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ماظؿؽوؼنماإلغشؼاضيمإلراراتماظصـاسةماىزائرؼةم

م*سؾيممسوك

ماٌؼـدعـة:

ظؼدمضررماظػعؾماالضؿصوديماظدوالتلمظؾؿمدليماظصـوسقيماظعؿقعقيماىزائرؼيم
مأدائفوم مذروط متقصرل مدون ماإلغؿوج، مطقزقػي معؿـوضضي، مأدوار مبعدة اظؼقوم

مسـمماٌقضقسقي، ماٌقروثي ماالجؿؿوسقي مواألدوار ماٌؽوغوت مترتقى مإسودة ودور
ماإلؼدؼقظقجلم مواٌـظقر متؿقاصؼ مجدؼدة مأخرى موإضوعي ماظؽقظقغقوظقي، ايؼؾي
ماظػروضوتم ماالسؿؾور مؼب مأخذ مدون مػذا ماظؿصـقع، معلور مبداؼي مسـد اٌفقؿـ

ولمزبؿؾػمواٌلوصوتماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيماٌؿفذرةمبؼوؼوػومؼبمدقؽقظقجقوموأصع
 CHAMPطقؼـلماجؿـؿـاسـيمجـدؼدماظػوسؾنيمؼبماٌمدليماظصـوسقيماظعؿقعقي،م

SOCIALمواظذيمؼشؽؾمبدورهماعؿدادامظؾقؼؾماالجؿؿوسلماظؽؾل،محقٌمؼدورم،
مصقفماظصراعمعـمأجؾماشلقؿـيمسؾكمماٌقاردماٌؿوحيمواظؿؿقضعموطلىماظـػقذ.

ماظؼقؿلماظرذقدمخؾالمإنماظػعؾماظدوالتلماظذلاتيبماظؼصديمخؾؼمؼبماظـظ وم
مظؾؿمدليم ماٌـطؼقي ماالجؿؿوسقي ماظذلاتؾوت مؼب مإغؽلورا مسـف مإنر وتشقؼفو

أطـرمعـمم)اظؼؾقؾةماىفة،ماظّلقاديم...(اظصـوسقيموخؾؼموالءاتمشرلمعـطؼقيم
مسؾكمذاتم معـغؾؼي ماغشؼوضقي مأضؾقوتماجؿؿوسقي مذظؽماالغؽلور مأصرز مظؼد ذظؽ،

مدقدققمثؼوصقي.

                                                           
*
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اظذيمضوعًمبفماظػؽيماالجؿؿوسقيماٌفقؿـيممشريماظلوي()ؼؾدومأنماظؿصـقعم
م ماىزائريسؾك ماالجؿؿاسي مؼعدلمايؼل مذرسقؿفو، مظؿدلؼر مواظذيمادؿغؾؿف ،

م موممـوردـوتفـو متػؽرلػو مسؾك ماظصـاسقة( مضؾل مظؾدالالتم)اٌا متصـقػفو ؼب
موترتقؾفوماٌـطؼل.

مظؾلؾطةم واٌواردمظؼدموػؾْتماٌصاغعمظإلراراتمعؼابلمادؿؿرارماحؿؽارػا
صؽةماإلراراتماظصـاسقةموعـمػذهماٌػورضيماإلذؽوظقيمأثورموضعمماٌرتؾطةمبفا
معلؿقىمماىزائرؼة مسؾك مظقس ماإلذؽوظقي، ماألدؽؾي معـ معؿـوػقي مال دؾلؾي

ماعؿدتمإظبمصعقديم ماظصـوسلمصقلىمبؾ اظلودقوظوجقامايؼؾماالجؿؿوسل
ممواألغرتبوظوجقاماظصـاسقة.

أنمصؽيمإروراتماظصـوسيماىزائرؼيمالمدبضعممصؼدمبوتمواضحمظؾقػؾيماألوظب
مسـدمعـقالتفومؼبماظدولماظصـوسقي.مذمبماظصـاسةظؽـرلمعـمعؼوؼقسم

مؼعينموثاغقا مذاتمتؽقؼـماجؿؿوسلمواضؿصوديمعؿكؾػمطؾًقو،موػذا ،مأغفو
مأنمدورػوماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمواظلقودلمطبؿؾػممتوًعو.

موثاظـا موغظرؼي مسؿؾقي مظؼضوؼو متؿصدى مأغفو محصقؾيم، مػل ممتوعو، جدؼدة
مسصرماظعقٌيموعومصققماإلضؾقؿقيماظقرـقي.

ماظؼقىم مأن ماظلقودل، ماىزائري ماجملؿؿع متطقر مؼب ماٌػورضوتماظؾورزة وعـ
ماظعؿؾقيماٌؿقرطيمػلمذاتفوم ماًوصيمظؾظقاػر ماظيتمتصقغمتػلرلاتفو واظعـوصر

متـؿؼ ؾمأجزاءماظيتمدبططمظعؿؾقوتماظؿقركمواظؿغقرلمبطرقمسشقائقيمأوال،مثؿ
ماألوظبم متػلرلاتفو مأن مظذظؽمند موضقؼي، مثوغقي معقاضع مإظب مصشقؽو مذقؽو عـفو،
ظؾظقاػرمتـطقيمسؾكمذلءمعـماظؿدلؼرماظالحؼمظلقودوتمدوبؼي.موعـمثؿمندم
مميؽـم ماىزائرؼي ماظصـوسي مإرورات مصؽي مظدور متػلرلؼي مععطقوت مإزاء أغػلـو

متصـقػفومإظبمصـػني:

ماظماألول: ماظؿؼؾقدؼي مثؼوصيماٌعطقوت مإشـوء مسؾك مضودرة مشرل مزاظً مال يت
االغؿؿوءمإظبمصؽيمإروراتماظصـوسيماىزائرؼي،مواظـوتٍماظؾورزمظذظؽمػقمحصقلم

ماالغػصولماظطؾقعلمبنيماظـظرؼيمواظعؿؾ.
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مأومماظـاغي: مغشقء، مدور مؼب مزاظً مال ماظػؽي مػذه مأن مايدؼـي، اٌعطقوت
وتػلرلمغفوئقنيمظػؽيممتطقر،مأوماغؿؼول،مصقمديمذظؽمإظبمادؿقوظيمإسطوءمصفؿ

مإروراتماظصـوسيماىزائرؼي.

مأوالم:مصـيمإذؽـاظـقةماظػـفم

إنماظؾقظيماظؿورطبقيماظيتمزفرمصقفوماظؿصـقعمؼبمأوربو،مجوءمغؿقفيمظؿؾؽم
مسؿؾقوتم محقل مبوجملؿؿع ماألصراد مصقفو مأغصفر ماظيت ماالجؿؿوسقي اظدؼـوعقؽقي

مربددةمبوووهمأػدافمربددةمبدضي.

ضعمإلرادةماظؿػؽرلماٌلؿؼؾمأومذاكماظؿشؽقؾماٌؾقًمأومػذهماظعؿؾقيمملمدب

مإغؿوجم اٌلؾؼ،مبؾمطوغًمسؾورةمسـمحصقؾيمظعؿؾقوتماجؿؿوسقيمتؾؼوئقي،مإغفو

م1.ذبؿؿعمبؽوعؾفموملمتلتمعـمإرادةمذظؽماٌكطط

إنمسؿؾقيماظّؿصـقعماظيتمزفرتمؼبماظرأزلوظقوتماظؽالدقؽقيمأومايدؼـيمالم

ممنوذ مإظبمعللظي مرّدػو مسـمميؽـ مسؾورة ممتـالتموظقلًمأؼضو متؼـقوتمأو مأو ج

)غؼصميفمغلؼمعـماٌقضقسوتماظيتمتدصعمإظبمتؽوثػمذبؿقسيمعـماظؼضوؼو:م

ماظرأمسال،معفـددون،ماظعاعلماٌؤػل،مدوءماظؿلقريمودوءماظؿكطقطم...(.

إنماظعؿؾقةماظؿصـقعقةمطعؿؾقةمتغقريؼةمتوزفميفمجمؿؿعمععنيمؼؤدؼفام
متص مصاسؾونمحبوزتفم مغلقمعنمأصراد مأيميفمإرار ماظعامل، مسن وراتمحمددة

اٌوضوسات،مؼدخؾونميفمسؿؾقةمتـاصلقةمعنمأجلمإغؿاجمتراتبماجؿؿاسيمسنم
4ررؼقمتغقريمغلقماٌوضوسات

م2

ظؼدمتؾنيمؼبمبعضماظدرادوتمووػؾفومعشؽؾيماظدورماظذيمتؾعؾفمعبوسيمأوم

م مربطفو مدون ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ مععقـي مسالضي مأو مغظوم مأو بوظصقرةمصؽي

                                                           
1 Jean Claude Thoeing : L ère des technocrates,مED. d’organisation, Paris, 1973, P.P. 

58-79.
2 IBID, P.P. 88-102
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م مايوظي، مػذه موؼب ماظطؾؼوت، مبني مظؾعالضي ماٌؤدلةماظؽؾقي مإشم مغـظر صإغـا
م3.اظصـاسقةمسؾىمأغفامغلقميفمحدمذاته

ماظؼطوعم مداخؾ مأو ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ماجؿؿوسقي مصؽي مأي مدرادي إن
اظصـوسلمطؽؾمدونمإبرازمإصرازاتماالحؿؽوكماالجؿؿوسل،مضدمصبعؾـومغؿفوػؾم

ماٌقضػ.موظؽلمغػفؿمعـؾمػذهماٌقاضػ،مصننمذظؽمؼؿطؾىماظعـصرماظدؼـوعلمؼب
صفؿماظطرؼؼيمأوماظقدقؾيماظيتمعـمخالشلومتلؿـدماظعالضوتمواٌعوؼرلماظلوئدةمإظبم
ماظصـوسقيم ماٌمدلي مداخؾ ماٌكؿؾػي ماألرراف مبني متضوربفو مأو ماٌصوحل تقازن

ممماىزائرؼيمعـمجفي،موؼبمإرورماظؼطوعماظصـوسلمبرعؿفمعـمجفيمثوغقي.م

وظؼدمبذظًمجفقدمطؾرلةموعـوضشوتمطـرلةمحقلمػذهماإلذؽوظقيمؼبمايؾؼوتم
أنمذمؾةمإراراتماظصـاسةماآلطودميقيمواٌـظؿوتماظعوعيماظيتمتؽودمتؿػؼمسؾكم

م4.زعرةماجؿؿاسقةمبؾغتمداخلمصماسةمأطربمأسؾىمغلبماظـفاح

دانمم>عـنموأتؾوسفمغلذلجعمجقػرماظـظرؼيماظقزقػقيمم<عقؾز>صؾداؼيمعـم
م.<بؽارلمعاغفاؼممم>عرورامم<قؿونمد

مإظــىمم<باردوغزموطقؾر>مإظـكمجـوغىمشبـىماإلدارةمواظؿــظـقؿ وصـواًل
موػابرعاز> م مسؾىماظـظام،مم<عارطوز مبؿعاونمذرائحماظـكؾةمحػازا اظؼائؾة
إنمػذهماظشرائحمتؿعاونمؼضقػمإظبمػذهماظـظرؼيمتػلرلامؼؼقلمم<عؾقز>ظؽنم

م5فقؿنماٌلقطر.ألنماظـظاممؼصـعفاميفمعوضعماٌ

إظبمأنماظؿغرلاتماظدؼـوعقيمداخؾمم<ENGHLSH أنؾشمم>عـمجفؿفمؼشرلم
م مسالضي مػـو مبوظدؼـوعقي موؼؼصد مأؼضوماظعؾقةاىؿوسوتماالجؿؿوسقي، موبقـفو ،

مطقػقيمتؽقؼـماىؿوسيموطقػقيمأدائفومظقزوئػفو.

مأوم مبـوء مظؿغقرل مواإلجراءاتماظالزعي ماظقدوئؾ مدرادي مإظب طذظؽمؼشرل
مم6ىماىؿوسيمودؾقطفومطفؿوسيموظقسمطلصراد.ترطق

                                                           
3 IBID, P. 107
4 IBID, P. 109
5 Bruno Lussato : Introduction critique aux théoriesمd’organisation, Paris, 1970, P.12.
6 IBID, P. 58. 
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أنمصؽةمإراراتماظصـاسة،مزاػرةماجؿؿاسقةمم<أنؾشمم>وعـمثؿمؼعؿؼدم
مسرضي مععطى موظقلت ممتارسمقة موؼضقػ، مواظػؽاتم )...( ماظطؾؼات إن

متراطمم مخالظه مؼؿم ماظزعن، معن معدة مؼلؿغرق متطور مسرب متؿؽون اظـكؾوؼة
مإشمماظدر موادؿؼرارػا مإشممصػاتماظصػاتم)اظعرضقة(م جةماظيتمتؿقولمصقفا

عالزعةمواظصػاتماظعرضقةمتظفرمغؿقفةمعؤثراتمبقؽقةمواجؿؿاسقةمعؿـوسةم
مضؿنم م)ثاغوؼة( ممتاؼزات مإشم مصؿؤدي معؿؼارب مأو معؿشابه، مودط ميف جدا
مباالدؿؼرارم مععقـة مذروط مزل ميف متأخذ ماٌؿؼاربة ماظؾشرؼة اجملؿوسات

،مإشممحدمصريورتفاممسةمواظؿؾؾورمواظؿالزممععمجمؿوسةمبشرؼةمدونمشريػا
م7خاصةموعقزةمذاتقة

ماجملؿؿعوتم مؼب متظفر ماظيت ماظذاتقي مواٌقزات ماظلؿوت مػذه مطوغً وظؽـ
مصشقؽوم مذقؽو مصنغفو ماألوظب، ماظـشقء معراحؾ مؼب مثوغقؼي ممتوؼزات مذبرد اظؾشرؼي
مجدؼدم مثؼوؼب مغػلل، ماضؿصودي، مذبول مؼب متـشل مسـدعو مسؿقؼو تؽؿلىمروبعو

م8غوذه.

ؼزاتماظراػـيمبنيماظػؽوتماالجؿؿوسقيمممتوؼزاتمتورطبقي،موعـمثؿ،مإنماظؿؿو
مذروطم متقاصر مغؿقفي محدثً مأغفو ممبعـك مبققظقجقي مرؾقعقي موظقلً تؽقؼـقي

معؾؿقديمواضعقيمميؽـمإعبوشلومؼب:

 ماالخؿـالصـوتماالضؿصـودؼـي

 االخؿالصوتماالجؿؿوسقيماظـػلقي 

 االخؿـالصـوتماظــؼـوصـقـي 

 9االخؿـالصـوتماالدؿـراتقفقي 

                                                           
7 IBID, P. 60. 
8 IBID, P. 65.
9 Renaud Sainsaulieu : Les relations de travail à L’usine ED. Organisation, Paris, 

1972, P.P.271-296.
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م:ممخطابماألغرتبوظوجقاماظصـاسقةم-أ

موراػـم مدوبؼ معقؾ مػـوكممثي مأن مإظب ماظصـوسقي مخؾصًماألغذلبقظقجقو ظؼد
مواطؿلوبمأوم ماظؿؿقز مإظب ماجملؿقسوتماظؾشرؼي ظدىماظػؽوتماظيتمتؿشؽؾمعـفو
مميقؾم ماظقاحدة ماٌمدلي مصداخؾ ماظػؽوت. مبؼقي مدون مبفو متؿػرد مصػوت إزفور

معلؿقؼم)اظػاسؾون( مزبؿؾػ مظؿقؼقؼمؼب متطؿح معبوسوت مؼب ماظؿفؿع مإظب وتفؿ
اعؿقوزاتمعودؼيموععـقؼي.مظؽـمػذاماٌقؾمؼؾؼكمؼبمعرحؾيمتورطبقي،موؼبمذروطم

عقحد،مالمؼـػصؾمسـفمبؾمؼرصضمطؾمم)طل(ضؿـمم)خاص(ععقـيمذبردمعقؾم
م10صؽرةمظالغػصول.مإغفمذبردمتـقعم)تؾؼوئل(مععـقيمؼبماٌقزاتماظذاتقيمظؾػؽوت.

ماظؿؿ مػذه متؾدأ معلؿؼؾمثؿ موجقد مبوطؿلوب ماالضؿصودؼي ماٌقارد مؼب وؼزات
وعؿؿقزمبصقرةمواضقي،مسـدعومتدخؾماظػؽوتماٌودؼيمظؾفؿوسيماظقاحدةمؼبمصراعم
داخؾلمسؾكماٌقاردموعصودرماظـروةمواظؿقزؼعوتماىغراصقي،مصقؽقنمذظؽمإؼذاغوم
مظؾصراعم معالزعي مجدؼدة مواجؿؿوسقي مصؽقؼي مسالضوت موزفقر ماظؿفؿع بؿػؽؽ

ماظيتمتـؿؿلماظؿورطب ماىؿوسي مسـ مبعقد مآخر معؽون مإظب م)صؽي( ماغؿؼول مأي ل،
مإظقفو.

وػذامبوظضؾطم)عصدر(مماظؿؿوؼزاتماظػؽقؼيماألوظبمواظعداءاتماظػؽقؼيماظـوعبيم
مسـمصراسوتم موعؿػاسؾة(،م–)اضؿصادؼة معؿداخؾة مبؼائقة تؿققلمماجؿؿاسقة

ماىؿو متؾؽ مأغؿٍ ماظذي مدوبؼف مسـ مطبؿؾػ مجدؼد، مظؿؽقن مإرور مسدلمإظب سي
اظزعـ،مؼـشلمسـمذظؽموضعمجدؼدممتوعو،مروبعفماظعوممخضقعمطؾمصؽيمعـشؼيم
سـماىؿوسيمإظبمعمذراتمخوصيمبفو،متؼررماووهمتؽقؼـفوماظؿورطبلمواظـؼوؼبم
واالجؿؿوسلمؼبماٌراحؾماظلوبؼي،مبؾمضدمؼصؾماألعرمؼبمعرحؾيمععقـيمإظبمحدم

م11صؼدانماالرتؾوطماٌؾوذرماظـؼوؼبمواالجؿؿوسل

                                                           
10 Jean Louis Lemoigne: Les  systèmes de décision dans lesم organisations, ED. PUF, 

Paris, 1974, P.P.240-244.
11 IBID, P.P.245-248
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ماظؿؿوؼزاتماظيتمطوغًمثوغقؼي،مثؿمهقظًمإظبممتوؼزاتمعقضقسقيمإنم ػذه
متلؿؿرم محقٌ معؿؿقز ماجؿؿوسل مغػلل موتؽقؼـ مخوصي مظغي مؼب متؿفؾك رئقلقي

مظػذلةمرقؼؾيمتورطبقو.

