقعذاؾشفاداتذوػؼاذؾؾتخصصاتذادلفـقة ذ

بـاء ذ
اؾتغؾقف ذ
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ذفادة ذاؾؽػاءةذ دونذ
ذفادة ذ
ادلفـقة ذ
03
30
35
33
10
11

25
03
43
52
34
30

5

11

جمؿوع ذاؾعؿال ذيف ذػرعذ
اؾـشاط ذ
55
06
45
52
14
14
15

ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ.2009

ػذاماظؿفؾل مظؿقزعماظشفاداتموصؼامظؾػروعماٌفـقةمسؾكم(اىدولم،)4مؼؿـادبمععم
متـالتماظعؿّالمظػروعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةماظيتمتؿطؾبمأومالمتؿطؾب مباظضرورةم
تؽقؼـا.مصؿـمجمؿقعم 300مساعال مأجابقامسؾكماظلمالماظؿاظل:م"محلبمرأؼؽؿ،معامػقم
اظؿكصصماظذيمتلؿدسلممماردؿفمتؽقؼـامباظضرورة؟" م 40,68م %مؼرونمأنمطؾماٌفـم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمتؿطؾبمتؽقؼـامعلؾؼا.مؼؿؼادؿمػذهماظؼـاسةمجمؿقسةمطؾريةم
عـماظعؿالمدقاءماظذؼـمدؾؼمهلؿمأنمادؿػادوامعـمتؽقؼـمأوماظؾذؼـممل مؼلؾؼمهلؿمأنم
حصؾقامسؾكماظؿؽقؼـ،مظؽـمإذامسرب م % 23,91معـماظعؿالمأنمعفـةماظؽفربائل مهؿؾم
تلؿقجب متؽقؼـا مصنن مػذه ماظـلؾة ممل متؿفاوز م % 29,31عـ ماظعؿال ماظذؼـ مؼرون مأنم
ختصصماظؾـاءمؼؿطؾبمباظضرورةمتؽقؼـامعلؾؼامٌزاوظؿف .م
ؼؾدو معـ مخالل ماإلجابات مأن مػـاك متراتؾقة مواضقة ميف مايؽؿ مسؾك ماظعالضة مبنيم
اظؿكصصاتماٌؿاردةميفمورذاتماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةموماظؿؽقؼـ،موماظؿقجفماظذيم
ميؽـمعالحظؿفمػقمأنماٌفـماظيتمتعؿربم" متؼـقة م"متؿطؾبموصؼامظؿصرزماتماظعؿالم
اٌؾققثنيمتؽقؼـامومهلذا متلتلموصؼامظذظؽ ماظؽفرباء مومأذغالماٌقاهمسؾكمرأسماظؼائؿةم
وباٌؼابؾمالمؼـظرماظعؿّالمظؿكصصاتماظؾالطمومحدؼدماظؾـاءموماظؿغؾقػمسؾكمأغفامعفـم
تشرتطمتؽقؼـامٌزاوظؿفا .م

