ثاـقا:ؿؼاربة دودقو تارخيقة ؾوضعقةًاؾمـظقؿات ً
االجمؿاعقةًاؾنؼاػقةًً .
ًمنوذج ً:اجلؿعقاتًاؾيتًتـشطًيفًؿقدانًاؾشلابً .
أمحدًبوؽابوسً* ً
ؿؼدؿة
إنمعقضقعمتؽقؼـموتلدـقسماظؿـظقؿـوتمسؾـكماخـؿالفمأغقاسفـومؼعـدمعــم
اٌقاضقعماظؼدمييمايدؼـيمؼبمآنمواحد.مصفـوكمعــمؼرجـعمسقاعـؾمزفقرػـومإظبم
تطــقرماٌمدلــيماالضؿصــودؼيمواالجؿؿوسقــيمظؾـظــومماظرأزلــوظل.مومػـــوكمعـــم
ؼرجعفو،مإظبمتشرؼعوتمخدعوتماإلحلون،ماظيتمجوءتمغؿقفـيماظؾـمسمواظػؼـرم
اظذيمعسمذرائحماجؿؿوسقيمطؾرلة،مسـدماغطالقماظـقرةماظصـوسقي،مومعومأحدثؿفم
ػذهماظـقرةمعـمخؾكؾي،مؼبمزبؿؾػماظؾـقوتماالجؿؿوسقيماظلوئدةمآغذاك.
صؼوعًمسؾكمإثرػومعـظقعيمجدؼدة،معـماٌمدلوتماالجؿؿوسقيمخورجمغطوقم
عمدلوت ماظدوظي ،مراصعي مذعور ماٌطوظؾي مبويؼقق ماٌدغقي مو متقدقع مدائرةم
اظدميقضرارقي.مظذظؽماسؿدلتمػذهماظؿـظقؿوتمخالصيمذبفقدمومغضولمزبؿؾػم
ايرطوتماظلقودقي،موماالجؿؿو سقيموماالضؿصودؼي،ماظيتمصوحؾًمعلورمتطقرم
اظـظومماظرأزلوظلمؼبمحدمذاتف .م
إن ماظدور ماظذي مظعؾؿف مػذه ماظؿـظقؿوت ،مؼب مسؿؾقي متـظقؿ مو مإسودة متـظقؿم
اجملؿؿع ،موطذا مذد مزبؿؾػ ماظشرائح ماالجؿؿوسقي ،مإظب موؼب معقاضعفـوم
االجؿؿوسقي ،مجعؾ ماٌـمدـلي ماالجؿؿوسقي ماظرأزلوظقي ،متؼدم ماظدسـؿ ماٌوديم
أدؿوذمعؽؾّػمبوظدروسمبوٌعفدماظقرينمظؾؿؽقؼـماظعوظلمإلروراتماظشؾوبم%اىزائر $م
ممأدؿوذمعشوركمعؽؾّػمبوظؾقٌمؼبمعرطزماظؾققثمؼبماالضؿصودماظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقي
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واٌعـقي مشلو ،مبؾ مومأخذتمطؿؼقوسمظؾؿعوعؾمبنيماظدول،معـمحقٌماحذلامم
ايرؼوتماظعوعي،مومحؼققماإلغلون.م م

ٍدقدًبعضًادلػافقمًاخلاصـةًبادلوضوعً ً

تؿضؿـ مػذه ماظدرادي ،مسددا معـ ماٌصطؾقوتموماٌػوػقؿ،ماظيتمتؿداولمؼبم
اظؽؿوبوت ،مواظدرادـوت ماالجؿؿوسقي مو ماظلقودقي مو ماظؼوغقغقي مذات ماظصػيم
األطودميقي ،مإظب مجوغى موظقجفو محؼؾ مسؾقم ماإلسالم مواالتصول معـ مخاللم
اظؽؿوبوت ماظصقػقي ماٌذػؾقي ،موطذا مدخقشلو مذبول ماًطوب ماظلقودل ،مبؾم
أضقؿً مؼب ماًطوب ماظققعل ،مظدى مزبؿؾػ ماظػؽوت ماالجؿؿوسقي مو مػق معوم
صبعؾفو،متلخذمأطـرمعـمدالظي،مأومععـكمظدىمعلؿعؿؾقفو.مممومأدىمإظبمشؿقضم
ععـوػو،موعؾـوػـومصلثرمذظؽمسؾكماىوغىماظعؾؿلمواٌقضقسلماظذيمغعؿؾمسؾكم
اغؿفوجف ،مؼب مػذا ماظعؿؾ .مظذظؽ مدـعؿؾ مسؾك ماظؿعرؼػ مبلػؿ ماٌصطؾقوتم
واٌػوػقـؿ،مومذظؽمبنصبوز

ؽؾؿـةًمجعقـة ً
 1مـموماظيتمؼؼوبؾفومؼبماظؾغيماظػـرغلقيم Associationمومترعبًمؼبماظؾغيم
اظعربقـيمإظب م طؾؿوتمزبؿؾػيمؼبماٌؾـكمومعؿؼوربيمؼبماٌعـكمصؼدمترعبًمإظبمطؾؿيم
%رابطي .$م
وتعين مؼب مػذا ماٌعـك ":معبوسي مرزلقي معـظؿي ،متؼقم مبفدف معؿكصصم
وربددموصؼمضقاسدمضوئؿي،مومغلؼمظؾؼقودة،مومشلومبعضماٌصوحلماٌشذلطيمبنيم
أصرادػو .مو متؿؿقز ماظعالضوت مبقـفؿ مبلغفو مشرل مذكصقي ،مو مثوغقؼي" .مو مظؽـم
%اظرابطي$مدبؿؾػمسـماىؿوسوتماظرزلقي،م ؼبمرؾقعيمأػداصفو،مصفلمربددةم
بدضيمومبصقرةمزبصصي،موظؽـمسـدعومتضوفمإظقفومصػيماظطقسقي،مؼؿغرلموضعم
اىؿوسـي ماٌؽقغي مشلو ،مو متصؾح معبوسي معؿكصصي مو معـظؿيمتـظقؿومرزلقو،م
تؼقممسضقؼؿفومسؾكماالخؿقورمايرمظألصراد،مظؽـمشرضفومالمؼفدفمإظبمهؼقؼم
األربوح.م م
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 2مـمطؿومترعبًمطؾؿيم$Association%مإظبم%عـظؿــيمومرابطــي$مؼبمآنمواحـدم
طؿؼوبــؾمظؽؾؿــيم$Association%موســينمبفــومتـظــقؿمرزلــلمؼؽؿلــىمسضقؼؿـــفم
بوالذذلاك،مومظفمأػدافمعشـذلطيمومربـددةمغلـؾقو،مومتؿؽـقنماظعالضـوتمبـنيم
أصراده،معـماالتصـوالتماٌؿؾودظـيمواالدـؿفوبموتمذاتماظطؾقعـيماظدائؿـي،ماظـيتم
دبؿؾػمسـمذبردماالتصولماٌمضً.موسـدمعومتضوفمطؾؿيم%رقسقـي$مإظبماٌـظؿـيم
تصـؾح،مؼبمععــكماىؿوســيماالخؿقورؼـي،مومؼصـؾحماشلــدفمعــمغشـورفومشــرلم
ايصقلمسؾكماظربح .1م
طؿومترعبًمطؾؿيم%عبعقـي$ممبعــكم%م،$Associationمومسـينمبفـومعبوسـيم
ذاتمصػيماخؿقورؼي،معؽقغيمعـمسدةمأذـكوص،ممظغـرضمععـنيمشـرلمايصـقلم
سؾكماظربحم م
اٌودي.مومتؽقنمظؾفؿعقيمذكصقيماسؿؾورؼيممبفردمإغشوئفــو،مسؾـكمأغـفمالم
ضبـؿٍمبفــذهماظشكصــقيمضؾـؾماظغــرل،مإالمبعــدمأنمؼـؿؿمذــفرمغظــومماىؿعقــي،م
بوظطرؼؼيماظيتمؼؼررػوماظؼوغقن .2ممم م
طؿو مادؿعؿؾ معصطؾح م $Association%معـ مررف م"اظؾققن مزلقل Smoll
 "1854 /1929م مطؾدؼؾ مٌصطؾح م $Société%مو مػذا مؼب مأسؿوظفماٌؾؽرةمسؾكم
اسؿؾور ،مأن مطؾؿي م $Société%متقحل مبـظرة مادؿوتقؽقي ،مبقـؿو مطؾؿيم
 $Association%تـطـقي مسؾك مغظـرة مدؼــوعقؽقـي  .3مطؿـو متعـؿدل م%اىؿعقي$م
اتـػوضقيمبنيمذكصـنيمأوماطــر،مؼضعقنموبصػيمدائؿي،مععورصفـؿموغشـوروتفـؿم
عـ مأجؾ مػدف مععني مبعقدا مسـ مهؼقؼ مأي مربح مذكصل ،4عـ مػـو مغرى مأنم
اىؿعقيمتعؿؿدمسؾكمعؾدأؼـمأدودقنيمػؿو:ماإلرادة،موحرؼيماألذكوص،ماظذؼـم
طبؿورونماظعؿؾماىؿوسلمعـمأجؾمهؼقؼمأػدافمععقـي.موعـمأجؾمإسطوءمػذام
 1م اغبدمزطلمبدويمؿعهمًؿصطؾواتًاؾعؾومًاالجمؿاعقة،معؽؿؾيمظؾـون،مبرلوتم،1982مص،م .28م
2مأغبدمزطلمبدوي:مؿعهمًؿصطؾواتًاؾعؾومًاإلدارقة،مدارماظؽؿوبماٌصري،مودارماظؽؿـىماظؾؾــوغل،م
 ،1984مص،م 52م
3م غقؼقالمتقؿوذقػ:ممـظرقةًعؾمًاالجمؿـاع،مص،م 108م
4

