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 اجلؿعوقةًًيفًاجلزائرًأوال:ًاؾمـظقؿات
م:ًحماوؾةًيفًادلػفومًوًاؾوظقػة اؾواؼعًواآلػاق

م*معروساؾزبريً

 ؿؼدؿة

تعؿدلمأذؽولماظؿـظقؿماىؿعقيمؼبمصؽوتفماٌؿـقسيموماظؼقاغنيماظضوبطيمظعؿؾفوم
ماظؾقـقيم ماٌقاضقع مأطـر معـ ماٌذلاطؿي مضضوؼوه مو ماالجؿؿوسل ماظػعؾ معقودؼـ ؼب

ماظؿلعق مأزعي مجزائر مؼب مذاتماٌلؿقؼوتماٌؿتشوبؽو مأثورػو عـددة،مبـؾمـــوتمو
مإنمطونمسؾكماٌلؿقىم مأدؾوبمعؿداخؾيمبـوئقو مظعّدة مأسؼدمحؼقلماظدرادي وعـ
اظلقودل،ماالجؿؿوسل،ماالضؿصوديمأوماإلغلوغلمعـفومخوصي،مػذهماألزعيماظيتم
مسرصفوم ماظيت ماٌلؿقؼوت ماٌؿعددة مو ماظعؿقؼي ماظؿققالت معبؾي مغؿقفي تعؿدل

ماظيتمأخذتماظشؽؾماالغؼالبلمومروبعمم1989ىزائريمعـذمدـيماجملؿؿعما و
ماظؿلزم،مصوضًمطؾمتقضعوتمومتصقراتماٌفؿؿنيماألطـرمغذرامومتقضعوم اظلرسيمو
ماألدبقوتم معـ ماظؽـرل مؼب متقصػ ماظؿققالت مػذه مأصؾقً محؿك ظألحداث،
ماظؿغرلاتم معـ محوظي مطلغفو مو ماىزائرؼي"، م"هقالتمايوظي مبـ: األطودميقي

مأدواتماظؿقؾقؾمموـح مو مظؼقاغنيماظؿطقر مدبضع مال مو ماٌـففل ماظضؾط سـ
مضؿـم معـففقو مسؾكموجفماألخصماٌمررة معـفو ماجملؿؿعوتمو مصفؿ مؼب اٌقزػي

ومعـوشلومربؾماػؿؿوممػذهماظدراديماٌؿؿـؾيم1إرور:م%تـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغل$
معر ماظؿلعقـوتماغؿشورا مبداؼي معـذ مسرصً ماظيت ماىؿعقؼي مايرطي معـمؼب ئقو

ماجملوالتمم مزبؿؾػ مسلؾ ماظذي مو ماظؿـظقؿ موذؽؾ ماظدور مو ماظعدد حقٌ

                                                                 
مادؿوذمسؾؿماالجؿؿوعمجوععيماىزائرم*

 ؼبماالضؿصودماظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقي أدؿوذمعشوركمعؽّؾػمبوظؾقٌمؼبمعرطزماظؾققثم
ضقاسدممغقزػمغعًم"اجملؿؿعماٌدغل"مظقسمطؿػفقممذومدالظيمصؾلػقيمععدلةمسؾكمذبؿقسيمعـماظؼقؿم1

مذ مطؿصطؾح مظؽـ م معلؿقىماًطوبماظلقودلماظلوئدمأواٌؿطؾعماظلؾقك مسؾك معؿداوظي متـؿقطقي مصؾغي و
مظؾلقودةمظقصػماذؽولماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيماظؼوئؿيمسؾكمصعؾفمسؾكماٌلؿقىماٌقداغلمؼبماجملؿؿع.
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مجوغىماظؼضوؼوم مإظب ماظؾقؽي مضضوؼو موحؿك ماظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي، االضؿصودؼي،
مععوغقفمم مؼب ماإلغلوغل موايؼ ماٌطؾؼ معػفقعفو مؼب ماإلغلون محبؼقق اٌؿعؾؼي

 اًوصي.

ماظؿـظقؿقيمػذه،مرشؿماظؾققثماظقادعيمومتعدد اٌـوػٍموماٌؼوربوتمماظظوػرة
مظؾؿفؿؿعم ماٌشوبفي ماجملؿؿعوت معلؿقى مسؾك مظػفؿفو موزػً ماظيت اظـظرؼي
مػوئؾمعـماألدبقوتمتـووظًماٌـشلماظؿورطبلم معـمطؿ مغؿٍمسـفو معو اىزائريمو
مضدراتفوم مبـوء مؼب ماٌؿقؽؿ ماظـؼوؼب مو ماإلجؿؿوسل ماظؾعد مو ماظؿـظقؿل واظشؽؾ

ماظعؾؿقيمبوى مععوىؿفو مأن مإال زائرمملمتصؾمإظبماٌلؿقىماٌلعقلمعـموأداءػو،
ماظؿـظقؿقيموماووػوتفوماظـؿطقيموتؼققؿم مأدواتمهؾقؾمأذؽوشلو مو حقٌماظـظر

ضدراتفوماٌلوسدةمسؾكمهؼقؼماألػدافماٌلطرة.

مظؾغوؼي،مإنمملمغؼؾمتؽودمتؽقنمعـعدعيمعـم متزالمربدودة مال مإذن اظدراؼي
مبظر ماٌعرصي ماظوحقٌمسؿؼ ماظؼقودات، مأدوظقىممموردوتمفماظـشلة، لؾقكمو

ماجملؿؿعم ماظيتمسرصفو معقدانماظػعؾماالجؿؿوسلمسوعيمو مؼب ماظعوعؾي اىؿعقوت
ضؾؾمأنمتؽؾحمومتدخؾمؼبماظعؿؾماٌلؿقرمابؿداءمعـممم1840اىزائريمعـذمدـيم

ظظروفمخوصيمومعرتؾطيمبلخصمم1989ومظؿكرجمعـماظؽوعـمدـيمم1963دـيم
ماظعو مايوظي متطقر مخصقصقوت مظؾفزائر. ماظؿـظقؿوتعي مصنن مؼؽـ، معفؿو

مذبوالتم متزال مال مأخص مبصػي ماظػؽقؼي معؽقغوتفو مو مسوعي مبصػي اىؿعقؼي
متـظـقؿفوماظؼوغ ماٌمدـلوتـلمو ماىغراؼب،مدؾقطفو قغـلمومأذؽولمصعؾفومـغشورفو

االجؿؿوسلمبؽرامبوظـلؾيمظؾؾقٌماظلقدققظقجلمبوظـظرمإظبمايفؿماظذيمأخذتفم
ماظظوػرةمؼبماىلدماالجؿؿوس ماظؿعدؼالتماظددؿقرؼيمظلـيمػذه لمظؾؿفؿؿعمبعد

ومعومصوحؾفومعـمتغرلاتمسؾكماٌلؿقىماظؽؾلمظؾـقيماجملؿؿعماىزائريمم1989
اظـؼوؼبمخوصيممومعومأصرزتفمػذهماظؿغرلاتمسؾكماٌلؿقىماإلجؿؿوسلماالضؿصودي،

اظذيمزفرمطػوسؾمدقودل،مإغفماظؾعدماظذيمطونمظػعؾفماظـشطمماغعؽودوتمسؾكم
عينمضربًمؼبماظعؿؼمإغلفوعقيماجملؿؿعماىزائريمإنمطونمسؾكماٌلؿقىماأل

مأوم ماظدوظي مظؽقون مترعز ماظيت ماألدودقي مٌمدلوتف ماظعوعي ماظقزوئػ علؿقى
مسؾكمأذؽولماظؿضوعـماظيتمسطؾًم مبدوره مأثر مػذا مو مظػظفو اإلغؿوجقيمؼبمسؿقم
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ماٌػروضيم ماالضؿصودؼي مظؾؿغرلات مغؿقفي مأدوارػو، مأداء مسـ موسفزت آظقوتفو
ماظقاضعماٌؿغرلمومايوظيماألعـقيماظلوئدةموماظيتمضلؿًمبدورػوماجملؿؿعمحب ؽؿ

مإظبمأصر ماظقاحدة مغـرتماألدرة مو معؿـوحرة مزعر مؼدلزمدورمإظب موػـو ادمعؿؼوتؾي.
اىؿعقؼيمبصػيمسوعيموصؽوتفوماظعوعؾيمؼبمعقدانمربوربيماظػؼر،ماظدصوعمماظؿـظؿوت

ماظشؾوبموماىؿعقوتماظدؼـق ماإلغلون، محؼقق ماظعوعؾمؼبمعقودؼـمسـ يمبشؼقفو
متؾؽماٌرتؾطيمبوجملولماٌلفديمصؾفومعـماألػؿقيمم،اظـشوطماالجؿؿوع اظـؼوؼبمو

اظؽـرلمؼبمػذاماظظرفمومخوصيمتؾؽماظيتمؼرتؽزمصعؾفوماالجؿؿوسلمسؾكماظػؽوتم
ماظؿققالتماىوسبيمأوم متدػقرموضعفو ماظيتمزادتمعـمخطقرة مو األطـرمضعػو

ماى ماظيتمسرصؿفو موماٌـقرصي مزادتمدرسؿفو معـؿصػماظـؿوغقـوتمو معـذ زائر
مبداؼيم معـذ ماىزائر متعرصفو ماظيت ماظلقودقي ماألزعي ماظلؾؾقي مآثورػو سؿؼً

ماظؿلعقـوت ماالضؿصودؼيمواألعـقيم، مو مبوظظروفماالجؿؿوسقي ماٌعرصي متصؾح ػـو
اٌـؿفيمألوضوعمصعؾمػذهماظؿـظقؿوتمماٌصقبمضرورةمعـففقيمومطذاماظظروفم

يوظيماظؼوغقغقيماظيتمتؿقؽؿمؼبمبـوءمضدراتمأداءماظؼطوعماىؿعقيماظلقودقيموما
ماسؿؿودم ماٌؼوربي مو محقٌماٌـفٍ معـ مالبد ماألدؾوبمطون مشلذه معؽقغوتف، بؽؾ
خطيمتؼقممسؾكمتعددماظؿؼـقوتماٌؼوربيماظـظرؼي،مسؾكمأدوسمػذاماظؿعددمبـقًم

معـففقيمتـوولماٌقضقع:م

مـمعـففقيمتـوولماٌقضقع:م

مةماألوظبمتؽقؼـ:مطوغًماًطق

مـمصرؼؼمسؿؾمعؿعددماالخؿصوص،مثؿمردؿمعـفٍمؼؼقممسؾك.

مـمتعددمومتؽوعؾماٌؼوربيماظـظرؼيمومتؼـقيمعبعماٌعؾقعوتمعقداغقو.م

تصـقػمومهؾقؾماٌعطقوتماٌؿعؾؼيمبـشوطماظػؽوتماىؿعقؼيمربؾماػؿؿوممم
ماظؼوئؿنيمسؾكمػذهماظدراديمثؿماظذلطقزمسؾلمطؾمعـ:م

-I ًاؾعاؿؾةًيفًؿقادقنًحؼوقًاإلـيان،ًاخمريًؿـفا:ًًاؾمـظقؿات

ماظؿلؿقيماظعوعؾيمؼبمذبوالتمترضقيماظدصوع1.1 اٌـظؿوتمصرضبي
مسـمحؼققماإلغلونمؼبمسؿقممظػظفو.
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اٌـظؿوتماٌفؿؿيمبؼضقيمترضقيماظدصوعمسـمحؼققماٌرأة.1.2

مضؿـمبرغوعٍمغشوروتفومربقر اٌـظؿوتماظيت1.3 محؼقق تدرج
اظطػقظي.

ماظرأي1.4 مو ماظؿعؾرل محرؼي محؼقق معقدان مؼب ماظعوعؾي وممتًمم،اٌـظؿوت
موصؼمعلؾؽمعـففلمضوئؿمسؾكماالتصولماٌؾوذرممبصودرماٌعؾقعوتموصؼم درادؿفو
مربوورم معـ مربقر مطؾ معع معرحؾقو ماٌؽقػي ماٌؼوبؾي مودقؾؿفو متدرجقي خطي

متـوولماظدراديم"اظؿلفقؾماظصقتل"موموثوئؼماٌـظؿوتماٌدروديمعودةمرئقلقيمؼب
إذؽوظقيماٌقضقع،مومذظؽمبوالغطالقمعـماظؿورؼخمؼبمأذؽوظفماٌؿعددةمظؾقصقلمإظبم
مصعوظقيم مو مبـوء مؼب ماظيتمتؿقؽؿ ماظعقاعؾ موذبؿقع ماظؿـظقؿوتماآلغل مػذه واضع
مظؾؿفؿؿعم ماظعوعي مبويوظي مأدودو ماٌرتؾطي ماظعقاعؾ متؾؽ مخوصي ضدراتفو

 .اىزائري،مثؿممتمتـوولماظؿـظقؿوتماظدؼـقي

IIًًًًاؾمـظققؿاتًاؾدقـقةًوًخطواتًؿؼاربمفا:ـ

ممػذهماظػؽيمضلؿـوػومعـففقومإظبمصـػني،ماألولمعـفومطبص:

IIًاؾمـظقؿاتًذاتًاؾموجفاتًاإلدالؿقةًاؾـشطةًيفًؿقادقنًم1ـ
ًاؾػعلًاالجمؿاعيًًاؾنؼايف:ً

مصعؾفوم مإلؼدؼقظقجقي معصدرا ماظدؼـ معـ مؼلخذ ماٌؿعدد، ماظصـػ ػذا
م ماظػؽي مإغفو ماالجؿؿوسل، معـاظؿـظقؿقي مؼعؿدلان ماظؾذان مصعؾفو مأغقاع أطـرممو
متشوبؽو ماظؾقـقي عـذمماىزائرماظيتمتعرصفوماظلقودقيمألزعيامزؾمؼبماظؼضوؼو

ماظؿلعق ماٌلؿقؼوت،مبؾمومعـمأسؼدمحؼقلماظدراديمـقبداؼي ماٌؿعددة وتموأثورػو
متورطبقو مسؾكماٌلؿقىماالجؿؿوسل،ماظـؼوؼبمومظؿداخؾمضضوؼوػو مومدقدققظقجقو

مخوصي ماظلقودل معع متعؼقدا مزاد ماٌرطى، ماظؿداخؾ مػذا ماظؿققالتم، عبؾي
ابؿداءمعـمدـيممعرصفوماجملؿؿعماىزائريبدأمؼماظعؿقؼيماٌؿعددةماٌلؿقؼوتماظيت

ماظؿلزم،مصوضًمواظيتمم1985 مرـوبـعماظـلرسيمو مو ماالغـؼالبـل أخذتماظشـؽؾ
مظألحد متقضعو مو مغذرا ماألطـر ماٌفؿؿني متصقرات مو متقضعوت محؿكمطؾ اث،
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ماظؿققالت مػذه ممأصؾقً مدـي مبعد مايوظيمم1989تقصػ م"هقالت بـ:
م ماىزائرؼي"مطؿومأذرغومإظقفمدؾػو.

ماظػؽي معـمحقٌماظعدد،متـقعماظـشوطممسرصًمػذه معرئقو ؼبمزبؿؾػماغؿشورا
م ماالجؿؿوسقي ماظعالضيمبوألحزابماجملوالتماالضؿصودؼي، متراوح معع واظـؼوصقي،

اظـلؾقيموماالرتؾوطماظذيمؼصؾمؼبمبعضماألحقونمإظبماإلدالعقيمبنيماالدؿؼالظقيم
مجعؾمتـووشلومؼؽقنمومظؾضرورةماٌـففقيموصؼم ؼقممخطيمتدرجيماالغدعوج،مممو

معؼوربيمعؿعددماالخؿصوصمومطوغًماظؾداؼي:ممسؾك

ماٌعطقوتماٌؿعؾؼيمبـشوطمطؾم مهؾقؾ متصـقػمو معبع، اىؿعقوتماظيتمـ
ماظػؽيمإظبماى ؿعقوتماٌـعقتيمازلومومأؼدؼقظقجقومتـؿؿلمعـمحقٌماظؿصـقػمو

مايؼؾلمإظبم ماظدراديمحلىماغؿؿوئفو مؼبمػذه مأؼضو مواظيتمضلؿـوػو بوإلدالعقي
مصؽوتمثالثمومػل:م

II.1.1.اًرلؼيماظيتمتلـدمصعؾفوماالجؿؿوسلمخبطوبمإدالعلممظؿـظقؿوتا
متؽوصؾقي مرؾقعي ًباالدمؼالؾقةم،ذي ًتؼول مايؼؾممو معؽقغوت مسـ اظؿـظقؿقي

مايزبلمسؾكموجفماظؿقدؼد.مماظلقودلم

II.2.1ماظصرؼح ماإلدالعل مذاتماظؿقجف ماظـؼوصقي مو ماًرلؼي ماظؿـظقؿوت
ماظيتمذؽؾًماظؼوسدةماظؿلدقلقيمىؿؾيمعـماألحزابماإلدالعقي.