ؿنذؿـطقذاؾشفادةذإىلذؿـطقذاؾؽػاءات م

رمبمغشريميفماظؾداؼةمظؿؾؽماظــائقةماٌؿعؾؼةمباظشفادةموماظؽػاءة،مواياضرةمدوعاميفم
أشؾب ماًطابات ماظػاسؾني ماٌؾققثني .مؼرى ماٌؽؾػقن مباظؿؽقؼـ مأن ماٌراطز م" ممتـحم
اظشفادة مو متعؿرب مأن ماٌرتبص مضد مهصؾ مسؾك ماظؽػاءات ماٌطؾقبة مبعد م 18مذفرامعـم
اظؿؽقؼـ"،مظؽـ ماٌشرصقنماٌؾاذرونمسؾكماظقرذاتميفمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةم
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ؼشؽؽقنميفمعصداضقةمػذهماظشفادةمممامرمعؾماظؿؽقؼـمومعلارهمومشاؼاتفمحمؾمتلاؤل.م
ؼػضؾماٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنماظقدماظعاعؾةمذاتم"موربة م"،موماٌؼصقدمبفؿمػـاماظعؿالم
اظذؼـمحبقزتفؿمرصقدمعفينممتمحصقلمسؾقفمسـمررؼؼماٌؿاردةماٌؾاذرة مظؾؿفـة ميفم
اٌقدان ،ميف محني مال مميـؾ محاعؾق مذفادات ماظؽػاءة ماٌفـقة محدؼـل ماظعفد ماظؿكرجم
اخؿقارامادرتاتقفقاميفماظؿقزقػ،مومػذامالمؼعقدمٌقضػمعلؾؼمواهمعراطزماظؿؽقؼـمبؾم
ظطؾقعة ماظظروف ماٌؿؿقزة مباٌـاصلة ماظيت متؼؿضل مرصض ماٌؼاوظني مو ماٌشرصني ماٌؾاذرؼـم
سؾكمورذاتماظؾـاءمظعبمدورماظؿؿفني .م
إذا مطان ماظعؿؾ ميف مخمؿؾػ مضطاسات ماظـشاط مو معفـ ممير معلؾؼا مسرب ماالسرتافم
باظؽػاءاتماظيتمتمطدػاماظشفادةماظصادرةمسـماظؿؽقؼـماٌفينمطلحدماظعـاصرماٌقضقسقةم
اظيت متـؾت ماٌلؿقى مٌفـة مععقـة ،مصاألعر مال مؼؾدو مسؾك مػذا ماظـقق ميف مضطاع ماظؾـاءم
واألذغال ماظعؿقعقة مإذا معا مسدغا مإشم مخطابات ماٌؼاوظني مو ماٌشرصني ماٌؾاذرؼـ مسؾكم
ورذاتماظؿؽقؼـ،مصفمالءمؼرونمأنمػـاكمصفقةمطؾريةمبنيماظؿؽقؼـماظيتمتـؾؿفماظشفادةم
(ذفادةماظؽػاءةماٌفـقة)مومبنيماظؽػاءةماٌطؾقبةمٌزاوظةماٌفـة .م
اٌقاضػماظلؾؾقةمعـمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةميفماظعدؼدمعـمختصصاتماظؾـاءمواألذغالم
اظعؿقعقة مباإلعؽان مععرصؿفا مبقادطة مبعض ماٌمذرات معـؾ م"دور ماظشفادة ميف متلرؼعم
ايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾ".مظؼدمبقـتماظدرادةماٌقداغقةمأنمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةمالم
تؾعبمدورماٌلفؾمأوماٌلرعميفمايصقلمسؾكمعـصبمسؿؾميفمإحدىمورذاتماظؾـاء،م
صـم % 10,7معـمحاعؾلماظشفادات موم % 13,4معـماظذؼـمالمميؿؾؽقنمذفادةموجدوام
سؿالميفمعدةمأضؾمعـمذفر .م
ال متؾعب ماظشفادة محلب متصرزمات ماظعؿال ماٌؾققثني مأي مدور ميف متلرؼع موتريةم
ايصقلمسؾكماظشغؾ،مطؿامأغفامالمتؾعبمدورامإرمابقاميفمايصقلمسؾكمسؿؾميفمضطاعم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة.ماٌػارضةمتؽادمتؽقنمجؾقةمبنيمخطاباتماٌلموظنيميفمعراطزم
اظؿؽقؼـماٌفينمومخطاباتماٌؼاوظنيمأوماٌشرصنيمسؾكمورذاتماظؾـاء،مصنذامطاغت مطؾؿةم
"ذفادة"مهضرمبشؽؾمعؽـػميفمخطاباتمماٌلموظنيميفمعراطزماظؿؽقؼـموممتـؾمرػاغام
أدادقامباظـلؾةمهلؿ،مصفلمالمتعدومأنمتؽقنمجمردمورضةمباظـلؾةمظؾؿؼاوظنيموماٌشرصنيم
اٌؾاذرؼـمسؾكماظقرذاتمألغفامالمميؽـ مأنمتشفدمسؾكمحؼقؼةمطػاءاتمراظيب ماظعؿؾ،م
وسؾقفمظذامؼؾؼكماٌقدانمباظـلؾةمهلامععقارامظؼقؿةماظشفادة.م م
تؼقل معلؿشارة ماظؿقجقف ممبرطز م"عقالي ماحمؿد"(وػران) ":مدماول مأن مدملسم
اٌرتذقنيمبلػؿقةمػذهماٌفـمعـمأجؾمدصعفؿمظؾؿلفقؾميفمػذهماظػروعمظؾقصقلمسؾكم
ذفادة،مبقـؿامغعؾؿمأنمبعضماٌؼاوظنيمالمؼعريونماظشفادةمأيمضقؿة" .م
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تعقدمبـاماظذاطرةمسـدممساعمعـؾمػذهماظؿصرزمات،مإشمماًطاباتماظيتمتقاترتميفم
ضطاعماظؿؽقؼـماٌفينمشداةماالدؿؼالل،موماظيتمطاغتمترىميفماظشفادةماظؿؽقؼـماٌفينم
ودقؾةم م"جملابفة ماالدمراف" ماظذيمؼفددمصؽةماظشؾاب،مظذامأضقكمؼـظرمهلاميفمػذام
اظػضاءماٌمدسمسؾكمأغفامودقؾةمالدؿدراكماظشؾابم"ضقاؼا م" ماظؿلربماٌدردل .مظؽـم
ومععمهرؼرماظلققمومضروراتماالحؿؽاممٌعاؼريماظؽػاءةمومضقؿماظؿلقريميف مضطاعماظؾـاءم
واألذغالماظعؿقعقةمؼرىماٌؼاوظقنماٌلؿفقبقنمأنماظؾقثمسـمغقسقةماظقدماظعاعؾةمبغضم
اظـظرمسـماعؿالطفامعـمسدعفمظؾشفادةمضرورةممتؾقفام"مايؼائؼماالضؿصادؼةم"مأطـرمممام
ميؾقفا ماظقاجب ماالجؿؿاسل .مؼغؾب معـطؼ ماظؽػاءة ماٌفـقة مسؾك معـطؼ ماظشفادة ميفم
خطاباتماٌؼاوظنيماٌلؿفقبني.ماظؿصرؼحماظؿاظلمألحدماٌؼاوظنيماٌؾققثني م(عؼاولم46م
دـة،ماظؽدؼة،متؾؿلان)":مالمأحبثمسـماظشفادة،مإذامادؿـدغامسؾكماظشفاداتمصؾـم
غعؿؾ،ماألػؿمؼؽؿـميفماظذيمؼلتلمظطؾبماظشغؾمرمبمأنمؼؿؼـمعفـؿف" .م
تدصعـامػذهماظؿصرزماتمإشممإسادةمررحماظؿلاؤلمحقلمعصداضقةماظشفادةمومغقسقةم
اظؿؽقؼـ.مؼصدرماظػاسؾقنمأحؽاعامعؿـاضضةممصقؿامسمصمػذهماظـقسقة.مصؾؾؿلموظني ميفم
ضطاعماظؿؽقؼـمرؤىمخمؿؾػةميفمػذهماٌللظة مسـمباضلماظػاسؾنيم(اٌرتبصني،ماٌؼاوظنيمأوم
اٌشرصنيمسؾكمورذاتماظؾـاء)،مومإنمطاغتمػلماألخرىمشريمعؿفاغلة.مصؿـالمػـاكمعـم
ؼرى معـفؿ م أن ماٌرتبصني مزمصؾقن مسؾك متؽقؼـ معضؿقن مو مغقسل ،مأم ماظػؽة ماألخرىم
اٌؾققثةمصؿعؿربمأنمػذاماظؿؽقؼـ مالمرمعؾماٌرتبصمسؿؾل مومصعّالمعؾاذرةمبعدمخترجفم
عـمعرطزماظؿؽقؼـماٌفين.م م
المتؿقاغكممعلؿشارةمماظؿقجقفممبرطزم"عقاليماحمؿد"م(وػران)ميفماظؼقل":غعؿؼدمأنم
اظؿؽقؼـماظذيمغقصرهمعرضل مومسؿؾل،مومبنعؽانمحاعؾلماظشفاداتماظعؿؾمبػاسؾقة"،م
وؼؿقاصؼ مػذا ماظؿصرؼح معع معا مؼراه ماٌلمول ماظؾقداشقجل ممبرطز م"اظؽرعة" مبقػران مإذم
ؼؼقل ":ماظؿؽقؼـ ماظذي متؾؼاه ماٌرتبصقن مو ماظذي محصؾقا ممبقجؾف مسؾك مذفادة ماظؽػاءةم
اٌفـقةمػقمتؽقؼـمصعّالمومسؿؾل" .م
ومسؾكمخالفمعـمذظؽ،مػـاكمعـمؼؾديمهػظفماواهمذظؽمعـؾؿامػقمحالمعلمولم
اظؿقجقفماظؾقداشقجلممبرطزم"سنيماظدصؾة"م(تؾؿلانم(2ماظذيمؼؼقل :م