Charles DEBBASCHE et Jacques BOURDON. Les associations PUF Collection
Que sais –JE ? 2209 / 3éM édition . Paris. 1990. P .34 .
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اٌؾدأماظلؿيماظعوٌقي،مأضرتماٌـظؿيماظعوٌقيميؼققماإلغلون،مدـيم1948محرؼيم
االغؿؿوءمإظبماظؿـظقؿوتمواىؿوسوتموضوظًمأن:م%أيمذكصمظفمايؼموايرؼيم
ؼبماالغؿؿوءمواالجؿؿوعمواالغضؿوممظؾفؿعقوتماظلؾؿقي$مو طذظؽم%المصبىمإجؾورم
أيمذكصمسؾكماالغؿؿوءمإظبمعبعقوتمربددةمدونمرشؾؿف$ممـ اٌودةم20مـمو ػذام
عو مذػؾً مإظقف ماالتػوضق ي ماألوروبقي ميؼقق ماإلغلون مدـي م .1950مواٌقـوقم
اإلصرؼؼلميؼققماإلغلون،ماظذيماغضؿًمإظقفماىزائر،مدـيم .1989م
وعـف مميؽـماظؼقلمأن:ماىؿعقيمأوماٌـظؿيمأوماظرابطيمػلماصطالحمؼعينم
صقؿو مؼعـقف ،مأغف مطؾ معبوسي ماجؿؿوسقي متلدلً مرقسقو ،معـ مأجؾ مهؼقؼم
أػدافمرزلؿفـومظـػلفو،مدقاءم ؼبمذبولماظطػقظيمواظشؾوبموعومؼرتؾطمبفؿومعـم
أغشطيمتربقؼيمتـؼقػقي،مأومترصقفقـيمتروضبقي،مأومؼبمذبولمايؿوؼيمو اٌلوسدةمم
االجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيممٌكؿؾػماظػؽوت،م… مماخلم .م
صفلمعمدلوتمتؼقممبؿقجقفمومإسودةماظؿقجقـف،مومتـظقــؿمومإسـودةماظؿـظـقؿم
ظؾققوةماالجؿؿوسقي،مسؾكمعلؿقىماظؾـقوتمواألغلوقماالجؿؿوسقـيماٌكؿؾػـي.مأعـوم
ذبوشلومصفـقمعػؿـقحمسؾـكماٌلـؿؼؾؾ،موعـومصبـدّموؼظفـرمسؾـكمعلـؿقىمايقـوةم
االجؿؿوسقي،مصفلمزليمعـمزلوتماجملؿؿعمايدؼٌ .م

اؾلـقةًاؾمـظقؿقةًؾؾؿهمؿعًاجلزائري
طوغًمظؾفزائرمؼبماظػذلةماظعـؿوغقيمصػيماظدوظيماٌعذلفمبفومسوٌقو،محقٌم
ارت ؾطً مبعالضوت مدبؾقعودقي معع مأشؾى ماظدول ماٌعوصرةمشلو،موطوغًمعلؿؼؾيم
بشكصقؿفوموجـلقؿفوموجقشفوموسؾؿفومومبرٌوغفو  ،5مأعومعـماظـوحقيماإلدارؼيم
صؽوغًمعؼلؿيمإظبمثالثيمعـورؼمطدلىممومػل :مم م م
 عـطؼي ماظشرق ،موعرطزػو ماإلداري مضلـطقـي ،موتضؿ مطؾ ماظشرقم
اىزائري م
 عـطؼيماظؿقطري،موعرطزػوماإلداريماٌدؼي،موػلمأصغرموأصؼرماٌـورؼ.م
5مدعدماهللمأبقماظؼودؿ:مأحباثًيفًتارقخًاجلزائر،ماظؼلؿماألول  SNEDاىزائر،مط،مص،م،64م .69م
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 عـطؼيماظغرب،موعرطزػوماإلداري،ماغؿؼؾمتؾوسومعـمعوزوغيمؼبماظؾداؼيم
إظبمععلؽرمثؿممإظبموػرانمبعدمهرؼرػومعـماألدؾونمدـيم .6 1792مم م
 أعو ماٌـطؼي ماظرابعي مصؿلؿك مبدار ماظلؾطون ،موطوغً متوبعي مظؾدايم
عؾوذرة ،مسؾك مسؽسماٌـورؼماألخرىم اظيتمطوغًمتوبعيمظؾؾويماظذيمؼؾدومأنم
أزلوءماٌـورؼمعشؿؼيمعـفم%اظؾوؼؾقؽ .$م
أعو معـ مطون مؼشرف مسؾك مػذه ماٌـورؼ مأو ماألضوظقؿ معـ ماظـوحقي ماظلقودقيم
واظعلؽرؼي ،مصوىزائر ماظعـؿوغقي مال متشذ،مسـمضوسدةمايؽؿماظذلطلمؼبماظعوملم
اظعربل،مصوٌـوصىماظعؾقومتؿقؽؿمصقفوماظطوئػيماظذلطقيم ذاتماألصقلماظؾؾؼوغقيم
واآلدققؼي،مخوصيمسؾكماٌلؿقىماٌرطزي  7ومتلتلمؼبماٌرطزماظـوغلمصؽيماٌقظدؼـم
%اظؽراشؾي$مومؼلتلمؼبمعقضعماٌـوصىماظؾلقطيماىزائرؼنيمأصالموصصال.موػذهم
اٌـوصىمشلومسالضيمعؾوذرةموعؿـقسيمععمزبؿؾػماٌقاضعماالجؿؿوسقيماألخرى،م
دقاء متعؾؼ ماألعرمبوظقدط م ايضري،مأوماظقدطماظرؼػلمأوماظقدطماظؾدويم…م
اخل .مصفذه ماٌقاضع معرتؾطيمبـظومماىؾوؼي.مألنماظعوعؾنيمسؾقفومؼشؽؾقنمدؾطيم
ربؾقيمودقطيمبنيماظلؽونموايوطؿ.مطؿومطوغًمػذهماٌـوصىمتلؿعؿؾمطقدقؾيم
زبوبراتممظػوئدةمايوطؿ،معـمأجؾمضؿعماظؿؿردمواظعصقونمؼبمبداؼؿفؿو.موسؾكم
ػذاماألدوسمضلؿماظلؽونمإظبمثالثيمأصـوفموػل:م م
 - 1مضؾوئؾ ماٌكزن  :مو مػل ماظؼؾوئؾ ماٌؽؾػي مجبؿع ماظضرائى ،مبودؿعؿولم
زبؿؾػ ماظقدوئؾ مسـد مسفز ماٌقارـني مسـ مدصعفو،موػلمأضربمعـمشرلػومإظبم
ايوطؿ،موتصـػمؼبماٌرتؾيماظـوغقيماجؿؿوسقو .م
 - 2مضؾوئؾماظرسقي :مومتـؾمسوعيماظـوس،موعـفؿمتمخذماظضر ائى،موطؾمعوم
ؼرتؾطمجبؿعماٌولمظػوئدةمخزاغيمايوطؿ.مأعومعـمطونمؼرصضمدصعمػذهماظضرائىم
صؼدمطونمؼصـػمضؿـماظؼؾوئؾماٌؿؿردة .م
6مدعقدوغلمغوصرماظدؼـ:ماؾـظامًًادلاؾيًؾؾهزائر،ماظؼلؿماألولمSNEDماىزائرم ،1979مص،م 30م
 7مضرممجقرج:م اؾـظمًاؾيؾطوقةًواؾـمغرياتًاالجمؿاعقـةًوًاإلؼؾقؿقـةًيفًادلشـرقًاؾعربـيً،ممؼبم/درادـوتم
سربقيماظعددم،6مأبرؼؾم .1989م
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 - 3م اظؼؾوئؾماٌؿؿردة :موػلماظيتمطـرلامعومطوغًمتؿعرضمظؾؿطوردةمواظؼؿع،م
وحؿك ماإلبودة،معـمررفمضؾوئؾماٌكزنموسلوطرماظؾوي.موػؽذامطوغًمدقوديم
دوظي ماى زائر ماظعـؿوغقي ماووه ماظلؽون ،معؾـقي مسؾك مجعؾ ماظرؼػ معصدرام
ظؾفؾوؼيموممورديماظلؾطيمواظؼقة.م م
إن متقتر ماظعالضوت مبني مايوطؿ مواظلؽون ماغؿؼؾ مإظب معلؿقىمذققخماظؼؾوئؾم
واظزواؼومواظطرقماظصقصقي،مبوسؿؾورػؿموجفمعـموجقهممتـقؾماظعوعيمعـماظلؽونم
وعالذمظؾدسوءمواظشؽقى،معـمزؾؿمايوطؿ  8م ومػؽذامؼالحظمأغفمسـدعومؼـظؿمأوم
ؼؼلؿماجملؿؿعمسؾكمأدوسمتػوضؾلمبنيمزبؿؾػمتشؽقالتفماالجؿؿوسقي،مصوغفم
ؼرجع ماظب مبـقؿف ماظؿؼؾقدؼي ماظيت مؼؿفووز مبفو موظق مزرصقو ،موضعقي ماظؿشؿًم
االجؿؿوسلماظيتمأوجدتفومدقوديمبلطمدقودةماظدوظيمؼبمتؾؽماظػذلة .م