II.3.1.أذؽولماظؿـظقؿماىؿعقيماًرليموماظـؼوؼبمذاتماظعالضيماظعضقؼيمم
ًؽؾماظعوممشلذهماألحزاب.بوظعؿؾمايزبلماإلدالعلموماظيتمتدخؾمضؿـماشلق

ضؾؾماظؿعرضمىؿؾيمعـماظؿـظقؿوتماٌلؿكرجيمعـمغلقٍماظؿـظقؿوتماظيتم
مأغفمالبدمعـمتقضقحمعبؾيم مإظقفمأساله،مرأؼـو ماظـالثلماٌشور ماظؿؼلقؿ ؼؿضؿـفو
مأدؾـوبم مو ماىؿـعقوت معـ ماظصـػ مػذا محبٌ ممبقدان ماٌؿعؾؼي ماظؼضوؼو عـ

ما ماٌـلؾؽماٌــففـلمو مػـذا ظذيمواجفؿفمصعقبوتمعؿعددة،مإنمطونماخؿــقور
مسؾكماٌلؿقىماظـظريمأوماٌؿورديماٌقداغقي.
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متمسؾكماٌلؿقىماظـظريمععوىي:ماظؿعرؼػوتموماظؿصـقػوتماظيتمتؼقلمبفوم
عدارسماظؾققثماألطودميقيمسوعيمومعدىمعالئؿيمتقزقػفومؼبمدراديماىؿعقوتم

مكروجمعـفمتقجىمسؾقـو:ذاتماظؿقجفوتماإلدالعقي.مػذاماإلذؽولماٌـففلممظؾ

ماظؼقاغنيماٌـظؿيمظؾفؿعقوتمبوىزائرم مومرؾقعي ماظؿعرضمإظبمتورؼخمتطقر م ـ
مبروزػوم مأدؾوب مو متطروػو متورؼخ مو ماىؿعقؼي مايرطي مإظب ماظؿطرق مثّؿ وعـ
وطؿقغفومحلىماظظرفماظلقودلموػقمعومضؿـومبنتؾوعمعلؾؽمعـففلمؼؼقممسؾكم

مٌقؽرومظؽـمطونمسؾقـومأؼضوموووز:اظؿدرجموصؼمخطيمتـطؾؼمعـماٌوطرومإظبما

ًعؾىًاؾدارسًؾؾمـظقؿاتًاجلؿعوقةً اؾعوائقًاؾـػيقةًوًتداعقاتفا
ًذاتًاؾـؿطًاإلدالؿي:ً

ماألطودميقي مو ماظؼوغقغقي ماظؿعرؼػوت متردوغي موتداخؾ ماإلحذلازاتماٌـففقي
مدؾػو ماٌؿعؾـؼياٌشور ماٌػوػقـؿ مجوغىمعققسي مإظب ممبوٌؼوربـيماظلقدققظـقجقـي،م،

معـعـفوـمي ماظؿـعوعـؾ ًباؾمـظقؿاتًذاتًمؽــ ًاخلاصة ًاؾؼضاقا ًؿع ًؿالءؿمفا و
ماؾموذقرًاؾذيًؿنل،ًاؾشاذًؿنًفذهًاإلحرتازاتًاؾموجفاتًاإلدالؿقة،ًإالً

أصدرتف"ماظؾفـيماظقرـقيمظؾدسقةموماإلرذود"موماظيتممتـؾماىفوزماإلؼدؼقظقجلم
ىؿؾيماىؿعقوتماظـؼوصقيممةاٌرطزيمظؾفؾفيماإلدالعقيمظإلغؼوذموماٌمررةمواٌلرل

ذاتماظعالضيماظعضقؼيمععماىؾفيماإلدالعقيمظإلغؼوذ.مغشرتمػذهماظؾفـيمسؾكم
صػقوتمظلونمحوشلوم"ذبؾيماشلداؼي"مهذؼرامؼـرلماظرسىمؼبماظـػقسمومضبدم
عـمسزمييماظؾوحٌمحؿكمبعدمدـقاتمايؾمغؿقفيمادؿؿرارماظعؿؾمبفمؼبماظقدطم

مػذاماظلقدققظقجلماٌؾققثمومحؿكمجمل ماظؿؽػرليمإذمجوء ردمرؾقعيمسـقاغف
اظؿقذؼرمهًمسـقان:م"مأحذرمأؼفوماظشعىماٌلؾؿمادؿؿورةمصؾقؾقيمـمؼفقدؼيم

م.م"خطرلةممتألمجقماىزائر

عقضقعمػذاماظؿقذؼرمادؿؿورةمظلدلماآلراءمزبصصيمظدراديموضعقيماظشؾوبم
مذبي".بوىزائر،مطونمؼؼقممبفوم"اٌعفدماظقرينمظؾدرادوتمواظؿقؾقؾموماظدل
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"اظؾفـيماظقرـقيمظؾدسقةموماإلرذودم"رأتمؼبمػذهماالدؿؿورةموماألدؽؾيماظيتم
تضؿـؿفومخروجومسـمذرعماهللمومطػرتماظؼوئؿنيمسؾقفومألدؾوبمغـؾؿفومغصومؼبم

ماظـؼوطماظؿوظقي:

مواظـقابًم - ماظشرسقي مبوٌلوئؾ متؿعؾؼ مأدؽؾي متؿضؿـ ماالدؿؿورة مػذه أن
ماظقرـقي.

ماظؿؿققزمبنيماظشرؼعيمواظلقودي.ربووظيمػذهماالدؿؿورةم -

ماظؿلوؤلمسـمأدؾوبمذػوبماظشؾوبمإظبماٌلفد. -

ماظؿلوؤلمسـمأدؾوبمهفىماظـلقة. -

مبوظـصراغلم - ماىزائرؼي متزوؼٍ مإعؽوغقي مسـ ماظشؾوب ماالدؿؿورة علوئؾي
مواظقفقدي.

معوم - ماىفودماىزائريموػق ماظشؾوبماووه مسـمذعقر تلوءظًماالدؿؿورة
مخطرل مامبوظؿورؼخماظقرين.ؼعؿدلمعلودو

مسـم مسؾورة مإظقفو ماظلًماٌشور ماظـؼوط مسؾك ماسؿؿودا مو مإذن ماالدؿؿورة ػذه
خطقؽيم"ظققغوردومدؼػوغشل"موماظلـدمايفيمؼبمتؽػرلماظؾوحٌمومسرضؾيماٌعرصيم
موسززتم مبوىزائر، ماظؿـظقؿقي مأذؽوشلو مو ماظدؼـقي مبويوظي اظلقدققظقجقي

ماظ معـاٌقضـػ موزادت مظؾقؼـقؼـي مردكًمؿعؿـؿ مو ماظؼوتؾ ماظػعؾ مإعؽوغقي ـ
اظيتمتعؿدلمطؾمبوحٌمؼبمعقودؼـماظعؾقمماالجؿؿوسقيمعومػقمماإلتفام أؼدؼقظقجقي

ماألعيم مسلؾ متػرؼؼ مإظب مضرورة مؼفدفمسؿؾف ماظشقطون معداخؾ مؼب م"بوحٌ إال
مؼبموجفم ماظبماظقضقفمعودؼو ماظؿؽػرلمػذه مسـمدؼـفو"،مبؾمدسًمصؿقة وأبعودػو

رقماظؾقٌ،م"طلمالمؼؾؾغماظؼوئؿقنمسؾقفومػدصفؿمطؾمبوحٌموماظؿضققؼمسؾكمص
اؾمعاؿلًؿعًفذهًمومػقمعومصبعؾماٌشموم،مبؾمومضطعمورؼدػؿمإنمأعؽـمذظؽ".
ماؾمـظقؿاتًيفًاحلؼلًاؾلونيًيفًغاقةًاخلطورة.

مبػعؾمروحماظؿـعـوعـؾم ماظؾقٌمواظؾوحٌممتمتـفووزه ماٌقضـػمعـ مػذا ظؽـ
م مرؤدوء مررف معـ ماٌطؾؼ ماظؿػفؿ مو موػؿمماظعوظـقـي اىؿعقوتماظـالثماألخرى

ماإلرذودم م"عبعقي مرئقس مظؾؾؽقر"، ماإلدالعقي ماًرلؼي م"اىؿعقي رئقس
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مواظلقدمرئقسماىؿعقيماًرلؼيمذاتماظروحماإلدالعقيم"مٌـطؼيم واإلصالح"،
مبقزرؼعي"ماظقدمؼبماظقد".

ماٌعطقوتمم متؼدؼؿ مؼب مذقف معـ مبوظرشؿ ماًوظصمواظـؼل معقضػمػمالء ظقال
معـمععوىيمجزءمعـمزوػرةمايرطيممطـومبداؼيماألعر،معوماإلحصوئقيمؼب متؽـو

ذاتماظؿقجفوتماإلدالعقيمومطذاماىزءماٌؽؿـؾمشلـوموماظـذيمؼعرفمماىؿعقؼي
ماٌلفدؼيم ،ماظيتمضؾؾمععوىؿفوممتماظؿطرقمإظبمبوىزائربؾؿـظقؿوتماظدؼــقيمو

ماٌقزػيمؼبمدراديما ماٌػوػقؿ مو ماظؼوغقغل ممتماظدمظؿـظقؿوتاىوغى مومػذا ؼـقيم
موصؼماظؿدرجمماظؿوظل:م

III -م:اؾؼواـنيًادلـظؿةًؾؾمـظقؿاتًاجلؿعوقةًيفًاجلزائر

مومطؾمعرحؾيمشلوم معراحؾ مبعدة ماىؿعقي مظؾؼطوع م ماظؼقاغنيماٌـظؿي عّرت
إذمصدرتمؼبمػذاماظشلنمعبؾيمعـماظؼقاغنيمواٌرادقؿماظيتمهؽؿًم خوصقؿفو،

ل،مظؽـمؼعؿدلمضوغقنماىؿعقوتماظػرغللمؼبمدرلماظؼطوعماىؿعقيمبعدماالدؿؼال
اٌصدرماألدوسمجملؿؾمػذهماظؼقاغنيماٌـظؿيمم1901جقؼؾقيمم05اظصودرمبؿورؼخم

مصقؽوتفمبعدمأنمطونماٌرجعماٌعؿؿدمؼبمتلدقسم ظؽؾمأذؽولماظؿـظقؿماىؿعقيمو
مبنيمدـيم معو ماٌؿؿدة مظؾػذلة مو ماالدؿؼالل إظبمشوؼيمدـيمم1962اىؿعقوتمبعد

ماظ1971 مأي ماظشغقرم، مبػذلة ماىزائري" ماظؼوغقن متورؼخ مؼب متعرف ماظيت ػذلة
ماظؼوغقغل".

ماىؿعقوتم مإغشوء محبّرؼي مإضـراره مو ماظؾقدلاظقي ماظؼـوغـقن مػـذا علقي
ماىؿعقوتم معـ معبؾي مبنغشوء مزلقً مأسؿؿدػو، ماظيت ماٌؾلطي واإلجراءات
ماظؿلدقس محوظي ماظـوذؽي. ماظلؾطي مػقؿـي مذبول مسـ ماظؾعقدة مو محؼو ماٌلؿؼؾي
ماظـالثم ماىؿعقؼي ماألصـوف مسلؾً ماظػرغلل، ماظؼوغقن مضقاسد موصؼ اٌلؿؼؾ

ماحملددةموماٌصـػيمغصوموػل:م

ماظؿـظقؿوتماظغرلماٌعؾـيموماظيتمالمتؿؿؿعمبوظشكصقيماٌعـقؼي.م-أم

ماشلؾوتمم-ب مادؿؼؾول مشلو مميؽـ مال مواظيت مسـفو ماٌعؾـ اظؿـظقؿوت
مواإلسوغوت.
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اظيتمتؿؿؿعمبشكصقيمععـقؼيمطوعؾيمومماظؿـظقؿوتمذاتماظـػعماظعومموم-جم
مذاتمأصضؾقيمومأدؾؼقيمعـمحقٌماظدسؿماظعؿقعلمومادؿـؿوراتف.

معـم مىؿؾي ماٌلؿؼؾ ماظؿلدقس مسؿؾقي مؼب ماظؼوغقن مػذا ماسؿؿود مرشؿ ظؽـ
ماظلقودقيم ماظلؾطي معؽقغوت مرؤؼي مأن مإال مصؽوتفو، ماخؿالف مسؾك اىؿعقوت

ماظيتمضودتماظؾالدمععمبداؼوتماالدؿؼال ل،مطوغًمترىمؼبمطؾمتعددموإرادتفو
تـظقؿلمتفدؼدامٌؾدأماظقحدةماظقرـقيماٌؼدسمواالخؿقوراتماظلقودقيماألدودقيم

مأوجؾًمعراضؾؿف،مصؽوغًمتعؾقؿيم اظيتمأصدرتفومم1964عورسمم02ظؾقرـ،مظذا
وزارةماظداخؾقيموماظيتموقزمألسقانماإلدارةماظعؿقعقيماظذؼـمشلؿمسالضيمعؾوذرةم

هؼقؼمعدضؼمسـمأػدافمومغشوطماىؿعقوتماٌصرحممععماىؿعقوتمإظبمإجراء
مبفو.

ػذهماظؿعؾقؿيمؼبمحؼقؼيماألعرمضضًمسؾكمإجراءاتماظؿلدقسماٌؾلطيماظيتمم
م مضوغقن ماالسؿؿودماٌلؾؼمم1901ؼـصمسؾقفو مسؾك مايصقل مأدخؾًمإظزاعقي و

مطنجراءماحؿقورلمميّؽـماظؿقؼؼمعـماظـقاؼومايؼقؼقيمعـمرؾؾوتماظؿلدقس.

إظغوءماظعؿؾمبفذاماظؼوغقنمومأدرجًمإجراءاتمم،مبعدمػذهماظؿعؾقؿيمّتمالحؼومم
اإلظغوءمأؼدؼقظقجقومؼبمإرورماٌراجعيماظعوعيمظؾؼقاغنيماظػرغلقيماظيتمطوغًمؼـظرم

مإظقفومسؾكمأغفومتؿعورضمععماظلقودةمماظقرـقي.

زفرمؼبمػذاماظلقوقمأولممتشرؼعمجزائريمذومعلقيماذذلاطقيمعـظؿمظؾؼطوعم
وماظذيماصرزمبدورهمم71/79برضؿمم1971وثؾمؼبمماألعرماظصودرمسومماىؿعقيموماٌ

اٌمرخمؼبمم72/21حوظيمضوغقغقيمجدؼدةمثّؾؿًماطـرمبعدمصدورماألعرمماٌعدلمرضؿم
مم07 ماظؼوغقغقيم1972جقان مايوظي متع. مػذه سـمم دلمؼبمحؼقؼيماألعراىدؼدة

م.ممؿعقؼيماآلناظلوئدةمععمعؽقغوتمايرطيماىمذػـقيمتعوعؾماظلؾطوتماظعؿقعقي

ماظرعزؼم ماظـوحقي معـ مؼعدلان ماألعران متورؼخمػذان مؼب مػوعي معرحؾي مسؾك ي
اىؿعقؼيمبوىزائرم؛معـمحقٌماظشؽؾماظؿـظقؿلمواجؾوتماظؿلقرلمماظؿـظقؿوت

مسؾكم ماألعرؼـ مربوصظي معـ موبوظرشؿ مإذ ماظلقودقي، ماإلرادة ممتؾقف معو وصؼ
إالمأغفؿومُشذؼوموذؾعومجبؿؾيمم،اٌلؿقؼوتماظـالثماٌذطقرةمؼبماظؿشرؼعماظػرغلل
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ودوئؾماٌراضؾيممعـماظشروطمواظؿقجقفوتماظيتمتعطلماشلقؿـيمظؾعؼؾقيماألحودؼي
ماظلق ماظؿـقجف مسؾك مربوصـظي مومـاٌرطزؼي معرطزؼو ماإلؼدؼقظقجلماٌكؿور ودـلمو
مػل: ماظذيمؼؼقممبدورهمسؾكمعلؿقؼوتمثالث

ماظؿشدؼدمسؾكماظقحدةماألؼدؼقظقجقي.م-1

ماظصرم-2 متـظقؿمتلررل مأذؽول مخالل معـ ماالجؿؿوسقي ماظـزاسوت مو اسوت
ماٌراضؾيمعرطزؼو.

وزئيماٌطوظىماالجؿؿوسقيمبقادطيمأذؽولماظؿـظقؿمػذهمالجؿـوبمأيمم-3
ذؽؾمعـمأذؽولماظؿـظقؿماالجؿؿوسلماٌلؿؼؾمظؾفؿوسوتماالجؿؿوسقي،ماظلقودقيم

موماظـؼوصقيمخوصي.

مػلمؼبمحؼقؼيم ماٌلؿقؼوتماظـالثمعو ؿؿدػومإالمآظقوتمظؾؿقؽؿماسماألعرمػذه
معـماظؿشرؼعماًوصمبوظؿـظقؿوتما مابؿداء وػلماظـؿرحؾيمم1971دـيمىؿعقؼي

مايرةمؼبم ماإلرادة مسـمعؾدأ مإدارتفو مو ماظعؿقعقي ماظلؾطي اظيتماتلؿًمبؿكؾل
ماظؿلدقسمو ممبفؿقسيمعـماظشروطممتؽـّفومعـماظؿقؽؿمؼبمممتمسؿؾقي ادؿكالصفو

مأي مصبعؾ مبشؽؾ مو ماظؿلدقس ماظؿقجفممسؿؾقي مطبدم مجدؼد معبعقي تـظقؿ
غظوممايزبماظقاحد.معـممومدقودؿفوماظؼوئؿيمسؾكمتلقرلماإلؼدؼقظقجلمظؾلؾطي

ماالسؿؿودماٌزدوج؛ماظذيمالمؼؽؿػلمبذلخقصماظلؾطيم مإدراجمعؾدأ ممّت أجؾمػذا
مظـشوطمػذهم مإدارؼو ماٌشرصيمسؾكماحملقطماىغراؼبماحملدد مو ماٌؾوذرة اظعؿقعقي

متؾؽمو ماو ماظداخؾقيمماىؿعقي ػلماظقالؼيمبوظـلؾيمظؾفؿعقوتماحملؾقي؛موزارة
ماظقرـقي مظؾؿـظقؿوت ماظؿلدقس،م ،بوظـلؾي مرؾؾوت مسؾك ماٌقاصؼي مأوجى بؾ

ماٌلؾؼاظ مررفماشلقمؿصدؼؼ مؽوعـ ماظقزاراتماظقصقي. مصننمإظبمذظؽضػمتمأو
م مؼبمعراضؾيمدرلمسؿؾماىؿعقوتمم71/79األعر ؼعطلماإلدارةمصالحقوتمسدؼدة

ماظعؼق مومخورجمودـ مإدارؼو محدمحؾماىؿعقي مإظب ماظيتمتصؾ مو بوتماظردسقي
ماإلرورماظؼضوئلماٌكقلمضوغقغومظذظؽ.