"مظقسمسدالمأنمغؼقلمأغـامغؽقّنمساعال ميفمأذغالماٌقاهمبلمتمععـكماظؽؾؿة،م
ػذامظقسمصقققا.مصاظغرضمعـماظؿؽقؼـمػقممتؽنيماٌرتبصمعـمأدادقاتم
اٌفـة،مأي م 75م %معـماظؿؽقؼـمومظؽـمسؾقفمػقمؼؿؽقنميفماظؾاضلمعـمخاللم
اظعؿؾميفماظقرذة" .م
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مػذا ماظؿصرؼح مؼؿقاصؼ معع معا مأدشم مبف مأحد ماٌشرصني ميف ماظقرذات ماظيت معلفام
اظؿقؼقؼ،مإذمؼؼقل:م"ظلمسشرونمدـةموربةمسؿؾميفماظقرذات،مخاللمطؾمػذهماظػرتةم
ملمتلؿحماظػرصةمبؿقزقػمدقىمساعؾمواحدمضادممعـماظؿؽقؼـماٌفين،مطانمعؿقصالم
سؾكمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةميفماظؾـاء،مومظؽـمسؿؾقامطانمجمردمعلاسدمبـّاء.مبدلمػذام
األخريمجمفقداتمطؾرية ،موماظققممػقمعـمأصضؾماظؾـائنيماظذيمأسرصفؿ"(.عشرفمسؾكم
ورذة،م55مدـة،ماظؽدؼة،متؾؿلان) .م
تمطد متصرزمات ماٌؼاوظني ميف مشؾقزان مػذه ماٌقاضػ ماظيت مؼؾدو مأن محقهلا متقاصؼم
وادع :م"ماظقرذةمتضؿـماٌلؿقىماظعؿؾلمومايؼقؼل مظؾعاعؾمبقـؿامؼقصرماٌرطزمتؽقؼـام
غظرؼام"عؼاول،مشؾقزان" .م
زمؿاجماٌرتبصمدائؿامظػرتةماغؿؼاظقةمعـمأجؾمادؿؽؿالمتؽقؼـفميفماظقرذةمومظؽـمعام
ؼؾؿغقف ماٌرتبص مأو ماٌؽقّن مظقس مػق معا مؼؾؿغقف ماٌؼاوظقن مأو ماٌشرصقن مسؾك مورذاتم
اظؿؽقؼـ،مصؾاظـلؾةمإظقفؿمالمجمال مظؿققؼؾماظقرذةمإشممصضاءمظؾؿعؾّؿ مألغفا مظقلتمػذهم
ػلمشاؼةموجقدػامومألنماظقرذةمصضاءمظإلغؿاج.ماالرتؾاطمبدصاترمأسؾاءمومعدةمانازماظيتم
رمبماحرتاعفا مضدمتؽقنموراءمرصض مأومهفجم ماٌؼاوظنيماالذمراطميفمظعؾةماظؿؽقؼـ-م
تشغقؾ.مؼصرحمأحدػؿم:م م

"مدمـمعراضؾقنمعـمررفمعصاحلمتؼـقةمومظـامآجالمانازمسؾقـاماحرتاعفا؛م
و مػذا مال مؼلؿح مظـا مبؼؾقل مخرجل معراطز ماظؿؽقؼـ مإذا ممل مؼؽقغقام
سؿؾقني"(عؼاول،م39مدـة،مامياعةمتؾؿلان) .م