اؾوضعًاالجمؿاعي ً
طون مظؾلقودي ماٌؿؾعي ماغعؽوس مسؾك ماظقضع ماالجؿؿوسل مؼب مأواخر ماظعفدم
اظذلطل،مصلؿيماظرطقدمواىؿقدمالزعًمعػوصؾماظدوظي،مومأثرتمسؾكمحرطقيم
اظلؽون ،مممو مجعؾ مأغلوق ماظؾـوء ماظعشوئري مواظؼؾؾل متزداد مبروزا مومتوؼزا ،موم
اغغالضو مسؾك ماظذات مممو مأدى مإظب مبطه مسؿؾقيماظؿغرلماالجؿؿوسل،موطذامسدمم
اظؿؾؾق رماظؽؾلمشلقؼيماالغؿؿوءمظؾؿفؿؿعماىزائريمؼبمغطوقماظقرـماظقاحد،مإذم
شوظؾو معو متـؿػض معـطؼي معـ ماٌـورؼ ،موتشعر مبلغفو متشؽؾ موحدة ماجؿؿوسقيم
ودقودقيمعلؿؼؾيمسـماٌـورؼماألخرى  9م م
ظذظؽمأعبعًمأشؾىماظدرادوتماظؿورطبقيمواالجؿؿوسقيماظيتمتؿؾعًمعلورم
تطقر ماىوغى ماظدميغراؼب مظؾؿفؿؿع ماىزائري مسؾك مأغف مظقس مػـوك محوظيم
ادؿؿرار موتقاصؾ متلؿح مبؿقضع متطقر مؼب متزاؼد مسدد ماظلؽون مصوٌعؾقعوت ماظيتم
 8م اىوبري مربؿد مسوبد :م األصاؾة ًواؾمودقث ًيف ًادلغربً ،تطور ًاؾـىلة ًادلػؽرة ً يفًادلغربًاألؼصىً،
خاللًاؾؼرنً ً 11واؾـصفًاألولًؿنًاؾؼرنًاؾعشرقن،مف/مذبؾيماظـؼوصي.متصدرػوموزارةماظـؼوصي،مؼبم
اىزائرمسددم،77م 1983م
 9مدؾـلرموظقوعزم:م اجلزائرًيفًعفدًرقاسًاؾلور،مترعبيمسؾدماظؼودرمزبودؼي SNEDاىزائرم.1980م
ص،م .136م
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ؼؿداوشلو ماظؾوحـقن محقل ماظعدد مايؼقؼل مظؾلؽون مؼذلاوح مبنيم%عؾققنمغلؿي،م
وسشرةمعالؼنيمغلؿي .10 $م
بقـؿومندمدرادوتمأخرى،ممتغؾىماحؿؿولمسددمثالثيمعالؼنيمإظبمثالثيم
عالؼنيموغصػ ،11مومؼرجعماظؾوحـقنمػذاماظؿـوضصمإظبماألوبؽيمواجملوسوتماظيتم
ضربًماظؾؾدمؼبماظعفدماظذلطل،موطذظؽماظلقوديماٌؿؾعيماظيتمملمؼؽـمؼفؿفومعـم
أعرماظلؽونمإالمعبعماظضرائى.موػذامعومأثرمسؾكمحوظيماظعؿرانموتشققدماٌدنم
صعددمدؽونماٌدنمؼبماظعفدماظذلطلمملمؼؽـمميـؾمدقىم #5معـمذبؿقعماظلؽونم
اٌؼدرمتؼرؼؾقو!.مومػـوكمعـمؼرصعمػذهماظـلؾيمإظبماظضعػم .#10.5م
و متؿؽقن مػذه ماظؿشؽقؾي معـ متـقع م%إثين $مواضح ،مصنظب مجوغى ماظلؽونم
األصؾقني ماظذؼـمؼؿؽقغقنمعـماظعربمواظدلبر.متقجدمرقائػماجؿؿوسقيمأخرىم
صورت مصقؿو مبعد معـ مضؿـ مسـوصر معؽقغوت ماجملؿؿع ماىزائري :مططوئػيم
األغدظلقني ماظيت مادؿقرـً ماٌدن ماظلوحؾقي مسؾك ماًصقص ،مواخؿؾطًم
بوظلؽون ،موعوردً مزبؿؾػ ماألغشطي ماظـؼوصقي موالجؿؿوسقي مواظعؾؿقيم
واظلقودقي،موأثرتمسؾكمايقوةماظعوعيمواًوصيمظؾؿفؿؿع.موماظطوئػيماظذلطقيم
اظيت مطوغً متؾوذر مايؽؿ ،موتؿؿرطز مؼب ماٌدن ماشلوعي .مإال مأغفو مطوغً متؿؿقزم
بوظعزظيمواالغغالقمسؾكمغػلفوم%ومػذهماظصػيمجعؾؿفومؼبمعقضعماألجـيبماظذيم
درلحؾمؼقعومعو .$م
ومإظبمجوغىماظطوئػؿنيماألوظقؿني،مندماظطوئػيماظقفقدؼي،ماظيتمطوغـًمػـلم
األخرىمتؿؿرطزمؼبماٌدنماظؽدلى،مورشـؿمضؾّـيمسـددػو،مإالمأغفـوممطوغـًمتؿؿؿـعم
بـػقذماضؿصوديموعوظلمطؾرل .12مأعوم بؼقـيماظطقائـػمصـالماسؿؾـورمشلـومعــمغوحقـيم
اظعددمأومعـمغوحقيماظؿلثرلماالجؿؿوسلمواالضؿصودي.م م
 10م بـمسـؿونمخقجيمغبدان:مادلرآة،مترعب يمربؿدماظعربلماظزبرلي،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،م
اىزائر،م .1975مص،م ،46م 51م
11مدعقدوغلمغوصرماظدؼـ:م اؾـظامًادلاؾيًؾؾهزائرًيفًاؾػرتةًاؾعنؿاـقةً ًً1011ـً SNED ،1031ماىزائرم
 .1979مص،م 41م .م
 12مدعقدوغلمغوصرماظدؼـ:مقفودًاجلزائرًوؿوؼػفمًؿنًاحلرؽةًاؾصفقوـقة،مؼبم/ذبؾيماظـؼوصي،متصدرم
سـموزارةماظـؼوصيماىزائر،ماظعددم،77م ،1983مص،م 110م .م
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إنمغظــوممايؽــؿماظذلطــل،ماظــذيمطــونمعرطــزامؼبماٌــدنمأطـــرمعـــماظؼــرىم
واألرؼــوف ،13مملمؼعــطمشلــذهماٌــدنماظػرصــيمظؾـؿــقمواظؿقدــع،معـــمأجــؾمضقــومم
تـظقؿوتماجؿؿوسقيمثؼوصقـي،مومحؿـكماضؿصـودؼي.مصؿــمميـمورسمايؽـؿمومؼؼـررم
عصـرلماظدوظــيمالمدخـؾمظؾؿــقارـنيمؼبمتعققـــف،مبـؾمؼعــنيموؼـقـكمبعقــدامســـم
إرادتفؿ،موالمؼعؾؿقنمبذظؽمإالمعـمخـاللماظراؼـيماًضـراءماظـيتمطوغـًمترصـعم
سؾــكمأدــقارماظؼصــرمععؾـــيمغفوؼــيماألزعــيموتعــقنيمايــوطؿماىدؼــد،موبداؼــيم
االحؿػـوالتم .14مومرشــؿمذظــؽمصوظؿـظقؿــوتماظذلطقـيمطومغــًمعؿــلثرةمبوظؿـظقؿــوتم
اظػوردقيموماظؾزغطقي،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمجبؿعماظضرائىمعـمزبؿؾػماٌصودر .م
أعوماظؿـظقؿوتماظـؼوبقيمظؾؿفورموايرصقنيموشرلػؿمصؼدمطوغًمضوئؿي،موتعؿـؾم
سؾكمتـظقؿمزبؿؾػماظـشوروتمبنيماٌدن  .م م
ومإظبمجوغـىمػـذهماظؿـظقؿـوت،مػــوكماظؿـظقؿـوتماالجؿؿوسقـيمواظـؼوصقـميموم
اًرلؼيماٌرتؾطيممبمدلوتماألوضوف،معـؾمعمدليمدؾؾماًرلات،ماظـيتمطـونم
غشورفومعقجفمإظبمبـوءماٌلوجدمواظزواؼو،مواحملوصظيمسؾقفوموصقوغؿفو،مواظؿؽػؾم
خبدعيمورسوؼيماظطؾؾيموماٌدردني،موحػّوزماظؼرآنمواٌرتؾنيمظـف،موطـذامعبـعموم
تقزؼعماظصدضوتمسؾكماظػؼراءمواٌلوطني .م
طؿومن دممنقذجومأخرمعـماٌمدلـوتمأوماظؿـظقؿـوتموماٌؿؿـؾـيمؼبم%ربورـوتم
األوظقـوءماظصـويني$مومػـلمغـقعمعــماٌمدلـوت،ماظـيتمتؼـقممخبدعـيموصــقوغيم
األعالكماظؿوبعيمظؾؿـظقؿ،مورسوؼيمومإرعومماٌرؼدؼـمواظزوار،موعلوسدةماظػؼراءمعـم
أػؾماٌدؼـيمبوٌولمعـمعداخقؾماٌمدلي  .16م م
طؿومأغشلمأػؾما ألغدظسمبعدمادؿؼرارػؿ،معمدلوتمخوصيمبفؿمتؼقممبرسوؼيم
وعلوسدةػذه م اظطوئػي .م ظؼد مطوغً مػذه ماظؿـظقؿوت ،ممبـوبي ماظصـودؼؼ ماٌؿقظيم
15