صوٌودةم"اظـوظـي"معـمػذاماألعر،متشذلطمؼبماٌمدسمظؾفؿعقوتموطذاماٌـكرطم
معـفومسؾكموجفماظؿقدؼد:مسدةمذروط

قي"ماظصػوءمعـمحقٌماظػؽرموماظلؾقكماووهماظـقرتنيم"اظؿقرؼرؼيموماالذذلاط
مومػذامبصرؼحمغصماٌودةماظلوظػيماظذطرموماظذيمؼؼقلمحرصو:
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مأنمالمتؽقنمظؾؿمدسمدؾقطقوتمععودؼيميربمومثقرةماظؿقرؼرماظقرين.م-ا

مأنمالمتؽقنمظفمغشوروتمعضودةموععودؼيمٌصوحلماظـقرةماالذذلاطقي.م-ب

مظطؾقعيم ماظؼقلمومربددة ماألعرمصفلمصرضبي مػذا معـ م"اظلوبعي" ماٌودة أعو
اءاتماظردسقيمإذمتـصمصراحيمسؾكماسؿؾور:م"مطؾمعبعقيمبورؾيموعؾغوة،ماإلجر

مبوالخؿقوراتماظلقودقيمواالضؿصودؼيماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيم مأيؼًماظضرر إذا
مظؾؾالدمأومإيوقماظضررمحبرعيماظذلابماظقرين".

محقٌمعدلراتماظؿعطقؾمشؿقضمعـمحقٌم معـ ماٌقضػماظصرؼح مػذا ؼؼوبؾ
مظإلدارةماألدؾوب، مرصضممؼعطل مأو مضؾقل مؼب موادعي متؼدؼرؼي مدؾطي بوظضرورة

مخضقعاىوسبيمألبلطماألدؾوبمغؿقفيمتؼدؼؿماالسؿؿودمومطذامحؾماىؿعقوتم
م.ايؾمإلبلطماألدؾوبمبوظؿوظلممإلدارةموؼدؼرمظؿاظدؾطيم

زفرتمعمذراتمتغقرلماظعالضيمبنيماظلؾطيمواجملؿؿعم ععمبداؼيماظـؿوغقـوت
ماحملووالتماألوظب مخالل معـ مظؿغرلماظعالضوتماالضؿصودؼيمصرضمأدؾقبموذظؽ

وصؾلػيمجدؼدةمظؾعقشممولدتمالحؼوممؼبمذعورم"عـمأجؾمحقوةمأصضؾ"،معّقزم
خطوبمػذهمماظػؾلػيمعـمحقٌماظـظرمدخقلمبعضماٌػوػقؿموماٌصطؾقوتماظيتم
معـماظؿداولمؼبماًطوبماظلقودلمظلؾطيمايزبماظقاحد،معـم طوغًمعلؿؾعدة

معػف ماٌػوػقؿ، مػذه مدقودقومأػؿ مظف مؼـّظر مأصؾح ماظذي ماٌدغل" م"اجملؿؿع قم
وجعؾمعؽقغوتفمأدوسمايؾقلماٌػذلضيمومذظؽممبعزلمسـمربقطفماالجؿؿوسل،م
اظـؼوؼبمومخوصيمخؾػقؿفماظؿورطبقيماٌكؿؾػيمععمواضعماجملؿؿعماىزائريمربؾم
ماظؿـظقؿقيم ماٌؽقغوت معـ ماٌقضػ مؼب ماظؿققل مػذا مضصرا. ماٌػفقم مػذا شرس

م ماسؿؿودمعبؾيمعـماٌلؿؼؾي مؼب مغظرؼو مطذظؽ مترجؿ ماالجؿؿوسل مصعؾفو مصؾلػي و
ماٌؿعورضيمععماظؿقجـفماإلذذلاطلمومسؿؾقومولدممالحؼومؼبمعومطبصم اٌػوػقؿ

م مبوٌصودضيمسؾكماظؼوغــقنمرضؿ مظؾؿفؿؿع ماٌمررة ماظؿـظقؿ يمــظلـم85/15أذؽول
مسؾم1987 ماظؼوغقن مػذا معقزة ماظلقودقي؛ مشرل مبوظؿـظقؿوت ماٌلؿقىماٌؿعؾؼ ك

مطونم ماظذي ماإلداري ماظؿصرؼح مإظب مواظرجقع ماٌلؾؼ ماالسؿؿود مإظغوء اظؿطؾقؼل،
م مرضؿمم1971ععؿقالمبفمضؾؾمدـي ماألعر مو عـماىوغىمم71/79عـمحقٌماظػذلة

اظؿشرؼعلماظذيمصدرمؼبمغػسماظلـيماٌذطقرةمومؼظفرمػـومطلنماألعرمأدبذمسـم
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اظؿؽػؾمبوظؼضوؼوماظيتمدؿـؿٍمموسلمظؿفقؽيماظؼطوعماىؿعقيمعلؿؼؾالمٌقاجفيمو
بوظؿوظلمتغقرلمرؾقعيمموزوئػفو سـمدقوديمدبؾلماظدوظيمسـماظؽـرلمعـمعفوعفومو

مضوئ مطوغً ماظيت مسؾكمـسالضؿفو ماظيتمطوغًمتؼقم ماجملؿؿع مو ماألصـراد معع ؿي
معـمجوغىمعؽقغوتماظـوغل،م ماظؼوئدة ماظلؾطي موروسي مجوغىماألوظب معـ اظؽػوظي

مإ ماظعقدة معـ مبوظرشؿ مو موتلقرلمظؽـ متلدقس معللظي مؼب ماظؾقدلاظقي ماظروح ظب
م مدـي مضوغقن مبفو ماظؿطؾقؼلماظصودرم1987اىؿعقوتماظيتمجوء ماٌردقم مصنن ،

دقىمػذهماظروحمبنبؼوئفمسؾكمصالحقوتماإلدارةمؼبمم1988صقػريمم02بؿورؼخم
معلؿقىم مسؾك ماظؼوغقغل ماالغػؿوح مصنن مظذا ماىؿعقوت؛ متلدقس معراضؾي سؿؾقي

ماىؿعقؼيمؼب مبوظذاتمبؼلمغوضصوايرطي ماظػذلة ومالمؼؿؿوذكمومذبؿؾممممػذه
ماظيتمغػذتم ماالجؿؿوسل مو ماالضؿصودي ماٌلؿقى اظؿققالتماظيتمحدثًمسؾك

ادؿؿرتمػذهماظقضعقيماظؼوغقغقيمسؾكمحوشلومإظبمشوؼيمصدورماظؼوغقنممسؾكمحقـف.
م مم90/31رضؿ مدؼلؿدل مؼب 1990اٌمرخ

طؿؿقؼٍمظالغػؿوحماظلقودلماٌػروضمعـمم
مؼبمددؿقرأسؾكم ماظؼوئؿمسؾكماظؿعددؼيماظيتمولدتمتشرؼعو مضوغقنمم1989و و

ماظؿـظققؿوتمذاتماظطوبعماظلقودلمظذاتماظلـي.

م ماىؿعقوتمظلـي محوظقومم1990ضوغقن ماظؼطوع مشلذا ماٌـظؿ ماظؼوغقن مػق إذن
$مبصػيمإرادؼيمدؾؾومضوغقغقوم15وعـمممقزاتفماسؿؾورموؿعمػبليمسشرمسضقام%

مظؿلدقسمعبعقي؛م ماظـوغقيم%طوصقو ماٌودة مأضرتف $،مإظبمجوغىمػذهم02حلىمعو
معـم ماظؿكػقض ماظؿقدؼد: موجف مسؾك معـفو مو مأخرى معقزات مػـوك اٌقزة،
ماظـشلةم ماظؿؼؾقؾمعـمتدخؾماإلدارةمؼبمصرلورة ماٌوغعي، اإلجراءاتماالحؿقورقي
وتلدقسماىؿعقوتمجبعؾماظؿصرؼحماٌلؾؼمطوؼبمالطؿلوبماىؿعقيمظقجقدػوم

ماٌعـقؼي؛موذظؽممبفردمغشرمذظؽمؼبمجرؼدتنيمورـقؿني،ماظؼوغقغلموذكصق ؿفو
مظإلدارةم متعطل ماظيت مربؽؿو متؼـقـو معؼــي ماظغرل ماإلجراءات معـ مبوظرشؿ ػذا
مأوموؿقدمأؼيمعبعقيمطؿومتـصمسؾقفماٌودةماًوعليمعـمضوغقنم إعؽوغقيمإضصوء

فوم،مإذمحلىمروحمػذهماٌودةمتعؿدلمطؾمعبعقيمعؾغوةمإذامطوغًمأػـداصـ90/31
ماظؿـظقؿوتم مو مواظؼـقاغـقــ ماظعوعـي ماآلداب مأو ماظؿـلدقلل ماظـظـوم دبـوظػ

سؾكمجؾماىؿعقوتماإلدالعقيماظيتمم1993اٌعؿقلمبفومومػقمعومرؾؼمصعالمدـيم
ماظيتمخؾؼؿفوم ماظلقودقي مظإلرادة معـوػضي مو معؼقدي م/أو مسـ مجوسبي اسؿدلت
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مدـي مجوغػل مذفر مؼب ماالغؿكوبل ماٌلور متقضقػ مإظب1992زروف مجــوغـىم.
م" ماظــؿودة مسؾــقفو متـــص مذــرورــو مػـــوك ماظؼوغقنم04ػــذا، مذات معـ "

 .يـاظلوظػماظذطرموماًـوص

ماظدضيمػذهمم معـمأذؽولمسدم مبدضي، مشرلمربددة ماٌمدلنيمصفل بوألسضوء
ماظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمب:

مـمإذؽوظقيماظؿؿؿعمبوىـلقيماىزائرؼي.

ماظلقودقي ماظؿؿؿعمبويؼققماٌدغقيمو دونمهدؼدماألدؾوبماظيتمأدتمإظبممـ
مغزسفو.

اظلؾقكماٌكوظػمظـقرةماظؿقرؼرماظقرينمدونمهدؼدمظطؾقعؿفمومإعؿداداتفممـم
ماظعوئؾقي.

ماالعؿقوزاتماألخرى مو ماٌزاؼو مبعض مػـوك ماٌكخذ، مػذه مجوغى اظيتممإظب
م معـ ماٌقاد مؼب مأدودو ماحملددة مظؾفؿعقوتمو ماظؼوغقن مػذا مم26طبقشلو م30إظب

قحمومتّؽـماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيمومخوصيمذاتماظؿقجفماإلدالعلمسؾكمواظيتمتؿ
ماإلرورم مخورج ماظعقينمواٌوظل م ماظؿؿقؼؾ معصودر مسـ ماظؾقٌ مصؽوتفو اخؿالف
موبراذبفوم مذظؽمظؿػعقؾمغشوروتفو مو ماذذلاطوتماألسضوء مسؾك مزؼودة ايؽقعل

وغقيممظؽـمعققسيموسدممدضيمبعضماٌقادماظؼوغقغقيمأسطًمظؾلؾطوتماظعؿقعقيمإعؽ
مطونمعصدرػومم ماىؿعقوتمعفؿو ماٌلوسداتماظعقـقيمواٌوظقيماظيتمتؿؾؼوػو م جعؾ
سوئؼومصعؾقومأعومماىؿعقوتمومودقؾيمعـمودوئؾمسرضؾيمأومحؾماىؿعقوتمذاتم
مطؿوم مبوظػعؾ محدث معو مػق مو ماظصرؼح ماالدؿ مجملرد ماإلدالعقي اظؿقجفوت

  دـقضقفمؼبماحملقرماٌقاظل:م

 IVً.وًطل اؾػعلًؽلداسًؾؾمؿققزًاألقدقوؾوجيأصولًاؾميؿقًة .قعًة
ً:حمدودًقاتفا

ػـومبرزتمإذؽوظقيمبوظغيماألػؿقيموماظؿعؼقدمومتؼقممسؾكماٌللظيماظؿوظقي:مػؾم
ماىؿعقي مػذه مظؿصـقػ محدػؿو مو ماظػعؾ مو ماظؿلؿقي متؾؽمتؽػل مإرورممأو ؼب

ماىؿعقوتماظدؼـقيمذاتماظطوبعماإلدالعل؟ماىقابمؼبمػذهماظؼضقيمحودؿ:
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م1 ًاؾمارخيقةًؿنـ ماظيتماؾـاحقة ماظػعؾ مو ماظؿلؿقوت ماظؿـظقؿ، مأذؽول :
مضؾؾماالدؿؼاللمؼـػلم مبفمعؽقغوتمايرطيماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر طوغًمتؼقم

مذظؽمضطعو.

مم2 م :مؼطرحمبدورهمعبؾيمعـماظؿعؼقدات،مإنمؿقدانًادلؿاردةًاؾمـظقؿقةًـ
مبؽؾمب مسؾكمعلؿقىماظؿصـقػ،مألغفمو مأو ماٌػفقم معلؿقى مسؾك لوريمالمطون

موصػقيم معػوػقؿ متقجد مال مطؿو ماإلدالعقي، مبوظؿـظقؿوت مخوص مذبول ؼقجد
ربصقرةمبوظػعؾماالجؿؿوسلمشلذهماظؿـظقؿوتمعومسدىمبـقيماًطوبماظؿفـقديم

معـمتردوغيمعـماظعؾ وراتموماٌػوػقؿماظدؼـقيموماظيتمضدمتؿعورضمـاٌؽقغيمأدودو
مأد مميـالن ماظؾذان مو مواجملوغقي ماظؿطقسقي معػفقعل ماىؿعقي،معع وسماظػعؾ

ألغفؿومؼؼقعونمسؾكمصؽرةماإلرادةمايّرةمومػلمعؼروغيمؼبمحوظيماظؿـظقؿوتمذاتم
اظؿقجفوتماإلدالعقيمؼبماظؽـرلمعـمايوالتمبوظؿزاممدقودلمذومرؾقعيمسؼوئدؼيم

معؾزعيمؼـؼصمعـماٌؿورديماظػعؾقيماظؼوئؿيمسؾكمايرؼيمومإظبمأبعدمايدود.

ًاؾمطوعقةم-3 مؼعؿػفوم ماظذي ماالجؿؿوسلم: ماظػعؾ مدسوئؿ مأػؿ معـ ؿدل
ماظلقودلم معؼقعوتماٌشروع مؼؿعورضمو مدقودل محؼؾ معـ موعلؿؿد اظؿـظقؿوت
ميؼؾفوم ماٌـؿؿقي ماظؿـظقؿوت مطذا ماىزائر، مؼب ماإلدالعقي مايرطي ٌؽقغوت
األؼدؼقظقجل،مبؾمطونمدوعومربؾمصعؾفوماظلقودلماٌعورضماظذيمبدأمععماألؼومم

مصذلةماظلؾعقـوتمحقٌمارتؾطًماظؿطّقسقيممبشروعماألوظبمظالدؿؼالل،مخوصيمؼب
اظـقرةماظزراسقيمؼبماىزائرمومػقمعومؼعينمأنماظؼوئؿمبػعؾماظؿطقعمعؾؿزمممبشروعم
دقودلمربددمسورضؿفمطؾمعؽقغوتمايرطيماإلدالعقيمعـذمبداؼيماالدؿؼاللم

موإظبمدوسوتمهرؼرمػذهماظدرادي.م

مبم مإظبمادؿكالصمعػوده:مأنماظؿؿققز نيماظؿـظقؿوتمؼصعىمحؿكمغصؾمػـو
مطوغًم معفؿو ماظؿـظقؿوت مطؾ مألن ماالجؿؿوسل ماظػعؾ مخصوئص معلؿقى سؾك
متقزػمعػفقعنيمعرطزؼنيمؼبمصعؾفوم مأذؽولمتـظقؿفو مأو ماإلؼدؼقظقجقي خؾػقوتفو

م% ماظؿطقسقي مػؿو مو م%Volontariatاالجؿؿوسل ماجمّلوغل ماظػعؾ مو $Bénévolatم$
ماظ مغشوط مؼب ماالظؿزام مخصوئص مأػؿ معـ مػؿو مأؼيمو مجوغىمطقن ؿـظقؿوتماظب

مسؾكم مصعؾفو مطونمؼؼقم مإذا مإاّل مضوغقغقو مو متمدسماجؿؿوسقو مأن مميؽـ مال عبعقي
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مػذهم مأدودفو مسؾك متّصـػ مأن مميؽـ مال ماظؿطقسقي مػذه م"اظؿطقسقي"، عػفقم
ماىؿعقيمضؿـمػذاماإلرورماإلؼدؼقظقجلمأومذاك.

م4 ًاجملاـيًـ مذاتم: اؾػعل ماظؿـظقؿوت مخصوئص معـ مخوصي مظقس صفق
ظؿقجفوتماإلدالعقيمومالمؼقصػمبفمغشوطمعـوضؾقفومصؼط،مبؾمؼعينماإلغلونما

مإرورم مؼب ماظقصوء مو ماظؿػوغل مو ماإلخالص مجملرد مخدعوت مبؿؼدؼؿ مؼؼقم اظذي
معقزاتم مأػؿ معـ مؼعؿدل معو مػق مو مإجؾور مأو مأجر مدون ماالجؿؿوسل اظؿضوعـ

ماظؿـظقؿوتمبصػيمسوعيمومظقسمحصرامسؾكماظؼلؿماٌقصقفمبوإلدالعقي.