أعاممػذهماظقضعقةماٌؿؿقزةمباٌـاصلة ،ماٌراضؾةماظؿؼـقةمومواحرتاممآجال ماالناز مطؿام
سُربمسـفا ،مؼرصضماٌؼاوظقنمعؾدأماظشفادةمومؼرطزونمسؾكمغقسقةماظؿؽقؼـ،مظذا متؿقجفم
أغظارػؿمدمق ماظؾقثمسـماصطقادماٌؿكصصنيميفماظؾـاء،مأذغالماظؾالطمومأذغالماٌقاهم
ومشريػؿمعـماظذؼـمبنعؽاغفؿماظدخقلمميفماظـشاطماإلغؿاجلمدومنامحاجةمظؾؿرورممبرحؾةم
اظؿعؾّؿمأوماظؿؽقػمععماٌفـةماظذيمؼمخرموتريةمدريماظعؿؾ .م
مؼصرحمأحدماٌؼاوظنيماٌؾققثني":مإذامضدممإظقـامأيمساعؾمزمؿؾمذفادةماظؽػاءةم
اٌفـقة،مغؼؾؾف،مومظؽـمميرممبرحؾةمورؼؾقة،مإذامنحمغؾؼقفميفماظقرذة،مأعامإذامصشؾم
يفمذظؽ،مغدصعمظفمعؼابؾماألؼامماظيتمسؿؾفامومؼـصرف.مالمأحبثمسـماظشفادة،ماٌفؿم
أنماظذيمؼلتلمظطؾبماظعؿؾمرمبمأنمؼؿؼـمعفـؿف" (عؼاولم46مدـةمطدؼة،متؾؿلان) .م
ال ممتـؾ مػذه ماظعؼؾة ماظقحقدة مظؾقرذة ميف موجف محاعؾل ماظشفادات ماظذؼـ مؼػؿؼدونم
ظؾؿفربة ،مبؾ مػـاك مأؼضا ماظؿؿـالت ماظلؾؾقة ماظيت متشؽؾت محقل مطػاءات محاعؾلم
اظشفاداتماٌفـقة.مؼرىمبعضماٌشرصنيمسؾكماظؿقزقػميفماظقرذاتمأنماظؿؽقؼـ ماظذؼـم
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زمصؾمسؾقفماظشؾابمشريمطافمومؼعؿؼدونمأنمعراطزماظؿؽقؼـماٌفينممتـحماظشفادةموالم
تقصرماظؽػاءةماٌطؾقبةمظؾعؿؾ،مظذاممصاظقرذةمػلماظػضاءماٌـاظلمالطؿلابماٌفاراتموظقسم
اٌرطز مألغفا متضؿـ ماالغؿؼال ماظؿدررمل معـ موضعقات معفـقة مو مطػاءات مععقـة مإشمم
وضعقاتمجدؼدةمومؼؿؿمذظؽممبراصؼة معـظقعةماالسرتاف معـمررفماظـظراءمأومعـمررفم
اٌلمول ماٌؾاذر مسؾك ماظقرذة ،مصال مميؽـ ماظؼؾقل م– محلب ماظعدؼد معـ ماٌؼاوظنيم
اٌؾققثني -مبؽػاءةمبـّاءمدومنامعرورهمسؾكمعـصبمعلاسدمبـاء.ماظؿصرؼحماظؿاظلمألحدم
اٌؼاوظنيمؼقضحمذظؽ:مم م

"معامػلماٌدةماٌكصصمظؿؽقؼـمػمالء،مسام؟مساممومغصػ؟مػذامشريمطاف.مضؾؾمأنم
تصؾحمبـّاءمرمبمأنمتؽقنمعلاسدامظفمحؿكمتؽؿلبمأدادقاتماٌفـةم"(معؼاول،م39م
دـة،مامياعةمتؾؿلان) .م

ؿنذؿـطقذاؾؽػاءاتذإىلذؿـطقذاؾػاعؾقة م

ؼصعب مهدؼدمععـكمواضح مظؾؽػاءةممغظرامظؿعددماظؿعارؼػ،مومميؽـماظعقدةمػـامٌام
ؼراه م J-P. Laurencinو  ،)1999( M.Sonzogniإذمؼربطاغف م"مبـؿطماظؿـظقؿ ماظذيم
ؼراػـمسؾكماظؿعؾؿماظػرديموماىؿاسلميفماٌمدلة،موماظذيمميـؾمودقؾةمظؾؿؼؾقؾمعـم
ػقاعشماظشؽماٌرتؾطةمبلريمسؿؾقاتماالغؿاج".م م
تؾني ماظدرادة ماٌقداغقة مأن مدقق ماظعؿؾ ميف مضطاع ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة ميفم
اظقالؼاتماظـالثماظيتمعلفاماظؿقؼقؼمػلمدققمظؾؽػاءاتمومظقسمدقضامظؾشفادات،مإذم
أنماهلاجسماألطربمظؾؿؼاوظنيمؼؽؿـميفمحبثمسـماظػاسؾقةماإلغؿاجقةمومبلضؾممثـ،مظذام
ميؽـماظؼقلمأن ماظلققماظطؾبمسؾكماظقدماظعاعؾةميفمجمالماظؾـاء ماألذغالماظعؿقعقةمػقم
دققم ؼقظلمأػؿقة مجملؿقعمطػاءاتماظػردمومظقسمصؼطمععارصفماًاصة ماظيتماطؿلؾفام
واظيتمحصؾفامسؾقفامعـمخاللماظشفادةمأؼامطانمغقسفا .م
ؼلفؾ مسؾك ماظؿؽقؼـ ماٌفين ميف مجمال ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة ماظؽـري معـم
اظعققب،مالدقؿامتؾؽماٌؿعؾؼةمباظػفقةمبنيماظقدماظعاعؾةماٌؿقصرةم(اٌشؽّؾةمعـمخررملمم
عراطزماظؿؽقؼـماٌفين) مومتؾؽماظيتمتطؾؾفامعؼاوالتماظؾـاء،مصاظشؾابماظذؼـمادؿػادوام
عـمتؽقؼـمومهصؾقامسؾكمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةمؼلتقنمإشممدققماظعؿؾمومظؽـمؼػؿؼدونم
إشمماظؼدراتماظيتمتلؿحمهلؿمباالغدعاجميفمصرقماظعؿؾ.متلؿحمػذهماظػفقةمبؿلؾقطماظضقءم
سؾك معلموظقة ماظؿؽقؼـ ماظذي مؼـؿفل مسؿقعا مبؿلؾقؿ مذفادة ماظؽػاءة معفؿا مطاغتم
اظـؼائص،مو مميؽـ ماظؼقلمأن محاظةماٌػارضةمبنيم"خطابمحقلماظشفادة" موم"خطابم
حقل ماظؽػاءة ماظعؿؾقة" مؼؽاد مؼؽقن مخطاب ماظؿفؿ ماٌؿؾادظة مبني معـظقعؿني مؼػرتض مأنم
تؽقغامعؿؽاعؾؿنيم(عـظقعةماظؿؽقؼـمومعـظقعةماظؿشغقؾ) .م
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تؼؿضل ماظؿؼاظقدمحلبممتـالتماٌؼاوظني موماٌلموظنيماظيتمتردكتميفمػذاماظؼطاعم
وماظيتمأصؾقتمتظفرمطؿلؾؿات مأنمؼؽقنماظؿؽقؼـميفمعـؾ معفـم"اظؾـاءموماالمسـتم
اٌلؾح"م عـمخاللماالحؿؽاكماٌؾاذرمععمذويماًربةميفماظقرذة.مومرمدمػذاماٌـطؼمعام
ؼربره مسؿؾقا مسـدػؿ ،مصؿفـ ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة متعؿؿد مأدادا مسؾك ماظعؿؾم
اظقدوي،موممتارسمسادةمخارجمعراطزماظؿؽقؼـ ،مومالمميؽـمحصرػاميفمتؽقؼـمغظريم
سمؿزلميفمتعؾقؿمعدردل،مصاظقرذةمتؿلؿمبؿـقعماٌفـمومتؾاؼـمرؾؾاتماالناز،مومهلذام
ؼؿطؾبمأنمؼؽقنماظؿؽقؼـمعؾاذرةميفماٌقدان.ماغطالضامعـمػذهماٌلؾؿاتمؼصؾحمماظؿشغقؾم
يفماظقرذةمحلؾفؿمعللظةمعفارات مومظقسمعللظةمذفادات،مومالمميؽـمظعؿالماظؾـاءم
واألذغالمهصقؾمػذهماٌفاراتمومتطقؼرػامإالمعـمخاللماظؿلضؾؿمععماحملقطماظؿؼينم
واظؿـظقؿل،ميفمحنيمؼؾؼكمتؼدؼرمٌدىماظؽػاءةماٌؽؿلؾةمعللظةمداخؾقةمظؾقرذة،مصاٌفارةم
وصؼا مٌا مػق معؿداول ميف مػذا ماحملقط ماٌفين مػل معدى ماظؼدرة مايؼقؼقة مسؾك ماالناز.م
اٌػارضات متؽاد متؽقن مبقـة مبني معلؾؿات ماٌؼاوظني ،ماألدوار ماٌلطرة مٌراطز ماظؿؽقؼـم
اٌفينموماالخؿقاراتمسؾكمرؾبماظؿؽقؼـميفمعقدانم"اظؾـاءمواالمسـتماٌلؾح".م ذ