مخطابمدودقوظوجقاماظصـاسة:-ب

إنمطؾمدعلموراءماظؿؼلقؿماظعؾؿلمظؾطؾؼوتمؼـؾغلمأنمؼلخذمبعنيماالسؿؾورم

ماظػوسؾني مؼؿقددونمعقضقسقوممطقنماألسضوء مظقمطوغقا ؼبماجملؿؿعمؼظفرونمطؿو

مبـقسنيمعؿؾوؼـنيمعـماًصوئص.

مظإلحصوءم معقضقسل مبؿقزقػ متؿلؾح ماظيت ماظؿلوؼالت مػـوك مجفي، صؿـ

إلضوعيمجداولموتؼلقؿوتمبوٌعـكماإلحصوئلمواالضؿصوديمطذظؽ،موػلماظؿعؾرلم

معـماظطوضيماالجؿؿوسقيم متقزؼعمطؿقيمربدودة بنيمسددمطؾرلماٌؽؿؿمسـمطقػقي

،مأيمعؤذراتمعوضوسقةعـماألصرادماٌؿـوصلني،موػذهماظؽؿقيمهددمعـمخاللم

معـمخاللمخصوئصمعودؼي.

ماظدالالتم مادؿكراج مإظب مترعل ماظيت ماظؿلوؼالت مػـوك مأخرى، مجفي وعـ

مواٌعوغلم ماظدالالت مػذه مررؼؼفو مسـ مؼـؿٍ ماظيت ماظذػـقي ماظعؿؾقوت وإبراز

م12وؼلؿكرجقغفو.

ماأل ماالووه مؼرعل مإدراك مإظب متدرطفممواضعوظب مأن مإظب مدؾقؾ مال عقضقسل

مؼلعكمإظبماظؽشػمسـمضقاغنيمأيمسـمسالضوتمداظي،م ماظعودؼي،مطؿو اظؿفربي

موظؽـفومظقلًمسالئؼمسشقائقي،متربطماألضلوممصقؿومبقـفو.

وإمنوماظؿؿـالتماظيتممماظواضعمأعوماالووهماظـوغل،مصقؿكذمعقضقسومظف،مالم

سوملماجؿؿوسلمؼدركمممواضعؽماظؿؿـالتماظيتمتشؿؾمؼؽقغفوماألسضوءمسـف،متؾ

                                                           
12

Amiti  Etzioni : Les organisations modernes, ED. Duclot, Paris, 1991, 

P.154. 
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م مبقجقد مؼلؾؿ معـ مػـوك موإرادة مطؿؿـؾ ماٌـوظقي ماظػؾلػوت مشرار ممواضعمسؾك

م13اجؿؿوسلمعلؿؼؾمسـموسلماألصرادموإرادتفؿ.

ماالدساءاتم مادرتاتقفقات مصقفا متعؿل ماظيت ماالجؿؿاسقة ماظعواعل إن
مصق مؼؽون مسامل مسن متؼرؼؾقة مصورة متعطقـا ماالجؿؿاسيمواظؿؿاؼزات ماظـظام ه

مظصراعم مممفدة معؤضؿة محصقؾة مطلميظة، معلؿؿر، مخؾق مسؿؾقة مسن اظـاتج
رؾؼيمؼؤولمإشممصراعمترتقبموعواجفةمبنيمادرتاتقفقاتمرعزؼة،مترعيم
إشممتغقريماظوضعمبإدخالمهولمسؾىممتـالتماظوضعمطؿؾكماظيتمترعيمسؾىم

م14دؾقلماٌـالمإشممإغؽارماٌلاصات.

مصوظؿعورضمبني موعـمثؿ، ماظضقؼيمماٌارطلقةماظـظرؼي ماٌقضقسقي ؼبماظصقرة
مؼبمأشؾىماألحقون،موبنيمغظرؼيم اظذيمميقزمم<عاطسمصقربمم>اظيتمتؿكذػو

م ماظـكؾي ماالجؿؿاسقة( مواظيتم)اظطؾؼة معو معـزظي مهؿؾ ماظيت ماجملؿقسي سـ
م.15تؿقددمخبوصقوتمرعزؼيمطؿؾؽماظيتمهددمأدؾقبماظعقش

مأخرىمال ماظؿعورضمؼشؽؾمصقغي مظؾؿعورضمبنيماظـزسيممإنمػذا تؼؾموػؿو
ماٌقضقسقيمواظـزسيماظذاتقي.

مبوظـلؾيم مإال ماظؿؿققز مؼب مووزقػؿف مدوره مؼمدي مال ماظعقشمهدؼدا صلدؾقب
مظألسضوءماٌمػؾنيمظالسذلافمبف.

م مغظرؼي مم>وتظؾ مذدؼدةمم<صقرب معو معؽوغي ماظيتمهؿؾ ماجملؿقسي حقل
اظـظرؼوتماظيتمتدخؾماالضذلابمعـمطؾماظـظرؼوتماظذاتقيمسـماظطؾؼوت،متؾؽم

أدؾقبماظعقشمواظؿؿـالتماظذاتقيمؼبمتشؽؾماظؿؼلقؿوتماالجؿؿوسقي،معـؾؿومػقم
ؼؿفؾكمؼبمطقغفمالمم<صقربمم>،مإالمأنمصضؾم(WARNER)وارغرمايولمسـدم

مأتؾوسفم مو مذراحف مععظؿ مذلن معؿـوصرؼـ مطوغو مظق ماٌقضػنيمطؿو مػذؼـ مإظب ؼـظر

                                                           
13 IBID, P.P. 158-162. 
14 IBID, P. 163. 
15 IBID, P. 169. 
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م معؼقؿو مبقـفؿو مؼمظػ مأغف مبؾ ماٌزدوجماألعرؼؽقني، ماألصؾ معللظي بذظؽ
م16ظؾؿؼلقؿوتماالجؿؿوسقيمسؾكمعقضقسقيماظؿؿوؼزاتماٌودؼيمواظؿؿـالت.

إنمغظرؼيماظـكىماالجؿؿوسقيمعضطرةمألنمتؿفووزماظؿعورضمبنيماظـظرؼوتم
مضوبؾيم معبوسوت موذبرد معؿـوثرة ماظـكىمذبؿقسوت مؼب مترى ماظيت اٌقضقسقي

معؿف معقضقسقي محدود مبقـفو متػصؾ موايصر موبنيمظؾؼقوس ماظقاضع مؼب لدة
اظـظرؼوتماظذاتقيماظيتمتردماظـظومماالجؿؿوسلمإظبمغقعمعـماظؿؼلقؿماالجؿؿوسلم
مبنيم ماألصح مسؾك مأو ماظػردؼي ماظؿؼلقؿوت مبني ماىؿع محصقؾي مؼؽقن اظذي
االدذلاتقفقوتماظـظرؼيماٌؼلِّؿيمواٌؼلؽبََّؿي،مواظيتمؼؼلؿموصؼفوماألسضوءمأغػلفؿم

م17وؼؼلؿقنمشرلػؿ.

مؼرى مجفؿه مم>معن مبوردؼو ماظذيمP.BOURDIEU< بقار ماظؿؿـل مإن ،
ماظؿؿـقلمباٌعـىم ؼؽونمظدىماألصرادمسنموضعفمميفمايؼلماالجؿؿاسيم)وطذا

م مسـد مػو مطؿا مم>اٌلرحي مذظكم GHOFMANشوصؿان مبه مميـؾون اظذي
اظـزوعممHABITUSؼؿوظدمسنمعـظوعةمعنمردومماإلدراكمواظؿؼدؼرم)،ماظوضع(

وظدمبدورػامسنموضعقةمععقـةمهددػاماٌؽاغةماظشكصيماالجؿؿاسي(ماظيتمتؿ
ممممم 18يفمتوزؼعماٌواردماٌادؼة.

:مسؾقـامأنمغرصضماظؼولمبأنماالخؿالصاتمواظػروقمالم<بوردؼومم>وؼؤطدم
متوجد،موظؽنم توجدمإالمظؽونماألسضاءمؼعؿؼدونمأومؼوػؿونمباإلسؿؼادمبأغفا

ماظيت ماٌوضوسقة ماظػروق مأن ماظوضتمذاته ميف مغؼؾل مأن ماٌواردممسؾقـا ميف توجد
ميفماظؿؿـالتم متؿقولمإشمماعؿقازاتمععرتفمبفا مصوائد معن متدره موعا اٌادؼة

م.اظيتمتؽونمظدىماألسضاء

وطؾماخؿالفمأومصرقمععذلفمبف،معؼؾقلمطػرقمعشروع،مؼعؿؾمبػعؾمذظؽم
مطرأزلولمرعزيمطبقلمصضؾماالعؿقوز.

                                                           
16 IBID, P. 179. 
17 W. R. Bion :  Recherche sur les petits groupes, ED. P. U. F., Paris, 1985,  P.P 105-

110. 
18 P. Bourdieu : Capital symbolique et classes sociales, IN, l’Arc N° 72, P.P.12-15. 
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م،موبوظؿوظل،مالموجقدمظؾرأزلولماظرعزي معـمصوئدة ودؾطي،مععمعومطبقظفم
والموجقدمظفمإالمؼبماظعالضيمبنيمعؾؽقوتمعؿؿقزةموممقزة،موبنيمأصرادموعبوسوتم
معـماالسذلافمبؿؾؽماٌؾؽقوتم ممتؽـفو مإدراكموإدراكموتؼدؼر مسؾكمردقم تؿقصر
ماألوضوعم معـ مربقظي موأذؽوال مععدلة، مأدوظقى مجعؾفو مأي مسؾقفو، واظؿعرف

م19مداخؾمسالضوتماظؼقة.

طرعزمعؿؿقز،مؼؾزمموؼؽػلمأنمتدخؾمؼبمسالضيمموظؽلمتعؿؾمممورديمأومعؾؽقي
ععممموردوتمأومعؾؽقوتمميؽـمأنمهؾمربؾفومؼبمسوملماجؿؿوسلمععنيمأيمأنم
تقضعمؼبمسوملمرعزيمعـماٌؿوردوتمواٌؾؽقوتماظيتمتذلجؿماظػروقماالضؿصودؼيم

م20.إظبمسالعوتمممقزة

االجؿؿوسقيموعـمثؿ،مإنماظذلاتؾوتمالمتػلرمطؾقومبوألػؿقيماظقزقػقيمظؾؿقاضعم
مبعضم مصؼط ماإلغؿوجقي، ماظعالضوت مبؿـظقؿ موال ماٌشذلطي، ماظؼقؿ مبذلاتى وال
جقاغىماظذلاتىمميؽـمتػلرلػومبفذاماظؿصقرماظـظريمأومذاك،مصؿػفقمماألػؿقيم
ماٌمدلوت،موحؿكمؼبمػذهم م مإالمؼبمحوظي ماظدضقؼي اظقزقػقيمالمؼؽؿلىمدالظؿف

ذوعؾمأومجزئلمممOrdreاتوبمرايوظي،مالمؼلؿحماٌػفـقمماظقزقػـلمبـقضـعم
مسؾكم ماألحقال مأحلـ مؼب مضودرة ماٌشذلطي مواظؼقؿ ماٌراطز مأو ماٌقاضع جملؿؾ
اإلحوريمبؾعضماظػقارقمبنيماٌـظقعوتماظذلاتؾقي،موأخرلامالمتلؿطقعمسالضوتم

م21اإلغؿوجمأنمهددمراتقبومطؾقومأومجزئقومإالمؼبمأحقالمخوصي.

)اىؿاسات،مطيمواٌـصىمعومبنيموؼبماظقاضع،مظقلًمصقارقماالعؿقوزمواظلؾ
،مدقىمغؿقفيماألغظؿيماالجؿؿوسقي،مورمبومؼؽقنماظػؽات،ماظـكب،ماظطؾؼات(

ماالعؿقوزم مإذ ماظعؿقعقي، مبعض مإدسوء مسؾك ماظؼودر ماظقحقد مػق ماظلقق منقذج
واظدخؾموماظـػقذمواظلؾطي،مػلمسؾكماظدواممعؽوصكتموتعقؼضوتمعؿطوبؼيمععم

مرؾىماجؿؿوسلمععني.

                                                           
19 IBID, P. 16. 
20 IBID, P. 17. 
21 Wright Mills : L’élite de  Pourvoir, ED. Maspero, Paris, 1965, P.125.ممممممم 
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ـقعمؼبماىزائرماظؽقػقيماالدذلاتقفقيمٌعوىيماظؿـوضضمبنيمظؼدمذؽؾماظؿص
م22اظؿؽقؼـماالجؿؿوسلماىزائريموزبوظػوتماظؾـكماالدؿعؿورؼيماظرأزلوظقي.

إنمربووظيمبـوءمضوسدةماضؿصودؼيمورـقيمسصرؼيمتلؿحمبؿطقرمومترطزمذاتلم
ماظعالضوتماظرأزلوظقي ؼعؿدلمأحدماظطؿقحوتماالدذلاتقفقيم،مععموـىمتعؿقؿ

ؾدوظيماظقرـقيمسـدمهؼقؼماالدؿؼاللمعؾوذرة،مإغفمرؿقحمذبزأمبصقرةموادعيمظ
مسؾكمزبؿؾػمترطقؾوتماجملؿؿعماىزائري.

مسؿؾقيم مؼب ماظدوظي مذرسً ماٌففقرة مظؾؿصوغع ماظذاتل ماظؿلقرل معرحؾي صؾعد

ماظعوئدم معـ موجزء ماالدؿعؿوري ماظذلاطؿ مغؿقفي ماظدوظي موضعً مطؿو اظؿلعقؿ،

طقرماالضؿصوديمواضقيماٌعومل،موذظؽمبودؿؽصولمطؾقيماظؾذلوظلمادذلاتقفقيمظؾؿ

مظؽؾم مواٌكطط ماٌلؿؼؾ ماظؿطقر متـػقذ مذظؽ، معؼوبؾ ماظؽقظقغقوظقي، ضقىماإلغؿوج

ماالدؿعؿورؼيم ماظذلطي مطوغً ماظـؼوؼب، ماٌلؿقى مسؾك مأعو ماىزائري. االضؿصود

ضعقػي،مصوظـكؾيماشلزؼؾيمضدماخذلضؿفوماظؿؼلقؿوتماظؾغقؼي،موػلمعؿفوورةمععم

م23ددمعـماألعقنيمعزدوجلماظؾغي.س

مسـم ماٌقروثي ماظـؼوصقي ماظؾـك مهقؼؾ مسوتؼفو مسؾك ماظدوظي مأخذت وضد

االدؿعؿور،موخؾؼمأجفزةمثؼوصقيموأؼدؼقظقجقيمورـقيمجدؼدة.مإنمػذهماظعؿؾقوتم

خؾؼًمتغرلاتمبـققؼيمؼبماجملؿؿعماىزائريمبطرؼؼيمعؾوذرةمأومشرلمعؾوذرة،م

جؿؿوسل،موذظؽممبقووظيمػدمماظؿؾوؼـماظؼدؼؿممتـؾًمؼبمحرطيمطؾرلةمظؾؿقركماال

مواألغظؿيماالجؿؿوسقيموأذؽولماظعالضوتماظؼدميي.

مرشؾيم محرر ماٌدن، مسبق ماألرؼوف معـ ماىزائر مؼب ماظـؼؾ معرطز ماغؿؼول إن

مجوربيمظالدؿفالكمواظصعقدماالجؿؿوسل.

                                                           
،م0.ترعبيمصقصؾمسؾوس،مدارمايدؼٌ،مبرلوت،مطم،تورؼخماىزائرمايدؼٌم: سؾدماظؼودرمجغؾقل22
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مذبولم مأصؾح ماظؾذلول مرؼقع معـ ماظػعؾقي مواالدؿػودة ماظلـقات ومبرور
م24والمالمعؿـوػقو.اإلعؽوغقوتمذب

مطوصيم مؼب ماظـغرات مدد مإظب مهؿوج مطوغً مايدؼـي ماىزائرؼي ماظدوظي إن
طانمؼؽػيمأيماٌصوحلمواٌمدلوتماإلدارؼيمواالضؿصودؼي.موؼبمزؾمػذاماظقضع،م

مأنمؼؿقولمإشممساعالم مبإعؽاغه ذكصمحبوزتهمععؾوعاتموخرباتمحمدودة
قثمؼؿلـىمظهمذظكمعؿكصصامأومؼرأسمعصؾقةمأومؼؿقولمإشممإرارمعلري.مح

ميفم ماظورـقة ماظشرطات ميف معؿؿم متؽوؼن مؼؾقه مخاصة، ماعؿقاغات مخالل عن
مالم مأدس مسؾى ماظرتضقات متأتي مذظك موؼعد ماظؿأدقس، معن ماألوشم عراحؾفا

م25ختضعمٌـطقماظرذادةمواظػعاظقة.

ظؼدمأصضًماظعدؼدمعـماظدرادوتمإظبمأنماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيمسؾورةم
موترات مبـك مذبؿقسي مؾوتسـ مأنم، مطؿو موائؿالصوت، مهوظػوت مصقفو وري

اإلروراتمصقفومالمؼشؽؾقنمدقىمضؾيمعـمذبؿقعمأسضوئفوموالمميـؾقغفؿممتـقالم
مصقققوموعـودؾو.

مصؼطم مالمطبضع مدرلمسؿؾفو مأن ممبعـك معـػؿقي، معـظقعي مأغفو ماتضح طؿو
ماٌمدليم متؾودالت مسؾك مأؼضو مؼؿقضػ موإمنو مرذقدة، مداخؾقي متـظقؿقي ظشروط

تفوممبققطفوماًورجلماٌـووئمظؼقؿماظرذودةماظصـوسقيموطبضعفومطذظؽموسالضو
م26ىؿؾيمعـماظقاجؾوتمواظؼققدماٌؿـقسي.