 13م عصطػكماالذرف:م اجلزائرًاألؿةًواجملمؿع،مترعبيمحـػلمبـمسقلك،ماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب،م
اىزائرم ،1983مص،م .81م
 14م دعد ماهللمأبقماظؼودؿم:مربوضراتمؼبمتورؼخماىزائرمايدؼٌ،مـمبداؼيماإلحؿاللمـمش،و،ن،ت،م
اىزائرم ،1982مص،م .49م
15م غوصرماظدؼـمدعقدوغل:ماؾـظامًادلاؾي،معرجعمدوبؼ،مص،م .116م
16م غوصرماظدؼـمدعقدوغلم:مغػسماٌرجع،مص،م .142م
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ظؽـرل معـ ماألغشطي ،ماظيت ممل مؼؽـ مؼب معؼدور ماظدوظي ماظيت مأغفؽؿفو مايروبم
واظددوئس متغطقؿفو .مخوصي موأغفو معقجفي مظػؽيمخوصيمعـماظلؽون.مصلطلؾفوم
ػذاماظعؿ ؾمػقؾيموعؽوغي،مؼبمأسنيماظلؽونمواظؼوئؿنيمسؾكمذمونماظدوظي.مصؽوغًم
شلؿ ماظؽؾؿي ماٌلؿقسي مواظرأي ماٌؿؾع .مو مميؽـ ماسؿؾور مػذه ماٌمدلوت ممبـوبيم
اظدسوعوت ماالجؿؿوسقي ،ماظيت مطوغً متلوػؿ مؼب مربط موبـوء ماظعالضوت ،مبنيم
زبؿؾػماظػؽوتماالجؿؿوسقيماٌؽقغيمظؾؿدؼـي،مواٌؿؿدةمإظبماحملقط م االجؿؿوسلم
خورجفو ،مؼب ماظؼرى ماجملوورة مواظؾقادي ،موطوغً متعؿؾ مسؾك متؼقؼي ماظرابطيم
اظدؼـقيمواظقرـقي،مممومدوسدمسؾكمتقظدمذعقرماًصقصقيمواظؿؿقز،ماظذيمطونم
ميـؾماظراصدماظؼقيمٌؼووعيماظدخقؾمؼبمعطؾعمتورطبـومايدؼٌ .م
بعدمدؼقطمعدؼـيماىزائـرمؼبمؼـدماظػرغلـقنيمؼبم5مجقؼؾقـيم1830مطقّغـقامؼبم
اظققمماٌقاظلمظالحؿاللممىـؿني،مىـيمايؽقعي:مومتؿؿــؾمعفوعفـومؼبمدرادـيم
إعؽوغقوتموضدراتماظؾؾـد،معــمعبقـعماىقاغـى،مومطـذاماحؿقوجوتـف،موعـدىم
عالئؿيماظؿـظقؿوتمواظـظؿماظيتمطوغًمعقجقدةمظؾقضعماىدؼـد.موطوغـًماٌفؿـيم
األدودقيمشلذهماظؾفـيموضعمغقاةمظإلدارةماىدؼـدةم،موتلدلـًممبقجؾفـومػقـلةم
أخرى،مسؾورةمسـمذبؾسمبؾدي،ممتضؿمممـؾنيمسـماشلقؽوتمواٌـظؿوتماشلوعـيم
ؼبماٌدؼـي.مومطونمؼؿؽقنمأشؾىمأسضوئفو،معـمحضرمعدؼـيماىزائر .17م م
طؿومأغشلماظؼوئدماظعوممظؾقـؿؾـيمىـيمثوظــي،مطــؾػــفومبوىــقاغىماٌـوظـقــيمم
واظدؼـقي،مومأوطـؾمإظقفـومتلـقرلمممؿمؾؽـوتماألوضـوف.موطوغـًماظؾفــيماظؾؾدؼـيم
واًرلؼي،مهًمرئوديماظؾفـيماألوظبماظيتمػؿشؿفوموعوردًمهـًمشطوئفـو،م
عومطوغًمترشىمؼبماظقصقلمإظقف  .18م
إنماظلرسيماظيتممتمبفومإبعودم%اظدايمحلني$مطرعزمظؾدوظـي،مودـرسيموضـعم
اظؾدائؾمعـماظـوحقيماظؿـظقؿقيمواظؿشرؼعقي،مطوغًمتقحلمطؾفومبؿفقؽيماظظروفم
اٌقاتقيمظالدؿقطون،موإغفوءمطقـونماظدوظـيماىزائرؼـي.مصػـلم2مجقؼؾقـيم،1834م
صــدرمعردــقممإيــوقماىزائــرمبػرغلــو،مواسؿؾورػــومعؼورعــيمعـــماٌؼورعــوتم
17مدعدماهللمابقماظؼودؿ:م حماضراتًيفًتارقخًاجلزائرًاحلدقث،معرجعمدوبؼ،مص،م 60م
18مدعدماهللمأبقماظؼودؿ:مغػسماٌرجع،مص،م 27م .م
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اظػرغلقي .19مومػؽذامحذصًمدوظيماىزائرمطؽقونمدقودل،معـماظلـوحيماظدوظقـيم
بشؽؾمرزلل .م
ومظؿؽــرؼسماظقضــعماىدؼــدمظؾؿفؿؿــع،ممتمإصــدارممتردــوغيمعـــماظؼــقاغنيم
واظؿشرؼعوت،مإلظغوءماظؾـقيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمومحؿكم%اإلثـقي$م
ظؾؿفؿؿـعماىزائـريمطؼـوغقنماألغــدصبقـو،مومضـوغقنمتؼلـقؿمأراضـلماظشــؿؾم ،20م
صذلتىمسـممتطؾقؼمػذهماظؼقاغنيمسؾـكماألػـوظل،مذبوسـوتمومأوبؽـي،موتففـرلم
ضلري.مومسرصًماٌـدنمخـروجمرأسماٌـوم لماحملؾـل،موتقضػـًمذبؿـؾماألغشـطيم
اظؿفورؼيموماظصـوسقيموايرصقيمطؾقي.مصلثرمذظـؽمسؾـكماظػؽـوتماظغـقـي،موجـردم
اٌدنمعـمعقاردػوماألدودقي.مبقـؿـومصؿقـًماألبـقابمأعـومماٌلـؿقرـنيمواظؿفـورم
األوروبقنيمواظقفقد.مومأزؼحمطؾمعــمحـوولماظقضـقفمؼبمرـرؼؼفؿمعــماألػـوظل،م
دقاءمبشؽؾمصرديمأومعبو سل،مطوظؿـظقؿوتمايرصقـيمواظؿفورؼـيمواإلجؿؿوسقـيم
وشرلػو .م
ومغؿقفيمػذهماظقضعقي،متػؽؽًماظؾـكماظؿقؿقيماظؿؼؾقدؼيمظؾؿدؼـيموربقطفـوم
اظػالحل،م%وماظيتمتراطؿًمسدلماٌراحؾماظؿورطبقيماٌكؿؾػي$مظقسمسؾكمأدـوسم
تغوظىمحضوري،مومظؽـمسؾكمأدوسمتدعرلمعؼصقدمشلذهماظؾــك،مصؿــوضصمسـددم
دؽون م اٌدنمواظضقاحلمعـماألػوظلمبشؽؾمطؾرل،موازدادمسددماألوروبقني.مومعــم
أجؾمإضوعيماٌراصؼماظضرورؼيمظألوروبقني،مػدعًماٌراصؼمواظلوحوتمومايـوراتم
وماألدقاقمومأدقارماٌدنماظيتمسلؾفومذبولمبـوءماٌدؼـيمواٌراصؼماألوروبقي.مطؿـوم
حقّظًماٌمدلوتماظدؼـقيمواظقضػقـيمألشـراضمسلـؽم رؼيمأومخدعوتقـيمظؾؿعؿـرؼـم.م
وزفرتمدقوديماظػصؾمبنيماألحقوءم%صرغلل،مسربل .21 $م
ومضدمالحـظماظؽوتـىمبقجـقال:مؼبمعدؼــيماىزائـرم 1884موجـقدمذبـؿؿعنيم
عؿـوضضني:مذبؿؿعمعـماألػوظلمؼلؽـمأطقاخومطويققاغوت،مومذبؿؿـعمأوروبـلم
ؼؼقؿمؼبمعؾوغلمطؾرلةمومغظقػي،موعراصؼمهؿؾمأزلوءمعـؾ:معطعؿمأبقظـق.موعؼفـكم
19مدعدماهللمأبقماظؼودؿ:ماحلرؽةًاؾوطـقةًاجلزءًاألول،مص،م 51م
20م عصطػكماالذرف:معرجعمدوبؼ،مص،م 14م
21مدعدماهللمأبقماظؼودؿ:ماحلرؽةًاؾوطـقة،معرجعمدوبؼ،مص،م 251م
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اظـفضي… ماخل ،22مومضدمطوغًمػذهمػلماظصقرةماظعوعيمظؽوصيماٌدنماىزائرؼـي،م
اظيتمادؿقظًمسؾقفوماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيمتؾوسو .م م
إنمأشؾىماظؽؿوبوتماٌقجفي،ماظيتمتؿؾعًمحرطقيمدرلماجملؿؿعماىزائـريم
تعؿــدتمإبــرازمعرطؾــوتماجملؿؿــعماىدؼــد،ماظــذيمطوغــًمتـــقيماظلــؾطوتم
االدؿعؿور ؼيموضعمأدلفمسؾكمأغؼوضماجملؿؿعماىزائريماألصؾل.مظؼـدمضلـؿؿفم
ػذهماظؽؿوبوتمإظبمرقائػموذقعموسرضقوتمإلزفورمسدمماظؿداعٍماالجؿؿوسلمبـنيم
زبؿؾػمعرطؾوتفموػـذام%ظقـقنمصـقؽس$مؼؼـقل:ممظؼـدمطـونماظلـؽونماىزائرؼـقنم
عـؼلؿقنمإظبمضؾوئؾموؼعقشقنمعـماظزراسيمومتربقـيماٌقاذـل،موطوغـًماٌؾـودمالتم
اظؿفورؼيمبقـفؿموريمؼبماألدقاقماظرؼػقـيموماإلضؾقؿقـي.مومملمتؽــمتقجـدم ـيم
سالضوتماضؿصودؼيموماجؿؿوسقيمحؼقؼي،مبنيمزبؿؾػمأجزاءماظؾالد.ممظؼدمطوغـًم
اظؾغي،موأدـؾقبماٌعقشـيموماظؿؼوظقـد،مدبؿؾـػمبـوخؿالفماىؿوسـيماإلثـقـيمأوم
اإلضؾقؿ  23م م
ومػذامخالصومظؾرأيماظؼوئؾمبقجقدماألعيم اىزائرؼـيمســدماالحـؿاللم  24مممـوم
ؼلــفؾمسؿؾقــيمإســودةماظؿشــؽقؾمواظؾـــوء،محلــىمػــذهماظدرادــوتمواظؽؿوبــوتم
%اٌقجفي.$ماظـيتمتـووظـًماجملؿؿـعماىزائـريمؼبمتؾـؽماظػـذلةمومرطـزتمسؾـكم
اظذلطقؾـيماظؾشـرؼيماىدؼـدة،ماظـيتمأصـؾحمؼؿؽـقنمعـفـوماجملؿؿـع،مؼبماظقدــطم
ايضريموضلؿؿفمؼبمضقءمذظؽمإظب:م م
 1مـم ذبؿؿــعمحضـري:مؼؿؽــقنمعــمعلــؾؿنيمميؿفــقنماظؿفــورة،موؼؿؼـــقنم
زبؿؾػمايرفمواظقزوئػ،مومعـمبقـفؿماظعؾؿوءمورجولماظدؼـمواألثرؼوء .م
 2مـممروئػيمؼفقدؼي:متؿعوركماظؿفورة،موزبؿؾػمصـقفماٌعـوعالتماٌوظقـي.مم
خوصيمومأنمػذهماىوظقيمطوغًمعؿقؽؿيمؼبماٌؾودالتماظؿفورؼيمواٌوظقيمضؾـؾممموم
بعدماالحؿاللمبنيماىزائرموصرغلومرشؿمضؾّيمسددػو .م

22مدعدماهللمأبقماظؼودؿ:ماٌرجعماظلوبؼ،مص،م .251م
 23مظققنمصقؽس:ماجلزائرً،حمفًاالدمعؿار ،مترعبيمربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾيماٌعورف،مبرلوت،مدونم
تلرؼخ،مص،م .27م
24مظنيمصقؽس،مغػسماٌرجعمص،م28م .م
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 3م ـماألوروبققن:ماظذؼـمدخؾقاممعـذماظققمماألولمظالحـؿالل،موجؾؾـقامععفـؿم
زبؿؾػماٌفـموايرف،مإظبمجوغـىممموردـيمأسؿـولماظؿفـورةموماٌـول.مومػؽـذام
بدأتمتظفرماىوظقوتماظيتمطوغقامؼمدلقنمشلـو،ممإلضوعـيماجملؿؿـعماىزائـريم
اىدؼدمأ وماألعيماىزائرؼيماىدؼدة.مومالمؼؽؿؿؾمبـوءمػذاماجملؿؿعمؼبمغظرمػذهم
اظؽؿوبــوت،مإالمبنضــوصيمعـــمجــوءمإظبمػــذهماألرضمعـــماظققغــوغقنيمواٌــوظطقنيم
واألدؾونمواظػرغلقني .25مومبعدمضرنمعـماظزعـمضولمعقرؼسمتـقرؼز/ماألعـنيماظعـومم
ظؾقــزبماظشــققسلماظػرغلــلمدـــيم:1939مأنم ــيمأعــيمجزائرؼــيمآمخــذةمؼبم
اظؿؽقن،معـماغصفورمأجـوسمزبؿؾػي  .26م
رشؿمأغـومغعؾؿمأنماظقضعماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمواظـؼوؼبمظؾؿدنماىزائرؼي،م
اغؼؾىماغؼالبومجذرؼو،مبعدمإيـوقماىزائـرمبػرغلـو،ممبقجـىمعردـقمم.1834م
بقـؿومالمتؿقدثمػذهماظؽؿوبوت،مسـماجملؿؿعماظرؼػلمواظؼرويمواظؾدوي،ماظذيم
بؼلمؼبمحوظيمعؼووعيمورصضمظؾقاضعماالدؿقطوغل .م
ؼؼـقلمج ـقملمصــرلي/مؼبمطؿوبــفم حؽقعــيماىزائــرمدـــيم:1892مأنم"طؾــقن"م
اىزائرمالمغعـرمسـدػؿمسؾكمغظرؼوتمسوعي،مصقؿومطبصماظلقودـيماظـيتمؼـؾغـلم
اتؾوسفوماووهماألػوظل.م"صفؿمالمؼؿصقرونمإزاءمثالثيمعالؼـنيمعــماألػـوظلمشـرلم
دقوديماظضغط .مـموػؿمالمؼػؽرونمم دونمذؽمؼبمربؼفـؿمعــماظقجـقدمومالمدصعفـؿم
إظبماظصقراء"  .27م م
ظذظؽمصشؾًمطؾمربووظيممظؾؿلوواةمؼبماىؾوؼي،مسـمررؼؼمحـذفماظضـرائىم
اظعربقـيم.Les impôts Arabesم واٌلـوواةماٌدغقـيمحبـذفمضـوغقنماألػـوظلم le
،cade de L’indigénatماظــذيمطــونمميـــؾماظعــوئؼماألدودــل،مظؾــدخقلمؼبم
سالضــوتمتعوضدؼ ـم يمأومتعووغقــي،مبــنيماألػــوظلمٌقاجفــيمزــروصفؿماالضؿصــودؼيم
واالجؿؿوسقـي،ماظـيتمتقظـدتمســماظقضـعماىدؼـدماٌػـروضمسؾـقفؿ.مواٌلـوواةم
اظـؼوصقيمبـشرماظؿعؾقؿمبنيماألػوظل،مظؿقلنيمأوضوسفؿماٌعرصقيمواظعؾؿقي .م
25مغػسماٌرجع،مص،م .32م
26مغػسماٌرجع،مص،م .26م م
 27مذورلماغدريمجقظقون:م إػرقؼقاًاؾشؿاؾقةًتيريً،اؾؼوؿقاتًاإلدالؿقةًًوًاؾيقادةًاؾػرـيقة،مترعبيم
اٌـفل مدؾقؿ مو ماظطقى مٌفرلي ،موآخرون ،ماظدار ماظؿقغلقي مظؾـشر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشر مواظؿقزؼع،م
تقغسم ،1976مص،م 43م
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بقـؿو مسؿؾ ماٌعؿر ،مسؾك متطؾقؼ ماظؿشرؼعوت ماظػرغلقي ،مصقؿو مطبص مذراءم
األعالك م اٌشوسي ،ماظذي مجوءت مبف مضقاغني م 1873مـ م ،28 1887مبؾ موطقنم
تـظقؿوتمعفـقيمتداصعمسؾكماٌصوحلماًوصيماظيتمجوءمعـمأجؾفوماٌعؿرونمإظبم
اىزائر ،محؿك مؼؿؿؽـقا معـ مابؿزاز ماألرض ،مواٌمدلوت ماظيت مطوغً متوبعيم
ظؾؿـظقؿوت ماظقضػقي ،مواالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي .موػذه ماٌقاضػ مواظؿصرصوت ،مملم
تذل ك ماألػوظل مؼؿؼربقن معـ مبعضفؿ ماظؾعض،مٌقاجفيمزروصفؿماٌلدووؼي.مصؽؾم
تؼوربمظؿؽقؼـموتلدقسمتـظقؿوتماجؿؿوسقيمأوماضؿصودؼي،مأومثؼوصقيمتعؾقؿقي،م
أومتـؿقيمعومطونمعقجقدامعـفو،مطونمؼعؿدلمؼبمعـظقرماظـظومماالدؿعؿوري،مغقعم
عـماٌؼووعيموخروجمسـماظؼقاغني!.م م م