5-ًً ًاحلرة ًاإلرادة ماىؿعقي،موػلممػؽرة ماظعؿؾ مذروط مأػؿ معـ متعؿدل :
ماظعضقؼيمبوألحزابماظيتم مذاتماظعالضي ماىؿعقوتماإلدالعقي محوظي مؼب شوئؾي

أؼدؼقظقجقي،مصفلمشرلمعلؿؿدةممومإظؿزعوتممؼؼقممصعؾفوماظلقودلمسؾكمتدلؼرات
مبؽؾمبلوريمصؿػفقممايرؼيمشوئىمؼبم اظذلاثمعـمايؼؾماٌعرؼبماإلدالعل،مو

م.أومعؼــممبؾيمعـماظشروطماظعؼوئدؼيماإلدالعل

ماظؿطقسقي،مم مسؾك مؼؼقم ماظذي ماىؿعقي ماظػعؾ ماسؿؿود مميؽـ مال مسؾقف و
مأومتؾؽمؼبمعؽقغوتم ماىؿعقي مطلدوسمظؿصـقػمػذه مايرة ماإلرادة اجملوغقيمو

مايرطيماىؿعقيمذاتماظـؿطماإلدالعلمعفؿومطونمصـػفو.

معـمجفيمومعـمجفيمأخرىمصمم ماظؼوئؿيمسؾكمإضوصيمغعًمػذا ننماظؿلؿقي
"إدالعل"مومبوظرشؿمعـمطقنمايوظيماظؿورطبقيمالمتلوسدمسؾكماسؿؿودػومطلدوسم
مؼبم ماالجؿؿوسقي ماظؿـظقؿقي ماألذؽول متورؼخ محؿك مؼعرصفو ممل مطذظؽ ظؾؿصـقػ،
ماظعوملم مسؾك ماظغربقي ماشلقؿـي مغؿقفي مإال مػل معو مبؾ ماإلدالعقي، ايضورة

ـؿوئٍماٌشّقػيمظالدؿعؿورمؼبمحوظيماىزائرمخوصي؛مأؼـماإلدالعلمومغؿقفيمعـماظ
ماظّؿلؿقيممتققزامظؾفؿعقوتماظعوعؾيمؼبمايؼؾماالجؿؿوسلموماظـؼوؼبم أضقػًمػذه
اًوصمب"األػوظل"مومهدؼدامؼبمماظػذلةماظيتموصؾًمصقفوماشلؿقـيماظػرغلقيم

ممتققز متلؿقي مإال مإذن مػل معو مصوظؿلؿقي ماثـــين"ذروتفو. متم" معـفو لؿقيمأطـر
متققزمثؼوؼب،مأؼدؼقظقجلمأومصؽقي،مألنماإلدارةماظػرغلقيمطوغًمتصـّػمؼبمإرورم

مغشورفم"األػوظل"م معقضقع مطون متـظقؿ مطؾ ،موربطفؿماىؿعقوتماإلدالعقي،
مأومشرله،مبؾم مطون،مأومخرلؼو مغقسف،مثؼوصقو مصعؾفمو معلؿقى مسـ بغضماظـظر
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ماظؾقؽيماظيتمطونمؼؼقمممبندارتفومصر غلققنمصـػًمضؿـمحؿكمعبعقوتمغبوؼي
ألنماحدمعؽقغوتمصعؾفومطونمطبصماظؾقؽيماحملؾقيموػقم،ماىؿعقوتماإلدالعقي

معومؼقضقفماىدوالنماظؿوظقون:

م

م ادؿماىؿعقي رؾقعي
 اظػعؾ

 اظؿصـقػمإلداري عقضقعماظػعؾ تورؼخماظؿلدقس

معبقعيم اظؿقصقؼقي:
موم متربقؼي خرلؼي،

 سؾؿقي

 إدالعقي االػوظل 1914غقصؿدل خرلي

م معلؾؿلمعبعقي رؾؾي
 سلولمإصرؼؼقو

ثؼوؼب،م
 عفين

 إدالعقي االػوظل 1919عويم

مأػوظلم معلوسدة ىـي
 اىزائر

 إدالعقي االػوظل 1919جقانم خرلي

ماٌـؿكؾنيم صقدراظقي
 اٌلؾؿنيماىزائرؼني

عفين،م
 صؽقي

 إدالعقي االػوظل 1927جقانم

ماظؿفذؼؾقي  إدالعقي االػوظل 1928أوتمم تربقؼي عبعقي

ماظل  إدالعقي االػوظل 1929جوغػلم تربقؼي الممعبعقي

مظؾؿعوضد ماظقداد ممعبعقي
ماالجؿؿوسقيم ماظذلبقي و

 اإلدالعقي

خرليم
تربقيم
 دؼين

 إدالعقي االػوظل 1929صقػريم

ماظصػوء  إدالعقي االػوظل 1930جوغػل دؼين عبعقي

مإدالعقي االػوظل 1931عويم دؼين اىؿعقيماظؾقخورؼي

 

م ادؿماىؿعقي رؾقعي
 اظػعؾ

 اظؿصـقػمإلداري عقضقعماظػعؾ تورؼخماظؿلدقس
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ماظزطوة دؼين،مخرلي،م عبعقي

 عفين

 إدالعقي األػوظل 1931عويم

مسؾؿوءماظلـيم عبعقي

 اىزائرؼقن

 إدالعقي األػوظل 1932أطؿقبرم دؼين،معفين

ماشلداؼي  إدالعقي االػوظل 1932جوغػلم دؼين،متربقي عبعقي

 إدالعقي األػوظل 1933صقػريم دؼين،مأخالضل غوديماظؿؼدم

ماظؿعوضدم عبعقي

 اًرلؼي

 إدالعقي االػوظل 1934صقػريم خرلي

دؼلؿدلم دؼين،مثؼوؼب غوديماالصالح

1934 

 إدالعقي االػوظل

ماظؿلؾقيم  إدالعقي االػوظل 1935عويم صين،مثؼوؼب عبعقي

ماظـصققي  إدالعقي االػوظل 1936جقانم دؼين،مثؼوصػل عبعقي

ماظؿفذؼؾقي ي،مدؼين،متربق عبعقي

 صين

 إدالعقي االػوظل 1936غقصؿدلم

ماىقالظقيم عبعقي

ماٌلوطنيم ٌلوسدة

 اىزائرؼني

 إدالعقي االػوظل 1937عويم خرلي

ماظشرضقيم اىؿعقي

 األعكل

 إدالعقي االػوظل 1938عويم خرلي

مااالحلونم عبعقي

 اظؽدؼي

 إدالعقي االػوظل 1938جقؼؾقيم خرلي

اىؿعقيماظرؼوضقيم
 العقيظؾدرجوتماالد

 إدالعقي االػوظل 1939أطؿقبرم رؼوضل

ماإلضؾول  إدالعقي االػوظل 1940دؼلؿدلم ثػوؼب عبعقي

مماظلـي  إدالعقي االػوظل 1944عويم دؼـقك عبعقي

ماظؿفذؼىموم عبعقي
 اظؿعؾقؿ

 إدالعقي االػوظل 1945صقػريم دؼين،متربقي
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اآلعولماظرؼوضلم
ٌلؾؿلماىزائرم

 اظعوصؿي

 إدالعقي الػوظلا 1946دؼلؿدلم رؼوضل

ماظػؿح  إدالعقي االػوظل 1947عويم دؼين،متربقي عبعقي

مدرؼعماظعوبم عبعقي
 اظؼقىماالدالعقي

 إدالعقي االػوظل 1947جقانم رؼوضل

مايوصظقن  إدالعقي االػوظل 1947دؼلؿدلم دؼين عبعقي

اظقدادماظرؼوضلم
 بؾؽقر

 إدالعقي االػوظل 1948صقػريم رؼوضل

ماالصالحم عبعقي
 لايػقظ

 إدالعقي االػوظل 1948غقصؿدلم تربقي

 إدالعقي االػوظل 1948غقصؿدلم تربقي،مثؼوؼب غوديماظـفوح

اظـوديماالدالعلم
 ظؾرؼوضي

 إدالعقي االػوظل 1948دؼلؿدلم رؼوضل

ودادؼيماىزائرم
اظعوصؿيمألوالدمبينم

 إشؾل

 إدالعقي االػوظل 1949صقػريم اجؿؿوسل

ماظؼضوة وممممعبعقي
 اٌقثؼني

 إدالعقي االػوظل 1949عويم عفين

ماظذلبقي وممممعبعقي
 اظؿعؾقؿ

 إدالعقي االػوظل 1949عويم تربقي،مثػوؼب

ماظقدادم عبعقي
 اظرؼوضلمظؾؼصؾي

 إدالعقي االػوظل 1950أوتم رؼوضل

ماحمللـي  إدالعقي االػوظل 1951أطؿقبرم خرلي عبعقي

مرؾؾيماٌدارسم عبعقي
 اظػرغؽقمإدالعقي

 إدالعقي االػوظل 1952جقانم عفين

 إدالعقي االػوظل 1953جقانم رؼوضل غوديمذرؼػمدعدانم
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ماظؿؿـقؾم  إدالعقي االػوظل 1955صقػريم صين عبعقي

ماالحلون  إدالعقي االػوظل 1955جقانم خرلي عبعقي

مسـم ماظدصوع عبعقي
 عصوحلماالحقوء

 إدالعقي االػوظل 1956عويم خرلي

اظدؼقانماىزائريم
م ٌكقؿوتمأرػول

 االػوظل

 إدالعقي االػوظل 1957جقانم قفلترص

ماوظقوءم عبعقي
اظؿالعقذمظؾؿدارسم
 اظػرطقمإدالعقي

 إدالعقي االػوظل 1959أوتم تربقي

معدرديم عبعقي
 اظؾوػقي

 إدالعقي االػوظل 1960أصرؼؾم دؼين،متربقي

معدرديمدؼورم عبعقي
 اىؿوسي

 إدالعقي االػوظل 1962عورسم دؼين،متربقي

مأس ماىدوظني مؼب ماظؿؿعـ ماظلالعيمإن مسـ مجبدؼي مو ماظؿلوؤل مصبعؾ اله،
مومجدي،مبؾمؼقضقونم ماظـعًمعدلر مسؾك ماظؿصـقػماظؼوئؿي مظعؿؾقي اٌـففقي
ماظلقدققظقجلم ماٌـفٍ مسؾقفو مؼـؾين مأن مميؽـ ماظؿورطبقي مايؼوئؼ معـ عبؾي
وخطيماظؾقٌماًوصيمبدراديمايوظيماىزائرؼيمومذظؽمألدؾوبمسدةمغذطرم

معـفو:

مظؾم ماظؿلدقس معرحؾي مأن مدـي مأوروبقي مبدأت ماظيت ماىؿعقي م1840عؿؾ
بؿلدقسم"عبعقيمعزارسلماىزائر"،موعؾمعـماظؿصـقػمسؾكمأدوسماظؿلؿقيم

مظؾقؼقؼي مبوظؿوظلمشرلمعؼؾقلمعـففقو،مألنماظؽـرلمعـماىؿعقوتماظيتم عشقه و
معفؿوم ماإلدالعقي ماىؿعقوت مضؿـ متصـػ مطوغً م"اآلػوظل" معقضقسفو طون

مغـشـورـفـ مرؾـقعـي مسـم وطـوغـً مبصرفماظـظر مو مسبقػو ماٌصقب ماظػؽوت و
مخطوبفوم مغقسقي مو مسؾقف مضوئؿي مطوغً ماظيت مظؾػؽي ماالجؿؿوسقي اظذلطقؾي

ماألؼدؼقظقجلماٌدلرمظف.م
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ماٌراحؾممم مؼب ماىزائرؼني مررف معـ مأدلً ماظيت ماىؿعقوت مبعض أن
م"اإلدالعل"م ماالدؿ مهؿؾ مطوغً مواظيت ماظقرـقي مايرطي متورؼخ معـ اٌؾؽرة

ممل مٌشروعمصراحي، مإؼدؼقظقجل مأو معقضػمسؼوئدي ماظـعًمغؿقفي مػذا مؼؽـ
متشرؼع"،مبؾمطوغًمذبردمتلؿقيمظؾؿؿوؼزم مو م"سؼقدة ماإلدالم اجؿؿوسلمعصدره

عبعقيمععماآلخرماألوروبلمدقودقومالمثؼوصقو،ماٌـولماألجدىمشلذهماىؿعقوت،م
مطؾمعـ"مسؾوسمصرحوت"مو"معصطػكممرؾؾيمعلؾؿلمسلولمإصرؼؼقو اظيتمأدلفو

م"مدـيمبو هًمرئوديم"ربؿدماظصدؼؼمم1955ومأسقدمتلدقلفومدـيمم1919ذو
بـمضبقك"مومغقوبيم"سؿورةمرذقد"،مػمالءماٌمدلقنمأوماظذؼـمأسودواماظؿلدقس،م
مأؼيمسالضيمبوٌشروعماإلدالعلماٌؿعورفمسؾقفموماٌؿؿـؾمؼبممنقذجم ملمؼؽـمشلؿ

م م"اإلدالم مذعور موصؼ ماظعصر مضضوؼو مععوىي مو ماظؼرون" مبؾم"خرل مايؾ"، ػق
مضقؿفوم مو ماظػرغلقي مبوظـؼوصي ماٌؿشؾعني معـ مػؿ ماىؿعقي مػذه معمدلل ذبؿؾ
مومػل"ماالهودم مجدؼدة مهًمتلؿقي مالحؼو ماىؿعقي مػذه مظؿظفر ايضورؼي
ماظؿلدقسمأصرادم مإسودة مذبؿقسي مبني معـ مإغظؿ مإن مو ماٌلؾؿني" مظؾطؾؾي اظعوم

سؾدماظلالممبوظعقدموماٌعروفممؼؿؾـقنماظؿلؿقيماإلدالعقيموسقومومتّقزامثؼوصقومعـؾ
م بصوحى مـ مروحمM"اٌقؿ مسـ مدبرج ممل ماظؿلدقس مإسودة موثقؼي مأن مإال ،"

مإظب مالحؼو ماظؿلؿقي مظؿققَّل م مظؾفؿعقي، ماألوظب ماظعوممماألرضقي ماالهود م" ادؿ
ظؾطؾؾيماىزائرؼني"مومؼلخذمعـقـكمأؼدؼقظقجقومععوطلوممتوعومالووهماىؿعقيم

ماألول.م
مغلؿكؾصمأغفم مواضعمػـو مٌعرصي ماظؿلؿقي متؽػل ماىمال ذاتمموتؿعقحول
معوػقيماألدوارمي،مدالعقإلاموتؿقجفاظ مؼبمحؼقؼيمو مدقدققظقجقو ممتعـو إالمإذا

مبفومؼبماجملؿؿع إظبمجوغىماطؿشوفمرؾقعيماًطوبماٌمررموماٌدلرمماظيتمتؼقم
م.شلذهماألدوارمومرؤؼؿفمظطؾقعيمبعضمعمدلوتماجملؿعماٌرادمولقده

مغـؾًما مغقزػماظـعًم"اإلدالعل"مؼبمػذهمظذا مسـدعو مأغـو مخالصي، ظؼقل
اظدراديمغؼصدمبفمحصراماىؿعقوتمايوعؾيمٌشروعماجؿؿوسلمومدقودلمؼلؿؿدم
أصقظفماٌعرصقيمومعدلراتفماألؼدؼقظقجقيمعـماإلدالممومتػرسوتفماٌذػؾقي،مدقاءم
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مأومتدخؾمؼبم مألحزابمدقودقيمإدالعقيمصراحي ماىؿعقوتمتوبعي طوغًمػذه
ماإلصبوبلموماظلؾيب.ذبوشلومأظؿلثرليمومأؼدؼقظقجقيمصعؾفومبـقسقفم

V:ًؿػفومًاجملمؿعًاألفؾيًوًأدلابًاؾـػورًؿـه.ًًًً

مبعضم معـوضشي مإظب مبوظضرورة متؼقدغو ماظػعؾ، مخصوئص مو ماظؿلؿقي عللظي
ماظيتمتقّزػمؼبمذبالتماظدر مو ماٌرطزؼي ماٌؿعؾؼيماٌػوػقؿ ادوتماظلقدققظقجقي

ماظؿورطبقيماىؿعقمبوظؿـظقؿوت مزروفمغشلتفو مبعنيماالسؿؾور ماألخذ مدون ؼي،
مطلداةم مآخر مإظب مذبؿؿع معـ مغؼؾفو مإعؽوغقوت مو ماٌعرصقي مايضورؼي عدظقالتفو
معـم مأغف مؼعؿؼد ماظذي ماألػؾل" ماجملؿؿع معػفقم" ماٌػوػقؿ، مػذه معـ مو ظؾؿػلرل
مأحدمخصوئصماظؿلؿقيماًوصيمبوىؿعقوتمذاتم مو ماظذلاثماإلدالعل صؿقؿ

معشورؼعمماظؿقجفوت معـ ماظؽـرل مؼب ماٌػلرة ماألدوات معـ مأصؾح مو اإلدالعقي
ماظيتمجرتمؼبمبعضمبؾدانماٌشرقماظعربل،م مو مػذه مظدرادؿـو اظدراديماٌشوبفي
ماىؿعقوتم مبعض مررف معـ متقزقػف معـ مبوظرشؿ مو ماىزائر محوظي مؼب ظؽـ
معـؾم"عبعقيماإلرذودموماإلصالحم"ماظيتمضبوولمدوعوم اإلدالعقيمذاتماظشفرة