وعـف،مالمميؽـموصػمعقاضػموضراراتمإروراتماظصـوسيماىزائرؼيمبلغفوم
متؾؾقرم ماٌالحظي، مبقـً مظؼد موحده. ماظعؼؾ م ممبؼؿضك مزبؿورة مأي سؼالغقي،

قيماىزائرؼي،مبلنمذبؿؿعماٌصـعمتعدديمإحلوسمسوممداخؾماٌمدليماظصـوس
تراتيبماغشؼوضل،ممبعـكمأغفمؼؿضؿـمسـوصرمعؿؾوؼـيموعصوحلمزبؿؾػيموأسضوءم

                                                           
 .002صػسماٌرجع:مغ24

25 Michel Baleau : L’expérience industrielle dans les pays sousمdéveloppes, ED. Plon, 

Paris, 1989, P.188. 
26 IBID, P.190. 
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ذويماووػوتموعققلمعؿـقسي،موحؿكمررائؼماظعقشمبوتًمبودؼيمسؾكمأصعولم
م27بعضماجملؿقسوتمخوصيمعـفؿماإلرورات.

ماظػقارق مبفومموعـمذظؽ،مإنماإلذؽوظقيمػلمععرصي،مإظبمأيمحدمػذه ؼشعر
معقضقسقوم ماحملددة ماظػقارق مأن مأو مأدودقي مطػقارق ماٌمدلي مؼب ماظػوسؾني طؾ

م موععرصقة( مثؼاصقة ماضؿصادؼة، مواألجقر.م)اجؿؿاسقة، ماظلؾطي معراطز بقادطي
ػلمإراراتماظصـاسقةماىزائرؼةمطؿفؿوسةمواسقةمتلؿؾزممؼبماظؾدءماظؿلوؤل:م

مرؼنم؟بذاتفا؟موػلمػيميفموضعمتعارضيمععماظػاسؾنيماآلخ

وؼزدادموضعمإروراتماظصـوسيماىزائرؼيماظؿؾودومؼبمحوظيممتقضعفومؼبمعقضعم
ماظـكؾيمممومؼدسقمظؾؿلوؤلمعرةمأخرى:

إنماسؿؾورمإروراتماظصـوسيماىزائرؼي،مشبؾيمعػردةمجوععيموزعرةمخوصيم
مداخؾمذرضبيماجؿؿوسقيمؼدسقمإظبماظـؼدمواظؿقػظ.مٌوذا؟

ماظص ماٌعقورؼي محقل مشؿقضو مػـوك ماًوصيموألن محؽؿ مبني مظؾؿػرؼؼ ويي
وحؽؿماظعوعي،مصقؿومؼؿعؾؼمبؿعقنيم)اظـكؾيماظشرضبي(.مصؿومتراهماظعوعيمشبؾقؼوم

مضدمالمتراهماًوصيمطذظؽ.

مؼبم ماإلغلوغل ماظـشوط مصروع مزبؿؾػ متؼقؼؿ مؼب موتػووتو متـوضضو مػـوك وألن
مبؼقوسم)اظـكؾوؼةماظصـاسقة(ماجملؿؿعماىزائري،موبوظؿوظلمالمميؽـمضقوسم

مصؾؿاذامغؼقسمإذا؟احدمسوم.مو

معـظوعةم مؼؼدم مال ماغشؼاضي، متعددي مجمؿؿع ماىزائري، ماجملؿؿع وألن
ماالجؿؿاسقةم ماظشرائح مظؽل م معشرتك( مأدغى محد م)أو مواحدة معشرتطة ضقؿقة

م28وظؽلماظػعاظقاتماىؿعقة.

مضارعام مدظقال ماسؿؾارػا مميؽن مصفل مطفذه، معـظوعة موجود ماصرتضـا وإذا
مرةمسؾىمصرضمضقؿفاماًاصةمسؾىماجملؿؿعم؟سؾىموجودمذمؾةمدائدةمضاد

                                                           
27 IBID, P.194. 
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مثاغقا:ميفمإذؽاظقةماٌؼاربةماٌـففقةم

:مضدمؼؽقنمممؽـومؼبمصذلاتمععقـيم<A.TOURAINE أالنمتورانمم>ؼؼقلم
معـففقي مال ماظؿصرفمبصقرة مأوم، مطقغل، مأو معقضػمصؾلػل ماخؿقور أيمبدون

سؾكمحؿؿقيمماجؿؿوسلمثوبً.مظؽـماظػعؾماظذيمالمؼـؼطعمعـماظؿلطقداتماظعؿؾقي
م29االخؿقورموعؾـومشبؿورمعقضػومعو.

إغـومغعلمجقدامأنمطؾمسوملماجؿؿوسلمػقمسوملمعـماظـقاؼوماٌلؾؼي:مصوألدوارم
م مؼػرضفو ماظيت مواألصضؾقوت ماظذلاتؾوت متؼدعفو ماظيت مم–واظرػوغوت م–أسين

مذبؿقعماظشروطماظضؿـقيمظالغؿؿوء.

الجؿؿوسلمعـمخاللمطؿومأنماظقضعقيماظطؾؼقيماظيتمؼؼػمسـدػوماإلحصوءما
زبؿؾػماٌمذراتماٌودؼيمسـماٌقضعمداخؾمسالضوتماإلغؿوجمأومبعؾورةمأدقمسـم

ماٌوديم ماإلغؿوج مظقدوئؾ ماٌودي ماالعؿالك مسؾك ماالضؿصادي(ماظؼدرة م)اظرأمسال
م30.)اظرأمسالماظـؼايف(واظؼدرةمسؾكماالعؿالكماظرعزيمشلذهماظقدوئؾم

مبؽقػق مأو معؾوذرة متؿقؽؿ ماظقضعقي مػذه ماٌؽوغيمإن مسدل مأو مشرلمعؾوذرة، ي
ماظؿؼلقؿماالجؿؿوسلمؼبماظؿؿـالتماظيتمتؽقنمظدىمطؾمسضقم اظيتمطبقشلومشلو

م>سؾكمحدمتعؾرلممميفمسرضمغػلهسـمعؽوغؿفمواالدذلاتقفقوتماظيتمؼـفففومم
م31أيماظؽقػقيماظيتمؼعرضمبفوماٌؽوغيماظيتمضبؿؾفو.م<مGHOFMANشوصؿانم

م مػذا ماهلاجسماٌـففيإن مم مم>ؼعؿؼد مدورطاؼم م<أعقل مباإلعؽانم، أغه
أيمم-واوزهمبوادطةماظؼطقعةمععماظؿؿـالتماظشائعةمسنماظعاعلماالجؿؿاسي،

ثممػـاكمعنمؼردماظواضعممم-اٌػاػقمماٌلؾؼةمم<دورمطاؼممم>عامؼطؾقمسؾقفام

                                                           
معصر،29 ماظشروق، مدار ماظلقدققظقجل، ماظؾقٌ مؼب ماٌـففقي ماإلذؽوظقي مغوصر: مبفوء م،2988مأغبد
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30 Michel Amiot: L’interxention sociologique, in sociologie du travail, 4/80, P.P.415-
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مصقؿكذم ماظواضع، مػذا مسن ماألصراد مظدى مؼؽون ماظذي ماظؿؿـل مإشم االجؿؿاسي
م32.ؾعاملماالجؿؿاسيعوضوسامظهماٌعرصةماألوشممظ

م مػذا مإرور موؼب ماٌـففي ماهلاجس ماالجؿؿوسل مسومل معؼوربي طعاملمسـد
م.<مGARFINIKEL جارمصقـؽلمم>،محقٌمؼرىمإراراتماظصـاسة

معوضوسام مؼؿكذ مواظذي ماظؿؼارؼر، مسن متؼرؼر مجمرد مػو ماظعامل مػذا إن
م> آخرمػوماظذيممياردهماألسضاءمخاللمممارداتفم،مالمميؽـهمإالمم<سؾؿا
مؼ موظقدمأن مإال ماألعر مغفاؼة ميف مؼؽون مال ماجؿؿاسي مسامل متلفقالت لفل

م33اظؾـقاتماظذػـقةمأيماظؾغوؼة.

مووػؾًم معو مإذا معصطـعي مدرادي ماٌصـعمتعد مصننمدراديمذبؿؿع مثؿ وعـ
مأنمذبؿؿعماٌصـعمالمطبضعمظؿلثرلماٌـظقعوتماظؼقؿقيم ماظيتمعمداػو ايؼقؼي

مقعوتماظلوئدةمصقف.اظلوئدةمؼبمذبؿؿعماٌصـعموهؽؿفومؼبماٌـظ

ألنمؼبمػذهماظدرادوتماظضقؼيماظـطوقمندمسددامطوصقومعـماٌقاضػماٌؿؾودظيم
اظيتمتصؾحمظعؼدمعؼورغوتمزبؿؾػي،موععمذظؽ،موٌدلراتمسؿؾقيمخوظصي،مندم
مبوٌقضقسوتماظضقؼيم ماػؿؿوعف مؼقاصؾ ماظؾقٌماظلقدققظقجل معـ مطؾرلا جوغؾو

مؼػرضمضق مأن ماٌقضػ مػذا مذلن موعـ مؼؿفوػؾماظـطوق، مألغف مسؾقف مسدؼدة قدا
ماظعقاعؾماًورجقيماظيتمهددمرؾقعيمعقضقسوتماظدرادي.

ماٌؼاربةماظؿػاسؾقةم:-أ

ماالجؿؿاسيم مواظؿػاسل ماالجؿؿاسقة ماظعالضة معػفوعي مأن مجقدا مغعي إغـا
ظقسمعػفوعنيمبلقطني،موظؽـفؿامؼرتؽزانمسؾىمسددمعنماٌؿغرياتماألخرىم

مٌؿغرياتمثالثةماحؿؿاالتمػي:حبقثمغلؿطقعمأنمغلؿـؿجمعنمػذهما

ماظؿعاونماظؽاعلم-

 االغشؼاقمواظصراعم-

 وصؼدانماٌعاؼريم-

                                                           
32 IBID, P.432. 
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مسـم مؼصدر ماظذي ماظػعؾ مأن مؼػذلضمعلؾؼو ماٌػوػقؿ مػذه معـ مطال مأن شرل
مإظبمأنم مؼدصعـو ماظؿػوسؾمؼـؿؿلمإظبماظـؿقذجماظرذقد،مصفذا اٌشورطنيمؼبمسؿؾقي

معـمذ متعؼقدا مبوظؿقؾقؾمخطقةمأسؿؼموأطـر ظؽمسـمررؼؼمهؾقؾممنقذجمشبطق
ماظػعؾماظرذقدمالمميـؾم مأنمعػفقم مدقفمؼؿضحمظـو مذاتف،موػـو اظػعؾماظرذقد
دقىمأحدماالحؿؿوالت،مطؿومأغفمؼطرحمذبؿقسيماصذلاضوتمػوعيمحقلماٌقضػم

 بصقرةمشرلمطوعؾيمدائؿو.م)إرارماظصـاسةماىزائرؼة(اظذيمؼؿقركمصقفماظػوسؾم

ماظماألول: ماهلدف مأن مغػرتض مأن ماظػاسؾنيمرمب مدؾوك مبه مغػلر ذي
)إراراتماظصـاسقةمداخلماٌؤدلةماظصـاسقة(ميفمضوئه،مالمؼـطويميفمذاتهم
ماٌؤدلةم ماظػاسؾنيميف مغػرتضمأن مأن مؼؿؾنيمظـا مثم موعن معشؽالت، مأؼة سؾى
ماألػدافماظيتمسمؿاروغفام مسؾىمهدؼد ماظؼدرة مظدؼفم ماىزائرؼة اظصـاسقة

م.ماألػدافمبوضوحموأنمظدؼـامبدورغاماظؼدرةمسؾىمصفممػذه

عـماٌػذلضمأنمهدؼدماشلدفمبوظـلؾيمظإلرورمأومظؾؿمدليمععـوهمماظـاغي:
مػذهم مظؿقؼقؼ مضرورؼي مودوئؾ مبقصػفو متدرك مظؾلؾقك مربددة مأمنوط وجقد

ماألػداف.

مأنمععرصيمماظـاظث: إرورماظصـوسيماىزائرؼيمم)اظػاسل(معـماٌػذلضمأؼضو
معـماظقدوئؾمواظغوؼوتمؼبماٌقضػموعؾفمؼلؿكد مغقسو م)االدؿداللماٌـطؼي(مم

ؼبماٌمدلوتماظصـوسقيمؼبماجملؿؿوسوتمم)اإلرار(مؼشؾفمذظؽماظذيمؼلؿكدعفم
ماظصـوسقيماظػعوظي.

إراراتموعـمثؿمإنمطؿقيماٌعؾقعوتماظيتمميؽـمأنمسبصؾمسؾقفومحقلمصؽيم
تؾؼكمرػقـيماظطرؼؼيماظيتمتدسؿمبفومأومالمتدسؿمبفوممبـقيمماظصـاسةماىزائرؼة

اظػؽيمواظؿػوسالتموذؽؾماظعالضوتماالجؿؿوسقيمواٌلوصوتماالجؿؿوسقيمبنيمػذهم
اظرعقزماٌؽقغيمشلو،موذؽؾماظصراعموآظقوتماظؿفوذبمواظؿقوظػمداخؾماٌمدليم

ماظصـوسقيماىزائرؼيمطقؼؾماجؿؿوسل.

معـمصؽيم مغعلمجقدا،مأنماٌعؾقعوتماظيتمميؽـمأنمسبصؾمسؾقفو مإغـو مطؿو
ماإلرارات مػلمظقلًمعقضقسقيمم ماظؽوؼبماظذيمطوغًمتقحلمبف،موإمنو بوظؼدر
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م متارسمفامضؾؾمطؾمذلء ماظيتمػيمأدرية مذاتفا ماٌـؿؿيمإظقفا غؿاجماٌؤدلة
م.وطقػقةمادؿؼؾاهلامظدرادؿـامػذه

مأدوسم مسؾك معؾـقي مبلغفو مؼعينمووػؾ ماٌمدلي ممبعؾقعوت ماالطؿػوء وألن
قفوماٌمدلي،مبؾمظعؾيمعمدلوتقي،موعـمثؿمالمغؾؿزممصؼطمبوٌعؾقعوتماظيتمتعط

م م ممبؿػؽقكصبىماظؼقوم م ماٌمدلوتلموربووظي ماظعؿؾ طقػقيممصفمأشراضمػذا
م.تارسمقةماذؿغولماٌمدلوتموػذامبغرضماظؼقومممبؼوربيم

مم<راؼتمعقؾزمم>سؾكمحدمضقلممماًقالماظلودقوظوجيموعـماظقاضحمأنم
مععاغقفام مضوء ميف ماظؽربى ماظؿارسمقة ماالواػات م مصفم معن مصاحؾه ميؽن

ماظداخؾقةمواًارجقةمٌكؿؾفماألصرادمواىؿاساتباظ وميؽنم،مـلؾةمظؾققاة
أؼضامعنمتوضقحمطقفمأنماألصرادميفمععرضمخرباتفمماظقوعقةمؼؽوغونموسقام

م34.زائػاممبأوضاسفم

موحدةماظدرادة:م-ب

إرورا،ماخؿرلوامممخلون(مم21)اسؿؿدغومؼبمدرادؿـومػذهمسؾكمسقـيمحفؿفوم
معـمػبسمعمدلوت مسشقائقي مظقالؼيممبطرؼؼي ماظصـوسقي ماٌـورؼ مبلػؿ تؿقاجد

مومتقضعفوم محقٌماظـشلة معـ مضدعفو ماٌمدلوتماٌكؿورة مؼب مراسقـو مطؿو سـوبي،
ماظؼقيمؼبماظؼطوعماظصـوسلماىزائري.

مسؾكماٌمدلوتماظؿوظقي:مإرارات(مم11م)مبعدلوضدمتقزعمأصرادماظعقـيم

 ASMIDAL   

 A.M.M  

 FERSID م

 ALFATUB  

 HYDROSID م

                                                           
34 Alain Touraine : Sociologie de l’action, ED. , le seuil, Paris, 1965, P.P.100-145. 
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مقبماإلجرائقة:األداظم-ج

ظؼدمأتوحًمظـوماًدلةماٌفـقيماًوصي،موإذراصـومماٌالحظةمباٌشارطة:م-1
ماىزائرؼي ماظعؿقعقي مبوٌمدلي ماظقرقدة ماظعالضوت مذات معمدلوت مسدة ،مسؾك
مدرادوتمعقداغقيمحقلماظؼطوعماظصـوسلمعـماالغدعوجماىقدم مسدة مإجراء وطذا

 ومخورجف.ععمػذهماظػؽيمدقاءمداخؾماإلرورماٌمدلوتلمأ

وبوظؿوظلمإدراكماظظوػرةمسـمضرب،موعـمثؿمدوسدتـومػوتفماألداةمؼبمعبعمطؿم
مػوئؾمسـمػذهماظػؽيمورصدمتغرلاتمدؾقطفوموأصعوشلوموخطوبفو.

مماٌؼابؾة:م-1 موحدودػو ماظدرادي مًصقصقي مإراراتماظصـاسةمغظرا )صؽة
م مخاصة( مطعقـة مواظيتمأماىزائرؼة ماٌػؿقحي مأدؾقبماٌؼوبؾي ررغوػوماسؿؿدغو

اظؿؿودومألثرػوماإلصبوبلمؼبمإعؽوغقيمم)وسددػامسشرون(مبفؿقسيمعـماألدؽؾيم
ماظؿعؿؼمواظشرحمواظؿقضقح.

وػؽذامصنغـومغقاجفمؼبمدرادؿـومػذهمغقعمعـماظصعقبيمؼبمضؾطماظـؿطماظرذقدم
مظؾدواصع.

مدقفم ماظػعؾ، موحدات مضقء مؼب ماظلؾقك مظؿػلرل ماٌؾدئل ماٌلؿقى صعؾك
ماظيت ماظـؿقفي مظؾػعؾمشبؾصمإظب مواحد ممنقذج مظقسمػـوكمذبرد مأغف معمداػو

ماىزائرؼي ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ممنوذجم، معـ معؿـقسي مضوئؿي مػـوك وإمنو
اظػعؾ،مإذمؼقجدمؼبماٌؼومماألولمتؾؽماظـؿوذجماظرذقدةماًوظصيمحنيمؼؽقنمظدىم
اظػوسؾمتصقرمواضحمألػداصف،مأعوماألصعولمشرلماظرذقدةمدبؿؾػمسؿومدؾؼممتوعوم

ومملمتؾدأمأدودومعـمععقورمرذقدموؼبمػذهمايوالتمتؽقنمظدؼـومحوالتمشرلمألغف
مواضعقي.