اؾدورذاؾتـظقؿيذؾؾوؽاؾةذاحملؾقةذؾؾتشغقلذاؾقدذاؾعاؿؾةذحملذتداؤل م
ضؾؾماًقضميفماظؿقؼقؼ،مطـامضدماصرتضـامبلنمػذهماظقطاالتماحملؾقةمظؾؿشغقؾمػلم
عمدلاتمتقصرماٌعؾقعاتمحقلمسروضماظعؿؾمومتضؿـماظؿـلقؼمبني ماظعرضموماظطؾبم
سـ ماظقد ماظعاعؾة مو مذظؽ موصؼا مظؾـصقص ماٌلرية مو ماحملددة مٌفام مػذا ماىفاز ،مظؽـم
اظؿقؼقؼماٌقداغلميفمإحدىماظقطاالتمبنيمبعضمعظاػرماًؾؾ،مصاٌؼابؾةماظيتمأجرؼتم
عع ماٌلمول مسؾك ماظقطاظة ممل متلؿح م مبؿقصقؾ ماٌعطقات ماٌطؾقبة محقل مسدد مراظيبم
اظعؿؾميفمعقدانماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة.مإذامطاغتماٌعطقاتمشريمعؿقصرةمأغقاميفمػذهم
اظقطاظةمصؽقػمبنعؽاغفامأنمتؽقنمعلاسدةمسؾكمتقصريماٌعطقاتمظؾؿؼاوظنيماظراشؾنيميفم
ايصقلمحاجؿفؿمعـماظقدماظعاعؾةمخصقصامإذامسؾؿـامأنمسؿؾقةماالغؿظارمعؽؾػةمباظـلؾةم
ظؾقرذة،مومتلؿحمهلؿميفماظقضتمغػلفمباختاذػامسذرامظؿفاوزماظقطاظة.م م
بقـتمهؾقؾمعضاعنيمخطاباتماٌؼاوظنيموماٌلموظنيماٌؾاذرؼـمسؾكمورذاتماظؾـاءم
وماألذغالماظعؿقعقةمأنم ماظطؾؾاتماظيتمتؼدعقامبفامظؾقطاظةميفمشاظبماألحقانمالمتػضلمم
إشممتقزقػمسؿالمباضرتاحمعـمػذاماىفاز،مظذامصفؿمؼػضؾقنماظطرؼؼةماظعؽلقةماٌؿؿـؾةم
يفماظؿقزقػماٌؾاذرمسؾكمأبقابماظقرذاتمثؿماظؿصرؼحمبذظؽمسـدموطاالتماظؿشغقؾ.مم م
ؼمطدمظـامأحدماٌؼاوظني مذظؽمضائال":مغؼدممظؾقطاظةمرؾؾاتـامومظؽـميفماٌؼابؾ مغقزػم
عؾاذرة ميف ماظقرذة مو مغعؾؿ مػذه ماألخرية مباظعؿؾقة" (عشرف مسؾك مورذة م 53مدـة،م
إمياعة،متؾؿلان).م م
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المؼلريمػذاماألعرمسؾكمطاصةماٌؼاوظني،مصاظؾؼقةمعـفؿمتقزػماظعؿالماظذؼـمؼلتقنم
إشمماظقرذةمدونماٌرورمسربماظقطاظةمأومحؿكمإسالعفامبذظؽ ،مومػـاكمعـمبنيماٌؼاوظنيم
عـمؼرىمأنماظؼدوممعؾاذرةمإشمماظقرذةمتعؾريمطافمسـمحاجةمظؾعؿؾمومػذامؼعينمأنم
اظعاعؾمدقؽقنمأطـرماظؿزاعامبشغؾف.م م
ؼصرح مأحد ماٌؼاوظني مضائال ":ممل ماتصؾ مأبدا مباظقطاظة ماحملؾقة مظؾؿشغقؾ ،مأوزػم
عؾاذرةميفماظقرذة.مسـدعامؼلتلمذكصامبرجؾقفمإشمماظقرذةم،مصذظؽمؼعـبمأغفمحباجةم
ظؾعؿؾمومذظؽمتعؾريمسـماظؿزاعفم"مم(عؼاولم46مدـة،ماظؽدؼة،متؾؿلان).م ذ