وئؿقنمسؾقفومومعـؿفلمخطوبفوماألؼدؼقظقجل،متقزقػماٌػوػقؿمذاتماألصقلماظؼ
متـفوربم معــ ماٌلؿؿدة مظؾؿػوػقؿ ماٌؼوبؾي ماحملؾقي مطذا مو ماإلدالعقي اٌعرصقي
مسؾكم مثؼوصقو مو متورطبقو متقزقػف مصالحقي معـ مبوظرشؿ مو مثـؼـوصؿـف، مو اظغـرب

وصقيمواظؿورطبقيمعلؿقىمدولماٌشرقماظعربلمعـمررفمطؾمسورفمبويؼوئؼماظـؼ
شلذهماٌـطؼي،مإالمأغفمؼبمحوظيماٌغربماظعربلموماىزائرمخوصيمومغؿقفيمرؾقعيم
مؼبم مؼلخذ مجدؼو، مإذؽوال مؼـرل ماظيتمعرتمبفو ماظؽؾقغقوظقي ماشلقؿـي مزروف و
اظؽـرلمعـماألحقونمسدةمعلؿقؼوتمذاتمروبعمتورطبل،مدقدققظقجلمومغػللم

مغ ماظـالث ماٌلؿقؼوت مػذه ماألخص، موجف ماظؿدرجمسؾك موصؼ محؼقؼؿفو ؿؿؾع
ماظؿوظل:م

ًعؾىًادليموىًاؾمارخيي:ً-1
طونمؼعينمعػفقمماألػؾلمـماألغدصبونمـمؼبماىزائرمومؼـرلمعبؾيمعـمععوغلم
ماالغؿؼوصموماظؿػققمإظبمدرجيماظؿعورضموماظؿؼوبؾمبنيمذبؿقسؿنيمعـماظلؽون:
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ًاؾعيؽرقةم-أ ًباؾؼوة ًؿيـدًة ًغازقة، ًواػدة، شؽؾم:مؼمرخمظؾداؼيمتاألوىل
ممػقؿـؿفو مطرسمتعوظقفومم1832بلـي م"اٌعؿرون"، مادؿ مذبوزا مسؾقفو مؼطؾؼ و

معـمدـيم مابؿداء ،مظؿصؾحمتؿصرفممبـطؼماٌـؿصرماٌلقطرمصوحىم1885ضوغقغو
ماٌؾؽمؼبماظؾالدموماٌوظؽمظألرضموماظعؾود

ًم-ب ً"أصؾقة" ًوًخاضعةًؾؾفقؿـةًاؾؽوؾوـقاؾقةؿؼفورةاؾناـقة ًخاـعة م،
ماظــؼوصقيماألدودقيمحطؿًمأرطونمبـوماظيت ماظلقودقيمو ماالجؿؿوسقيمو مضقتفو ء

مطؿؾيماٌعؿرؼـماظيتم ماظػرغلقيمو ماظعلؽرؼيمظؾلؾطي ماٌؿورديماظلقودقيمو غؿقفي
ماٌؽؿلؾيمبلغوغقي ماإلبودةمحدمإظبمصؾمومسـػ،مومأصؾقًمتداصعمسـمعصويفو

أخذتماظيتمموماظـوغقيماظػؽيمػذهمعـماظطؾقعقنيمايؼمألصقوبمإلثـقيماىؿوسقي
ماٌمدلوتقيم مثؼوصؿفو معؽقغوت مظؽؾ مبوالحؿؼور معشققغي معؿعددة تلؿقوت

مواظقجداغقي.

مضوعقسماًطوبمم ماظيتمتعينمؼب م"االغدصبون" مظػظي ماظؿلؿقوت مػذه أبرز
ماعوزؼغفؿم مو مسربفؿ ماألصؾقني، ماظلؽون معـ ماىـسمايؼرل مذظؽ اظؽقظقغقوظل

ماظؿـؼ مو مضوبؾنيم"ظؾؿؿدن ماظغرل ماإلدالم، مصبؿعفؿ معمرخماظذؼـ مؼؼقل مطؿو قػ"
محوولمأنم مسـصرؼو ماٌمرخماظذيمتؾـكمخطوبو مػوغقتق"،مػذا م"شوبرؼو االدؿعؿور
ماظؿؾػقؼماظعؾؿلمحقلم ماظؿورطبقيمو متؼقممسؾكماٌغوظطي مأطودميقي معلقي ؼعطقف
ماظذيم مبوظؼدر مضدرتفمسؾكماظؿؿدنمإاّل مسدم مو ماٌلؾؿ ممقزاتماظعربل/األعوزؼغل

سؾكمعـفٍماظؼفرماىلدي،مإغفماظؿؼوبؾماظلؾيبمميؽـمأنمضبؼؼفماظؿؾؼنيماٌؾينم
معؾؽوتفم متػققمضقؿؿفمو ماظعـصريمظؾقاصدمو ماظؼوئؿمسؾكماظلؿق بنيمذبؿقسؿنيمو

مذبؿؿع.مغظوممومضقؿمثؼوصي،مبشرا،مظؾـوغلماظدوغقيموماظـؼوصقي

ً.ًاألفؾيًوًاؾؼاـون:2
يمؼعينم"األػؾل"معـماظـوحقيماظؼوغقغقيموضعماىزائريمومعؽوغؿفمعـماٌقارـ

عـمحقٌماالدؿقؼوقمأومسدعفمىؿؾيمايؼققموماظقاجؾوتماٌرتؾطيمبفو.مػذام
م مطـلؾً ماظلـوتقس مضوغقن مغشلتف مبداؼوت مطوغً ماظذي  - Senatusاظقضع

Consultمم مؼب مم14اٌمرخ مدـي مصراحيمم1865جقؼؾقي معقاده متـص ماظذي و
ووعؾمعـماٌلؾؿمتلؿقيمعقضقسومعـؼقصماًصوئصماإلغلوغقي،مالمؼلؿػقدمعـم
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ماإلغلونمسوعيماظيتمتضؿـؿفومذبؿقسيم مظؾؿقارـمو ايؼققمومايرؼوتماٌؽػقظي
ماظددوترلماظػرغلقيمومثقرتفوماٌصدرمظروحمضقاغنيمحؼققماإلغلونمسوعي.م

:مالمحؼمظفمؼبماظؿؿؿعممبزاؼوماٌقارـيماظؽوعؾيماألفؾيًاجلزائريًؽؿوضوعأ.م
مأؼدؼقظقجقيماألضؾقيمعـماٌعؿرؼـ،مممومجعؾم اإلدارةماظػرغلقيمحلىمخطوبمو

تؿعوعؾمععفمبصػيماٌمضًمومالممتـقفمعـماإلعؽوغقوتمإالمتؾؽماظؼوبؾيمظإلظغوءم
ؼبمطؾميظي،مأعوماظرادخموماظدائؿمػقمؼبمسدمماٌلوواةماظيتمؼعدلمسـفومضوغقن"م
مػذاماألغدصبونماظذيمسؾقفمعـماظقاجؾوتماظؽـرلم اظقضعماًوصمبوألغدصبون".

م ماًدعي معـؾ معقودؼـ مسّدة مؼبمعقودؼـمؼب اظعلؽرؼي،ماظضرائىمومميـعمحؼقضو
ماٌؿعؾؼيمبوظعداظي،ممماظعؿؾ، ماٌلوواةمؼبمبعضماظؼضوؼو ماٌوثؾيمؼبمسدم مو اظؼضوء

مظألوروبلم ماٌكصص ماظؼضوئل ماىفوز مبني ماظػعؾ مسؾك ماٌعوضؾي مؼب اظؿؿققز
مواىفوزماظؼضوئلماًوص"مبوألػؾلماٌلؾؿ".

م مغظوعو ماٌلؾؿمومضعًمظفمضقاغنيمو معـمغقعمخوصمظقسمظفمأؼيمػذا ضؿعقو
سالضيمععمأبلطمضقاسدمضقاغنيماظعؼقبوتمومإجراءاتمتطؾقؼفو،مصوظعؼقبيمطوغًم
مأؼيمسالضيمؼبمإصدارم تلؾطمسؾكم"األػؾل"معـمررفماظلؾطوتماظيتمظقسمشلو

م مبقفق ماٌؿورديمبدأتمععمعردقم مػذه ماظؼضوئقي، ماظذيممBugeaudاألحؽوم و
مبودؿ ماألعوزؼغقي ماظؾغي ماظؾقذقحمايؼمظضؾوطممؼعرفمؼب مػذا مأسطك "بقُذْح".

مسؿؾقيم ماظلرسيماظيتمهؿوجفو مو ماٌلؾؿنيمبؼلقة مععوضؾي مؼب اىقشماظػرغلل
ماظـوحقيم معـ ماالغدصبون مبؼقاغني ماظعؿؾ مؼـؿفل ممل مو ماالدؿعؿوري، اظؿقدع

مإاّلمدـيم ومادؿؿرماظعؿؾمبفمعـماظـوحقيماظػعؾقيمومسؾكمعلؿقىمم1919اظشؽؾقي
مبعدمادؿؼاللماىزائر.مماظذػـقوتمإظبمعو

ماظؿعلػم محدود مأبعد مذػؾًمإظب ماظؿطؾقؼقي، معرادقؿفو مو ماألػوظل ضقاغني
ماظؼوغقنمإذامارتؽؾًمعـمررفم واسؿدلتمعبؾيمعـماٌكوظػوتمالمؼعوضىمسؾقفو
اٌعؿرمومجـقيمتصؾمإظبمحدماظؿفرؼؿمإذامضوممبفوماألغدجون،مبؾماظؿؿققزموصؾم

مبـقعماظعؼقبيم متعؾؼماألعر مإذا مشرلمعداه عـؾمسؼقبيماظلفـ،ماظيتمتعؿدلمأغفو
مؾيمدعـو ،م"ألنمػذاماظؽوئـماٌلؽنيمعـماألػوظلماظذيمشلوماألػوظلمظقلقامأػالو

المعلوىمظف،مميشلمحوؼبماألضدام،مؼبماالوحولموماألتربي،مسؼقبيماظلفـمتعؿدلم
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مظقلًمبعؼوبمظفمبؾماظلفـم مو ممهؿقفمعـماظدلدمومايرارة مظفمألغفو عؽوصلة
رشؾيمعطؾؼيمظؾعقشمؼبماظلؽقـيمواظراحي".مبفذامؼلقضـومعػفقمماألػؾلمميـؾمظفم

مإظبمعقضػمأطـرمشؿقضومسبوولمتقضققفمؼبمغؼطيماالسذلاضماٌقاظقي.

م3 ًاؾمؼؾقدي. ًاجلؿعوي ًاؾشؽل ًو ًاألفؾي ًاجملمؿع معبؾيمؿػفوم :بعد
متػلرم مأغفو ماظيتمغعؿؼد مو ماظيتمضدعـوػو ماظؿورطبل مذاتماظطوبع االسذلاضوت

ماظدرادي،مأدؾوبماظ مإعؽوغقيمتقزقػمعػفقمماجملؿؿعماألػؾلمؼبمػذه معـ ـػقر
مؼؿعؾؼمبويوظيماظؿـظقؿقيمظؾؿفؿؿعماىزائريمضؾؾماشلقؿـيم م ػـوكمإذؽولمآخر
اظؽقظقغقوظقي،مإذمتقزقػمعػفقمماجملؿؿعماألػؾلمضدمؼؼقدغومظؾكؾطمبنيمأذؽولم

ما مؼعرصفو مطون ماظيت ماظؿؼؾقدؼي متؾؽ مو مايوظقي ماىؿعقؼي جملؿؿعماظؿـظقؿ
مسؾكم ماظػرغلقي ماظلؾطوت مسؿؾً ماظيت مو ماظػرغلل ماظدخقل مضؾؾ اىزائري
مسؾكم ماظؼوئؿي ماظؿؼؾقدؼي ماىؿعقؼي ماألذؽول معـفو مو ماظقدوئؾ مبؽؾ هطقؿفو
معمدلوتم معـؾ ماحملؾقي متؼوظقدػو مو ماظدؼـقي مضقؿفو مو ماىؿوسقي ايقوة
ماٌشور مو ماٌؿوردي مسؾك ماظؼوئؿ ماإلجؿؿوسل ماظػعؾ موأذؽول طيم"توعبعً"

اىؿوسقيموماظيتمطوغًمتشرفمسؾقفومىـيمتؿؽقنمعـمرجولمايؽؿيموماٌعرصيم
مجؾلوتم مأحؽوم متطؾقؼ مو متـػقذ مسؾك مؼلفرون ماظذؼـ مو ماظؼقؿ، مو بوظؿؼوظقد
ماظؿؼؾقدؼيم ماٌمدلوت مطذا مو ماٌلوجد مؼب متعؼد مطوغً ماظيت ماظـظوم مو اظؿـظقؿ

مؼبماٌدنمعـؾمعبعقوتم" ماظقزقػي مو محقٌماالدؿ معـ ايؾؼي"مواظيتماٌشوبفي
مصروسفم ماظػؼفمو مأحؽوم مبوظؼرآنمو ماٌعرصي مو ماظدراؼي مرجول مسودة مؼذلأدفو طون

ماظؿشرؼعقيموماظؿقؽؿمؼبماظؾغيماظعربقيمومضقابطفوماظـققؼي.

VI.ًًادلدـيًؿػفوم ًاجملمؿعًاجملمؿع ًحؼائق ًعن ًبعده و
اؾيودقوتارخيقةً

أداةمظؾؿػلرلمؼبمدراديمعـؾمػذه،مايدؼٌمسـماجملؿؿعماٌدغلمطؿػفقمموم
مذظؽمظؿقضقحماظؿعورضمبنيماحملقطماظـؼوؼب،ماظؼقؿ،م معـففقيمو مضرورة ؼعؿدل
ماظيتمصرضًم مو ماٌػفقم ماظيتمأغؿفًمػذا ماالجؿؿوسقي مو ماظؿورطبقي اظظروف
ماظغربقيم ماجملؿؿعوت مضقؿ مو ماظؿـظقؿ مأذؽول مظؿػلرل مطلداة مادؿعؿوظف ضرورة
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متػعقؾم ماٌودؼيمو مظؿـظقؿمذموغفو مطقدقؾي ماظـؼوصيموتقزقػف مػذه ماظـؼوصقي. ضقؿفو
اظيتمتؿـورح،ومتؿعورضموتـوصرمضقؿفومععمثؼوصيمومضقؿمأذؽولماظؿـظقؿماىؿعقيم
ماالجؿؿوسقيم ماظؿورطبقي ماألدؾوب معع ماٌؿصودعي مو مبؾ مػذه، مععوؼـؿـو ربؾ

مواظلقودقيموماظـؼوصقيماظيتمدوسدتمسؾكمإغؿوجفو.

م ماٌدغل"مؼبمذبولمحبــو ماجملؿؿع متقزقػم"عػفقم مظؿػلرلمإذن متطقؼعف و
مضضوؼوهمؼـرلماظؽـرلمعـمأذؽولمايرجماٌـففلموماٌعرؼبمألدؾوبمسدةمعـفو:

مؼبمم-1 ماإلدالعقي ماظؿقجفوت مذات ماظدؼـقي ماىؿعقوت معـ ماظؽـرل أن
اىزائر،متعؾـمصراحيمومتؾينمخطوبفومومتلؿؿدمروحمصعؾفومعـماظؼقؿماظروحقيم

مٌكزونماظ ؼقؿماحملؾقيموماذؽولماظضؾطمظؾذلاثماإلدالعل،مإظبمجوغىمتقزقػفو
ماظـؼوؼبمواًرليمخوصي،مػذام ماالجؿؿوسلمو مؼبمصعؾفو االجؿؿوسقيماٌـظؿيمشلو
مغؿلغكمؼبمتقزقػمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلمظػفؿمرؾقعيمسؿؾموصعؾمػذهم صبعؾـو
مودوئؾفمؼبم مدبؿؾػمسـمثؼوصيماظضؾطمو ماٌدغل ماجملؿؿع مضقؿ مألن اىؿعقوت،

دممتقاصؼفومععماظؼقؿماحملؾقيمعـمحقٌماظروحماظذلاثماإلدالعل،مإظبمجوغىمس
مواظظروفماالجؿؿوسقيماظيتمذؽؾؿفو.