مثاظـام:ماظؿؽوؼنماالغشؼاضيمظؾؿفؿؿعماىزائري:

مبوظـلؾيم مميـؾ ماىزائري مظؾؿفؿؿع ماظشوعؾ ماظـظري ماظـؿقذج مأن الذؽ
مظؾؾوحٌمأداةمأدودقيمؼلؿعنيمبفومؼبمصفؿماٌشؽالتماٌؿكصصي.
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مبوم  Schismogeneseاظؿؽوؼنماالغشؼاضيمم<Paytissonباؼؿلونم>ؼعّرفم
ػقمعلورماظؿؿوؼزمداخؾمضقاسدماظلؾقكماظػرديماظـوتٍمعـماظؿػوسؾماٌذلاطؿمبنيم

م35األصراد،موػقمأؼضومتػوسؾمضوئؿمسؾكمردماظػعؾموسؾكمردمصعؾمآخر.

ؼشريمإشممغؼصمتأثريمإظبمأنماالغشؼوق،مم<توعاسموزغاغقؽيمم>وؼذػىم
يمسؾىماألصرادمأسضاءماىؿاسة،موضدمؼشريماٌصطؾحمضواسدماظلؾوكماالجؿؿاس

م36.أؼضامإشمماالدمرافمسنماظؼقممواٌعاؼريماٌؼررةميفماجملؿؿع

مإحداثم مؼب معمثر مطعوعؾ ماالجؿؿوسل ماظؿغرل مبعضماظداردنيمأػؿقي وؼمطد
م37االغشؼوقماالجؿؿوسل.

وتشرلمبعضماظدرادوتمإظبماظعدؼدمعـمأذؽولماالغشؼوقماالجؿؿوسلمأومسدمم
وعؾمواظؿعددؼيماٌقجقدةمؼبماظؾؾدانماٌؿكؾػيمعـفو:مسدمماظؿؽوعؾماظقرين،ماظؿؽ

ماظؿؽوعؾماظلؾقطل،موسدمم ماظؿؽوعؾماظؼقؿل،مسدم ماظؿؽوعؾماإلضؾقؿل،مسدم سدم
م38اظؿؽوعؾمبنيماظـكؾيمواظػؽوتمواظطؾؼوتماالجؿؿوسقي.

ماجملؿؿعم مؼب مواحدة مػقؼي محقل ماإلعبوع مشقوب ماظقضع، مػذا وصبلد
م مطؿو متشؽؾموعمدلوتف، ماظقالءاتمواالغؼلوعوتماظيتمضد متعدد مذظؽ مإظب ؼشرل

متفدؼدامظؾؽقونماالجؿؿوسلمظؾؿمدلوتماالجؿؿوسقيمذاتفو.

م مععوغل مماالغشؼاقوعـ م>سـد م<Merton عريتون ماظؾـقةم، طون
مارتداءم مميؽـه ماظذي ماظؿغقري مسؾى ماظلؽان معن مختصمذرزمة االجؿؿاسقة

م.صورةم)ادمراف(ممصرديمأوممتردمصماسي

مظؾؾقغمموؼؽقن ماٌؾوحي ماظشرسقي ماظقدوئؾ ماغعدام محوظي مؼب ماغشؼوق، م مثي
ماألػدافماٌـشقدةموصؼومظؾؼقؿموظؾؿعوؼرلماظلوئدة.

                                                           
35 Edgard Morin : Le paradigme perdu la nature humaine, ED. le seuil, Paris, 1973, 

P.112. 
36 IBID, P.115. 
37 Ralf Dahrendorf : Classes et conflits de classes dans la société industrielle, ED. 

mouton, Paris, 1957, P.105. 
38 Alain Touraine : Production de la société,مED. du seuil, Paris, 1973, P.P.88-103. 
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ؼبمػذهمايوظيمتظفرمدسقاتمإظبمرصضماألػدافمواظقدوئؾ،مطؿومأنمعػفقمم
مصرسنيم مإظب ماألضؾ مسؾك موتػرسف ماجملؿؿع مداخؾ ماغؼلوم موجقد مؼعين األضؾقي

م39أومأطدلمعـماظػروعماألخرىمحولموجقدمأضؾقوت..أحدػؿومأطدلمعـماآلخرم

معروراممباًؾدوغقةؼعؿدلماجملؿؿعماىزائريمحؼالمظؿـظرلاتمسدة،مابؿداءم
مماالغشؼاضقة.وممماظلودقوظوجقامماظؽوظوغقاظقةموممباٌارطلقةم

مسؾكماظؾوحٌم موبؼقة متػرضمغػلفو ماظؽقظقغقوظقي مطوغًماظلقدققظقجقو وإذا

ؾمعـفوماالظؿؼوءمؼبماظؿكصصمأوال،مواٌعوصرةمثوغقو،ماظلقدققظقجل،مغظرامظعقاع

واألغرتبوظوجقاموثوظـومظؽقغفومادؿػودتمعـماظذلاطؿماظـظريماظغربلمعـمجفيمم
معـمجفيمأخرى.مماًؾدوغقة

م مطقغفو مؼغقىمسـو مال مأغف ماالجؿؿاسيمموطؿو مواظػؽر ماالغشؼاضقة عرجعقة
 طليمظشؿالمإصرؼؼقا.اظورينماٌعاصر،مطؿامأغفامشريمبعقدةمسنماظؿصورماٌار

ماألغرتبوظوجقاماًؾدوغقة:م-أم

ماجملؿؿعوتم متورؼخ متصػ مطـرلة مغصقص متؼوبؾف مظؾؿؼدعي معؿصػح مأي إن

مواظؿػؽؽمواظزوال،م مواظؿعدد مسؾكماالخؿالفمواظؿـقع معؾـقي مسؾكمأغفو اٌغوربقي

مػقم مواظضعػ مادؿــوء ماظؼقة مأن محؿك مواالدؿؿرار، مواٌرطزؼي ماظقحدة بدل

 40اظؼوسدة.

ملودقوظوجقاماالدؿعؿارؼة:اظم-ب

مووصػفوم ماظؿؼؾقدؼي ماىزائرؼي ماالجؿؿوسقي ماظؾـقوت مصصؾ مسؾك سؿؾً

ماإلخسومم<عوغطاغي>سـدمماظؾفمبوظؿؼقضعمواظؿػؽؽموالمعرطزؼيمسـدمعػفقمم

                                                           
39 IBID, P.P.104-130. 

م،2980م،0دارماظطؾقعي،مبرلوت،مط ،-اظعصؾقةمواظدوظةم–صؽرمابنمخؾدونمربؿدمسوبدماىوبري:م40
 .029-025ص.ص.
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م مم<بريك>سـد مرطــز مم>وضؾؾفؿو مم<عقشو ماظؼؾقؾةمسؾكمعػفقم اظزاوؼة،م،
مدونمذطرمآخرؼـ.ماظدوظة

ماظلق ماالدؿعؿورؼيمسؾكمابـمخؾدونمعـالمؼبموعـمثؿ،مإنمادؿـود دققظقجقو
م:م ماٌشفقرة ماظدوظةغظرؼؿفو مبوظـقاضـعمعــمجـفيموالمهؿؾمماظؼؾقؾة، عؾـررة

م41أؼيمضدرؼيمعـمجفيمثوغقي.

ماظـظريمضدم موتقاضعفو ماظلقدققظقجقو مذظؽمصوظطوبعماإلخؿؾوريمشلذه ورشؿ
ماظؾـقيماالجؿؿوسقيماىزائرؼيم مؼبمصفؿ سدلمتؾؽماألوصوفمؼعؿدلمسوعالمعلوسدا

ماٌقغقشراصقيمواألتـقشراصقيماظدضقؼي.م

مصننم مظؾكؾدوغقي، مبوظـلؾي موتـؿقطقي متعؿقؿقي مذبوزصوت مػـوك مطوغً صنذا
متـظرلم موبني معقغقشراؼب مادؿؼراء مبني مبذلاوحفو ماالدؿعؿورؼي اظلقدقؼقىقو

م42رروحوتلمميؽـمأنمتلؿعؿؾمإظبماألضصكمايدود.

ماظلودقوظوجقاماٌارطلقة:م-ج

دلماظلقدققظقجقوماٌورطلقيمأداةمإجرائقيمبدراديماجملؿؿعوتموذظؽمسدلمتعؿ
اظذلاطؿماظذيمحصؾمظدؼفومعـمجفيموطلداةمإؼدؼقظقجقوموووزتمعقضعماظؼقةمإظبم
مسؾكم مطوسؿؿودػو ماألخرى ماظؿـظرلات معع مسالضوتفو مإظب مإضوصي اظػعؾ

ماظلقدققظقجقوماالدؿعؿورؼيمؼبمتصقرػومظؾؿفؿؿعوتمشرلماألوروبقي.

مأنماظؿـظرلمطؿ خوصيمجوءمطردممماالغؼلاعقةسوعيموممماألنؾوداطلوغيو
مصعؾموطؿقووظيمتػـقدماٌورطلقي.

وظؼدمذؽؾًماٌورطلقيماٌـطؾؼماًػلمتورةمواظقاضحمتورةمأخرىمظؽـرلمعـم
ماظطروحوت.

                                                           
مأ41 مصدلي: ماظعربي،غبد ماٌغرب ميف ماظؿارسمقة ماٌلؿؼؾؾماإلذؽاظقة مدار ،م2992اٌغرب،،

 0225ص.ص.
 .50-23غػسماٌرجع:مص.ص.42
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ربقرماٌورطلقيمحقلماجملؿؿعوتممممنوممنطماإلغؿاجماآلدقويؼعؿدلمعػفقمم
مذاماظـؿطمبوًصوئصماظؿوظقي:وؼؿؿقزمػ،مشرلماألوروبقي

مشقوبماٌؾؽقيماًوصيمظألرض.م-2

 االطؿػوءماظذاتلمإغؿوجوموادؿفالطومؼبمإرورماظؼرابي.م-0

 عشوسوتمضروؼيمأومضؾؾقيمطػوصقي.م-0

مم-2 ممتؽـ مدون متراتيبمظؽـ ماظطؾؼةمذبؿؿع مسؾكمماظدوظة ماالدؿقالء عـ
 ودوئؾماإلغؿوج.

مظم-5 ماٌؾؽقي محؼ مبدون مظؽـ مربظقزي ماإلغؿوج.أضؾقي وطؿؾكقصمم43ؼقى
 عؽـػمظؾؿالعحماظعوعيمظؾؿفؿؿعوتماالغشؼوضقيمميؽـمسرضماًصوئصماظؿوظقي:

مأػؿقيماظـلى:موتؽشػماظـلىماظؼؾؾلم-2

 اظالعرطزؼيموتؽشػمتشؿًماظلؾطيم-0

 اظالتراتؾقيم-0

مسدمماظؿكصصم-2

 اإلرادةمؼبماالدؿؼاللم-5

 اشلوعشقيمتؼوبؾماٌرطزؼيم-3

ماظؿلوؤل: مصبدر مثؿ مؼبمموعـ ماجؿؿوسقي موأطـرؼي مأضؾقي مبني ماظؿػرؼؼ ػؾ
مثؼوؼب،م مععؿؼدي، ماجؿؿوسل، مدقودل، ماغشؼوق مسـ مغوجؿ معو عمدلي

ماضؿصودي...؟

مطذظؽ ماألعر مطون مإذا معبوسيم، موأغفو معؽلقرة ماىؿوسي موحدة مأن صؿعـوه
مذكصمععنيم مدؾقك ماغػصول مسؾك موؼدل موصراع، متغوظى محوظي مؼب صراسقي

ي،مععمسدمماسذلاصفمبؿـوضضمدؾقطفموعشوسره،موتػؽرلهمإظبمصؽوتمشرلمعذلابط

                                                           
 .70-58مغػسماٌرجع:مص.ص43
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وسنمررؼقمػذهماظعؿؾقةماالغؼلاعقة،مميؽنمأنمؼـؿؿيمصردمععنيمإشممجمؿوسةم
م.ععاؼريمخمؿؾػةمبلموعؿـاضضةميفمعواضفمسدؼدة

مرابعام:ماظعؼقدةماظؿصـقعقةمواإلذؽاظقاتماظلودقومأغرتبوظوجقة:

مطوغًم ماظؿصـقعقةماىزائرؼةإذا عشوطؾمعـمغقعممترعلمإظبمحؾماظعؼقدة

اضؿصوديمصؿـماظقضوحمأنمػذهماألخرلةمغػلفومملمتؽـماضؿصودؼيمصؼطمعـمحقٌم

مأدلفوموإذؽوظقؿفو.

ماظؼوئؾيمأنماالخؿقورماالضؿصوديمالمطبضعمإالمالسؿؾوراتم والمميؽـمظؾػؽرة

مجقاغؾفم موطذا ماالخؿقور ماغعؽودوتمػذا مأن مصلطـر، مأطـر مؼؿضح مإذ اضؿصودؼي،

مسـمشرلػومعـماىقاغىماالضؿصودؼي.اظـؼوصقيمالمتؼؾمأػؿقيم

وضدمطونماظؿصـقعمظزعـمرقؼؾمؼػفؿمسؾكمأغفمعلورمغشرموصرضماظؼقؿماآلتقيم

عـمذبؿؿعوتمؼعؿؼدمأغفومأطـرمعردودا،مممومصبعؾمعـفومضدوة،مواظقاضعمأغفمالم

ميؽـمظؾؿفؿؿعماٌؿؾؼلمأنمؼؼؾؾمػذهماظؼقؿمدونمعشوطؾ،مإذمأغفومالمتقضعمؼبم

مػلفومأعوممضقؿمربؾقيمرادكيمؼبمودطفوماظطؾقعل.ذبولمصورغ،مبؾمودمغ

)األولمسمصماظؼقمماظؿؼؾقدؼةمواظـاغيمسمصموؼؾدومجؾقومأنمغظوعلماظؼقؿم

ؼقجدانمؼبمأزعي،مبلؾىمعـطؼفؿوماًوصمظؽـمطذظؽمبلؾىماظؼقمماظعصرؼة(م

م44ذبوبفؿفؿو.

معشروعم مسؾك ماظؼوئؿني ماسؿؼود مؼب ماٌـودؾي ماظؽقػقي ماظؿصـقع مذؽؾ ظؼد

م ماٌـشقداظؿـؿقي، ماجملؿؿع معشروع موبوظؿوظل مبنيم، ماظؿـوضض مٌعوىي وعـف

م45اظؿؽقؼـماالجؿؿوسلماىزائريموبؼوؼوماٌقروثماالدؿعؿوري.

                                                           
م ربووالتمؼبماظؿقؾقؾماالجؿؿوسل،مغوجلمدػرلم:44 مـ مد.م.ج،ماىزائر مغوصر مع.بـ 2982ترعبي

 002020ص.ص.
 .000-002ص.ص.غػسماٌرجعماظلوبؼ،ممسؾدماظؼودرمجغؾقل:45
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طؿومأنمدقوديماظؿصـقعماىزائريمأسطًماألدؾؼقيمظؾـوءمعمدلوتمترطقىم
زلولماظقرين،موعـقًماألصضؾقيمإلردوءمضقاسدماظؾـوءمأظراومترطزمعؽـػمظؼقىم

ماظصـ م معـماظؿقيت مطؾرلة مأسداد مإلعؿصوص ماظقضً مغػس موؼب ماظقرين، وسل
ماظعورؾنيمسـماظعؿؾ.

مؼبم ماٌدلذبي ماظؿلعقؿوت مغؿقفي ماظصـوسل ماظـؿق مدخؾ ماظقضً مذظؽ وعـذ
مادذلاتقفقيماظؿطقرماالضؿصوديمؼبمتـوضضمععماظؾـكماٌقروثي.

ميفمغؼدماظعؼقدةماظؿصـقعقة:م-أ

مأغفو مؼظفر ماظؿصـقعقي مظؾعؼقدة مغؼدؼي مضراءة ماظؿطوبؼقيمإن متـشد  Laممل

conformitéحبقٌمأنمإغشوءمم)بنيماظعاعل،ماٌؤدلةماظصـاسقة،مواجملؿؿع(م
عمدلوتمصـوسقيمملمؼلؾؼفمتغقرلمؼبممنطمايقوة،مممـالمؼبمعـظقعوتماظؿعؾقؿم
ماالجؿؿوسلم مواالغضؾوط ماالدؿفالك مررق ماظلؽـ، ماٌفين، ماظؿؽقؼـ اظعوم،

معؿك ماألخرلة مػذه مزؾً محقٌ متؿؿوذكمواظصـوسل... موال معػؼقدة مأو ؾػي
م46واٌـظقعيماالجؿؿوسقيمواظؿـظقؿقيمداخؾماٌمدليماظصـوسقي.

وألنممثيمضوسدةمغػلقيماجؿؿوسقيمعػودػو،مأنمغظوممايقوةمخورجماٌمدليم
ماالغلفومم محصؾ مصنن ماألخرلة، مػذه معع موتـودؼ مترابط محوظي مؼب اظصـوسقي

م مصؿردػو مسؿؾقاتمواظؿقاصؼمبنيماظعوعؾمواٌمدلي ممتتمأن مضد ماظؼؾؾقة اظرتضقة
داخلماجملؿؿعمبـفاحموصعاظقة،مويفمحاظةمحدوثماظعؽس،مأيمصؼدانمذظكم
مداخلم مصراسا موظدت مطؽل، مواجملؿؿع ماٌؤدلة مبني مواظؿطابؼقة اظؿواصق

م47.اٌؤدلةمسؿوعامويفمدؾوطاتموأصعالماظعاعلمسؾىموجهماًصوص

)حؿىماظصـوسلممإذامصوظالمتوثؾمواظالتطوبؼمبنيماظعوعؾماالجؿؿوسلمواظعوعؾ
اظذيمضبؿؾفمذظؽم،مl’ouvrier social et l’ouvrier industrielوإنمطانمإرارا(م

مؼبم ماظعوعؾ مغؼقضمذظؽ مصفق ماٌمدلوتماظصـوسقي، مبنحدى ماظعوعؾ اىزائري

                                                           
46 J. Perin : Les transferts de technologie, ED. Maspero, Paris, 1983, P.101. 
47 Said Chikhi : Non identité au travail et société En Algérie,م in revue tunisienne du 

travail, S.1.N°09, 1987, P.P.41-42. 
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م مضقل محد مسؾك ماٌؿؼدعي ماظلقق مشراعشي>اضؿصودؼوت م<أغطوغقو مأنم، إذ
المؼعاغيمعنماالغػصاممم،Stableم(معلؿؼر Fordاظعاعـلمصـيمذـرطـــةم)صورد

مواالدؿؿرارؼةم ماظعالضة مزمؿل ماألول مإذ ماىزائري، ماظعاعل مؼعاغقه اظذي
معنم ماظعؿل مرب مزمؿاجه موعا ماظقوعقة ماظعاعة مايقاة مغظام مبني واظؿؿاثل

م48 االغضؾارقةماظعؿاظقة.