واؼعًاؾمـظقؿاتًأثـاءًاالحماللً :
ظؼد مدفؾً مطؿى ماظؿورؼخ مأن ماجملؿؿع ماىزائريمسرفمتـظقؿوتمعفـقيم
وصـقي وعبعقوت ،مدوػؿً مؼبمإدارةمذمونماٌدؼـيموربقطفومايضري،موػلم
صػي مأسطقً مصقؿو مبعد مؼب ماٌراحؾ ماظالحؼي مشلذه ماظؿـظقؿوت ،مواسؿدلتفوم
اظدرادوتمايدؼـيمسؾكمأغفومزوػرةمعدؼـقي.م م
وظؼدماخؿػًمػذهم اظؿـظقؿوت،مذاتماظطوبعماًوص،مؼبماظعشرؼيماألوظبمعــم
ادؿعؿورماىزائرمودطماألػوظل.مبقـؿومزفرتمؼبماٌقدانماظػالحلممودطماٌعؿـرؼـم
دـيم. 1840مموبعدمدؿقنمدـيمعـمػذاماظؿورؼخ،مزفرماظؼوغقنماٌعروفمبؼـوغقنم
أولمجقؼؾقيم 1901م ؼبمصرغلو.مومرؾؼمغصمػذاماظؼوغقنممؼبماىزائـرماٌلـؿمعؿرة،م
إظبمجوغىمذبؿقسيمعـماظـصقص،مماظيتمتؿـوولممزبؿؾـػمجقاغـىماظـشـوروتم
اٌفـقيمواظـؼوبقي،موماإلتـقيمواالجؿؿوسقي،مواالضؿصودؼي،مواظـؼوصقي،مواظرؼوضقيم
وشرلػو،مطوظؼوغقنماٌمرخمؼب 4مدؼلؿدلم،1902مواظؼوغقنماٌـمرخمؼبم17مجقؼؾقـيم
،1903مو اظؼوغقنماٌمرخمؼبم7مجقؼؾقيم .1904م م
واظبمجوغىمػذهماظؼقاغني،مػـوكمذبؿقسيمعـماٌرادقؿماظؿـػقذؼيماظصـودرمةمؼبم
غػــسماظػــذلةمعـــماجــؾماظؿكصــقصمواظؿعؿــقؿم%داخــؾمصرغلــو،مواحملؿقــوت،م
29

28مغػسماٌرجعممص،م 44م م

29

HACHI Omar . Les Associations déclarées in/ Les Cahiers du CREAD. n°
53. 3éme trimestre 2000. P. 59.
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واٌلؿعؿرات$موسؾكمضقءمذظؽ،مميؽـمتصــقػماىؿعقـوتماظـيتمأغشـؽًمسؾـكم
علؿقىمسؿوظيماىزائرماظيتمتقجدمبفومماٌدؼــيمماظـيتموضـعمسؾقفـوموبـدأمعمـفـوم
االحـؿالل،موهؿـؾمادــؿماظؾؾـد.موعـــمخـاللمأرذـقػفوماظــذيمالمؼـزالمذــوػدام
وحوصظـومظألثــر،مومػــذامعـــمدـــيم 1900مـم.1962موػــقمعــومتظفــرهماىــداولم
اظؿوظقي :م
رؾقعيماظؿـظقؿوتمعـ:م1900مـم.1962

جدولمرضؿم:1ممغقسقيمو
غقسقيماظـشوط
تـظقؿمظفمروبعمإداريمـمدقودل
تـظقؿوتماضؿصودؼيم
تـظقؿوتماجؿؿوسقيم
تـظقؿوتمثؼوصقيم
تـظقؿوتمرؼوضقيم
تـظقؿوتمدؼـقيموصؾلػقي
اجملؿـــــقع

اٌصدر:

اظعدد

268
167
1572
778
999
140
3924

اظـلؾي

6.82
4.26ممم
40.06
 19.83م
 25.46م
3.57
100
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ؼالحظ معـ ماىدول مأن مػـوك متـظقؿوت مهؿؾ مروبع مإداري ،مو مدبصم
اظؿفؿعوت ماألوروبقي ،ماظيت متعؿؾ مسؾك متـظقؿ مغػلفو مسؾك مذوطؾي ماجملؿؿعم
األوروبل ،مصقؿو مطبص ماظطقائػ مواٌذاػى ماظدؼـقي ،مو مذبؿؾ ماظلؾقطوتمم
االحؿػوظقي ماٌرتؾطي مبفو.موميؽـمأنمغدرجمهؿفوماٌمدلوتماظؿؾشرلؼي،ماظيتم
طوغً ممتورس مغشورفو ،ممبقاصؼي ماإلدارة موتقجقففو .مأعو مبؼقي ماظؿـظقؿوتم
األخرى مصؽوغً مأغشطؿفو معقجفي مطؾقي مإظبماىوظقوتماظقاصدةمعـمأجؾمتقصرلم
ذروط ماظعؿؾ مواظلؽـ م مواظصقي مواظدرادي مواظذلصقف موربط ماظعالضوت مبقـفو،م
وإزفور ماشلدف ماظذي مجوءت معـ مأجؾف ،موتقحقد مجفقدػو مظؾؿقوصظي مسؾكم
االعؿقوزات ماظيتموصرتفومشلوماظؼقاغنيماظؿؿققزؼي،مبنيماألػوظلمواألوروبقني .موم
اىدولماٌقاظلمؼؾقّـمطقػقيماغؿشورمػذهماظؿـظقؿوتمؼبماجملؿؿع.
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جدولمرضؿم: 2ماغؿشورماظؿـظقؿوتمودطماٌعؿرؼـمواألػوظلمظـػسماظػذلة
اظـلــؾي
اظعـــدد
تقزعماظؿـظقؿوت
88.39
3481
متـظقؿوتمخوصيمبوظػرغلقني
8.53
336
متـظقؿوتمخوصيمبوألػوظل
1.02
40
متـظقؿوتمخوصيمبوظقفقد
2.06
81
متم/مععؿرؼـمشرلمصرغلقني
100
3938
اجملؿـــــــقع
اٌصدر:
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.
ؼالحــظمعــــماىــدوم لمأنماشؾـــىماظؿـظقؿــوت،معؼوعـــيمبــنيماظػرغلـــقنيم
وظصويفؿ،موإذامأضػـومإظقفؿماظؿـظقؿـوتماٌرتؾطـيمبـوٌعؿرؼـماألوروبـقني،معــم
شرلماظػرغلقنيمواظقفقدمبوسؿؾورػؿمصرغلقنيمبـوظؿفـس،مصـننماظـلـؾيممتصـؾمإظبم
91.47م.#م أعــوماظـلــؾيماٌؿؾؼقــيمظألػــوظلمواظــيتممتـــؾم8.53م#مصلشؾــىمػــذهم
اظؿـظقؿوتمعؼوعيمؼبماجملولماظرؼوضلمو اظػـين!.مطؿـومأنمػـذهماظؿـظقؿـوت،مملم
تمدسمظردماظػؼرمواىفؾ،موترضقيماٌلؿقىماالضؿصـوديمواالجؿؿـوسلمواظػؽـريم
ظؾػؽوتماحملروعي،مبؾمطوغًمعقجفيمإظبمذرائحماجؿؿوسقيمخوصـيمسؿـؾماٌعؿـرم
سؾكمادؿعؿوشلومًدعيمعصويف .م
ومػـوكمتـظقؿوتمشرلمعصـػيموشرلمعـلقبيم رشؿمأغفومععؿؿدةمظدىم%اٌصـوحلم
اٌكؿصــيمؼبمسؿوظــيماىزائــر$مومؼؾؾــغمســددػوم1062معبعقــي،مومظؽـــمميؽــــوم
اظؼقل،مأنمػذهماظؿـظقؿوتماظيتمملمتصـػفو،ماظلؾطوتماالدؿعؿورؼي،معومػـلمإالم
تـظقؿوتمعؿطرصي،مأومتـظقؿوتماٌؾشـرؼـم  .30ألغـفمعــمشـرلماٌعؼـقلمأنمتلـؽًم
اظلؾطوتماالدؿعؿورؼيمسـفو،م ظقمملمتؽـمأسؿوشلومعـمصؿقؿماظعؿـؾماالدـؿقطوغل،م
اظذيمطونمصبريمغشورفمؼبماًػوء .م
p. 61 2000