معػم-2 متقزقػ ماظؿـظقؿوتأن مظدرادي ماٌدغل ماجملؿؿع اىؿعقؼيممفقم
مظؾؿـوخم ماظصققح ماظػفؿ مسـ مؼؾعدغو ماإلدالعقي، ماظؿقجفوت مذات مو م اظدؼـقي

مب ماٌعؾلة مزروفمغشلتفو ماىؿعقوتمو مػذه مصقف متعؿؾ ماظذي وٌؼددوتماظــؼوؼب
مصوسؾقفوم مذػـقي مأداء معؽوغقزعوت مجوغى مإظب ماظؼدر مو مبوظؼضوء ماظؿلؾقؿ وروح
وعقضقعمصعؾفوموماظيتمسّطؾًمومالمتزالمتشؽؾمروحمورـقيمرادكيمضوئؿيمسؾكم
ايسماٌدغلمؼبمطؾمعلؿقؼوتمأدائفماظؿـظقؿقيموماظػعؾقي،مبؾمومهفىمسـوم

مظؾـوئف.والمتزالمحؼقؼيمومرؾقعيماجملؿؿعماظؾدؼؾماظلوسقيم

ماًوصيمم-3 مأدواتفو مو معػوػقؿفو ماظؿقجفوتماإلدالعقي مذات ظؾؿـظقؿوت

معـماٌؿورديماظلقودقيم ماٌلؿؿدة ماظلقودلمعـفمخوصيمو ماالجؿؿوسلمو بوظضؾط

ماألدوات،مؼصعىمادؿؾداشلوم مو ماٌػوػقؿ مػذه ماظؿورؼخماإلدالعلمسؾكمضؾؿفو. ؼب

ماٌـقكماظعؼوئدي متلخذ ماألحقون معـ ماظؽـرل ماظزاوؼيمترىمألدؾوبمؼب .عـمػذه

اظـكؾيماٌـؿفيمًطوبمأذؽولماظؿـظقؿماىؿعقيمذاتماظؿقجفوتماإلدالعقيم
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متـػرمعـمإدؼوطم معـماًصقصقي،معوموعؾفو ماجملؿؿعوتماإلدالعقيمشلو أن:"

مإذامطونمؼعينمذبؿؿعماٌمدلوتماظيتمتلؿعصلمسؾكمدؾطيم ماٌػفقم؛مألغف ػذا

مترد مأطـر مصننماظؿفربيماإلدالعقي ماٌعـك،مألنماظؼوغقنماظذيماظػرد، مشلذا قكو

ؼضؾطمومضبؽؿماجملؿؿعمعصدرهماظشرؼعيماظيتمتؿفووزمدؾطيماألصرادمومبوظؿوظلم

مؼلؿطقعم مو محقوتف ممموردي معـ ممتّؽـف مودقؾي مظؾؿفؿؿع ماًوصقي مػذه تعطل

ماظػردؼي.م ماظلؾطي مإلدارة مخوضع مشرل موعؾف مبطرؼؼي مذموغف مإدارة بقادطؿفو

آظقوتمتؿفووزمآظقوتماجملؿؿعماٌدغلمومصؼماظؿفربيماجملؿؿعماإلدالعلمإذنمظفم

متؿفووزم معمدلوتمغقسقي مسؾك متؼقم ماإلدالعل مآظقوتماجملؿؿع مألن اظغربقي،

معـماظؼدراتماظؽـرلمؼبمذبوالتمإمنوءم مومشلو عمدلوتماظدوظيمؼبمعقودؼـمسدة

مذظؽموصؼمتصقرمعطؾؼمؼؽرسمحؼماٌقارـم مذاتقيمو اجملؿؿعمبطرؼؼيمعلؿؼؾيمو

مذو مربوغقيمتلوويمبنيمماإلغلون مبنرادة مطؾقو ماٌؽؾػمتؽؾقػو مو ماٌلؿؼؾي اظؽراعي

ماظؼوئؿي ماظـكؾي مو ماظشرؼعي مأحؽوم ماحملؽقم،إغفو مو مسؾكممايوطؿ اظلوػرة

ععماظعؿؾمسؾكمضرورةمخؾؼمذبؿؿعمعؿقركمدونمأنمم،عـمأػؾماظرأيمتطؾقؼفو

مفو.ؼؽقنمعـدذبومؼبمأجفزةماظدوظيمبوٌعـكمايدؼٌمأومعلققضومبقادطيمدؾطؿ

ماإلدالعلمم ماجملؿؿع مصؾىمواضع معـ مػل مأدواتماظضؾط، مو ماٌػوػقؿ إذن
وتشرؼعوتفمومبوظؿوظلمالمحوجيمظـومسـقغؿفومبعـووؼـمواصدةمعـؾمسـقانماجملؿؿعم

مبوىزائرماٌدغل ماإلدالعقي ماظؿقورات مخطوب مإظقف مؼذػى معو مألنمعـؾ ،
مأدا مآظقوت مو ماإلدالعل ماجملؿؿع مػذا مسؾقفو مؼؼقم ماظيت متشؽؾماٌمدلوت ئف

مضقاغنيماظشرؼعيماٌطؾؼيموماظيتم مصوسؾيمحبؽؿ مومعلؿؼؾيمو طؾقوتمضوئؿيمبذاتفو
متعؿدلمعصدرماظؿؼـقنيماألوحد.

محضوريم مذاتمروبع مو مأسؿؼ مصوظؼضقي مظغقؼو، مظقسمإذؽوال ماإلذؽول ػذا
ماظيتم ماٌدغل ماجملؿؿع مٌػفقم ماظؿػلرلؼي مبوظؼقؿي متؿعؾؼ معللظي مػل وبوظؿوظل

كمأنماإلذؽولمؼؿعؾؼمبؿقزقػماٌػفقممطلداةمعػلرةمأصؾقًمربؾمرؼؾي،ممبعـ
ماألداةم مػذه ماظعربقي، مو ماجملؿؿعوتماإلدالعقي مؼب ماٌؽؿؿؾي مو ماظؼوئؿي ظؾظقاػر
مسؼوئدؼوم مدوشؿوتقو مأصؾحمعػفقعو ماغؿؼؾمإظبماظرأيمو ماٌػفقم مألن شدتمسوجزة
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متطؾعوتم مسـ مؼعدل مو متصـقػل مذاتمروبع مأؼدؼقظقجقي مبقزقػي وؼقزػمظقؼقم
مسقضمأنمؼؽقنمأداةمظذلعبيماظقاضعمأومضؾطف.وضقؿ،م

ظذامصننمغؼؾمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلمومتقزقػفمؼبمدراديمايرطيماىؿعقؼيم
اظدؼـقيمذاتماظؿقجفوتماإلدالعقيمؼؿطؾىماظؽـرلمعـمايقطيمومايذر،مألنم
تطؾقؼفمسؾكماٌقدانماظذيمسبـمبصددمدرادؿفمؼـرلماظؽـرلمعـمسدمماالرتقوحمألنم

مصوشق مؼفدصقنمعـماظذؼـ مبؽؾمبلوريمطوغقا ماألوائؾمؼبمبقؽؿفماألصؾقيمو معـ ه
وراءمذظؽموصػمايؼوئؼماظؿورطبقيمظؾؿفؿؿعوتماألوروبقيمومأعرؼؽوماظشؿوظقي،م
اظشلءماظذيمصبعؾـومغػفؿمسالعوتمسدمماظرضومظدىماظؽـرلمعـماظؾوحـنيماظعربم

مؼبمتقزقػمػذاماٌػفقممظػفؿمأداءمآظقوتمتـظقؿوتم معغربو مو ذبؿؿعوتفؿ،معشرضو
مومبؽؾمبلوريم معلؿقؼوت،معـفو مسّدة مؼؿفؾكمؼبمأذؽولمشلو مػذا ماظرضو ومسدم
أزعيماظؿقّقالتمومدرسؿفوماظيتممترمبفومذبؿؿعوتـوموماظيتمطونمعـماٌػروضمانم
مؼبمطؾميظيم ماظلقدققظقجقي،مأصؾقًمتؿقداغو مدؾؿقيمحلىماظؼوسدة تؽقن

ماظ محقصؾي ماالسؿؾور مبعني مأخذغو مإذا مخوصي ماظؾققثمععوؼـي، مو درادوت
ماٌؿقوؼؾ،م مإظبمحوظيماظصػر مدوعو ماٌلؿقؼوتمواظيتمترجعـو ماٌؿعددة األطودميقي
مػذاماٌػفقممحفيمضّقؼي،مومإنم ماٌـوزسنيمالدؿكدام ماظذيمصبعؾمحفي اظشلء

مبعد ماظرأي معلؿقى متؿفووز ممل مايفٍ مػذه معػفقممم،طوغً مؼب مؼرون ألغفؿ
ماٌ متردوغي معؽقغوت مأحد ماٌدغل" مادؿكداعفوم"اجملؿؿع مذوع ماظيت ػوػقؿ

مسـدطؿم م"عو معلؾؿي: موصؼ ماآلخر معع ماظؿـورح معلؿقى مؼؿفووز مال وادؿفالبفو
مإلثؾوتفم ماظلقدققظقجل مضؾؾ ماظـػلل مادؿكراج مإظب مضبؿوج معو مػذا مو سـدغو"
وبوظؿوظلمتؾينمعػوػقؿمومأدواتمظؾؿقؾقؾمتؿؿشكمومرؾقعيماجملؿؿعوتماظعربقيموم

ماإلدالعقي.

تقزقػمػذاماٌػفقممؼبمدرادؿـومػذه،مدقؽقنمعـمبوبمعـمػذهماظزاوؼيمصننم
اٌؼورغيمومظقسمطلداةمظؾؿػلرلمومصؾلػيماظؿـظقؿمومأػداصفو،مألغـومغعؿؼدمأنمػذهم
مآظقوتماجملؿؿعماٌدغل،م معـماًصقصقوت،متؿفووز مظف معقضقسفو مو اظدرادي

ماظغربقي،ماظشلءماظذ مصؼماظؿفربي متطؾقؼوتفمو ميمؼدصعـومإظبإعؽوغقوتمتقزقػفمو
اىؿعقؼيمطؿػفقممحرطلموماظؿؼلقؿوتماألطودميقيمماسؿؿودمعصطؾحماظؿـظقؿوت
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اٌرتؾطيمبفمطكظقوتمتؼـقيمومذظؽمظؾكروجمجزئقومعـمحوظيمايرلةماظـوويمسـم
مإعؽوغقوتمتقزقػمبعضماٌػوػقؿ ماٌصطؾقوتمضصر ماظيتممو ماظدراديمو ؼبمػذه

ماٌعرصقيمواظ مإظبمتشعىمذبوالتفو ـظرؼيماظيتمتصؾمميؽـمتػلرلمدؾىمضصقرػو
مإظبمدرجيماظؿـوضضمععمأذؽولماظؿـظقؿمربؾماٌعوؼـي.

م:تـظقؿاتًاؾـوعًاالجمؿاعيم.VIIم

ماٌؿعؾؼي مو ماىؿعقوت معـ ماظػؽي ماالجؿؿوسلمػذه ممتمgender% بوظـقع ،$
مؼبماظقاضعماالجؿؿوسلماظذيمتـشطمؼبمإرورهمبذاتماٌـففقيماظيتم اظؿعوعؾمععفو

يمؼبمعقودؼـمحؼققماإلغلون،مععماظذلطقزمسؾكمرؾؼًمسؾكمصؽيماىؿعقوتماظعوعؾ
مععوىي

مومعـمثؿماظؿعرفمسؾك:ماغؿشورمطظوػرةوأدؾوبماظػؼرممعقضقعمصعؾفومـ

مـمعمذراتماظػؼرمسؾكماٌلؿقىماظقرينممومتلفقؾ:

م ماظؾذؼـمؼعقشقنماظػؼرممبلؿقؼوتفماظـالثيمسؾكماٌلؿقىماظقرـمـ ماظػؼراء سدد
مطؿوممتماظؿطرقمإظب

مائر،ماظشلءماظذيمضودغومبوظضرورةمإظبماظؿعرضمإظب:ػقؼيمصؼراءماىز

مـمايوظيماظعوعيمظؾلؽونمعـمحقٌم

م.مغلؾيماظؾطـوظيم

م.ماظقضعقيماظصققـيمععماظذلطقزمسؾك:

ماىزائرمعع:ؼبمجققبماظػؼرمممنوذجمعـمـ

مؼبماٌـورؼماىؾؾقيمبقالؼوتمبوتـي،ماظؾقؼرة،متقزيمم هدؼدمبعضمعـورؼفو
ؼي،مشقؾقزان،مععلؽر،متؾؿلونمومدقديمبؾعؾوسموزو،مجقفؾ،مدؽقؽدة،ماٌد

بلإلضوصيمإظبماٌـورؼماظلفؾقيماىوصيمؼبماشلضوبماظقدطكمعـماىزائرموالمدقؿوم
ؼبموالؼوتمتؾلي،مخـشؾي،مبلؽرة،مأمماظؾقاضل،مدققمأػراس،معقؾي،معلقؾي،م
مععم ماىـقبماىوصي معـورؼ ماظؾقضمو مو ماألشقاط مدعقدة، متقورت، اىؾػي،

ممٌماظدراديماٌقداغقيمسؾك:اظذلطقزمعـمحق
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مجققبماظػؼرمؼبموالؼيمدؽقؽدةماظصـوسقيمطؿومؼقضقفماىدولماٌقاظل
م

 ادلعوزون

 

عقزؼـمبدونمأيم ٌا

دخؾمومظؽـم

ضبصؾقنمسؾكم

علوسدةمعـمررفم

 اظدوظي

عقزؼـمبدونمأيمدخؾ  ٌا

 ومالمعلوسدةمعـمررفماظدوظي

ماألذكوصم سدد

لؿقىم مٌا دون

عقشل م ٌا

 دج200

  اظشؾؽيماالجؿؿوسقي االجؿؿوسقياٌلوسدةم  
سددم سددماىققب اظؾؾدؼوت

 اٌعقضني

سددم

 اٌؽػقصني

سددم

 اٌلـني

IAIG AFS ذبؿقع  

 779 889 460 50 160 159 60 110 اظؼؾ

 307 360 190 35 60 57 18 304 بـكمزؼد

 319 371 200 30 60 59 22 37 اظشراؼع

 344 441 250 60 60 34 37 176 اوالدماسطقي

وادىم

 اظزػقر

35 12 17 50 33 260 372 327 

ـوقم خ

 عوؼقن

17 18 14 50 20 185 287 249 

 323 391 200 50 60 63 18 401 اظزؼؿقغي

 149 197 100 32 30 19 16 252 ضـقاع

 722 867 450 50 100 172 95 280 متوظقس

 269 324 185 28 30 54 27 143 بنيماظقؼدان

 552 611 360 32 60 132 27 150 طرطرة

 424 528 280 36 70 74 68 109 أمماظطقب

 520 628 380 65 100 40 43 150 سنيماظؼشرة

وىيم

 بقاظؾؾقط

139 11 20 60 30 125 246 205 

دقديم

 عزشقش

79 32 88 60 48 370 598 518 

 537 620 410 50 60 67 33 131 بينموظؾون

 171 216 110 30 50 11 15 172 سنيمبقزؼون

سنيم

 اظزوؼً

11 09 03 10 28 70 120 83 

 6798 8066 4585 707 1130 1083 561 2696 اجملؿقع
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ماىدولمؼقضحمظـومحوجيمعـطؼيمذرقموالؼيمدؽقؽدةمإظبمصعؾمعبعقيم ػذا
محرطقو،م ماٌعقضني مػك مو ماجؿؿوسقي مصؽوت مثالث مسؾك مغشورف مؼرطز عصقب

ماٌؽػقصنيموماٌلـني،مثؿمجققبماظػؼرمبقالؼيمتؾؿلون:

متقضقفماٌصـػوتماظؿوظقي.مطؿوم

ًؿصـفًاألرؼامًاألول:

ماظعوعيمجملؿقسيمدؽوغقيمتعقشمؼبمعـطؼيم ماٌصـػمايوظي مػذا مأرضوم تعدل
مسؾكم ماٌرطز ماىؿعقي ماظػعؾ مضرورة متدلز مو ماظعؿران معراطز مسـ متـلى جؾؾقي
ماظذلبقيمؼبمذبؿقسيمعـماظؾؾدؼوتماظيتمتؼعم اٌلؿقىماظصقل،ماالجؿؿوسلمو

ماظشر ماىـقب مػبليمؼب مو مدوائر مأربعي معـ متؿؽقن مو ماظقالؼي معرطز معـ ضل
مبؾدؼوتمومػل:مبـكمبقدعقد،ماظؾقحك،مدقديمجقالظل،مبينمسزاؼؾ.

ًؿعطقاتًحولًاؾيؽان:

 52326ذبؿقعماظلؽون:م

مم%م24ـممغلؾيماظؾطوظي:م10675ـماظلؽونماظـشطقن:ممم6802ـمماألعققن:م

ًؿعطقاتًحولًوضعقةًاؾيؽن:ً

م%م12ـمشرلمعلؿؼر:مم%م14ـمضدؼؿ:ممم%م33ـمعؼؾقل:مم%م35ـمحلـ:م

ًاؾمؿدرس

مـمسددماٌؿؿدردني:مشرلمربددم10473ـماظلؽونمؼبمدـماظؿؿدرس:م

مودوئؾماظـؼؾ:مشرلمطوصقي

ًاؾصوة:

مم01ـمضطوسوتمصققي:م01ـمسقوداتمعؿعددةماًدعوت:

م01ـمسقوداتماظقالدة:م6ـمضوسوتماظعالج:م

 فقاؽلًاؾرتبقةًوًاؾمؽوقن:
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27 ـماالبؿدائل: اٌؿقدط:ممـم 07 ـماظـوغقي:مم 02  

مـمعراطزماظؿؽقؼـماٌفين:معـعدعي

ًؼطاعاتًاؾـشاطًاؾؼائؿة:ً

مـماظصـوسي:معـعدممـماإلدارة:مضوئؿمـماظػالحي:مضوئؿمـمايرف:مضوئؿ

ًؿصـفًاألرؼامًاؾناـي

مزروفم ماٌعطقوتمهدد معـ معبؾي ماألرضوم معـ ماظـوغل ماٌصـػ مػذا ؼدلز
ـطؼيمدفؾقيمرسقؼيمربددةمإدارؼومبدائرتنيمععقشيمذبؿقسيمدؽوغقيمتعقشمؼبمع

مومثالثمبؾدؼوت.

ماظدوائر:مأوالدمعقؿقن،مدؾدو.

ماظؾؾدؼوت:مأوالدمًضر،مبينمدـقسموماظغقرم.