م مذرطي مؼب ماظعوعؾ مطون مإن مأدق، موبؿعؾرل ماألدودقيمم Fordصورد عشؽؾؿف
مض متعؾؽي مطقػقي مؼب مصؿؿردفمتـقصر مػذا معؼوبؾ ماظؿؼين، مواظؿؿرس مسؿؾف قة

ماٌصـع(مم االجؿؿوسل موداخل ماجملؿؿع مداخل ماالجؿؿاسقة ماظعالضات )ذؽل
ماظعاعلماىزائريميفموضعمسالضاتيم مؼوجد حمؼقمعلؾؼا،مسؾىمسؽسمذظكم

م49.شريمعـلفمموؼدصعمإشمماظالإغضؾاطمواظالادؿؼرارموإشمماالغشؼاق

ملوؤلماغطالضومعـماظؼوسدةماظؿوظقي:واغطالضومعـمػذاماٌعطكمصبدرماظؿ

مبنيم ماظعالضي مصقرة مػق ماىزائرؼي ماظصـوسقي ماٌمدلي مضؿـ ماظؿعورف إن
ماىؿوسوتماٌكؿؾػيمواشلقؼوتماٌؿؾوؼـي.

ميفم مدالالته موعا مإذن؟ ماىزائرؼة ماظصـاسة مإرارات ماغشؼاق مععـى صؿا
ماٌؤدلة؟

م متـاصس مأم مبؼاء؟ مصراع ماىزائرؼة ماظصـاسة مإرارات مصراع سؾىمػل
خرياتماٌؤدلة؟مأممػومتعؾريمسنمغوازعماظؼصرمواظغؾؾة،مأممتأطقدمظؾذاتميفم
مأصعالم ميف مترتجم مضقم معن مهؿؾه ممبا مػوؼات مصراع مأم ماآلخر؟ عواجفة

م.ممأدلة؟

مؼعقشمإرورماظصـوسيماىزائرؼيمسوٌنيمعـػصؾنيمعؿـوضضنيمذكصلم سـدعو
موسوممندمأنمعشوطؾفمشوؼيمؼبماظؿعؼقدموايلودقي.

                                                           
48 D. Bleiracha Et A. Chenu : L’usine Et La Vie,م ED. Maspero, Paris, 1979, P.41. 
49 S. Chikhi : Op.Cit.P.41. 
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إذمأنماًضقعمظؿلثرلممنطنيمعؿـوضضنيمعـماظؼقؿمؼػذلضمضدرةمسؾكماظؿؿققزم
بنيماظؼضوؼوم)اظـوغقؼي(مماظيتمميؽـماظؿلوػؾمواٌروغيممؼبمإرورػو.موبؿعؾرلمآخرم

مؼـؾغلمسؾكمإرورماظصـوسيماىزائرؼيمأنمضبددمذبؿقسيمػوئؾيمعـماظؼضوؼو.

ميم؟ععمعـمميورسمإرورماظصـوسيماىزائرؼيمضقؿفماظشكصقم-

 ععمعـمميورسمضقؿفماًوصيمواظعوعي؟م-

 عؿكممؼرصضماظؼقؿماظعوعي؟م-

 طقػمؼرصضماظؼقؿماظعوعيمواًوصيمسـدمتعورضفومععمضقؿفماظشكصقيم؟مم-

ظؼدمأصضًماظدرادي،مإظبمأنمصعقبيمهدؼدموإسطوءمإجوبيمسؾكمػذهماألدؽؾيم
م ماظؼقؿ مرؾقعي متؽؿـمؼبمأن مدائؿة( مأو ماظم)اغؿؼاظقة ذيمؼطرأمواظؿغقرلماظلرؼع

سؾكمجقاغؾفوموعضوعقـفومؼذلكمإرورماظصـوسيمحوئراموعذلددامإزاءماخؿقورماظطرقم
م معنمواألدوظقى. موأصؾح مواًاصة، مواظعاعة ماظشكصقة مضقؿه ماخؿؾطت ظؼد

مإدؿقالبم مأزعة متؾدأ موػـا ماٌؿؾاؼـني، ماظـؿطني مبني ماظؿؿققز مسؾقه اظصعب
م متصؾح ماىوػرؼة معشؽؾؿفم مأن مظؾؾعضمحؿى مباظـلؾة مضقممحؼقؼي عشؽؾة

 .وباظؿاظيمعشؽؾةمػوؼة

مطؿصودرة: ماظؿوظقي ماٌؼقظي مغؼؾؾ ماظدوالتيممإغـو ماالضؿصادي ماظػعل إن
موسؾىم معؤدلاتقة مأصعال ميف ماٌؾؾورة ماٌكؿؾػة مبأصعاظه مؼؿؿؽن ممل اظؿقدؼـي
مواألمناطم ماظـظاعقة ماظعالضات متػؽقك ميف مصشؾت ماظصـاسقة، ماٌؤدلة رأدفا

مبـاءممؿؿعماىزائري.ماظلؾوطقةماظؼدميةماظلائدةميفماجمل مصإن وباظؿاظي،
أمناطمجدؼدةمعنماظلؾوطاتمأوماظعالضاتمحمدودةماظؿؿـلمواظؿؿظفر.وعنمثم،م
صإنماظػعلماظؿقدؼـيمملمؼػؾحميفمإسادةمترتقبمأجزاءماظؾـاءماالجؿؿاسيمسؾىم

م.وعـهمسؾىماٌلؿوىماىزئيم)اٌؤدلاتماالجؿؿاسقة(م،ماٌلؿوىماظؽؾي

مغد مأغـو مػـو ماٌفؿ مغؿوئٍموعـ معـ ماالجؿؿوسلمطـؿقفي ماظؿغرل مأن ركمجقدا

اظؿغرلماظـؼوؼب،موألنماظؿغرلمؼبماظـؼوصيمؼمديمإظبمإحداثمتغرلاتمسدؼدةمؼبمصقرم

اظؿػوسؾمؼبماجملؿؿع،مممومؼفلءماظػرصيمإظبمزفقرمضقؿمجدؼدةمسؾكمرأدفومضقؿم
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سلموأمنوطماظؿػوسؾموذؽؾماظعالضوتماالجؿؿوسقيماٌـؾـؼيمعـمضقؿماظذلذقدماظصـو

وعمدلوتفمتـعؽسمبدورػومسؾكماظؾـوءماالجؿؿوسلماظذيمبؿغرلهمؼمديمإظبمخؾؼمم

مضقؿمجدؼدةمأخرى.

مإغشوئفو معـذ ماظصـوسقي مظؾؿمدلي ماىزائري ماٌشرع مأراد معومم،ظؼد ورشؿ
تعرضًمظفمعـمسؿؾقوتمػقؽؾيمواظيتمتػذلضمؼبمغظرهمغقسقيمعـماألداءموضدرام

مععق موتصقرا ماظقزقػقي ماظعؼالغقي معـ مروبعمطؾرلا مذا مععقورؼو موبـوء مظؾؼوغقن ـو
م مظؽؾممأنععني، ماظؿلررل مأصعول ممبؿوردي مذبوشلو مؼب ماظصـوسي مإرورات تؼقم

عراحؾماظعؿؾقيماإلغؿوجقي،مواإلبداعمواظؿػؽرلماالدذلاتقفلماظذيمؼضؿـمصعوظقيم
ماٌمدليماظصـوسقيمودميقعؿفومؼبماظلقق.

م مػـوكمعللظي مأن مإال مأغرتبوظوجقة( مم)دودقو ماٌلورمأشػؾًمسـد تطؾقؼ
م ماىزائرؼة(اظؿقدؼـلمؼبماجملؿؿعماىزائريمتؿعؾؼ ماظصـاسة مذظؽم)بإرار ،

مصبعؾم معو موػذا ماظـؼوؼب، ماظؿشؽقؾ مربصؾ ماألعر مغفوؼي مؼب مػق ماظذي اظػرد
مؼؿػؼمععمرؾقعيم ماألعر مبالموسلموطلن موتؿؿ مشرلمعـظؿي االدؿفوبوتماظـؼوصقي

ماألذقوء.

ماظـؼ ماظؿشؽقل مأن محدة ماٌشؽؾة مؼزؼد ماٌؿارداتموعا مميـح مظؾػرد ايف
مهؼققم ميف مؼلفم مسارػقا مأو ماغػعاظقا مرابعا ماظعؼؾقة مواظؿصورات اظلؾوطقة
ماظؿؼؾقدؼةم ماظـؼاصقة ماألمناط معع ماظـؼاصة مػذه مألسضاء ماظوجداغي اظؿواصق

م.اظلؾػقة

ػذهمايؼقؼيماظيتمٌلـوػومأضقًمتشؽؾمأحدمأجزاءماظـلؼماظعوممظؾؿمدليم
ماىزائر ماظعؿقعقي مؼياظصـوسقي ماظؿقدؼداتم، ممتـؾف معو مبقادطي متػلرلػو ميؽـ

وؼبمضقءمػذاماظؿقؾقؾمميؽـمأنمغػفؿم،ماٌودؼيمأوماظالعودؼيمسـماظػردمواىؿوسي
مواٌراطزم ماألدوار مأغلوق موؼب ماظػعؾ مورد ماظػعؾ مؼب ماضطرابوت معـ مضبدث عو
مأدوغقدم مسؾك متعؿؿد مهدؼدات مأو مغظؿ مادؿقداث مربووظي مغؿقفي واظؿقضعوت

مػمععماألدوغقدماظؿؼؾقدؼيماٌؼؾقظيمظؿصقرماإلروراتمظؾقوجوت.عـطؼقيمدبؿؾ
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ماٌؤدلةماظصـاسقةمطففازمظإلؼدؼوظوجقا:م-ب

م مظؾؿـؿقي مطلجفزة ماظصـوسقي ماٌمدلوت مأن ماظؿصـقعقةماظقاضع ماظعؼقدة )يف
ماألصؽورماىزائرؼة( معـ مروضؿو مهؿؾ مبشرؼي مأجفزة مذلء مطؾ مضؾؾ مػل ،

قـيمهوولمغؼؾفموإردوؤهمداخؾمذبؿؿعمظفمواظؿصقراتماظيتمتـؿؿلمإظبمثؼوصيمعع
متؽقنم مأن مذرؼطي مايوجوت، مظؿؾؾقي مربدد ممنط مظدؼف موبوظؿوظل ماظـؼوؼب بـوؤه
ماظطػرةم معع مبؾغًمعلؿقؼوتمتؿـوشؿ مضد مواظصـوسقي ماالجؿؿوسقي ماظؿـشؽي سؿؾقي

ماظؿؽـقظقجقيموعومهؿقؼفمعـمأصعولماظؿغقرلمؼبماظعوداتمواظلؾقطوت.

ؿؿعماىزائريمملمتؿػوسؾمصقفمبعدماٌمدلوتمأعومؼبمذبؿؿعمعؿكؾػمطوجمل
ماظؿصـقعقي مظؾعؾؿقي ماٌصوحـؾي ماظـؼوصقي ماظذيمادؿـورمذبؿقسيمعـمردودم، األعر

اظػعؾماظيتمملمتمخذمؼبمسنيماالسؿؾورمسـدموضعمبراعٍماظؿـؿقيمواظؿصـقعمسؾكم
موجفماًصقص.

ماظؿؽـقظ مادؿرلاد مؼؽػل مأغف ماظدوالتل، ماظػعؾ ممموردي مسـد ماسؿؼد قجقومظؼد
مؼبماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيمعـمذلغفمأنمضبدمعـماظصراسوتم ومموردؿفو
واإلخؿالالتماظؾـققؼيممواٌمدلوتقيماٌشؽؾيمظؾقؼؾماالجؿؿوسلماىزائري،موعـم
ثؿمداخؾماإلغلونماىزائريمطرأزلولمبشريمورعزي.مأطـرمعـمذظؽ،مظؼدمبوتم

ماظ مأحدثف ماظذي ماظؿؼين ماظؿؼدم مبلن مرادكو مدقلؿفقىماالسؿؼود ؿصـقع،
ظؾقوجوتمايؼقؼقيمواظرشؾوتماظعؿقؼيمظؽؾمصؽوتماظصـوسيماىزائرؼي.مإالمأنم
اظقاضعماظذيمطشػؿفماظعدؼدمعـماظدرادوتمّبنيمأنمايوجوتماألدودقيمواظعؿقؼيم
تؾؼكمشرلمعشؾعي،مبؾمػلمأضؾمإذؾوسومعـماظـوحقيماظقجداغقيمواٌمدلوتقيممموم

ومتـالتمعمدلوتفماظؿؼؾقدؼيماظيتمالمتزالمسؾقفمايولمؼبماجملؿؿعماىزائريم
معوثؾيمبؼقة.

وعـف،مالمؼرطـماظؿقؾقؾماظذيمغؼدعفمػـومإظبمضروبماظؿؼلرلماظيتمتـووظًم
ماظؾـوئلم مدقوضفو مسـ ممبعزل ماىزائرؼي مظؾدوظي ماظلقودقي ماالضؿصودؼي األصعول

م50اظؿورطبل.

                                                           
50 Ali El Kenz : Monographie D’une Expérience Industrielle En Algérie, Thèse D’Etat 

Université de Paris, 1984, P.587. 
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ومعردهمإظبموعـمثؿ،مإغـومغؼؾؾماٌـقكماظذيمعػوده،مأنمدؾقكماظدوظيموأصعوشل
إرادةماظصػقةماظلقودقي،مأومحؿكمإظبمإرادةمزسقؿمدقودلمواحد.موؼبمضقءمػذام

تعؽسماٌـقكمتػلرماألصعولماالضؿصودؼيماظلقودقيمظؾدوظيمؼبماىزائرمسؾكمأغفوم
خصائصماظصػوةماياطؿةموخؾػقاتفاموعواضػفاماإلؼدؼوظوجقة،موتؿؾؾورمصقفام

ماظيت مظؾؿطورات متلؿفقب مجدؼدة مرؾؼقة موتؿواطبمعصاحل ماظدوظة مهدثفا
م.ععفاموتلؿغؾفامٌصؾقؿفامسـدمبـاءمأدسمجدؼدةمظؾعالضاتماالجؿؿاسقة

مخاعلا:ماظػعلماظصـاسيمصعلمعـػصلمسنمدورمإراراتماظصـاسة.

مععم مذاتل مومترطز مبؿطقر متلؿح مسصرؼي مورـقي ماضؿصودؼي مضوسدة مبـوء إن
ؼووظيمواظراسقيمؼبموـىمتعؿقؿماظعالضوتماظرأزلوظقي،مذظؽمػقمرؿقحماظدوظيماٌ

بداؼيماظؿفربيماظؿصـقعقي.مإغفمرؿقحمذبزأمبصقرةموادعيمسؾكمزبؿؾػمصؽوتم
مممم51اجملؿؿعماىزائري.

ماٌكؿصيم ماألطودميقي مواٌمدلوت ماٌعوػد مظؿؼرؼى مطؾرلة مبذظًمجفقد ظؼد
ماىوععوتمحبقٌم مبعضم متـظقؿ مإسودة معـؾ ماإلغؿوج، معـ ماألدودقي بوظعؾقم

يماظرئقلقيماظلوئدةمعـمغوحقي،موعـمغوحقيمأخرى،مترتؾطمبوظصـوسوتماحملؾق
ماظؾقٌم مربط مؼب مضصقى معلوػؿي ماٌؼوبؾي مواألوظقؼوت ماظؾقٌ مدبطقط أدفؿ

مم52بؾعضماٌشورؼعمذاتماألػؿقيماظعؿؾقي.

ماظـوجحمًدلةم ماظؿطؾقؼ مأن ماظؿفوربمواًدلة معـ مسؼدان مذظؽمأزفر وعع
مإذا مإال مؼؿفلد مأن ماىزائرؼي،مالمميؽـ مؼبمعشورؼعممإروراتماظصـوسي ولد

وادؿـؿوراتمربددةموعؾؿقديمتعؽسمايوجوتمايؼقؼقيمؼبماٌؿورديمواظؿطؾقؼم
ماظقاضعلماٌعقش

                                                           
 .000-002.سؾدماظؼودرمجغؾقل:مغػسماٌرجع،مص.ص51

52 G.م Pevot : Expérience Algérienne, In Revue Canndianne L’économie – Québec, 

1993, P.167. 
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مجـقـقةماظطؾؼاتماالجؿؿاسقة:م-أ

ؼبمطؾمذبؿؿعمؼلقدممنطمخوصمعـماظقسلماالجؿؿوسلمضبددمغطوضلمتػؽرلم
ومموردوتمرؾؼيماجؿؿوسقيمأومأطـرمؼبمآنمواحد،موعـمثؿموجىماظقضقفمسـدم

مممقزاتماظقضعماىزائري.

ماغذلبقظقجقيمسؾكمجـقـقيماظطؾؼوتم ماظدرادوتماظلقدقق تؽودموؿعمععظؿ
االجؿؿوسقيمؼبماجملؿؿعماىزائريموسدممخضقسفومظـػسمزبططمتطقرماظطؾؼوتم

م53االجؿؿوسقيمؼبماجملؿؿعوتماظغربقي.

موتؼررم معـوزع مبال ماإلؼدؼقجقو متلقد ماظػؽر مغطوق مؼب مأغف مجقدا، مغعل إغـو
مصننمم54وػوتماظرئقلقيمألصؽورمذبؿقسيمعـماظـوس.االو مؼبمغطوقماٌؿوردي أعو

ماظؿلثرلمؼـصىمسؾكم موتلثرلماظقاضعموػذا متلثرلماإلؼدؼقظقجقو متلثرلمعزدوج مثي
ماإلؼدؼقظقجقوم موػق مأسؾك، مظضوبط مطبضع مطؼوسدة مصوظلؾقك ماإلغلون. دؾقك

رطيممبومسـدعومؼؿؾدىمؼبمصقرمسالضوتماجؿؿوسقيمربددة،مظؽـفمالمؼـقصرمحب
متؼررهماإلؼدؼقظقجقومبصقرةمعلؾؼي،موالمؼؽؿػلممبومؼقجدمعـمتػلرلاتمعـظرة.