 30روغلمشوظقلـق:م احلرؽـاتًاجلؿعوقـةًواحلرؽـةًاالجمؿاعقـةً:عالؼـةًاؾدوؾـةًواجملمؿـعًيفًتـارقخً
ادلغرب مترعبي :مربؿدمداودموربؿدمشوٍمؼب/اغلوغقوت،متصدرمســمعرطـزماظؾقـٌمؼبماألغـروبقظقجقـيم
االجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،مسددم،8معويمـمأوت،مذبؾدم3م ،2/م ،1999مص،م .9م م
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ومؼالحظمأنمػذهماظؿـظقؿوت،مطوغًمتزدادموتؿدسؿمؼبمحوظـيماظـؿـقمواظرخـوءم
االجؿؿوسلمواالضؿصوديمودـطماٌلـؿقرـني،موتــؽؿشموؼؿــوضصمغشـورفومأثــوءم
ايروب.مأعومودطماألػوظلمصؽونمظؾقؼظيماظقرـقيمدورمؼبمازدؼـودمسـددػومخوصـيم
اىؿعقـوتماإلدـالعقي،موػــذامابؿـداءمعــمدـــيم.1930موػـذهماظلــيمتصــودفم
اظذطرىماٌؽقؼيمظالحؿالل،مواظيتماحؿػؾًمصقفومصرغلومأميوماحؿػول،مو أصدرتم
طؿوبــومبوٌـودــؾيمهــًمســـقان:م Le Centenaire De La Colonisation
.Algérienne 1830/ 1930 Edition d’ Algerمضبؿـقيممسؾـكم792مصـػقيم
عؼقـوسم%م39x 27م $وضـدممظـفم Charle Agelمإذمؼؼـقلمؼبماٌؼدعـي:مإنمأػؿقـيم
ػذاماظعؿؾمالمتؼوس،مصػلماظذطرىماٌؽقؼيمالحؿاللماىزائر،مغـرىمأنمعقارـقــوم
ؼبمصرغلو،مال ؼعرصقنمذقؽومســمعلـؿعؿراتفؿمؼبمسلـولمإصرؼؼقـو،مظـذامصبـىمأنم
ؼعؾؿقامأػؿقيمسلولمإصرؼؼقو،مبوظـلؾيمظؾد ورماألوروبلمؼبماٌلؿؼؾؾ.م م
وعـمأجؾمععرصيمتـلثرلمػـذهماظؿـظقؿـوتمودـطماجملؿؿـع،مغلـؿعرضمحفـؿم
اظلؽونمعـماألػوظلمواألوروبقنيمومغلؾيماٌعؿرؼـمإظبماألػوظل.م م
جدول مرضؿم:3ماظلـقاتماظيتمجـرىمصقفـومإحصـوءماظلـؽون،ممأومتؼـدؼرػؿم
وػذامعومبني مدـيم1830مـ م .1954م
غلؾيماألوروبقني
األوروبقــقن
اىزائرؼـقن
اظلـــي
ــ
1830
5000
ــ
ــ
1840
120000
ــ
2307300
1856
ــ
ــ
ــ
1858
181000
ــ
32

1866
1872

2732100
2125100

31

220000
279000

8.05
13.12
31

Ben Achenhou A. Formation De Sous Développement En Algerie. Sned Algerie
1978.p 38.

صرحوتمسؾوس :مؾقلًاالدمعؿار،متر عبيمبقبؽرمرحول،ماظدؼقانماظقرينمظؾـشرموماظؿقزؼع،مدونمتلرؼخ،م
ص،م ،95م .96م
 32مسؿور مبقحقش :م اؾعؿال ًادلفاجرونًيفًػرـيا،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،م،1975م
ص ،95،م .96مم م
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1876
1881
1886
1896
1901
1911
1921
1931
1936
1948

1954

2642900
2842500
2287200
3781100
4089200
4740500
4923200
5588300
6201100
7679100
8449300

344000
ــ
ــ
584008
630000
752000
823000
924000
ــ
974000
1042000

13.01
ــ
ــ
15.44
15.40
15.86
16.71
16.53
ــ
12.68
12.33

اٌصدر:مجدولمعرطىم%أغظرممبـمأذـفق،مسؿورمبقحقش،مصرحوتمسؾوس/ماشلوعش $م

ومعـمخاللماىدولمميؽـمإجراءمعؼورغيمبلقطي،مبنيمازدؼودمسددماظلؽونم
عـ ماألػوظلمومازدؼودمسددماٌلؿقرـنيماألوروبقنيمعـم 1830مإظبم.1954مصنذام
طونمسددماألػوظلمؼؿزاؼدمسـمررؼؼماظؿقاظدماظطؾقعل،مصننمسددماألوروبقنيمطونم
ؼؿزاؼد مبوظؿقاظد ،موبوشلفرة ماٌـظؿي مإظب ماىزائر معـ مبؾدان مأوروبو مضورؾي.م
بوإلضوصيمإظبماظرسوؼيماظصققيم م
ظألعقعيمواظطػقظيمخاللمػذهماظػذلة،مصػلمدـيم 1953مطوغًمغلؾيموصقوتم
األرػولمبنيماألوروبقني"م46م ؼبماألظػ"مومودطماألػوظلم" 181مؼبماألظػ"  .33م
وإذامأخذغومدـيمصدورمضوغقنم 1901مطلـيمضقوسم"مصننمغلؾيماألوروبقنيم
إظب ماألػوظل ممل متؽـ متؿفووز م .#15.40م و مظؽــو مغالحظ مأنمػذهماظـلؾيمبدأتم
تؿزاؼدمإظبمأنموصؾًمدـيم 1931مإظبم#16.53م ومػلماظلـيماظيتمتؾًماظذطرىم
اٌؽقؼيمالحؿػولمصرغلومبوالحؿالل.مومأؼضوماظلـيماظيتمبدأتمحرطقيماظؿـظقؿم
ودطماألػوظلمتلخذمبعدػوماظقرين،مخورجمغطوقماظؿقجقفم"اظؽقظقغقوظل"ماظذيم
طونمعرطزامحقلم%اىؿعقوتماظرؼوضقيمواظػـقي،مبوظـلؾيمظألػوظل .$م
33مظققنمصقؽس:ماجلزائرًحمفًاالدمعؿار،مترعبي:مربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾـيماٌعـورف،مبـرلوت،مدونم
تلرؼخ،مص ،م .19م
73

أمحدًبوؽابوس

ؼالحظ مأن مدقودي ماالدؿقطون مطوغً مضؿـ مأػداف ماظغزو ،مو معو متؽقؼـم
اظؾفـيماإلصرؼؼقيمظؾؿقؼقؼمدـيم 1833م إالمربووظيمظؾؿعرفمأطـرمسؾكماظظروفم
اظيتمصبىمتقصرػومالدؿؼؾولماٌعؿرؼـ،مأطـرمعـفوماظؿعرفمسؾكمأحقالماظلؽونم
وعوميؼفؿمعـمعظوملمجراءماالحؿالل.مومأولمغؿقفيمصدرتمسـماظؿؼرؼرماظذيم
أسدتفماظؾفـي،مػقمصدورمعردقممإيوقماىزائرمبػرغلومدـيم.1834مومثوغلم
غؿقفي مػلمتعقنيمحوطؿمسوممظؾشمونماٌدغقيمواظعلؽرؼي،ماظذيمطوغًمذموغفم
اٌدغقي ،معرتؾطي مبؿـظقؿ مسؿؾقي مادؿؼؾول ماٌعؿرؼـ موتفقؽي م اظظروف ماإلدارؼيم
واألعـقي،مٌؿورديماألغشطيماظيتمضدعقامعـمأجؾفو.مأعوماٌفومماظعلؽرؼيمصؽوغًم
عقجفيمظإلبودةمواظؼؿؾمواظؿدعرل،مودقؼمطؾمعؼووعيمأومثقرةمأوممتردمواالدؿقالءمم
سؾكماألراضلموػلماٌفؿيماألدودقيمظؾفقش .م
ومإذمغالحظمأنمسددماٌعؿرؼـمبدأمؼؿـوضصمبػعؾمثقرةماظؿقرؼرم،1954مإالّم
أن مبعض ماظؿـظقؿوت ماًوصي ماٌلؿوة ماجؿؿوسقي ،مازدادت مأػؿقي موغشوروم
وتداخؾًمعفوعفومععماٌراطزماالجؿؿوسقي،ماظيتمأوجدتفوماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيم
ظؿـػقذمدقودؿفو،ماووهماألػوظلمطكخرمعومبؼلمشلومعـمودوئؾماظذلشقى!.م م
وظؼد مأصؾقً مػذه ماٌراطز ماظيت مطوغً معقجفي مظؾشؾوبمواظطػقظيموتؽقؼـم
أررماظؿـظقؿوتماظشؾوغقيمبعدماالدؿؼاللممتوبعيمظقزارةماظشؾقؾيمواظرؼوضي .م

واؼعًاؾمـظقؿاتًبعدًاالدمؼاللًً
أعو مبعد ماالدؿؼالل ،مصؾؿ متعطك مشلو مأؼي مأػؿقي ،مظذظؽ مبؼقً مأغشطؿفوم
ربصقرة مؼبماألسؿولماظـوغقؼيموماشلوعشقي.مألنماظدوظيمؼبمتؾؽماظػذلة،مطوغًم
ترىمأن م ذبوالتماظعؿؾماالجؿؿوسلموماالضؿصوديمموماظـؼوؼبمومشرله،معدذبيمؼبم
رؾقعيماظـظومماظلقودـلمغػلف .م
ظؼدمسؿؾماظـظوممومعـذماظؾداؼي ،سؾكمإحداثمتـظقؿوتمعؿشؾعيمبلصؽورهموظقم
زوػرؼو ،مو مطؾػفو ممبفوم ماظشرؼؽ ماٌطقع ،مو مأبعد مطؾ معـوصسمأومععورضمعـم
ممورديمأيمغشوطمؼؼربـفمعـمسوعيمأصرادماجملؿؿع.م م
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ومطونمؼظفرمآغذاك،مأنماجملؿؿعمعمررامومعفقؽال،مومالمميؽـفمأنمطبرجم
سـماألررمايزبقـيم%اظيتمهقظًمإظبمػقؽؾمبالمروح$مغؿقفيماظؿؾؾدماظلقودل،م
اظذيمأغفكموجقده،موموضعمذفودةموصوتفمبلحداثم05مأطؿقبرم .1988م
ظذظؽ مبدت مدـي م 1989م%طوطؿشوف مسظـقؿ $مؼب مذبول متـظقؿوتماجملؿؿعم
ايدؼٌ .مصؾؿ مؼعرف ماجملؿؿع ماىزائري ،مزوػرة ماجؿؿوسقـيمذاتمدرسيمؼبم
االغؿشور مو ماظؽؿ ،معـؾ مزوػرة متؽقؼـ ماىؿعقوت .مو مظعؾ معو مزاد مؼب مطـوصيم
اظظوػـرة مػق متؾين ماًطوب ماظرزلل مشلو ،مو متشفقعفو معودؼو مو مععـقؼوم
الحؿقائفو معـ مجدؼد .مصظفرت متـظقؿوت معبعقؼي ،مصوضً مؼب مرؿقحوتفوم
ورروحوتفوماألحزابماظلقودقـي .م
ومعـمأجؾماظؿعؾرلمسـمحلـماظـقي،موماظرشؾيمؼبمدسؿمومترضقيمضدرةماألداءم
واظؿـظقؿ مشلذه ماىؿعقوت ،مضوعً ماظدوظيمبرصدمعؾوظغمعوظقـيمػوعي،مومطؾّػًم
أجفزةمإدارؼـيمسدؼـدةمظإلذرافمسؾلمتقزؼعفو.مومٌعرصيمعدىمصعوظقـيمومنوسيم
ػذه ماظعؿؾقي ،مأخذغو مسقـ ي معؽقغي معـ م 58%م عبعقي مورـقي $ممضدعًمعشورؼـعم
ظعؼقدمبراعٍمعـمأجؾمرؾىماظؿؿقؼؾ،مظؿـػقذمأػداصفوماظيتمتدخؾمضؿـمأػدافم
اظقزارةماٌؽؾّػـيمبوظشؾقؾيمواظرؼوضيمظلــقاتمم.1999/1994م م