اجملؿقسيماظلؽوغقيمؼبمحوجيمإظبمعبؾيمعـماىؿعقوتماظػؽقؼيمؼرطزمصعؾفوم
ؿومماىؿعقيماٌصقبمسؾكماظصقي،ماألحقالماٌعقشقي،ماالجؿؿوسقيموماظذلبقؼيمط

متقضقفماٌعطقوتماإلحصوئقيماظؿوظقي:

ًؿعطقاتًحولًاؾيؽان:

م16264ذبؿقعماظلؽون:م

م%م23ـمغلؾيماظؾطوظي:ممم4072ـماظلؽونماظـشطقن:ممم2927ـماألعققن:م

ًؿعطقاتًحولًوضعقةًاؾيؽن:

 مم14%ـمشرلمعلؿؼرم22% ضدؼؿ ـ38% عؼؾقل ـم26%حلـ ـ

ًاؾمؿدرس:

مم3364ؿؿدردني:مـمسددماٌم3578ـمدؽونمؼبمدـماظؿؿدرس:م

ماظـؼـؾ:مودوئؾماظـؼؾمشرلمطوصقي
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 اؾصوة:

ماشلقوطؾماظصققي:

م00ـمضطوسوتمصققي:مم00ـماظعقوداتماٌؿعددةماًدعوت:م

م00ـمسقوداتماظقالدة:مم12ـمضوسوتماظعالج:م

ماظذلبقيموماظؿؽقؼـ:

 ػقوطؾماظذلبقيموماظؿؽقؼـماٌفين:

مم ماالبؿدائل: م ممم11ـ ماٌؿقدط: ماظـوغقي:ممم03ـ م00ـ ماظؿؽقؼـمم معراطز ـ
م00اٌفين:م

 ؼطاعاتًاؾـشاطًاؾؼائؿة:

مـماظصـوسي:معـعدممـماإلدارة:مضوئؿمـماظػالحي:مضوئؿمـمايرف:معـعدم

ماٌقاظقيماظيتمتقضحمايوظيماالجؿؿوسقيمظلؽوغفومعصـػماالرضومم ماٌـطؼي أعو
لماظـوظٌمعـمعبؾيمعصـػوتماألرضوممماٌؾقـيمىققبماظػؼرمؼبموالؼيمتؾؿلون،مػ

م مهؿوج مربوصرة، مجؾؾقي معـطؼي ماظؼضوؼومإظب مسؾك معصقب معبعقي صعؾ
ماالربعمومػلمايـوؼـ،م ماظذلبقؼيمخوصيمؼبمدوائرػو مو ماالجؿؿوسقي اظصققي،
مبينم مخوظد، مبين مػل: مو ماألربع مبؾدؼوتفو مو مايـوؼي مصالودـ، سرعش،

مسراودقس،مصؾقدـ،موماٌعطقوتمحقلمدؽونمػذهماٌـطؼيمػل:

ًؿعطقاتًحولًاؾيؽان:

م29711ذبؿقعماظلؽون:م

م%م22ـممغلؾيماظؾطوظي:مم7787ـماظلؽونماظـشطقن:مم4673ـماالعققن:م

ًؿعطقاتًحولًوضعقةًاؾيؽن:

م%م12مـمشرلمعلؿؼر:م%م16ضدؼؿ:ممـم%م42ـمعؼؾقل:مم%م30ـمحلـ:

ًاؾمؿدرس:
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م.5899ـممسددماٌؿؿدردني:مم6273ـمدؽونمؼبمدـماظؿؿدرس:م

ماظـؼؾ:مشرلمطوؼب

ًاؾصوة:ً

م01ـمضطوسوتمصققي:مم00عؿعددةماًدعوت:مـمسقوداتم

م00ـمسقوداتماظقالدة:مم12ـمضوسوتماظعالج:م

ًاؾرتبقةًوًاؾمؽوقن:

م00ـمعراطزماظؿؽقؼـماٌفين:م01ـماظـوغقي:م03ـماٌؿقدط:م16ـماالبؿدائل:

مضطوسوتماظـشوطماظؼوئؿي:م

مـماظصـوسي:معـعدممـماإلدارة:مضوئؿمـماظػالحي:مضوئؿمـمايرف:مضوئؿ

ماالجؿؿوسقيمماٌـطؼ محوظؿفو ماظرابع ماألرضوم معصـػ مؼؿـوول ماظيت ماٌقاظقي ي

ماظذلبقؼيم ماالضؿصودؼي ماظؼضوؼو مسؾك معصقبمؼرطز معبعقي مصعؾ مإظب وحوجؿفو

واظصققيموماظيتمتعؿدلمعـماطدلماٌـورؼماظيتمسوغًمعـمزروفماألزعيماألعـقيم

اظذيمتعوغلمموآثورػوماالضؿصودؼيموماالجؿؿوسقي،موماظيتمزادمعـمّحدتفوماىػوف

ماالضؿصوديم ماظـشوط متؼؾصمؼب مإظب مأدى مممو ماألخرلة ماألسقام مؼب ماٌـطؼي عـف

وارتػوعمغلؾيماظؾطوظيمؼبمدوائرػوماظـالثمومػل:ماظرعشك،مذقطقانمسنيمتؾقتم

ومبؾدؼوتفوماألربعمػلمبينماظشققح،مصققل،مسؿققرموسنيمصقوظي،ماظشلءماظذيم

وهماظؼضوؼوماظصققيماالجؿؿوسقيمؼؿطؾىمسؿالمعبعقؼومجودامعدسؿومومعصقبوماو

موماظذلبقؼي،مومػقمعومتدلزهماٌعطقوتمحقلمدؽوغفومسؾكماظـققماظؿوظل:

ًؿعطقاتًحولًاؾيؽان:ً

م38623ذبؿقعماظلؽون:م

م%م21ـمغلؾيماظؾطوظي:مم9247ـمماظلؽونماظـشطقن:مم6179ـماالعققن:م
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موضعقيماظلؽـ:

م%م18ؿؼر:مـمشرلمعلم%م14ـممضدؼؿ:مم%م36ـمعؼؾقل:مم%م32ـمحلـم

ماؾمؿدرس:ً

م6694ـمسددماٌؿؿدردني:مم7332ـماظلؽونمؼبمدـماظؿؿدرس:م

ماظـؼؾ:مشرلمطوؼب

ًاؾصوة:

م02ـمضطوسوتمصققي:مم00ـمسقوداتمعؿعددةماًدعوت:م

م00ـمسقوداتماظقالدة:مم20ـمضوسوتماظعالج:م

ًاؾرتبقةًوًاؾمؽوقن:ً

م00اٌفين:مـمعراطزماظؿؽقؼـم00اظـوغقي:مم04ـماٌؿقدط:م16ـماالبؿدائل:

مضطوسوتماظـشوطماظؼوئؿي:م

مـماظصـوسي:مضوئؿمـماإلدارة:مضوئؿمـماظػالحي:مضوئؿمـمايرف:مشرلمضوئؿ

اٌصـػماًوعسموماألخرلمؼقضحمواضعمعـطؼيمدونمأدغكمعلؿقؼوتماظؿـؿقيم
مومػلمبوبماظعلي،ماظغزوات،مصؾقدـمومصدلةممومأربعيم ومتشؿؾمأربعيمدوائر

ً،مؼوشؿقرادـمومسنيماظؽؾرلةمومتؼعمعبقعفومؼبمبؾدؼوتمومػل:ماظلقاغكمتقوص
ذرقمسلولماظقالؼي.مهؿوجمػذهماٌـورؼمإظبمصعؾمعبعقيمربؾكمومورينمعرطزم
موربوربيم ماالجؿؿوسقي ماٌلوسدة ماظذلبقي، ماظصقي، ماظؾقؽي، معقودؼـ ؼشؿؾ
ماٌصـػم مؼب ماظقارد ماالحصوئك ماظقاضع مخالل معـ مذظؽ مؼؿضح مطؿو اظؾطوظي،

ماًوعسماآلتلمذطره:

مععطقوتمحقلماظلؽون:م

مم35566ذبؿقعماظلؽون:م

م%م23ـمغلؾيماظؾطوظي:مم7966ـماظلؽونماظـشطقن:مم5990ـماألعققن:م
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موضعقيماظلؽـ:

م.%م10ـمشرلمعلؿؼر:مم%م20ـمضدؼؿ:مم%م45ـمعؼؾقل:مم%م25ـمحلـ:م

م:اؾمؿدرس

م5558ـمسددماٌؿؿدردني:مم5909ـماظلؽونمؼبمدـماظؿؿدرس:م

م:ػقوطؾماظذلبقيموماظؿؽقؼـ

م00ـماظـوغقي:مشرلمربددمـؿراطزماظؿؽقؼـ:م9ـماٌؿقدط:م24ـماالبؿدائل:

ًاؾصوة:

مم00ـمضطوسوتمصققي:مم00ـمسقوداتمعؿعددةماًدعوت:م

م00ـمسقوداتماظقالدة:مم19ـمضوسوتماظعالج:م

اٌصـػوتماًؿليمػذهمتشرلمععطقوتفوماًوصيمبفقوطؾماظذلبقي،ماظؿعؾقؿموم
مػماظؽدلىمؼبمجققبماظػؼرمػذه.اظصقيمأنماٌرأةمػلمحؾؼيماظضع

ماآلتقيم ماىداول متقضقف ماظذي ماٌؿعددة معلؿقؼوتف مؼب ماالجؿؿوسل اظقاضع
بوألرضومموماظـلى،متؿعوعؾمععفمغظرؼومتردوغيمطؾرلةمعـمضطوعماىؿعقوتمؼصؾم

م.1264إظبمم1994سددػومحلىمضقائؿمدـيم

مإاّل مػل معو ماألرضوم مػذه ماظؿلدقس،مظؽـ مسؾكمغقي متؼقم متلفقؾ أعوممأرضوم
معـم ماٌلؿكرجي مو مجقؼؾقي مؼب ماٌعدة ماظػعؾقي ماألرضوم مصؿؾـقف ماظػعؾل اظقاضع
متـلىم مأغفو مؼؼولمسـفو ماضؾمعو متؾؿلونمومػلمأرضوم مظقالؼي اظلفالتماظرزلقي
متصرضبوتماظلؾطوتم معع متؿؿوذك مو ماظداخؾقي موزارة مأرضوم معع ماظقاضع بػعؾ

ؾمعـماىؿعقوتمسؾكماظرزلقيمسؾكمعلؿقىموالؼيمتؾؿلونموماظيتمغرىمأنماظػوس
مدوائرم معلؿقى مسؾك معـفو مظؾؿلفؾ مبوظـلؾي محؿك مبؽـرل ماضؾ ماظقاضع علؿقى
اظقالؼيمذاتفومععماظضعػماظشؾفماظؽؾلمظؾفؿعقوتماًوصيمبوظـقعماالجؿؿوسل،م
ماظـلوئل،مسؾكمحنيمترطزم مظالهود ماغؿؿوءػو مصراحي ماظيتمتعؾـ متؾؽ مسدا عو

ومػقمطؿوموضقؿفمععطــقوتماىدولممصعؾفومسؾكمترضقيماٌرأةماجؿؿوسقومومثؼوصقو
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ممتماظؿطرقم ماظؿؼرؼر،مبعدمػذا ماٌرصقضيمععمػــذا ماألصؾقي ماظدرادي مؼب اٌلفؾي
اظل:

ًجقوبًاؾػؼرًبوالقةًعـابة:

مأنم مطشػًماٌعوؼـي مسـمواضعموالؼيمو واضعموالؼيمسـوبيمالمطبؿؾػمطـرلا
موالؼوتماى مأشـك معـ متعؿدل مسـوبي موالؼي مطقن معـ مبوظرشؿ مغظرامتؾؿلون زائر

ماظزراسقيموم مإظبمجوغىمروضؿفو ماظصـوسوتماظـؼقؾيمبوىزائر معرطز ماحد ظؽقغفو
مضضوؼوم مسدة موراءه مطبػل ماظؿػضقؾل ماالضؿصودي ماظقاضع مػذا مظؽـ اظلقوحقي.
مسؾكماٌلؿقىماظؾقؽل،ماظؾطوظيم علدووؼيمتؿعؾؼمبوظقضعماٌعقشلمظؾلؽون،مدقاء

ماظػؼرمممومؼؿطؾىمصعالمعبعقؼ ماغؿشورمزوػرة ومعرطزامومعصقبومومػقمعومتمطدهمو
محوظيمجققبماظػؼرماحملصوةمعـمررفمعصوحلماظقالؼيمومػل:

مومػلمدوحيم1 مدؿيمجققبمظؾػؼر ماظقالؼيمؼقجدمبفو مسـوبي:معؼر مبؾدؼي .
موادم مسقلك، مدقدي محل محورب، مدقدي محل ماظلؾقس، محل األدؾقي،

ماظذػى،محلمبـكمربوصر.

م2 مو مظؾػؼر مجقؾون مبفو مؼقجد ماظؾقغل: مبؾدؼي موحكم. مبقخضرة محك ػؿو
مدقديمدومل.

مبؾدؼيموادماظعـوب:مدراول،موادمزؼد.م.3

م.مبؾدؼيمدقديمسؿور:مومبفومجقؾونمػؿومدراجلمراحؿمومحفرماظدؼس4

م.مبؾدؼيمبرحولماظزراسقي:مبفومجقىمربصكمومػقمحؿكمتوذي.5

معـم6 مغذطر ماظغوبقي مو ماظلقوحقي ماإلعؽوغقوت ماظػوئؼي مدراؼدي: مبؾدؼي .

مؼؾور.جققبفومجقىمسنيم

مظؾػؼرموماحملصوةمرزلقومسؾكمعلؿقىمدوائرماًدعوتم األربعيمسشرةمجقؾو

مماالجؿؿوسقيمظقالؼيمسـوبيمتعقشمصقفومأظػمسوئؾيمتعوغلمعـمعظوػرماظػؼرماٌدضع

ومتشؽؾماٌرأةمجزأػوماألطدل.متؿعوعؾمععمجزءمعـفومتلعيمسشرةمعبعقيمحلىم
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ماظ ماظؿقػظوت مطؾ معع ماظرزلقي ماظؾقوغوت مو مايوظيماظؿلفقالت متمطدػو يت

اٌقداغقيمومػذهماىؿعقوتمبوظؿقدؼدمؼؾقـفوماىدولماظؿصـقػلماٌعدمعـمررفم

جقانمم30عدؼرؼيماظؿـظقؿموماظشمونماظعوعي،معؽؿىماىؿعقوتمظقالؼيمسـوبيمؼبم

م1994،مسؾؿومأنمذبؿقعماىؿعقوتمسؾكمعلؿقىموالؼيمسـوبيمبؾغمدـيم2000

عبعقي،مععماظغقوبماظؿوممم549اخؾقيمحلىماظؼقائؿماٌعدةمعـمررفموزارةماظد

مثالثمعبعقوتم ماظقاضع،معوسدا مػذا معع ماٌؿعوعؾي ماالجؿؿوسل ماظـقع ىؿعقوت

ماىققبمغليبمومربدودمظؾغوؼي.مػذهماىؿعقوتمػلم مؼبمػذه ورـقيمحضقرػو

ماىزائرؼوتمعـمأجؾماظؿـؿقي،موم ماظـلوء معبعقي مو ماٌؼووالت، ماظـلوء عبعقي

ماظرؼػقي.عبعقيماظؿضوعـمععماٌرأةم

ًؾوالقةً حصقؾةًمجعقاتًاؾمضاؿنًـًاإلدعافًـًاألعؿالًاخلريقةًاؾػعؾقة

ًعـابـــــة2000ًجوان30ًًعـابةًاىلًغاقةً  بؾدقـــــة
 

 ادؿماىؿعقي رضؿ ادؿماىؿعقي رضؿ
اىؿعقيماًرلؼيميلمجؾفيماظؿقرؼرم 01

 اظقرين
اىؿعقيماًرلؼيميلمبؾعقدمبؾؼودؿم 60

 اٌلؿوةماالدؿؼوعي
عبعقيماالعفوتموماالبـوءمؼبمحوظيم 02

 االػؿول
 اىؿعقيماًرلؼيماٌلؿوةماالذراق 60

 عبعقيمغقرماًرلؼيماظـؼوصقي 60 عبعقيماالدؿغوثيماظـقر 03
 عبعقيماإلخالصماًرلؼيماظـؼوصقي 60 عبعقيماظشؾوبماٌلعػنيمظقالؼيمسـوبي 04
ـماالدعوف،م 06 عبعقيمدارماالغلوغقي 60 االسؿولمعبعقيماظؿضوع

 اًرلؼي

مماظؾــــقغلبؾدؼـــــيم

 رضؿ ادؿماىؿعقي رضؿ ادؿماىؿعقي

عبعقيماظشمونماالجؿؿوسقيمبؾقحضرةم
 اظؾقغك

عبعقيماظـفضيماالجؿؿوسقيم 02
 بقخضرةماظؾقغك

01 
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مدقــديمسؿوربؾدؼـــــيمم

 اظرضؿ ادؿماىؿعقي

 01 عبعقيماشلدىموماظؿؽوصؾماالجؿؿوسل

 02 وماالرذودممـمدقديمسؿورمـماىؿعقيماًرلؼيماظدل

 03 عبعقيماالسؿصومموماظؿؽوصؾماالجؿؿوسلمدقديمسؿور

 04 عبعقيماشلدىموماظدسقةماظبمايؼمٌلفدماشلدى

 05 عبعقيماسودةمومعلوسدةماظقؿوعكموماحملؿوجنيم"مرضو"مدقديمسؿور

مبرحــــولمبؾدؼـــــيمم

 اظرضؿ ادؿماىؿعقي

 01 وصقيموماالجؿؿوسقيمبوظرحولاىؿعقيماًرلؼيمظؾشمونماظـؼ

مبؾدؼـــــيمم مذطوؼؾـــــــل

اظر ادؿماىؿعقي
 ضؿ

 01 اىؿعقيماًرلؼيمظؾشمونماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيمذطوؼيب

اٌالحظيماظعوعيمحقلمػذاماىدولماٌؿضؿـمجملؿقسيمعـماىؿعقوتماظعوعؾيم

نمغشوطمصعؾفومغظرؼومؼبماٌقدانماالجؿؿوسل،مػلمبعدػومسـماىؿعقوتماظيتمؼؽق

عـصؾومومعصقبوماووهماظػؽوتماٌـظؿيمعـماٌعقضنيموماظـلوءمخوصي،مبؾموشقوبم

ذؾفمطؾلمظؾفؿعقوتماظيتمتعؿؾمسؾكمترضقيماٌرأةماجؿؿوسقومومتلػقؾفومعفـقو،م

مظقؿؿمبعدمػذهمايقصؾيماظيتمسلؾًموالؼيمسـوبيماظؿعرفمسؾك:
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ًاحلاؾةًاالجمؿاعقةًيفًوالقةًمتـرادتً:

ذغوػومطؿـولمأخرلمؼؿـوولمايوظيماالجؿؿوسقيمظقاضعمدؽونموالؼيمواظيتمآخ
معلؿقىم مسؾك محقٌماٌلوحي معـ موالؼي مأطدل ماظيتمتعؿدل متـرادًمهدؼدا،

أظػمدوطـمم150وسددمدؽوغفوممطؿ556.181اظؼطرماىزائريمومتؾؾغمعلوحؿفوم
دوطـمؼبماظؽؿم0.27حقٌمالمتؿعدىمغلؾيمتقزؼعمدؽوغفوم

2
.متعوغلمػذهماظقالؼيم
ماظؿـؿقيماٌلؿدمييميقوةماظلؽونماالجؿؿوسقيمعـمسدةمجقاغىمألدؾوبم إذؽوظقي

مسدةمعـفو:

.ممتقضعماظقالؼيمؼبمأضصكماىـقبماىزائريمومتؾوسدمعراطزػوماظعؿراغقيمم1
ماظؾعض؛مإذمأضربمبؾدؼيمٌرطزماظقالؼيماإلداريمؼؾعدم م88واإلدارؼيمسـمبعضفو

مطؾؿ.م723طؾؿمومأبعدػوم

ماظعوعؾمإ مػذا مبوٌقادمذاتماظضروراتمأدى ماظؿؿقؼـماٌـظؿ ظلمسرضؾيمسؿؾقي
معـم محّد ماظذي ماألدعور مارتػوع مو ماٌضوربوت مإظل مأدى ماظذي مظشلء األوظقي،
إعؽوغقوتماظعقشماٌالئؿمىؾمدؽونماظقالؼيمظضعػمضدرتفؿماظشرائقيمومظضعػم

مومضؾيماٌقردماٌوظل.