ادلخططذ5ذ:ذررقذاحلصولذعؾىذاؾعؿل ذ
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ادلصدر:ذحتؼققذؽرادك،ذ .2009ذ

متؿؾؽماظقطاظةماحملؾقةمظؾؿشغقؾماظصػةماظؼاغقغقةماظيتمختقلمهلامصالحقةمتلقريم
اظقد ماظعاعؾة مظؽـ متؾؼك مػذه ماظصالحقة مصقرؼة مصؼط مغظرا مظـؼص ماظقدائؾ مو مالدقؿام
اآلظقاتماظؽػقؾةماظيتمتلؿحمهلامباظؿدخؾماظػعّالميفمدققماظعؿؾ.م م
إذامطاغت مغؿائجماظؿقؼقؼميفماظقالؼاتماظـالثمضدمبقـت مبلنمضطاعماظؾـاءموماألذغالم
اظعؿقعقةمالمؼقزػمدقىمؼد مساعؾةمضؽقؾةمبػعؾمتدخؾمػذهماظقطاالت مصننمذظؽمػقم
اغعؽاس مظصقرة معفـة ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة ماظيت متؿؼادؿ مععاٌفا مظقس مصؼط مععم
عمدلاتماظؿؽقؼـماٌفينموماٌؼاوالتمبؾمؼؿعدىمذظؽمإشمماٌمدلةماٌؽؾػةمباىؿعمبنيم
سروضمومرؾؾاتماظعؿؾ.مومإذامطانماظشائعميفماظؿقزقػميفمػذاماظؼطاعمػقم"ماظؿقجفم
عؾاذرمإشممورذاتماظؿشغقؾ"مأوم"مذؾؽةماظعالضاتماٌكؿؾػة"مصذظؽمأؼضامػقماغعؽاسم
ظؾصقرةماظلؾؾقةمٌفـةماظؾـاء،معفـةمالمتضؿـمعلارامعفـقامعؿطقرا،مال متضؿـم"ذفرؼة"م
علؿؼرة،معفـةمهقؾمإشمماهلشاذةماالجؿؿاسقةمأطـرمممامهقؾمإشممشريمذظؽمومعفـةمالم
تؾؼكماالسرتافماالجؿؿاسلمومعفـةمزرصقةمٌقاجفةماياجةماظظرصقة.م م
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ؿرؽزذاؾدراداتذوذاؾبحثذحولذادلفنذوذاؾؽػاءات ذ:CERPECمخمؾّػاتذ
اؾؼطقعة م
أعاممحاظةماالخؿاللمبنيماظعرضموماظطؾبمسؾكماظؿؽقؼـميفمعقدانم"اظؾـاءمواالمسـتم
اٌلؾح"مومأعاممحاظةماظؿشؽقؽميفماظؽػاءةماٌفـقةمياعؾلماظشفاداتميفمػذاماجملالم
تصؾح ماٌفام ماٌلـدة مٌرطز ماظدرادات مو ماظؾقث محقل ماٌفـ مو ماظؽػاءات مذات مأػؿقةم
باظغة،مخصقصامسـدعامؼؿعؾؼماألعرممبؿابعةماإلدعاجماٌفينمًررملمعراطزماظؿؽقؼـميفم
اظظروفماظراػـة.م م
عـ مذلن ماظؿؼارؼر ماظيت متؼدعفا مػذه ماٌمدلة مأن متعؽس ماظصعقبات ماظيت متقاجفم
اظشؾابمخاللمتقزقػفؿميفمخمؿؾػماظقرذات،مطؿامميؽـفامأنمتلاسدمسؾكمإسادةماظـظرم
يف محمؿقى ماظؿؽقؼـ مو مإسادة متؽققػف ماغطالضا معـ ماٌفارات ماظيت مؼطؾؾفا ماٌؼاوظقن مممام
ؼلؿحمبؿؾؾقةمرؾبمؼمطدمبادؿؿرارمسـمحاجؿفمظؾقدماظعاعؾةماظؽػمة.م م
أزفر ماظؿقؼقؼ معـ مخالل متصرزمات معلموظني مسؾك معلؿقى معراطز ماظؿؽقؼـ مسـم
وجقد مذؾف مضطقعة مبني معقدان ماظؿؽقؼـ مو معرطز ماظدرادات مو ماظؾقث محقل ماٌفـم
واظؽػاءات ،مطؿا مبقّـ ماظؿقؼقؼ مسـ محاجة معراطز ماظؿؽقؼـ ماٌفين مظؿؼققؿ مدصعاتم
اٌرتبصنيماٌؿكرجنيمدقاءمعـمأجؾمإسادةماظـظرميفمبراعجماظؿؽقؼـ،مدقاءمعـمأجؾم
هقؼؾ متصـقػ ماظؿؽقؼـ معـ مإضاعل مإشم ممتفقين مأو معـ مأجؾ مععرصة معقارـ ماًؾؾم
وأدؾابموجقدماألحؽامماظلؾؾقةماظيتممتسممبصداضقةمذفادةماظؽػاءةماٌفـقةم.م م
ؼصرحماٌلمولماظؾقداشقجلممبرطزماظؽرعة،موػران مضائالم":مهؼقؼاتمCERPECم
ملمتعدممعقجقدمحاظقا.مالممنؾؽمأيمععؾقعاتمسـمسددماًررمنيماظذؼـماغدجمقاميفم
ايقاةماٌفـقة" .م
المتلريمػذهماياظةمسؾكموالؼةمبعقـفامصقلب،مصػلمطؾماٌقاضعمسربماظقالؼاتم
اظيت معلفا ماظؾقث ،متؿؽرر ماظؿصرزمات مغػلفا .مؼمطد معلمول مبقداشقجل ميف معرطزم
تؽقؼـمبؿؾؿلانماظؿصرزماتمغػلفا،مإذمؼؼقل:

" مظقلت مظدؼـا مأي مصؽرة مسـ ماغدعاج ماًررمني ،مؼؾعث مظـا مCERPECم
دـقؼامبادؿؿاراتمومظؽـمظقلتمػـاكمأيمعؿابعة،مصؿؽؿبماالدؿؼؾالمػقم
اظذيمؼقجدميفمسالضةمععمػذهماٌمدلةمم(ومظؽـمبنعؽاغلمأنمأجقؾؽ،مالم
أعؾؽمأيمععؾقعةمسـمعصريماٌرتبصني،متؽؿـماٌشؽؾةميفمأنماظعالضةمتـؼطعم
بقــامومبنيماٌرتبصمبعدمغفاؼةمصرتةماظؿؽقؼـ"م(سنيماظدصؾة،متؾؿلانم .)2م

تعؿّؼمػذهماظؼطقعةماظػفقةمصقؿامسمصماظؿـلقؼ،مومؼصؾحماغلقابماٌعؾقعات مبنيم
اظؼطاسنيمغاذرامأطـرمصلطـر،مصاالػؿؿامممبلؿؼؾؾماٌرتبصنيمومعشؽاهلؿمواهمدققماظعؿؾم
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وميفمورذاتماظشغؾمؼلؿحمظقس مصؼطممبراصؼةمػمالءماظشؾاب مومإمنا مبؿعدؼؾماظرباعجم
واظؿكطقط مظؿؽقؼـ مؼؿـادب معع معؿطؾؾات مضطاع ماظؾـاء مو ماظؿشغقؾ مصقؿا مسمص ماظقدم
اظعاعؾة.م م
عامؼـؾغلماإلذارةمإظقفمعـمخاللمدؾلؾةماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععمسؿّالميفمضطاعم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةمػقمحاظةماظرشؾةميفماًروجمعـمزرفماظعؿؾميفمضطاعمغػلفم
خصقصامسـدعامتصؾحمإعؽاغقةمايصقلمسؾكمايؼققماالجؿؿاسقةمظؾعؿؾمعـؾماظضؿانم
االجؿؿاسلمشريمعؿقصرةمظػائدةمطؾمسؿّالماظقرذة،مطؿامأنمرؾقعةماظعؿؾميفماظؼطاعمغػلفم
اظيت متؿلثر مباٌؿغريات ماظطؾقعقة معـؾ ماألعطار مرشؿ متقصر معـظقعة ماظضؿان ماالجؿؿاسلم
اظذي مؼؽػؾمدصعماألجقرميفمحاظةماظؿقضػ،مأومعؿغرياتماألزعاتماٌاظقةماظيتمميؽـمأنم
تعاغل معـفاماٌؼاوالتمالمهقؾمإشممإعؽاغقةماظؿقاجد معفـماظؾـاء موماألذغالماظعؿقعقةم
ضؿـمعـظقعةماظعؿؾماظـؿطلماظيتمميـؾماظؼطاعماظعامممنقذجامععقارؼامظؾؿؼارغةمباظـلؾةم
هلمالءماظعؿّال .م
ظؼدمبقـتماظدرادةمأنم % 75,59معـماظعؿال ماٌؾققثني مؼػضؾقن ماظعؿؾميفماظؼطاعم
اظعؿقعل،مبقـؿامؼلعؾم % 19,94عـفؿمصؼطماظعؿؾميلابف ماًاص،ميفمحني مملمؼعربم
دقىم %23, 87عـماظعؿالم ماٌلؿفقبنيمسـمرضاػؿمباظعؿؾمظدىماٌؼاوظنيماًقاص.م
تقحل متصرزماتماظعؿالماٌلؿفقبنيمأنمسالضات ماظعؿؾ مبنيماظعؿالموماٌؼاوظنيمػلم
سالضةمأذاتقةمحمؽقعةمباٌـػعةماٌمضؿةمومضائؿةمسؾكمعدىمأػؿقةماألجرماظشفريماظذيم
ؼؾيب ماحؿقاجات مآغقة مظؾعاعؾ ميف مزرف مراػـ ،مو مػذه ماظظرصقة ماظيت مهؽؿ ماظعالضةم
سالضات ماظعؿؾ مػل ماظيت متؼػ مضد متقاجد ماظرشؾة مظدى ماظعؿال مٌقاصؾة معشقار معفينم
رقؼؾماٌدى مومتؼػمسائؼامأعاممإعؽاغقةمتؽقنممنقذجمعـماٌفـمرمؾبمراظيبماظؿؽقؼـم
واظشغؾمععا.م م
إن معقاضػ ماظعؿال معـ ماظعؿؾ مسـد ماًقاص ميف مضطاع ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقةمم
ووجقد متراتؾقة ميف ماظؿػضقالت معا مبني ماظـشاط ميف ماظؼطاع ماظعام مو ماظـشاط ميف ماظؼطاعم
اًاص ماظيتمؼعربميفمشاظبماألحقانمسـمحاظةماظالدؿؼرارميفماٌلاراتماٌفـقةمومسـم
حاظة مادؿؼرار معؼاوالت ماظؾـاء مغػلفا مػل ماظيت متعقؼ متؾؾقر مصقرة ماجؿؿاسقة مإرمابقةم
ٌفـم"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح"مومػلماظيتمتعقؼمإسادةمتـؿقـفا .م