اؾ وضعقةًاحلاؾقةًؾؾمـظقؿـاتًاؾشلاـقةً ً.
ال مدبؿؾػ ماىؿعقوت ماظشؾوغقي معـ مغوحقي ماظؿـظقؿ مسـ ماىؿعقوت ماظيتم
تمدس مؼب ماٌقودؼـ ماٌرتؾطي مبويقوة ماالجؿؿوسقي موماالضؿصودؼيموشرلػو،مصؽؾمم
اظؿـظقؿوت متؽقغً ممبؼؿضك ماظؼوغقن مرضؿ :م 90مـ 31م اٌمرخ مؼب م.1990/12/04م
وعـ متؽقغً مضؾؾ مػذا ماظؿورؼخ مطقػً مغػلفو محؿك مال متؿعرض مظؾقؾ.مومظؽـم
اًصقصقي ماظقحقدة ماظيت مميؽـ ماإلذورة مإظقفو مػل :معقـد ان ماظـشـوط،م
واظؿؿـقؼؾ .م

ً1ـًؿقدانًاؾـشـاطً ً

ؼالحظ مأن معقدان مغشوط مػذهماىؿعقوتمعقضقعماظدرادي،معرطّزمسؾكمصؽيم
اظشؾوب موعو مؼرتؾط مبفو معـ ماػؿؿوعوت،مطوظذلصقفماظذلبقي،ماٌرتؾطمبــؿؿورديم
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اشلقاؼــوتماٌكؿؾػي،موماإلسالمماٌرتؾطمممبكؿؾػمذبوالتماظشؾوبمطوظدراديمم
وماظؿؿفنيمو اظشغؾم وماظلػرمواظرؼوضي…ماخل .م
إظبمجوغىماظـشوروتماٌرتؾطـيمبوآلظقيماىدؼدةمؼبمعقدانماٌعؾقعوتقي ،ومطذام
اإلسدادماالجؿؿوسلمظؾشؾوبمعـمأجؾماٌلوػؿيمؼبمبـوءماجملؿؿعماٌدغل .م
إن ماتلوع محؼؾ ماظعؿؾ ماىؿعقوتل مؼب معقدان ماظشؾوب ،مؼعقد مإظب ماظذلطقؾيم
اظؾشرؼيممظؾؿفؿؿع،مومإظبما ظـلؾيماظعوظقيماظيتمتشؽؾفومػذهماظػؽي،مومادؿعؿوشلوم
ؼب ماًطوب ماظلقودل مطرػون معلؿؼؾؾل معـ مررف مزبؿؾػ ماىؿوسوتم
اظلقودقي،مومحؿكمخورجمػذاماإلرور.ماألعرماظذيمجعؾفومععدلامدفالمومبطوضيم
عرورموماعؿقوزمظؽـرلمعـماألرراف،ماظيتمتطؿحمؼبمايصقلمسؾكمعـوصىمسؾقوم
وغػقذمدقودل.مظذظؽ م ندمؼبمطـرلمعـماألحقون،مأػدافمبعضماظؿـظقؿوت،مالم
ترتؾطممبقدانمأغشطيماظشؾوبمإالّمعـمخاللماظؿلؿقـي.م م
و مػذا معو مؼطرح معـ ماظـوحقي ماٌـففقي مإذؽوال مؼب مهدؼد مصػي مػذهم
اىؿعقوت ،مإن مطوغً مصعال متؿكذ معـ مذبول ماألغشطي ماظشؾوغقي مػدصو مسؿؾقوم
ميؽـمهؼقؼف،مومظقسمذبردمذعورم%ظالبؿ زازمواظضغطموماظؿؿظفرموماٌلووعي$م
ظؾقصقلمسؾكماٌـوصعماٌودؼي،مماظيتمتؿعورضمععمأػدافمػذهماظؿـظقؿوت.م م
إنمػذاماظقضعمؼؾغلماظصػيماظؼوغقغقيمظقجقدماظؿـظقؿمؼبمحدمذاتف،مومضراءةم
عؿلغقي مظؿصـقػ مػذه م ماظؿـظقؿوت مسؾك معلؿقى ماىفوت ماٌعؿدة مشلو ،مؼؾنيم
اوجفماالخؿالفموطقػمأنمبعضفومعؿقاجدمسؾكمعلؿقىمػقؽؿقــ،مومعصـػمؼبم
ذبوظني مزبؿؾػني ،مبقـؿو ماظؿلؿقي مو ماألػداف مواحـدة .مو مػذهمايوظيموعؾم
اظؿـظقؿوت مهفؿ مسـ ماٌلوػؿي مؼب متؼدؼؿ ماٌعؾقعوت ماظضرورؼي مسـد ماظؼقومم
بوظدرادوتماٌقداغقي،مومتؽؿػلمبؿؼدؼؿماٌعؾقعوتماظشػقؼيموماظؿدلؼرؼيمحؿكمالم
تؽشػمسـماىفوتماٌؿقظي.مرشؿمإذورةم/اٌودةم/18معـماظؼوغقن م90ـ 31ماٌمرخم
ؼبم4مدؼلؿدلم .1990م
إذ متؼقل :م"صبى مسؾك ماىؿعقوت متؼدؼؿ مطؾ ماٌعؾقعوت ماٌؿعؾؼي مبعددم
اٌـكررني مصقفو ،مو مطـذا معصودر مأعقاشلو مو موضعفو ماٌوظل مبصػي معـؿظؿي مإظبم
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اظلؾطي ماظعؿقعقي ماٌكؿصي موصؼو مظؾؽقػقوت ماظيت مضبددػو ماظؿـظقؿ" .مو مرشؿم
صراحيماٌودةم،18مصننماألجفزةماٌؽؾّػيمالمزاظًمتؿصورعمحقلماىفيماظيتمشلوم
حؼ ماظؿعوعؾ معع مػذه ماظؿـظقؿوت .موحلى مسؾؿـو مالمؼؿقصرمحؿكماظققممدفؾم
ورينمضبددمبدضيمسددػوموعقودؼــمأغشطؿفوموماشلقؽوتماظيتمترسوػو،مألنمذظؽمم
ؼلوسد مسؾك مععرصي ماىؿعقوت ماظيت متؿقصؾمسؾكماظؿؿقؼؾمعـمسدّةمجفوت،م
بقـؿومالمهصؾمشرلػومسؾكمأؼيمعلوسدة.م

ً2ـًاؾمؿـوقلً :

ظؼدمغصًماٌودةم$30%معـماظؼوغقنمرضؿم90ـم 31م اٌمرخمؼبم 1990/12/04مأنم
اىؿعقوتماظيتمشلومايؼمؼبماظدسؿماٌوظلمػلماىؿعقوتماظيتمتؼدرماىفوتم
اٌلموظي مأغفو مدبدم ماٌصؾقي ماظعوعي ،مإال مأن مهدؼ د ماٌصؾقي ماظعوعي مؼؾؼكم
غليبمومعرتؾطمبؿػلرلمععـكماٌصؾقيماظعوعيمعـمررفممػذهماىفوت،مومػقم
عو مأحدث مإذؽوال مطؾرلا مؼب معؼـوؼقس مهدؼد ماٌصؾقي ماظعوعي ،معع متعددم
االغؿؿوءاتماظلقودقي،مٌـمشلؿمحؼماٌـحموماٌـع.مومعومؼمطدمذظؽمػقمأنموزارةم
اظشؾوبموماظرؼوضيمبعدمدؿيمأذفرمعـمص دورمضوغقنماىؿعقوتمسؿدتمإظبمغشرم
بالشوت مؼب ماظصقػ ماظقرـقي مظؾفؿعقوتماظيتمترشىمؼبماالدؿػودةمعـماظدسؿم
اٌوظل ،موتـشط مؼب معقدان ماظشؾوب معـ مخالل مجرؼدة ماٌلوء مؼقم م29/28م
 1991/06/مومجرؼدةمHorizonؼقم م .$1991/06/30م
ومبوإلضوصيمإظبمذظؽموضعًمربدداتمسؿؾقيميصـرماألغشـطيماظـيتمتـدمخؾم
ضـؿـمبرغــوعٍماظـقزارةمؼبمذــؽؾم%سؼـدممنــقذجلممظدلغـوعٍماظـشــوطم Contrat
$Programmeمظؽـؾمعـــمؼرشـىمؼبماظــدسؿ،مومأصــدرتممعؼـرراموزارؼــومضبؿــؾم
رضؿ:م$1%معمرخمؼبم05مجـوغػلم،1994مإظبمجوغـىمإصـدارمضـرارموزاريمضبؿـؾم
رضؿ:م 15معمرخمؼبم،1996/03/5م تعقــممبؼؿضوهمىـيمعرطزؼيممظدرادـيماٌؾػـوتمم
اٌؼدعيمعـمررفماىؿعقوتماظراشؾيمؼبماالدؿػودةمعـماظدسؿماٌوظل.مومعـمخـاللم
ارالسـومسؾكمأشؾىماحملوضرمماظيتمصـدرتمســمػـذهماظؾفــيمخـاللمدــقاتم
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/1993م1994م ومتؿضــؿـمأرضــومم،4م،5م،6م،7م9مظلـــيم.1993موم،10م،11م،13م
،14م 15ممظلـيم 1994م ادؿـؿفـوماٌالحظوتماظؿوظقي :م