ما2 مأحد متعؿدل مواظيت ماالتصول، مو ماٌقاصالت مذؾؽي مضعػ ٌؿطؾؾوتم.
ماألدودقيمؼبمسؿؾقيماظؿـؿقيماٌلؿدميي.

مؼدخؾمعمذرم3 موػـو ماالػؼور، معـطؼي معلؿقى مسؾك ماٌوئقي ماٌصودر مغدرة .
ماظعوعؾمسؿؾقيم مؼعقؼمػذا مو مبؾ ماإلجرائل ماظؿلذرل معقدان ماًوصمبوٌقوه اظػؼر

ماظؿـؿقيماظؼوئؿيمسؾكماظزراسي.

وممماريماالضؿصودي.مضعػمعلؿقىماظؿلررلمسؾكمطؾمعلؿقؼوتماألداءماإلد4
االجؿؿوسل،مإظبمجوغىماظؿفؿقشماظؽؾلمظؾؿرأةمؼبمػذاماجملول،معوسداماظقزوئػم

ماظيتمهؿؾفوماظـلوءماظؼودعوتمعـماظشؿول.

ماٌوظقيماظبمجوغىم5 ماٌصودر ماظؾشرؼي،ماظعؿودمو .مضعػمإعؽوغقوتماإلنوز
مصعقبيمايصقلمسؾكمعقادماإلنوز.
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ًادلي ًاؾمـؿقة ًوجه ًيف ًاؾعوائق ًاؾيؽانًفذه ًحقاة ًعؾى ًاـعؽيتًدؾلا مدمية
ًوؿنًؿظافرفاًاؾيؾلقةًفذه:

ماألعقيمغؿقفيمضعػمإعؽوغقوتماظؿؿدرسمومررقماظعقشم1 مغلؾي ارتػوع

م%م42.19اٌؿؿـؾمؼبماظذلحولمظؾؾقٌمسـمعصودرماظعقشمإذمبؾغًمغلؾيماألعقيم

ينمعـمذبؿقعمدؽونماظقالؼيمومتعؿدلماظـلؾيماظـوظـيماألسؾكمسؾكماٌلؿقىماظقر

  اٌؼدرمععدظف

عـمذبؿقعماظلؽونماظعوممظؾفزائر،مبؾمومتصؾمغلؾيماألعقيمبنيمم%م30.8بـم

م.%80اظـقعماالجؿؿوسلمؼبمػذهماٌـطؼيمإظبمأرضوممضقودقي،متؼّدرمبـم

.مضعػماظؿغطقيماظصققيمبوظرشؿمعـمتقصرلمػقوطؾفوماظؼوسدؼيمغؿقفيمبعدم2

م متقصرل مسدم ماظؾعضمو مبعضفو مسـ ماظعؿراغقي مإلؼصولماٌراطز اٌعداتماظالزعي

مجوغىمضعػمإروراتماظؿلررلم مإظب مإظقفو، مايوجي مظذوي اًدعوتماظصققي

ماظصقلمبوظرشؿمعـمتقصرلمضوسدةماٌؿورديماظصققيمطؿومؼقضقفماىدولماظؿوظل:

 6جدولًرؼمً

  اظؼطوعماظصقلمظؿؿـرادً اظؼطوعماظصقلمظعنيمصوحلم

سددم اجملؿقع
 األدرة

سددم اجملؿقع اٌلؿشػقوت
 ألدرةا
اظؾـقيم اٌلؿشػقوت

 اظصققي

أدرةمم3
 ألظػمدوطـ

درؼرمم119 2 330
 ألظػمدوطـ

 اٌلؿشػقوت 1 210

معلؿقؼوتماظؿشغقؾ:مإذمؼؾؾغمسددمدؽونماظقالؼيمطؿومدؾؼم3 .مضعػمأداء

م ماالذؿغولمتعدلمسـموضعقؿفومم150.761اإلذورة هدؼدا،مظؽـمغلؾيماظشغؾمو

ماألرضومماظؿوظقي:

م%م22.55ومغلؾيماظـشوطمعـفؿمم33.999:ماظلؽونماظـشطقنمـ

م%م22.776م)م(Population occupée:ماظلؽونماٌـشغؾقنمـ
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مم%م66.99مTaux D’occupation:مغلؾيماالغشغولـم

مم11.223:ماظلؽونماظؾطوظقنـم

مم.%م33:مغلؾيماظؾطوظيـم

م.مخروجمذؾفمطؾلمظؾؿرأةمعـمدائرةماظؿشغقؾ4

ما ماظقالؼي مإعؽوغقوت معـ مبوظرشؿ مو مسؾقف، مثالثيمو مضطوسوت مؼب إلغؿوجقي

ماظعددم مميقز معو مأن مإال ماظلقوحي، مو ماٌـفؿقي ماظصـوسي ماظزراسي، رئقلقي:

ػقماظـلؾيماٌرتػعيمعـممpopulation occupéeاإلعبوظلمعـماظلؽونماٌـشغؾنيم

ماظيتمتؾؾغم وماًدعوتماظؿفورؼيمعـفومم%م52االغشغولمؼبمضطوعماًدعوتمو

ماظق مػذا مسوعي. ماإلدارؼي مو ماإلصرازاتمخوصي معـ معبؾي مبف مارتؾطً اضع

ماظرزللموجقدمصؽوتماجؿؿوسقيمعفؿشيم مومحلىمايصر االجؿؿوسقي،مأبرزػو

ماظقالؼي،مهؿوجمإظبمسؿؾمعبعقيمربؾكمعدسؿم معرطز معلؿقى مسؾك اجؿؿوسقو

معرطزؼو.مػذهماظػؽوتمػل:

ـممم262ـماظصؿموماظؾؽؿ:مم292ـماٌعقضقنمذػـقو:ممم577ـماٌعقضقنمحرطقو:م
ماٌؽػقص م320ني: مم ماجملؿقع: م1450ـ مسددمربدودمومخوصيمؼبمم ماظـلوء: ـ

مجماالتًحموًاألؿقة:
مػذهماألرضوممتدصعـومإظبمإبرازمعالحظؿنيمومػؿو:

.مأنمػذهماألرضوممالمتعدلمسـماظقاضعماظصقلمظؾػؽوتماٌذطقرةمومإمنومسؾكم1
ماظقاضعماٌلفؾمصؼط.

ماالدؿػودة2 مأن مإظب مؼشرل مال ماٌلفؾ ماظقاضع مػذا مأن ماظعوعيمم. ماألرر عـ
عـمذبؿقعماظعددماٌلفؾمومؼؿقزعمػذامم402ظؾلقوديماالجؿؿوسقيمالمؼؿؿمإالمظـم

ماظرضؿمسؾكمطؾمعصوحلماًدعيماالجؿؿوسقيمسؾكماظـققماظؿوظل:
مععوق.م197ـمسددممايوصؾنيمسؾكمبطوضيماظضؿونماالجؿؿوسلمؼؾؾغم

م23قؾمؼؾؾغمـمسددماٌلفؾنيمؼبمضوئؿيماالغؿظورمظؾقصقلمسؾكمبطوضيماظؿلف
ماالجؿؿوسل ماظضـؿون مصــدوق مخدعـوت معــ ماٌلؿػقد ماإلعبوظل ماظعدد مـ

م.140مالمؼؿفووزمم%100
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مظؾلقوديم ماظعوعي ماألرر معـ ماٌلؿػقدات ماظـلوء مظؼقائؿ مطؾل مشقوب ـ
ماالجؿؿوسقيموماظذلضقؼي

ماىؿعقوتمذاتم معـ مذبؿقسي مععف متؿعوعؾ ماظعقـي، مػذه معـ متؾؼل معو و
مومؼؾؾغمسددػوماثـؿومسشرةمعبعقيمومػل:اظطوبعماظػؽقىماٌقحدم

م.معبعقيماظؽػوظيموماظدصوعمسـمحؼققماٌعّقضني.1

مظؾؿعقضني.TIDI KELT.معبعقيمتقدىمطوظ2%ً م$

م.معبعقيمعلوسدةماٌعقضنيمظؿؿـرادً.3

م.معبعقيمايؿوؼيماالجؿؿوسقيمظؿؿـرادً.4

م.معبعقيماٌطوظؾيمحبؼققماٌعقضنيمحرطقومظؿؿـرادًم.5

مربيماألعراضماالجؿؿوسقي..معبعقيمربو6

م.معبعقيماألعؾمحملوربيماألعراضماالجؿؿوسقيماٌؿـؼؾي.7

م.معبعقيماػؼورمٌؽوصقيماألعراضماالجؿؿوسقيماٌؿـؼؾي.8

م.معبعقيمأوظقوءماألرػولماٌؿكؾػنيمذػـقو.9

م.معبعقيماظعزةموماظؽراعي.10

م.معبعقيماظشػوءمظؾؿعقضنيمظعنيمشور.11

مرؼػقيمبؿؿـرادً..عبعقيمترضقيماٌرأةماظ12

ػذهماىؿعقوتماإلثـؿكمسشرةمعـمذبؿقعماىؿعقوتماٌؿقاجدةمسؾكمعلؿقىم
ماإلعبوظلم مسددػو ماظيتمؼؾؾغ مو ممتـرادً، مظقالؼي ،مالم661اظذلابماإلداري

ماظؼطوعماىؿعقىماٌشوركمؼبمبراعٍماظؿـؿقيماٌلؿدمييماٌرطزةم تؿؿوذكمومرؾقعي
مؼبماجمل ماظػؽوتماألطـرمتضررا ؿؿعمومعـفوماٌرأة،مػذاماظعفزمؼبمسؾكمذبؿقسي

اظؼطوعماىؿعقيماحملؾكمسؾكمعلؿقىموالؼيممتـرادًمؼقضقفماىدولماظؿوظلم
محلوبم مسؾك ماظرؼوضقي مو ماظدؼـقي ماىؿعقوت مشؾؾي مبقضقح مؼدلز ماظذي و

ماىؿعقوتماألخرى.
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ماظبمشوؼيم ماظرضؿقيمظؾفؿعقوتماحملؾقيماٌعؿؿدة م2000جقؼؾقيمم09اظقضعقي
مًظقالؼيممتـراد

 إظبمشوؼي 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 ذبؿقع

10/01

/00 

 اظصـػم

 غلؾيممم

فـقي 00 00 00 10 27 02 01 02 03 00 00 01 46  ٌا

 اظدؼـقي 44 26 18 01 06 02 02 05 02 01 02 04 113

ماظؾدغقي 51 07 07 09 04 05 02 05 02 01 01 03 97 وم ماظذلبقي

 اظرؼوضقي

موماظـؼوصي 33 02 11 18 08 03 04 08 06 03 05 01 102  اظػـ

ماظؿالعقذ 51 01 03 01 03 00 04 05 02 06 03 01 80  اوظقوء

 اظعؾقمموماظؿؼـقي 00 00 02 02 00 01 00 00 00 00 00 00 05

موماظؼرى 00 00 00 00 00 01 49 27 11 09 09 01 107 مممماالحقوء

ماظرؼػقي ـورؼ  ومٌا

موماظقدط 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 02 ماظؾقؽي

عقشل  ٌا

عقضقنمومشرلم 01 00 01 00 00 01 00 02 00 00 00 00 05 ٌا

مػؾني  ٌا

لؿفؾؽقن 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ٌا

موماظطػقظي 02 00 00 00 01 02 01 00 00 00 01 00 10  اظشؾقؾي

ملقوحياظ 01 00 00 01 01 00 00 00 01 00 01 00 05 م ومم

 اظؿلؾقوت

ؿؼوسدؼـ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وم  ممٌا

لـني  ٌا

 اظـلقؼي 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 04
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ومممماظؿضوعـ 00 00 03 01 00 01 02 00 00 01 00 01 09

ومممماالدعوف

ماًرلؼي  االسؿول

ماظؿطقسقياال 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  سؿول

ماظصققي 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 03 ومممم

 اظطؾقي

ماظؿالعقذ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ومم مضدعوء

 اظطؾؾي

 اظػالحقي 00 00 00 00 04 09 08 16 07 02 05 08 59

 عؿػرضوت 01 03 00 02 03 00 01 01 01 00 02 00 14

 اجملؿقعماظعوم 184 42 45 48 57 30 76 71 05 23 30 20 661

ػذاماظقاضعماالجؿؿوسلمظـالثموالؼوتموماظذيمالمؼعؿدلمذبوالمخوصومبوظػعؾم
مبؾمتشوركمؼبمتـؿقؿفماٌلؿدمييماىؿعقوتماظقرـقيم محصرا ماحملؾك اىؿعقي
اظيتممتؾؽمزبزوغومعـماظؼدراتمميؽـمتطقؼرهمإذاممتمععوىيماظعقائؼماظؽوحبيم

وركمؼبمربوربيمعومطونماظـطؼمبفمؼبماىزائرمربرعومومػلمظـشورفو،محؿكمتش
مبعضماظقالؼوتمطؾم ماظيتموووزتمؼب مو ماٌؿعددة ماألبعود مذات ماظػؼر زوػرة

مصقؿومطبصمػذهماىؿعقوت،ماغظرماىدولماآلتل. ربدداتماظػؼرماظعوٌقي.
م

اإلـشاءً طلقعةًاؾـشاط

 اإلداري

 اجلؿعقة اؾصػة

 عبعقيماألزػور غلقؼي ورـقي وسقيظؾؿلػقؾموماٌلوسدةماالجؿؿ

 عبعقيمصورؿيمغلقعر غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأةموماٌشورطيماالضؿصودؼي

 Association féminine pour غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

l’épanouissement de la personne et 

l’exercice de la citoyenneté 

 أجؾماغؿصورمحؼققماٌرأةاىؿعقيماٌلؿؼؾيمعـم غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

لوءماظؼوبالت غلقؼي ورـقي صققي  اىؿعقيماظقرـقيمظـؾ

 عبعقيماٌلوواةمأعومماظؼوغقنمبنيماٌرأةموماظرجؾ غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة
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 اىؿعقيمعـمأجؾمهرؼرماٌرأة غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 Association pour la promotion de la غلقؼي ورـقي اضؿصودؼي

femme chef d’entreprise 

لوءماىزائرؼوتمعـمأجؾماظؿـؿقي غلقؼي ورـقي اضؿصودؼيماجؿؿوسقيم  عبعقيماـظ

 عبعقيمترضقيماظػؿوة غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 ىـيماىؿعقوتماٌفؿؿيمبوظعوئؾي غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 عبعقيمدصوترمغلوئقي غلقؼي ورـقي ثؼوصقي

ـمأجؾمايؼقق ؼيغلق ورـقي حؼققماٌرأة لوءماىزائرؼوتماٌؿقداتمع  عبعقيماـظ

 عبعقيماٌرأةموماإلسالم غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 عبعقيمزشورؼدماٌرأة غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 عبعقيماٌقارـي غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

دعوتماالجؿؿوسقي  ؼػقيعبعقيماظؿضوعـمععماٌرأةماظر غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأةمومًا

 راذدة غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

لوءماظدميؼرارقوت غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة  اظؿفؿعماىزائريمظـؾ

دعوتماالجؿؿوسقي  SOS Femme en détresse غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأةمومًا

لوء غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة  صقتماـظ

 صرخيماٌرأة غلقؼي ورـقي حؼققماٌرأة

 راغومػـو غلقؼي ورـقي ؿوةحؼققماٌرأةموماظػ