خالصة ذ
أعام مػذه ماالخؿالالت مبني مضطاع ماظؿؽقؼـ مو ماظشغؾ مرمدر معلاءظة ماظلقاداتم
اظعؿقعقة ،مصػل ماظقضت ماظذي متـار مصقف مضضقة مبطاظة ماظشؾاب م(خصقصا ماظػؽة ماظعؿرؼةم
 09-56مدـة)م ػـاكمضطاساتمتشؿؽلمعـمغدرةميفماظقدماظعاعؾةماٌمػؾة.مؼطرحماٌشؽؾم
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بشؽؾ مخاص ميف مضطاع ماظؾـاء مو ماألذغال ماظعؿقعقة مأؼـ مؼؿضح مشقاب ماظؿؽاعؾ مبنيم
اظؿؽقؼـموماظؿكصصاتماٌكؿؾػةمهلذاماظؼطاعمومؼؿضحمشقابمادرتاتقفقةمواضقةماٌعاملم
بنيمراظيبماظقدماظعاعؾة،مسارضلماظقدماظعاعؾةمومعمدلاتماظؿؽقؼـماٌفين،مومإذامطاغتم
بعض ماظؿكصصات ميف ماظؿؽقؼـ ماٌفين متعرف مإضؾاال مطؾري معـ محقث ماظطؾب مسؾقفا،م
صفـاكمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمعفـمأخرىمالموؾبممتاعاماظشؾاب.محاظة معفـماظؾـاءم
واألذغالماظعؿقعقةماظيتمتـريمغػقرماظشؾابمبشؽؾمساممػلمحاظةممنقذجقةمتػؿحماجملالم
ظؾؾقثميفماظصقرماالجؿؿاسقةموماظؿؿـالتماظيتمزمؿؾفاماجملؿؿعمحقلمػذهماٌفـ.م م
ؼعابمسؾكماظؿؽقؼـماٌفينميفمعقدانماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةموجقدماظػفقةمبنيم
اظقدماظعاعؾةماٌؿقصرةموماظقدماظعاعؾةماٌطؾقبةمعـمضؾؾماٌؼاوالت،مومضدمزادمعـمتعؿقؼمػذهم
اظػفقةمضدومماظشؾابماٌؿكرجنيمعـمعراطزماظؿؽقؼـموماياعؾنيمظؾشفاداتموماظذؼـ م-م
حلب متصرزمات ماٌؼاوظني مو ماٌشرصني مسؾك ماظقرذات -م مال مميؿؾؽقن ماٌفارات ماظيتم
تلؿحمهلؿمباالغدعاجممعؾاذرةميفماظعؿؾمضؿـمختصصفؿ،مومػذا ميفمزؾمشقابمآظقاتم
اٌؿابعة مو ماٌراصؼة ماظيت مبنعؽاغفا مأن متلفؾ ماألعر مظالغدعاج ماٌفين مًررمل معراطزم
اظؿؽقؼـ ،مطؿا مؼعاب مسؾك ماٌمدلات ماًاصة مسدم موجقد مادؿؼرار ميف ماظـشاط مؼضؿـم
صمؾةمايؼققماالجؿؿاسقةموماٌفـقةماظيتمؼقصرػاماظؼطاعماظعام .م
تؿقضػمبؾقرةمدقادةمسؿقعقةمغاجعةمسؾكمعدىماظؼدرةمسؾكمهصقؾماظؽؿماظؽايفمعـم
اٌعؾقعاتماٌؿعؾؼة مبؼطاعماظؿؽقؼـمومضطاعماظشغؾ،مومػذامعـمذلغفمأنمؼلؿحمبؿؾؾقةم
حاجقات ماألصراد مو ماٌمدلات مسؾك محد مدقاء ،مظذا مصاظقضقف مسؾك ماٌفـ ماٌقجقدة،م
رؾؾات ماٌمدلاتمسؾكماظؽػاءاتمومرؾؾات ماظشؾابمسؾكماظؿؽقؼـمعـمذؽـفمأنمؼؾنيم
عدىماظؿػاوتماٌقجقدةموماياصؾةمبنيماظعـاصرماٌمثرةميفماظعالضةمتؽقؼـم/متشغقؾ .م
هؿاجمعفـماٌرتؾطةمبـ"اظؾـاءموماالمسـتماٌلؾح" مإشممدراداتمأخرى مظؾقصقلمإشمم
اظؽشػ مسـ متؾؽ ماظصقرة ماظلؾؾقة ماظيت ماظؿصؼت مبفذه ماٌفـ مخصقصا ميف ماظؼطاعم
اًاص ،مو مضد متؽقن متؾؽ ماظصقر مأحد ماٌعقضات ماالدادقة ماظيت متؼػ مأعام مجفقدم
اظلقادقاتماظعؿقعقةمظؾؿؽقؼـمومظؾؿشغقؾ.مإنمحاظةماظعزوفمسـممماردةمعفـماٌرتؾطةم
باظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةميفمزؾمارتػاعمغلؾةمبطاظةماظشؾابم(م – 56م 09دـة)مػلم
ذؽؾمعـمأذؽالماٌػارضاتماظيتممتقزمحاظةماظػارقمبنيمعامتطؿحمظفماظلقاداتماظعؿقعقةم
ظؾؿشغقؾموماظؿؽقؼـمومعامتطؿحمظفماظػؽةماظطاظؾةمظؾشغؾ،مومعامتطؾؾفماٌؼاوالت.
مترمجةذوذتصرّف:ذجمافديذؿصطػىذوذـوّارذػؤاد ذ
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