م مػق مصوظلؾقكمؼؿعوعؾمععمعو ؼوعيموتػصقؾيموخاصموجدؼد،مموبوظؿوظل،
إضاصةمظؿعاعؾهمععمعامػومتارسميموتعؿقؿيموسامموضدؼممأيمأغهمؼدخلمؼوعقام

م مجدؼدة مظؼواسد موعـه مظؿػلريمجدؼد، مدمؿاج مجدؼدة موربة تضافمإشمميف
م55جمؿوعمتراثماإلؼدؼوظوجقاماظلابؼةمسؾىماظلؾوكمواٌؿاردة.

مظـوم متؼرر ماإلؼدؼقظقجقو معؿؾودل: متػوسؾ مسؿؾقي مإزاء مأغػلـو مند ػـو
موتلؿفقىم ماظؿػوصقؾ متؽؿشػ مواٌؿوردي ماٌؿوردي، مؼب ماظرئقلقي االووػوت

م.ظضروراتمايوضرمواٌلؿؼؾؾمصؿغينماإلؼدؼقظقجقوموتلدمثغراتفوماظؿلعؾقي

                                                           
53
ماظػرغللمؼبماىزائرميماشلقاري:دس -2902)الضؿصوديمواإلجؿؿوسلمدقوديماظؿػؽقؽمام-االدؿعؿور

 .22-28ص.ص..2980م2ترعبيمجقزفمسؾدماهلل،مدارمايداثي،مبرلوت،مط/م(،2932
54 Herbert Georg Mead : L’esprit , Le Soi Et La Société, ED, P.U.F., Paris , 1963,م
P.55. 
55 IBID, P.P.56-79. 
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مععقـي،مم<اظؿأثريماألولم> مبنؼدؼقظقجقو مسـماالظؿزام إذن،ماظلؾقكمؼـفؿ
وظؽـمظقسمطؾمدؾقكماجؿؿوسلمؼؼررمدؾػوموصؼومظإلؼدؼقىقو.ممثيمأعزجيموعققلم
ممتيم مآخر، مبؿعؾرل ماظػرد، مإظقفو مؼـؿؿل ماظيت ماظطؾؼي مأو ماظػؽي وتؽقؼـوت

ماالجؿؿوسقيماظيتمتمثرمؼبماظؽقػقيماظيتمؼؿصرفم ماظػرد،مبؾماظلقؽقظقجقو صقفو
م م مػق ماظرئقلقي،موػذا ماووػوتف معقاصؼي مأحقوغو متؼرر م<اظؿأثريماظـاغيمم>ضد

سؾكماظلؾقك،مواظلقؽقظقجقوماالجؿؿوسقيمالمترتؾطمؼبمجزءمعـفو،مبوظؾـوءماظػقضلم
ماىزءم مػذا مؼـشل مبؾ ماظػقضل، ماظؾـوء مغؿوج ماآلخر ماىزء مطون موإن عؾوذرة

ؾي،موطبضعمظؿلثرلمأطـرمعـممنطمإغؿوج،م)اٌلؿؼؾ(ممسدلمعراحؾمتورطبقيمعؿعوض
م56حؿكمؼلؿؼرمسؾكمذؽؾمأعزجيموعققلمسوعي.

مشؿوضميفماألدوار:م-ب

إغـومغعلمجقدامأنماظؾـوءماجملؿؿعلمظؾؿمدليماظصـوسقيماىزائرؼي،مؼشؿؿؾم
سؾكمأمنوطمسدؼدةمعـماظعالضوتممتؿدمعـمعبوسوتماألصدضوءمداخؾماظقرذيمإظبم

خورجفو.مطؿومأنمطؾمإرورمؼؽقنمسضقامؼبممتـظقؿوتمطدلىمداخؾماٌمدليمأو
سددمعـماظؾـوءاتماٌمدلوتقيماظػرسقيماٌكؿؾػي،موبدرجيمعؿػووتيممتورسمسؾقفم

مغقسومعـماظؿلثرل.

ماظؿلثرلمودرجيمضقتف،موعدىماظؿلثرلاتم وععمأغفمؼصعىمهدؼدمذؽؾمػذا
مإروراتم مصؽي مصعوظقي معدى مضبدد مأن مميؽـ مذظؽ مأن مإال ماألخرى. اىؿوسقي

موأدائفوماظصـوس ماظصـوسي مإرورات معبوسي مبـوء مررؼؼي مععرصي مررؼؼ مسـ ي
مومتـالتماشلقؼيمظدؼفو.

موهًمضقءمعومتؼدممادؿكالصـوماآلتل:

مبوإلضبوءاتماظيتمؼعؿؼدممأوال: مإظبماالضؿـوع ماىزائرؼي ماظصـوسي ميقؾمإرور
متصدرمعـماألذكوصمذويماٌؽوغيمداخؾماظذلاتىماالجؿؿوسلمظؾؿمدلي،م أغفو

مؿؼدمأغفوممتـؾمرأيماألضؾقي.أوماظيتمؼع

                                                           
56 IBID, P.P. 82-102. 
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المؼلؿؼرمإرورماظصـوسيماىزائرؼيمسؾكمتقاترمواحدمؼبماألصعول،مصفقممثاغقا:
ماغؼالبلماٌقاضػ.

ظؼدمظقحظمتذرراموتػؿؿوماجؿؿوسقومبنيمإروراتماظصـوسي،مطؿومالحظـوممثاظـا:
م ماظقالء ماآلخرممظؾعصؾةأن مٌؼووعي موربرطو ماىؿوسي مظقحدة مرعزا ؼؿكذ
مألخرى()اىؿاساتما

ماظقالءاتممرابعا: معـ مذؾؽي مؼـلفقن ماظصـوسي مإرورات مأن م ماتضح طؿو
مخوصوم ممنطو متشؽؾمؼبمذبؿقسفو ماظصـوسقي مداخؾماٌمدلي ماظلؾقطقي واألمنوط
موادؿؿرارؼيمظؾؿفؿؿعم عـماظالسؼالغقيماٌمدلوتقي،موػلمبطؾقعيمايولماعؿدادا

مقي.اظؽؾلمدونمضقودفومسؾكمتلدقسمجدؼدمؼـشدماظرذودةمواظعؼالغ

اتضحمأنمعدةماالعؿـولمظؾفؿوسيمضؽقؾ،موبوظؿوظلمصننماالسبرافممخاعلا:
سؾكمععوؼرلػومأطـرمترددا،محبقٌمأنماإلرورمؼـؿؼؾمعـمعبوسيمإظبمأخرىمدعقوم
وراءمذبوالتمأودعمظؾلؾقكمبعدمأنمؼؿؾنيمأنمعبوسؿفمملمتعدمتؾيبمحوجوتف،م

م محوجوتف، مهؼقؼ مسؾك مضدرة مأطـر مػل ماألخرى ماىؿوسي مأن مأنمأو حبؽؿ
مأسضوئفومأطـرمضربومعـمعصودرماظؼرارمداخؾماٌمدليموخورجفو.

مظؿغقرلمدؾقكممداددا: ماظػعوظي مظقلًماظقدقؾي متؾنيمظـو،مأنماىؿوسي ظؼد
إرورماظصـوسيماىزائرؼي،موععـكمذظؽمأنمإروراتماظصـوسيمؼظفرونمحلودقيم

مذدؼدة،مبؾممتردامسؾكمأدوظقىماىؿوسيمؼبماظضؾطماالجؿؿوسل.

م ماظعؿقعقيموعـف، ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ماظصـوسي مإرورات معبوسي صنن
مإرورم مأن مبؾ مأسضوئفو، مدؾقك مسؾك مصرضماظضؾط مسؾك ماظؼدرة مظدؼفو ظقلً
مؼبمصرضماظـظومم مصعوظقي مؼؽقنمأطـر مبرلوضرارقي مدؾطي مبف ماظذيمتـوط اظصـوسي
مأصعوظفم مؼشكصقن ماىؿوسي مأصراد مأن متؾني مإذ ماىؿوسي، مداخؾ واالغضؾوط

إذم،مارقيمؼبمأصعوظفماالجؿؿوسقيموميزجقنمبقـفؿومحؿكمالمتؽودمتـػصؾاظؾرلوضر
)حبؽممهؽؿهميفمعصائرمأنمصعؾفماظؾرلوضرارلم)اظلؾطي(ممؼعؿدلمأداةمغػقذمم

م.اآلخرؼن(
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إنمصؽيمإروراتماظصـوسيمتعوغلمعـمضغقطمواطراػوتمسدؼدةمتمديممدابعا:
ماٌ ماظؿزاعوتفؿ مغؿقفي مزبؿؾػي، ماجؿؿوسقي مأصعول موجقد مجفيمإظب معـ فـقي

مظؾعالضوتم ماظقصوء موضرورة مثوغقي، مجفي معـ ماظؾرلوضرارقي مبوٌػوػقؿ واإلربؿوط
ماظشكصقيمعـمجفيمثوظـي.

إنمػذاماظـؿطمعـماألصعولماٌؿـوضضيمؼرجعمبوألدوسمإظبماظؿػؽؽماالجؿؿوسلم
ماٌمدليم مداخؾ مواألدوار ماٌراطز مسؿؾ مترتقى مؼب ماألخطوء مسـ مبدوره اظـوتٍ

مي.اظصـوسقيماىزائرؼ

أنمذبؿؿعماٌصـعماىزائريمالمؼؼدمم،مظؼدمأدرطـومبقادطيماٌالحظيمثاعـا:
ربددةماٌعوملمبنيمصؽيموأخرى،ممبعـكمأنم،معـظقعيمثؼوصقيمعشذلطيمإظبمحدمعو

ماٌمدليماظصـوسقيمهؿقيمسؾكمثؼوصوتمصرسقيمتؿؿقزمخبصوئصمزبؿؾػي.

االجؿؿوسقيممحنيمغـظرمإظقفؿمعـمزاوؼيماظؼقؿمصؽةماإلراراتماظعؾقا:م-أم
موعفـقي،م مسؾؿقي مأػؾقي مأو ماظذؼـمضبؿؾقنمخدلة ماألصراد مبلغفؿ متعرؼػفؿ ميؽــو
ماظلؾطيم مػرم مسؾك ماظلوئدة ماٌرطزؼي مبوظؼقؿ مخوصو ماػؿؿوعو مؼظفرون حقٌ

ماظلقودقيمايوطؿي.

مالم متقزسو ماظصـوسقي ماىوععلمؼؿقزسقنمؼبماٌمدلي صوٌلؿػقدونمعـماظؿعؾقؿ
ماالجؿؿوسقيمداخؾماٌمدلي.عؿؽوصؽومسؾكمزبؿؾػماظػؽوتم

وغظرامظـؼصمسددػؿمؼلؿؾزعقنموؼطوظؾقنمبودؿؿرارمبؿغقرلمعؽوغؿفؿماظذلاتؾقيم
داخؾماٌمدليموخورجفو،مأعوماػؿؿوعفؿمبؼقؿماٌمدليماٌرطزؼيمصؼدمالحظـومأغفم
مؼرتديمأذؽوالمبوظغيماظؿـقعمواظؿعورض،مًصـوػومؼبمذؽالنمشلذاماالػؿؿوم.

ـؾفمصؽيمضؾقؾيمعـماإلروراتماٌؾؿزعيمإظبمحدمعومذؽؾماظعؼؾـي،مومتماألول:
مبوٌلورماظعؼالغلمؼبماٌمدلي.

ماظلؾطقيمماظـاغي: مظالغؿؿوء ماظقصوء مػق ماظقحقد مػؿفو معطؾؼي، مأشؾؾقي متـؾف
ماٌفقؿـمداخؾماٌمدليموخورجفو.
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ماإلرارات:م-ب معن ماٌؿودطة مزعرمماظػؽة مإظب ماألخرى مػل واظيتمتـشطر
مذعق مصبؿعفو مذرؼي مواٌـظقعيموعبوسوت ماظؿلقرلؼي ماٌـظقعي معـ ماإلضصوء ر

إظبمممورديمأصعولمعـماظـؼوصيمم)تـؽص(ماظؿشورطقيمؼبمادبوذماظؼرار.معومصبعؾفوم
اظلؾػقيمومبوظؿوظلمتؼقممبؿـشقطماظؼقؿماظؼدميي،موػذهماألصعولمغلؿطقعمأنمغطؾؼم
سؾقفومعقؽوغزعوتمظؾدصوعمسـماظـػسمؼبمعقاجفيمصعؾماإلضصوءمعـمجفي،موعـم

ميمثوغقيمػروبومعـماظلؾطيماظؾرلوضرارقيماٌلؿؾدةمداخؾماٌمدليماظصـوسقي.جف

سؾكماظعؿقممظؼدماتضحمظـومأنمممورديمأصعولمعـماظـؼوصيمواظعوداتماظلؾػقي،م
معومػلمإالمهرؼؽمظؾؼدراتماآلداتقيمواظرعزؼيمظؿقؼقؼماظذاتماٌمدلوتقي.

مداددا:متؾاؼنماألدوارموازدواجفاماظؼقؿي:

متؼل مسؿؾقي مبعنيماالسؿؾورمإن متلخذ ممل ماظصـوسقي ماٌمدلي ماظعؿؾمداخؾ قؿ

اًؾػقيماظلقدققمثؼوصقيمظطؾقعيمتؼلقؿماظعؿؾمؼبماجملؿؿعماىزائري.مطؿومأنم

ماجؿؿوسقيم مواغضؾورقي مرذودة معـ مهؿؾف موعو ماٌلؿقردة ماظؿؽـقظقجقي اٌـظقعي

قؿمسؾكمتؼلمماظشعؾويوصـوسقيمملمتمخذمبعنيماالسؿؾور،محبقٌمرغكماظطوبعمم

اظعؿؾ،مممومانرمسـفمتضوربمبنيماظؼقؿماٌقروثيماٌؿـقظيمؼبمذبؿؿعماٌصـع،م

بقادطيماظػعؾماظؿؽـقظقجلماٌقازيمظؾػعؾماظؿقدؼـلمماٌلؿوردةواظؼقؿماٌـؼقظيمم

ماظؽؾل.

م مسـ ماظـوعبي مواظقزوئػ ماألدوار مإغوري مظؾعؿلمإن ماظعشوائي مماظؿؼلقم

معـو مشرل مأدوار مؼب معـودؾني مشرل مأصراد مهؼقؼموضعً مسدم مسـف مانر دؾي،

األػدافماظعوعيمظؾؿمدلي،محبقٌمهقظًماٌمدليمإظبمودقؾيمظؿقؼقؼمأشراضم

مضقؼيمخوصيموعصؾققي.

ظؼدمأدىمذظؽمإظبمبروزمذبؿقسيمعـماألصعولمواظلؾقطوتمهقظًمإظبمسؼوئدم

مبغرضمهؼقؼماظػوسؾقيم متـؾذمأيمربووظيمظؿغقرلماألدوار موعؾودئمثوبؿي وأصؽور
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مسؾكماظرذودةموبوظؿوظلمهؼ متؼقم موععؾقعي موربددة مواضقي مأػدافمجدؼدة قؼ

ماٌمدلوتقيمواظصـوسقي.

بروزمذبوالتمأخرىمإظبمظذظؽمأدىماظؿؾوؼـمؼبماألدوارموتداخؾفوموتصورسفوم
مواٌشورطيم موسقارػفؿ مظالغؿؿوء محوجوتفؿ ماظصـوسي مإرورات مصقفو ؼشؾع

م.)اظؼؾقؾة(ماظقجداغقي،موتظؾمسؾكمرأسمػذهماٌمدلوتم

ما ماظؿػؽؽمإن مدرجوت مأسؾك مإظب موصؾً ماىزائرؼي ماظصـوسقي ٌمدلي
االجؿؿوسلماٌمدلوتل،موصورتمأطـرمعقالمإظبماظؿؿوؼزموتؾوؼـماألدوار،مادبذتم
مؼبم مواالغعزاظقي ماظؿؿقضع ماووػوت مبؾقرة مسؾك مدوسد مممو ماظشكصقي اظصػي

م مواألطـرمحبقٌمأضقًمم)اىؿاسات( م)اىؿوسوت(مػلماظـؿقذجماٌؿؽرر ػذه
مإرورمذققس مبوت م موبوظؿوظل ماظصـوسقي. ماٌمدلي مداخؾ ماالجؿؿوسل مظؾلؾقك و

ماظؼقؿم مإن مثؿ، موعـ ماىؿوسوت. مػذه مضؿـ مودؾقطف مضقؿف مؼشؽؾ اظصـوسي
اٌؽؿلؾيمداخؾماىؿوسيمػلماحملددمٌقضػفمؼبمذبوالتمسدؼدةموغقاحمزبؿؾػيم
ممتورسم ماىؿوسي مصورت مػذا معـ مأطـر ماىؿوسي. مغطوق مخورج مدؾقطف عـ

م ماظؽؾلموزقػؿفو ماالجؿؿوسل ماظـلؼ مؼب معؽوغؿفؿ موهدؼد مأسضوئفو موضع ؼب
مظؾؿمدلي.

ظؼدماتضحمظـو،مأنماظقضعماالغشؼوضلمإلروراتماظصـوسيماىزائرؼيمضبدثم
مبوألررافم ماًوصي مواظرشؾوت ماألػداف مهدؼد مسدم مأو متـودؼ مظعدم غؿقفي

م.اٌشذلطيمؼبماظػعؾماىؿعلمإلروراتماظصـوسيماىزائرؼي

م ماظقضع مػذا مبـقؿفو،مإن موبؾقر ماظعصؾقي ماىؿوسوت مبؼقة مبعٌ االغشؼوضل
حقٌمأضقًمتشؽؾمأحدمعؽقغوتماظؾـوءماجملؿؿعلمظؾؿمدلي،مأطـرمعـمذظؽم
ظؼدمطرسماإلحلوسمبوظـقعماظعصيبمإظبمإدراكمزعرمعـمإروراتماظصـوسيمظؿشوبفم
مذبؿؿعم مأصراد مبربط متؼقم مواىؿوسوتمبدورػو ماالجؿؿوسقي، موضقؿفؿ عصويفؿ

عضفؿمداخؾمذبرىمععنيمعـماظعالضوتماالجؿؿوسقيمعـمخاللمطقغفوماٌصـعمبؾ
مايقوةم مذبرى ممبفؿقسفو متؽقن معذلابطي ماجؿؿوسقي معراطز مظشغؾ أداة

ماالجؿؿوسقيمداخؾماٌمدلي.
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مؼؽرسم ماظعصؾقوتمبدأ متصودم ماظؽاعـةمإن ماظعدائقة ماالغشؼاضقة ماألصعال
موبدأمؼطػقمسؾكماألصعولماظظوػرةمؼبماٌمدلي.م

مأضقً ماظـروةممظؼد مإلغؿوج مظقس معؽوغو ماىزائرؼي ماظصـوسقي اٌمدلي
واالدؿـؿورموإغؿوجماظؼقؿيماٌضوصي،مبؾمأضقًمودقؾيموشوؼيمإلخضوعماظعوعؾنيم
مؼبم ماالضؿصوديماظدوالتلماجمللد ماظػعؾ مدام معو مسؾقفؿ ماشلقؿـي موعقاصؾي صقفو
ماٌمدل مإغشوء مإن مآخر موبؿعؾرل ماٌفقؿـ. مػق ماظعؿقعقي ماظصـوسقي يماٌمدلي
اظصـوسقيمؼشرلمإظبمايوجيمإظبمإصبودمغقعمعـماظعالضيماٌلؿفقؾيماٌؿؾودظيمبنيم

ماظـظؿماظؼوئؿيمداخؾماجملؿؿعماىزائري.

مالمدؾطةمبدونمعصاغع:م-أ

إنماظؽـرلمعـماظعؾؿوءمصبؿعقنمسؾكمأنماظعؿرماظؿؼينمظعصرغومميـحمظؾؿؼـقنيمم
ماٌمدلوتمإعؽ مؼبمإدارة مأو ماٌؿكصصنيمؼبماظؿؼـقي مؼبمدقاء مػوم مدور مأداء وغقي

ماٌؿؼدعيم تلقرلماٌمدلوتموبذظؽمأصؾحماظؿؽـقضرارققنمؼبماالضؿصودؼوتمايرة
مؼؽقغقنماظطؾؼيمايوطؿيمواٌوظؽيمظؾلؾطي.

م محقل ماٌكؿؾػي ماآلراء مػذه مجقدا مربصـو ماظلؾطةمظق متؿـوولمم ظقجدغوػو
مبعؾورة مأو ماظلوئدة، ماإلغؿوج مبعالضوت مسالضي مإضوعي مدون ماظلؾطي أدقممعللظي

واظيتمم)اظلقطرةمواظؿؾعقة(ماظرجقعمإظبماٌقؽوغزعوتماظيتمهؽؿمػذهماظعؿؾقيم
م57ترتؾطمبوظـظومماظلقودلماظلوئدمؼبمذبؿؿعمعو.

ماٌمدلوتمتؿؿظفرم مداخؾ ماظلؾطي مأن مسؾك ماآلراء مػذه متؿػؼ ماظعؿقم وسؾك

م ماًضقع ماألوظبمؼبمسؿؾقي موبوظؿوظلممSoumissionبوظدرجي ماظؿـظقؿقي ظؾؼقاسد

ملماٌمدليمٌوظؽ

أنمؼبمػذهماظـؼطيمععمبوضلماٌػؽرؼـمحقٌمؼرى:مم<طارلمعارسمم>وؼؿػؼم
ماإلغؿاجقة ماظعؿؾقة ميف مدوران ماإلغؿاج مظعالضات ماظؼائد،م، مودور ماظؿابع دور

ماإلغؿاجم مودائل مٌؾؽقة مباظـلؾة ماظػرد مزمؿؾفا ماظيت مظؾوضعقة متؾعا وذظك

                                                           
57 Ralf Dahrendorf : Op.cit, P. P.112-125. 



 حماوظةمعنمأجلمهدؼدمبعضماظعـاصرماألدادقةماٌؽوغةمهلوؼةماإلرارات

 72 

ماٌـؿوجاتم مظؿوزؼع موباظـلؾة متؾنيمأن مسؾكمػذا ؼربطمم<عارطسمم>سالوة

عللظيمبنرورؼفوماظعوممواًوصمععو،موؼؼصدمبوظعومماظـظومماظلقودلماظؼوئؿموعوم

متـووظفم موؼب مذاتفو ماٌمدلي مبف ماًوصمصقؼصد مأعو مسالضوتمإغؿوج، معـ ميـؾف

م58عػفقعوماظؿؾعقيماظرزلقيمواظؿؾعقيماظقاضعقي.م<عارطسمم>ظؾلؾطي،مادؿعؿؾم

مؼب ماظؿؾعقي معـ ماظـقسني مػذؼـ مبني موؼػرق ماظعاعةممضقظف: ماًصائص إن
ظؾؿعؾقةماظرمسقة،مػيمتؾعقةمسؿؾقةماإلغؿاجماٌؾاذرمظؾرأمسال،مبغضماظـظرم
ماظرأي،مأغهمبؿغقريم سنماظطرقماظؿؽـوظوجقةماٌلؿكدعة.موغلؿشفمعنمػذا
موسالضاتم ماظلؾطة مسالضة مأو ماظؿؾعقة متؿغري ماإلغؿاج)اظؿؽـوظوجقا( ودائل

أنمم<عارطسموأنؾسمم>ؼرىمطلمعنماإلغؿاجمبصػةمساعة،مويفمػذاماظصددم
مصـاسقةم معؤدلة مإشم ماظصغرية مايرصقة ماظورذة محوظت مايدؼـة اظصـاسة

م ماظعؿال معن مصماسات مصقفا مرضابةمضـاٌتعؿل مهت مسلؽري مذؽل ميف ؿني
م59.اظؾورجوازيمغػله

إنمشؿقضمصعؾماظلؾطيمؼبماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيمعردهمبوألدوسمإظبم
ماألػ مؼؽؿـػ ماظذي ماٌمدليماظغؿقض معـ مؼطؾى ماظيت مواًوصي ماظعوعي داف
ماظصـوسقيماظعؿقعقيمهؼقؼفو.

مثؼوصقيم معـظقعي معـ معلؿقحوة معلؿقردة متؽـقظقجقي مطؿـظقعي صوٌمدلي
موالم مصراسو، مخؾؼً مشلو. معـودؾي مدؾطقؼي معـظقعي مبوظؿوظل متلؿدسل ربددة
دليمتؽوصقءمثؼوؼب،موبوظؿوظلمهقظًماظعالضيمبنيمإرورماظصـوسيمعـمجفيمواٌم

متؿطؾؾفم ؼبماىفيماٌؼوبؾي،مإظبمسالضيمإؼدؼقظقجقيمسقضمسالضيماضؿصودؼيمطؿو
اٌـظقعيماظؿؽـقظقجقيمظؾؿمدليمواٌـظقعيماظؿلقرلؼيماظيتمتقازؼفو،موعـمثؿمصننم

م.)سدممصعاظقةماٌؤدلة(ماظالتؽوصقءماظـؼوؼبمؼصوحؾفمالمتؽـوصـمماضؿصـوديم

يماظعدؼدة،مملمتػرزمؼبماظقاضعمإنمربووالتماظدوظيمعـمخاللمسؿؾقوتماشلقؽؾ

مؼشؽؾم ماظذي ماظعوم ماظعالضوت مغلؼ مأن مذظؽ موعرد مجدؼدة، سالضوتمدؾطقؼي

                                                           
58 IBID, P.P.128-131. 
59 IBID, P.P.132-144. 
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اظؾـقيماظػقضقيماالضؿصودؼيمتؼقممسؾكماظالتؽوصممبنيمعؽقغوتفومورؾقعيماظؿقوظػوتم

ماإلضؾقؿقيمواظؼؾؾقيماظيتمتـعؽسمسؾكماٌمدليمبطرؼؼيمشرلمعؾوذرة.

م ماٌـظقر، مػذا معـ ماغطؾؼـو ماظؿورطبقيموإذا ماظؾـوئقي مظؾظروف مهدؼدغو صنن

مسؾكم مبؾ مصؼط ماظداخؾقي ماظعقاعؾ مسؾك مؼرطز مظـ موأصعوشلو ماىزائرؼي ظؾدوظي

مخوصيم ماٌمدلوتماالضؿصودؼي مخالل معـ مومموردؿفو مأؼضو ماًورجقي اظعقاعؾ

معـفومذاتماظؾعدماالدذلاتقفل.

ذبردمموالمغعؿؼدمأنماالػؿؿوممبوحملدداتماًورجقيمظؾؿمدليمالمؼـؾعمعـ

إضوصيمسوعؾمأومربددمآخرمإظبمذبؿقسيماظعقاعؾماظداخؾقيماظيتمتؿقؽؿمؼبمغظومم

اظلؾطيمداخؾماٌمدلي،مصفقمؼعينمأطـرمعـمذظؽ،مإغفمؼعينماالػؿؿوممبدراديم

مواظـؼوصقيم مواظطؾؼقي ماالضؿصودؼي ماظعالضوت معـ معرطى مخالل معـ ماظدوظي صعؾ

ماظداخؾقي ماظعالضوت معـ معرطى معع مؼؿػوسؾ ماٌؿشوبفي،ممواظلقودقي. ظؾؿمدلي

مؼعينمأنم مأغف مطؿو مععقـي، مخصقصقي مذا مدؾطقؼو مغظوعو ماظـفوؼي مؼب مظـو ظقػرز

م.)طؿفؿوسةمعنماألجفزةمهلامخصائصمععقـةموأصعالمضصرؼةمععقـة(اظدوظيم

مبنيماىؿوسوتم مواٌـصىمعو مواظلؾطي ماالعؿقوز مظقلًمصقارق ماظقاضع، وؼب

مو مترطقؾفو معؿغرلاتمطبؿؾػ مٌـظقعي مغؿقفي مبوخؿالفماألغظؿيمدقى بـقوغفو

ماالجؿؿوسقي.

ورمبومؼؽقنممنقذجماظلققمػقماظقحقدماظؼودرمسؾكمإضػوءمبعضماظعؿقعقي،مإذم

االعؿقوزمواظدخؾمواظـػقذمواظلؾطيمػلمسؾكماظدواممعؽوصكتموتعقؼضوتمعؿطوبؼيم

م60ععمرؾىماجؿؿوسلمععني.

ضضمبنيمظؼدمذؽؾماظؿصـقعمؼبماىزائرماظؽقػقيماالدذلاتقفقيمٌعوىيماظؿـو

اظؿؽقؼـماالجؿؿوسلماىزائريموزبؾػوتماظؾـكماالدؿعؿورؼيماظرأزلوظقي.محقٌم

ماظؾذلوظلم ماظعوئد معـ مجزء ماالدؿعؿوري ماظذلاطؿ مغؿقفي ماظدوظي وضعً

وادذلاتقفقيمظؾؿطقرماالضؿصوديمواضقيماٌعومل،موذظؽممبقووظيمادؿؽصولمضقىم

                                                           
60 Georges Balandier : Sens Et Puissance, ED. P.U.F., Paris, 1986, P.P. 84-102. 
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م ماٌلؿؼؾ ماظؿطقر موتـػقذ ماالدؿعؿور ماظيتمترطفو ماالضؿصودماإلغؿوج مظؽؾ واٌكطط

مضعقػي،م ماالدؿعؿورؼي ماظذلطي مطوغً ماظـؼوؼب، ماٌلؿقى مسؾك مأعو اىزائري،

صوظـكؾيماشلزؼؾيمضدماخذلضؿفوماظؿؼلقؿوتماظؾغقؼيمواظـؼوصقي،موػلمعؿفوورةمععم

سددمعـماألعقنيمعزدوجلماظؾغيموضدمأخذتماظدوظيمسؾكمسوتؼفومهقؼؾماظؾـكم

موخؾؼمأجفزةمثؼوصقيموأؼدؼقظقجقي.ماظـؼوصقيماٌقروثيمعـماالدؿعؿور

مبطرؼؼيم ماىزائري ماجملؿؿع مؼب ماظعؿؾقوتمخؾؼًمتغرلاتمبـققؼي مػذه إن
معؾوذرةمأومشرلمعؾوذرة،ممتـؾًمؼبمحرطيمرػقؾيمظؾؿقركماالجؿؿوسل.

ماظؼقؿم متصػقي مؼب معؿضوعـي مبصقرة متلوػؿون مضقتون ممثي مأن مغعلمجقدا إغـو

مماظؿؼؾقدؼي: مممـؾة ماٌوضوسقة ماظشروط ماالضؿصادؼةمضوة ماٌـاخات متغقري يف
مدؾوطقةمجدؼدةم مأمناط مسؾىماخؿقار ماظيتموربماظـاسمتؾؼائقا واالجؿؿاسقة
وعغاؼرةمظألمناطماظؿؼؾقدؼة،مواظؼوةماظـاغقةمػيمضوةماظعاعلماظذاتي،مواظعاعلم
مظؾؿقوالتم ماظؼائدة ماٌؤدلة مبصػؿفا م مإراراتماظصـاسة مػيمصؽة اظذاتيمػـا

م ماىذرؼة ماظشاعؾة ماىفةماظعاعة مبصػؿفا معزدوجا، متأثريا ممتارس واظيت
متوصريم مأي مواالجؿؿاسقة، ماالضؿصادؼة ماظؿقوالت مظؿقؼقق مخططت اظيت
مضوةماظدصعماظيتمتعفلم وإغضاجماظشروطماٌوضوسقةمعنمجفةمأوشم،موبصػؿفا
معنمجفةم ماظعؿؾيموتـاضضفا ماظؼدميةمسربمإثؾاتمضررػا ماظؼقم بإذابةمجؾقد

م.ثاغقة

مرادة:اظالععـىمودؾبماإلم-ب

إغـومغػفؿمعـمػذا،مأنمػـوكمتعورضومأدودقومؼبمايوجوتماألدودقيمإلرورم
اظصـوسيماىزائرؼيموحوجيماٌشورطيموحوجوتمهؼقؼماظذاتمبدرجيمأدودقيم

مواآلظلمواظعؼالغلم ماٌؼوبؾي،ماظعوملماٌـظؿ )اظذيمتـشدهمعـمجفي،موؼبماىفي
ماظصـاسقة( ماٌؤدلة مغظرؼا مص، مؼشعر ماصطـوسل مسومل ماظصـوسيمإغف مإرور قف

ظؼدمدوػؿمػذاماظشعقرمبدورهمؼبمبروزمعققلم،مباظالععـىمواالغػصامماىزائرؼيم
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م مبوظغرل ماظـؼي موسدم مواظؼؾؼ مواظؿذعر ماظلقطرة مخطابمسبق ماظـؼابة، )اإلدارة،
م.اظدوظةموأصعاهلا(م

ماظصـوسيم مإرور مغظر مؼب ماظصـوسقي ماٌمدلي مأضقً ماظشعقر مػذا مزؾ وؼب
مظؾقصقل مأنمماىزائرؼيمأداة ماٌودؼيمظؾؿفقؿـنيمسؾكمإدارتفو،مطؿو سؾكماٌزاؼو

ػذاماظػعؾمػقماظؾوسٌماظرئقللمظؽؾماىؿوسوتماألخرىمظالدؿقالءمسؾكماظلؾطيم
موظقسمظؿقؼقؼماظؼقؿيماٌضوصي.

مضقىم موجقد ماىزائرؼي ماظصـوسقي ماٌمدلي معلؿقى مسؾك مظـو، ماتضح ظؼد
مسؾك ماٌقجقد ماظلؾطقي مبوظؿشؽقؾ مأدودو معرتؾطي ماشلقؽوتممداخؾقي علؿقى

م مظؾدوظي مسؾىماظعؾقو مواظؼؾؾي ماىفوي ماظصراع مأصرزه ماظذي ماظلؾطوي )اظػرؼق
وسؾكمضقءمعومدؾؼمتػفؿماظلؾطيمعـمخاللمسالضيممعلؿوىمأسؾىمعنماظدوظة(

م ماًورج مثـوؼو مؼب مؼؿشؽؾ ماٌمدلي مداخؾ مصاحؾةمبني موأجفزتفا )اظدوظة
م ماظػعل( ماظداخؾ مم)اٌؤدلة(وذظؽ مؼؽبؿؽبؾؽبدََّل مال مصقفوماظذي ماظػوسؾني مبؿؾدل إال

مغؿقفيمتغرلمعقازؼـماظؼقةمؼبماًورج.

م مال ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ماظلؾطي مأن مبقـًماٌالحظي ؿقضػمسؾكمتظؼد
م مبؾ موأدوظقؾفؿ، مأصقوبفو مإروراتمتأوضوع مادؿؼؾول مررؼؼي مسؾك ؿقضػمأؼضو

ماظدوظي،م مأجفزة معـ مأسؾك معلؿقى مسؾك ماظلؾطي مؼب ماظػوسؾني مألواعر اظصـوسي
مألوظؽؽماظذؼـموبوظ موإحؾوط محرعون معصدر مؼبماظلؾطي ماظػوسؾقن ؿوظلمظؼدمهقل

ممتورسمسؾقفؿ.

م موإسودتفو ماشلقؽؾي مسؿؾقوت مأن مػقؿـيمم)اظشؽؾقة(طؿو طردً
معـم ماظلؾطي مسؾك ماٌفقؿـني مدبقف مسـ ماألصعول مػذه موتدل اظؾرلوضرارقني،
مأ ماألصعول، مػذه موتػفؿ متػلر مثؿ موعـ ماظؿؼرؼرؼي. مدؾطؿفؿ ماضؿلوم غفمسقاضى

مؼصعىموووزمسالضوتماظلؾطيماظيتمهفرتمعـذمزعـمبعقد.

ماٌعززةم ماالغشؼوق مأصعول ماىزائرؼي ماظصـوسي مإرورات مصؽي مسؾك متؾدو ظذظؽ
مواالدؿشرافم مواظؿفدؼد ماإلبداع ممبفوم مواظالعؾوالة ماإلطذلاث مسدم بلؾقطوت
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ماظعؿؾم مزروف مبؿقلني ماٌؿعؾؼي مبوٌلوئؾ معـشغؾقن مػؿ معو مبؼدر اظصـوسقي،
مل.اظققع

ماىزائرؼيم ماظصـوسي مإرورات مصؽي معـ مطؾرلة مذرضبي ماغلالخ مإن وبوظؿوظل
ماجؿؿوسقوم مأدودو محؾػماظعؿول مواسؿؾور ماظعوعؾي ماظطؾؼي مبنؼدؼقظقجقو واظؿزاعفو
ماظيتم ماظصعقبوت معـ مبوظرشؿ موممؽـ مربؿؿؾ مأعر ماظطؾؼل(، ماظـؼص )ظعؿؾقي

مدث.تعذلضمإنوزمػذهماظعؿؾقيمواالغؼلوعوتماظؿـظقؿقيماظيتمضدمه

ماظـؿائجماظعاعة:

صبؿعمإروراتماظصـوسيماىزائرؼيمسؾكمأنماظعؿؾمالممؼعؿدلماظؼقؿيماٌرطزؼيم
موعـفم ماًصقص، موجف مسؾك ماظصـوسقي مواٌمدلي مسؿقعو ماجملؿؿع اظيتمتمرر
ماظـظومم مأن مبوتًمعؿقؼـي مألغفو مبوإلضصوء متشعر مإروراتماظصـوسي أضقًمصؽي

مأخرى مالسؿؾورات ماٌػوضؾي مميـح ماظؿدلؼرمماالجؿؿوسل مسؾك ماٌؾـقي متؾؽ شرل
ماالضؿصودي.

معوم موأن ماظرأي مإبداء مؼب مؼلوػؿقن مال مطقغفؿ مذوعؾي مبغربي مؼشعرون إغفؿ

ماظؿعؾقؿوتماظػقضقيم مػؿمذبدلونمسؾكمتطؾقؼ مػذا معـ مأطـر مشرلمعفؿ، ؼؼقظقغف

ماالدذلاتقفلم مدورػؿ مووه ماٌلموظقي مضقؿي مؼػؼدون مصبعؾفؿ معو معـوضشي دون

ليمطؽؾ.معومؼدصعفؿمظالغزواءمواالغعزالموتقجقفماػؿؿوعفؿموووهمضقودتفؿمواٌمد

مإظبماٌشوطؾماظعوئؾقيمواظؿؿقضعمؼبماألحقوءماظيتمؼلؽـقغفو.

إنماظشعقرمبوشلقؿـيمواظشؿوتمواظالوجقدمؼبمعقدانماظعؿؾموخورجفمضدمتعززم

أطـرمبغقوبمإرورمأومػقؽيمتمررمػذهماظػؽي،مطقنماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيم

ؼلؿحمصقفوم،مبعدمإظبمذبولمتؿؿمصقفماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماٌمدلوتقيملمتؿققلم

متؾؽم مإظب مترق ممل مذظؽ معـ مأطـر ماٌعورفمواإلبداع، مبؿؾودل إلروراتماظصـوسي

اظقحدةماالجؿؿوسقيماظيتمتلوػؿمؼبمبـوءمسالضوتمبنيماإلرورات،محقٌمأضقًم

مع ماجؿؿوسقي موحدات مبدوره مخؾؼ مواظذي ماظؾرلوضرارل مظالغضؾوط قازؼيمذبوال
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مسؾكم مسالضوتمتؼقم مصقفو مؼؾـقن ماٌمدلي مسؾك ماإلروراتمطؾدؼؾ ؼفربمإظقفو

مسـوصرماالغؿؿوءماظػؽريمأوماظلقودلمؼبماألسؿماألشؾى.

ظؼدمبقـًماٌالحظيمتؾؾقرمإحلوسمسوممداخؾماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيم
تعددي،متراتيبمماغشؼاضي،ممبعـىمأغهمؼؿضؿنمسـاصرممبلنمذبؿؿعماٌصـعم

مذويماووػوتمزبؿؾػيموعققلمعؿـقسيمشرلمـةمعؿؾاؼ وعصوحلمزبؿؾػيموأسضوء
مبعضم مأصعول مؼب مبودؼي مبوتً ماظيت ماظعقش مررائؼ مؼب م محؿك موال علؿؼرة،

ماجملؿقسوتمخوصيمعـفؿماإلرورات.

موتعورضفوم ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ماالجؿؿوسل ماظذلاتى ممتـالت إن
ماغ ماظيتمعو ماألجقر معـظقعي متؾوؼـ مبػعؾ ماٌلوصيمأضقًمواضقي ػؽًمتقدع

االجؿؿوسقيمبنيمزبؿؾػماظػوسؾنيموحؿكمداخؾمصؽيمإروراتماظصـوسي،محقٌم
ماإلروراتم معـ مصؽي مأن مإذ مععني، مؼبمعقضع موتؿقصـ متؿؿقضع مصؽي أخذتمطؾ

مجعؾًمعـماظقالءمظؾلؾطيماظلقودقيمشطوءػوموذبولمعـوورتفو.

مواظعوئؾل مواىفقي ماظؼؾؾل ماٌؿـػس مؼشؽؾ معو مإمطـرلا مميؿص رورمترطقؾو
مداخؾم متراتؾقي مبـقي مؼب موتذوؼؾف مأخالضقي مضرورات مإظب موطبضعف اظصـوسي
اٌمدليمالمتعرفمذؽالمربددا،متمعـمظفمؼبماٌؼوبؾمضؿوغيماظؿضوعـمواظؿؿوثؾم
موؼبمػذام ماظشؽؾماظرزللمظؾؿمدلي،م مظف مؼمعـف مأرضكمممو االجؿؿوسل،مبـلؾي

م مادؿؿرار ماٌالحظي مبقـً ماالجؿؿاسقةاظصدد ماظؼرابة ماٌمدليمدمصؽرة اخؾ
ماظؼرابيم متعوش متزال معو محبقٌ ماظلؾطي، مأصعول مظؿعزؼز ماىزائرؼي اظصـوسقي

م.)اظؼرابةماظؾقوظوجقة(ماالجؿؿوسقيمداخؾماٌمدليمعـؾ

ماإلغشؼوضوتمواظـزاسوتم ماظؿكػقػمعـ مضوبؾقي ماظػعؾمخؾؼ واظغرضمعـمػذا
مماحملؿؿؾي،موؼرصعمغلؾيماظؿضوعـمبقجفماآلخر،مظقسمذظؽماظؿضوعـماظذيمطبد

مأػدافماٌمدلي.

عؿفذرةمداخؾماٌمدليممماالغضؾارقةماظؼؾؾقةظؽـماٌالحظمأغفمعفؿومطوغًمم
ملمتعدمتؽػلموحدػومظدرءمطؾماظؿـوضضوتماٌصؾققيماظيتمتظفرمداخؾماظػرؼؼم
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متطؿحمإظبم مطبؾؼمصراسوتمبنيمذبؿقسوتمغلؾقيمزبؿؾػي اظؼؾؾلماٌفقؿـ،معو
موزوئػمغػقذ.

ؼػؾحماٌلورماظؿقدؼـلمؼبمضؾعمجذورػومعردػوممإنمرغقونمػذهماألصعولماظيتممل
مأصعولم مرأدفو موسؾك مظؾؿمدلي، ماًورجقي ماألغلوق موعؼووعي مضقة بوألدوسمإظب
اظدوظيماالضؿصودؼيمواظلقودقيماظيتمجعؾًمعـماٌمدليماظصـوسقيمأحدمأدواتفوم

مظؿؽرؼسمتراتىمععنيمالمؼزالمعفقؿـومسؾكمعلؿقىماجملؿؿعماىزائري.

ماظذلاتى مدوػؿ مظرؤىممظؼد موصؼو ماإلغؿوجقي ماظعؿؾقي ماظذيمتلؿدسقف اظقزقػل
إؼدؼقظقجقي،مؼبمتقدقعماٌلوصوتمبنيمزبؿؾػماٌراتى،محقٌمزفرتمأضؾقوتم
ماغػصؾًم ماظقضً ممبرور ماظؾرلوضرارقي، ماإلجراءات معـ مبلقوج مغػلفو أحورً
سضقؼومودؾقطقومسـمبوضلماظػوسؾنيمؼبماٌمدلي،موسؾكمرأدفومزعرةمعـمإروراتم

ماظصـوسي.

متعقشم مأضقً ماىزائرؼي ماظصـوسقي ماٌمدلي مأن ماٌالحظي، مأصضً طؿو
موزفقرم ماٌـػذؼـ ماظعؿول معـ ماإلروراتموأشؾؾقي معـ مبنيمأضؾقي متػصالمتـظقؿقو
ماٌكؿصي(،م ماٌفوم م)تـلقؼ مواظؿـلقؼل ماظؿـظقؿل ماٌلور مبني ماًؾط مإظب عقؾ

معـ مضبؿؾف موعو ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ ماالجؿؿوسل ماظؿػوسؾ ضقؿمموعلور
ومتـالتماجؿؿوسقيموعـمثؿمأضقكمعـماظصعىمسؾكمعلرليماٌمدليمإدارتفوم

موعردمذظؽمظؾؿؿغرلاتماظؿوظقي.،مسؼالغقو

مم> مبلؾىم<األوشم ماظصـوسقي ماٌمدلي مداخؾ مواظػؽوت ماٌراتى مازدؼود :

مظؾؿمدليم ماالجؿؿوسل مظؾدور ماظيتمجوءتمتطؾقؼو ماظعشقائقي دقودوتماظؿشغقؾ

ماالضؿصو ماظدور محلوب مدؾقطوتمسؾك مأصرز مسؿوظل، مصوئض مسـف مغؿٍ معو دي

مدؿوتقؽقيموأصعولمعـوػضيمظؽؾمربووظيمتغقرلؼيمتلؿفدفمصعوظقيماٌمدلي.

مم> مم:<اظـاغي ممبكؿؾػماألودوط ماظصـوسقي )عصدرمإنمسالضوتماٌمدلي

أخذتمتؿلؿمبلؿيمإذؽوظقيمحبقٌمأنمماظػعاظقاتماظؿؼـقةمواٌاظقةمواظؾشرؼة(م

مإرور مسـماألػدافماظيتمؼـشدػو متزالمهددمصقضقو،مأيمبعقدا اتماظصـوسيمعو

واضعماٌمدليماٌقضقسلموحوجوتماحملقطماٌؿقؽؿمصقف،موبوظؿوظلمودمإروراتم
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مطقنم ماٌلؿققؾي. ماظعؿؾقوت معـ موأػداصفو ماٌمدلي معلور مهدؼد مؼب اظصـوسي

اٌمدليمالمتزالمدبضعمظـػسماظؼققدمواٌقجؾوتمشرلماظرذقدةماٌـؼقظيمعـمضقؿم

االضؿصودؼيماإلدارؼي،مبلؾىمػقؿـيمغػسماظػؽوتماالجؿؿوسقيموهوظػؿفومايؼؾيم

مععماظػؽوتماٌؿقؽؿيمؼبمزبؿؾػماٌقراد.

إنماظذلطقىماظػؽقيمظؾؿمدليماظصـوسقيماىزائرؼيمأضقكمم:<اظـاظثمم>
أطـرمتعؼقدا.موبوظؿوظلمبوتمعـماظصعىمرصعمعقاردػوموتػعقؾفومبصقرةمسؼالغقي،م

متغصم ماٌمدلي ماالغشؼاضقةباىؿمطقن ماساتماظػؽوؼة تؿـوصسمسؾكمهؼقؼمم
مرؼقعمخوصي.

مم> معؿـوضضنيمم:<اظرابع ممنطني مؼقاجف ماىزائرؼي ماظصـوسي مإرور إن
وعؿداخؾنيمعـماظؼقؿمتؼقدهمإظبماالدؿلالم،مصفقمطؿومأذرغومضبوولماالغدعوجمؼبم
اظػعؾماٌمدلوتلماظرزللمعـمجفي،موعـمجفيمعؼوبؾيمضبوولماظؿؿؾصمعـمضقؿم

عماٌـووئيمظؾرذودةماٌمدلوتقي،ماظيتمػلمتعؾرلماجؿؿوسلمسـمسالضوتماجملؿؿ
مإغؿوجقيمتورطبقيمطوغًمدوئدةموزؾًمبوضقيموتعؿؾمطؿقجفوتمظؾلؾقك.

وعـف،مصننماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيمتؿؿـؾمصقفومضقتونمعؿضودتون،مضقةم
معض مؼبمخضؿفو ماظصـوسي مؼؽقنمإرور ماىدؼدة ماظؼقؿ ماظؼدميي،موتؾؾقر طراماظؼقؿ

مظؾكضقعمٌمثرؼـمعؿـوضضني.

ماظؼقؿم مظضغط ماظؿـوزل مبوووه مذبؿؾف مؼب ماظؿـوضضمضبلؿ مأن مالحظـو ظؼد
ماظؼقؿم مجقػر معع مؼؿعورض معوال مأي مجقػري( م)شرل مػق معو مإرور مؼب اظؼدميي
اىدؼدةماظيتمصرضفوماظػعؾماظؿقدؼـل،مظؽـفمبـػسماظقضًمؼصرمسؾكماظؿؿلؽم

مجبقػرمضقؿفمألنمذظؽمذرطمهؼقؼمذاتف.

نمػذهماٌلؾؿيمالمهؾمعشؽؾيماظؼقؿمبوظـلؾيمإلرورماظصـوسيماىزائرؼي،مإذمإ
أغفمأضقكمؼقاجفمعشؽؾؿني:مطقػمميقزمعومبنيمعومػقمجقػريمسؿومػقمثوغقيم
ؼبمضقؿفماىدؼدة،ماظيتمأدودفوموعصدرػوماظقحقدمظقسماظقاضعماٌوديمطؿومػقم

ئرؼيمإظبمدؾقكمصعؾمايولمععماظؼقؿماظؼدميي،محقـفومؼؾفلمإرورماظصـوسيماىزا
مؼعقشم معزدوجماظؼقؿ ماظصـوسي مادؿالب،مصؾؽـمطونمإرور مضقؿي اظؿؿرد،مواظؿؿرد

محوظيمحرلةموضؾؼمغوعبؿنيمسـماخؿقورمأحدماحؿؿوظني،مأوماحؿؿوالت.
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مؼبم مسـفؿو متوعنيمؼعدل مرسىمواغلقوق مؼعقشمحوظي ماٌؿؿرد، ماإلرور وألن
امؼمذرمألعرمواحدمصؼطمأحقونمطـرلةمبػعؾمعؿطرف،محقـفومؼعدمماألذقوء،موػذ

مػقمصؼدانماشلقؼي.

ماًالصة:

ماىزائرؼيم مإروراتماظصـوسي ماظؿلدقسمشلقؼي مأن ماظؼقل: مميؽـ متؼدم وممو

متػوسالم ماظصـوسي مإرورات معـ ماآلالف مصقفو مؼشذلك معؿدرجي متورطبقي سؿؾقي

ماإلروراتم موألوظؽؽ ماظـظؿ مظؿؾؽ ماٌشذلطي ماظلؿوت مصؿقؿؾ ماظـظؿ، معـ وطـرلا

موجفماٌؿـقسيمظؿطقرمػذهماظػؽي.واظيتممتـؾماأل

متؼققؿفوم مألن ماٌلؿؼؾؾ مصؽي ماسؿؾورػو مميؽـ مال ماألخرلة مػذه متؼققؿ وسـد

مبوظطؾؼوتماألسؾكمواألدغكمعـفو.مطؿوم موسالضوتفو ؼلؿؾزممهدؼدمدرجيمتطقرػو

مؼقجىمإدراطومذوعالمٌلؿقىماظؿـوضضوتماالجؿؿوسقيمؼبماٌؽونمواظزعونماٌعقـني.

وحرصمسؾكمبؼوئفوموتؽرؼلفوماالغشؼاضقةممؾريوضرارياظؿـظقمماظظؼدمطرسم

مبوسؿؾورػومودقؾيمادؿؿرارمظـػقذهمواحؿؽوراتفمؼبماجملؿؿعماىزائري.

وعـمثؿمصننماظشؽؾماظؿعدديمملمؼػرضمغػلفموطلغفماظشؽؾماظلقيمظؾؿمدليم

مزؾم مؼب موجقدػو مضبػظ مأن مذلغف معـ مواظذي ماىزائرؼي ماظعؿقعقي اظصـوسقي

مؿصودماىزائري.االغؼالبماىذريمظالض

ماٌمدليم مداخؾ مسوعي مطظقاػر متؿؿـؾ ماإلحؾورقي ماألصعول مأضقً ظؼد

وضدمحرطًمػذهماألصعولمبدورػوماظؼدراتماألداتقيمواظرعزؼيماظؽوعـيم،ماظصـوسقي

موأنمذبولماٌمدليم مشرلمرذقدة مبلغفو مإروراتماظصـوسيمصراحي واظيتمؼعؿؼد

ظرعزؼيمؼبمادؿعؿولماظعصؾقيمشرلمذبوشلو،موضدممتـؾًمػذهماظؼدراتماألداتقيموا

متقارمهم مطبػل مال ماظذي ماٌمدلي مخورج ماظـػقذ موهرؼؽ مواظلقودقي اظؼؾؾقي

ماظؾـققيماظعصيبمععمعصوحلماظػؽيمايوطؿي.



 حلــــانمعراغي

 82 

إغـومغرىمؼبماًؿوممأنمأزعيماٌمدليماظصـوسقيماىزائرؼيموعشوطؾفومتـعؽسم
ماظؿشرضبق مواالخؿالصوت ماظػؽقؼي مواألبعود ماظػردؼي ماآلراء مظؾؿفؿؿعمصقفو ي

ماىزائري.

مصبـحم مبقـؿو معـقكمسؾؿقو متورة مؼـقق ماىزائرؼي ماظصـوسي ظذظؽمغرىمإرور
مبؿكرصبوتم ماألوظب معـطؾؼوتف مؼـوضض موعؾف مسورػقي متشـفوت مإظب مذظؽ بعد
ماالووػوتم مزبؿؾػ معع مبلرراصف مؼؿصؾ مودطل مروبع موذات معـوضضي شرؼؾي

األخرىمؼبمضدرتفمسؾكمؼؿؿقزمسـماظضروبمماالغؿؼائقةاٌؿؾوؼـيموػذامضربمعـم
ماظؿؿؾصموإسطوءماظؿدلؼرات.م