$1ممرشؿمعـرورمم صـذلةمزعـقـيمعؼؾقظـيم%سؿؾقـو$مسؾـكمصـدورماظؼـوغقنماًـوصم
بنغشوءماىؿعقوت،مإالمأنمأشؾؾفو،مأومسؾكماألصح،معـمدخؾـًمحؼـؾماٌؿوردـيم
اٌقداغقـيممصنغفو%بؼقًمومالزاظً$موفؾمإجراءاتماظؿؿقؼؾ.
$2مإنمأشؾــىماٌالحظــوتماٌدوغــيمؼبمعالحــؼماحملوضــرمتشــرلمإظبمغؼــصم
اٌعؾقعوتماظضرورؼيمؼبماٌ ؾػوتماٌؼدعـيمظؾدرادـي،محؿـكمومإنمطـونمغشـوطمػـذهم
اىؿعقوتمؼدخؾمضؿـماخؿصوصماظقزارةماٌعـقي .م
 $3مبعض ماىؿعقوت ممل متؽـ متػرق مؼب مػذه ماٌرحؾي مسؾك م%األضؾ $مبنيم
اىفوت ماٌؿقظي مظؾفؿعقوت ماحملؾقي ،مو ماٌؿقظي مظؾفؿعقوت ماظقرـقي؛ مصؼدم
أجوبً ماحملوضر ماظيت مارؾعـو مسؾقفو مسؾك مبعض ماىؿعقوت ماحملؾقي،م
ووجفؿفـومإظبماىفيماظيتمبنعؽوغفوماظؿؿقؼؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾل .م
$ 4ممبعضمرؾؾوتماظـدسؿماٌـوظلممضـدعًمعــمرـرفممعمدلـوتمذاتمرـوبعم
سؿـقعلم%م$CERISTمومبعـضماٌـدارسماألدودـقيم%عدردـيمآمؼـمًمورجـيممبــوبم
اظقاد$مومبعضماظػـرقماٌقدقؼقــيمذاتماظطـوبعماظؿفـوريم%م$Groupe ITHRIمموم
بعضماشلقؽوتماًوصيم%طوظدؼقانماظؾؾديمظؾلقوحي:متقورت$م…ماخلم .م
$5مػذهماظقضعقيمتقحلمبعدممصفؿماظدورمايؼقؼل،ماظذيمتؼـقممبـفمايرطـيم
اىؿعقؼيمعـموراءمحصقشلومسؾكماٌولماظعوممو أوجفمصرصف .م
طؿومتمطدمسدمموجقدمتلرقـرمأداريمعؿؿؽـمؼؿوبعماألغشـطيمومؼؼـقّؿماألسؿـولم
اظيتمتؼقممب فـوماىؿعقـوت،مومؼؾقـٌمسؾـكمعصـودرماظؿؿقؼـؾمخـورجماًزؼــيم
اظعؿقعقي.مومعومؼمطدمػذاماظؿصقرمػـقم%طــؿ$ماىؿعقـوتماظقرـقـيماٌلـؿػقدةمعــم
اظؿؿقؼؾمؼبماظلـقاتماألوظبمظعؿؾقيماظدسؿماٌوظلماٌؼدممعـمررفماظـقزارةمعقضـقعم
اظؾقٌ،موم%طقػ$ماًدعوتموضدرةماحملوصظيمسؾكمعقضعماالدؿػودة.مم م
و ؼظفرمذظؽمعـمخاللماىداولماٌقاظقي،موماظيتمرطؾـوػومعـماظقثقؼيماٌؼدعيم
ظـومواٌؿؿـؾيمؼب 34م م وزارةماظشؾقؾيموماظرؼوضي/عؾػماىؿعقوت مـمحصـقؾيممتقؼـؾم
اىؿعقوتمظلـقاتم 1999/1994م
34
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اىـدولمرضؿ: 4متـقارؼخمإغشوءموتؽـقؼـماىؿعقـوتماظقرـقـيماٌؿعوعؾـيمعـع
ضطـوعماظشؾقؾـيمو اظـرؼوضي .م
دـقاتماظؿلدقس سددماىؿعقوت
سددم
دـقاتم
اىؿعقوت
اظؿلدقس
م18
1995م
ضؾؾموؼبم1989ممممممم08ممممممم
ممم1990مم
ممم1990مم
ممم1992
ممم1993
ممم1994

اجملؿـقع

م05م
م07
م08
م05
م06
39

1996
1997
1998
1999
2000

اجملؿـقع

م01
مـ
مـ
مـ
مـ
19

اٌصـدر:ممتّمتم رطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصم
بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم .1999م م

ؼالحظ معـ ماىدول ماظذي م%رطؾـوه $معــ مخالصي ماظؿؼرؼر ماٌوظل ماًوصم
بؿؿقؼؾماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععموزارةماظشؾقؾيموماظرؼوضيمظلـقاتم1999/1994م
أن ماىؿعقوت ماظيت مزفرت مإظب ماظقجقد مضؾؾ م 1989م ال متؿفووز م$8%موػلمؼبم
اظغوظىمعـمتؽقؼـمومتلدــقسماإلدارة،مألغــفمضــؾؾمػــذهماظػــؿــرةمالمؼــؿؽـم
ايـدؼــٌ مســ معـؾ مػذه م اظؿـظقؿوت ،مصؾؿ متمدس مبػعؾ مرشؾي ماألسضوء ،مؼبم
اظعؿؾماىؿعقيماظؿطقسل،مومظؽـمتؾؾقيمظرشؾ يماإلدارةمؼبمإصبودمذرؼؽمتؿعوعؾم
ععفموتدسؿفمعودؼوموبشرؼوم%طوالهودؼيماىزائرؼيمظؾققتماظشؾوبموماالهودؼيم
اظقرـقي مظؾـشوروت ماظـؼوصقي مظؾشؾوب مو ماىؿعقي ماىزائرؼي مظؾـشوروتم
اظعؾؿقي…ماخل$م م
ومعـمجفيمثوغقـيمؼالحـظمأغـفمخـاللم%م06مدــقات$متؽقغـًم%م50معبعقـي$م
ورـقيمعؿعوعؾـيمأومترم شـىمؼبماظؿعوعـؾمعـعماظـقزارةماٌعـقـي.مومذظـؽمعــمخـاللم
اٌؾػــوتماٌؼدعــيمظالدــؿػودةمعـــماظــدسؿماٌــوظلم%دــقاءمضؾؾــًمأومملمتؼؾــؾ.$م
واٌالحظــوتماٌقثؼــيمسؾــكمػــوعشمعشــورؼعماظــدلاعٍماظؿعوضدؼــيممشــرلماٌؼؾقظــيم
ظؾؿؿقؼؾ،مظلـقاتم1999/1994متشرلمإظبمأنمبعضماظؿـظقؿوت،مأغشـؽًمخـاللم
سؿؾقيماإلسد ادمإلغشوءماجملؾـسماألسؾـكمظؾشـؾوب،مومبعضـفوماآلخـرمؼبمزـروفم
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عشوبفيمشلذه.مظذظؽمصعوعـؾماالتػـوقمبـنيماٌمدلـني،مواالغؿشـورمسؾـكماٌلـؿقىم
اظـقرين،موماظرشؾـيممؼبماظعؿــؾماظؿطـقسلموخدعــيماآلخـر،متؾؼــكمسـوعالمعفؿــوم
وحوزلومؼبماظؿعوعؾمععماظؿـظقؿوتماىؿعقؼي.مػـلمعؼقـوسمعالئـؿمٌعرصـيمعـدىم
ادــؿ ؿرارماظؿـظــقؿمؼبممموردــيماألغشــطي،محؿــكموإنمملمضبصــؾمسؾــكماظؿؿقؼــؾم
اظعؿقعل.مألنمدرسيماظؿلدقس،متعينمسدمموضقحماألصؽورموتقصرماظرشؾيماظؽوصقـيم
ٌقاصــؾيماظعؿــؾمعـــمرــرفماألسضــوء،موػــقمعــومؼــمديمإظبماخؿػــوءمعـــؾمػــذهم
اظؿـظقؿوتماظيتمتؽقغًمؼبمػذهماظظروف .م م
م وماظـؿقفيمإضوسيماظقضًمواىف دمواٌول،مومإذـوسيمسـدمماظـؼـيمواظػشـؾمؼبم
عــمؼرشـىمؼبماظعؿـؾماىؿعــقي،موتـؾقـًمسقاعـؾمبـــوءمثؼوصـيماالسؿؿـودمسؾــكم
اظـػس،ماظيتمتؿطؾؾفومتـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغلمايدؼٌ.م م
اىدولمرضؿم :5م سـددماىؿعقـوتماظقرـقـيماظـيتمتؼـدعًممبشـورؼعمظـدلاعٍم
تعوضدؼيموسددماظيتمادؿػودتمعـماظؿؿقؼؾممظلـقاتم.1999/1994مم م
اظلـــقات

سددماىؿعقوتماظيتم
ضدعًمعشروعممتقؼؾ

اىؿعقوتماظيتمهصؾًم
سؾكممتقؼؾ

اظؼقؿيماإلعبوظقيماٌقزسي

1994

39

36

62917830

1995

57

43

52310000

1996

58

48

67452240

1997

58

21

45000000

1998

58

13

35145000

1999

58

12

25154000

اٌصـدر:ممتّمتم رطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصم
بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم.1999مم م

ؼالحظ معـ ماىدول مأن ماظلـقات ماظـالث ماألوظب ،مادؿػودت مصقفو مأشؾىم
اىؿعقوت،ماظيتمضدعًمرؾؾومعدلرا،مبدسؿمعوظلمدكل،مو ًؿربراًت ماىفيم
اٌوسبيمؼبمػوعشماظؿؼرؼرماٌذطقر،مبوإلضوصيماظبممآراءماٌلؿفقبنيماظعوعؾنيمؼبم
عقدان ماظـشوروت ماظشؾوغقي م مطؾفو متمطد ،م أن مػذا ماظلكوء معرده مإظب ماظقضعم
األعين،ماظذيمملمتعدمصقفماٌمدلوتماظشؾوغقيم"دورماظشؾوبموماٌراطزماظـؼوصقيم
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و ماظؼوسوت ماٌؿعددة ماظـشوروت موشرلػو" مضودرة مسؾك معقاجفيماظضغطماٌػروضم
سؾقفو معـ ماحملقط مبػعؾ مػذا ماظقضع .مضؾ ماظطؾى مسؾك ممموردي ماظـشوروتم
اظـؼوصقيمواظػـقيمعـمررفماظشؾوب،مومسؾكماًصقصماٌلرحمواٌقدقؼك .م
إذ مطود ماظـشوط ماٌدلعٍ مشلذه ماٌمدلوتمأنمؼؿقضػمغفوئقو ،وشلذاماظلؾىم
ضدعً معلوسدات معوظقيمععؿدلةمظؾفؿعقوتمإل حقوءماظؿظوػراتماظـؼوصقيمواظػـقيم
وزبؿؾػ ماظلفرات مو ماالدؿعراضوت .مألن معـففقي مسؿؾ مػذه ماظؿـظقؿوتم
ربدودة مؼب ماظزعون مواٌؽون ،مو مػذه ماظصػي مجعؾًمعـفومودقؾيمعالئؿيمإلبؼوءم
غشوطمعمدلوتماظدوظيمضوئؿومؼبماٌقدان .م
أعو ماٌالحظي ماظـوغقي،مصفلماشبػوضمسددماىؿعقوتماٌلؿػقدةمعـم اظدسؿم
اٌوظل مرشؿمبؼوءمسددماظطؾؾوتمؼبمعلؿقاػوماألول.مإنمعومأذقعمسـماالدؿعؿولم
شرل ماظعؼالغل مظؾؿول ماظعوم معـ مررف مػذه ماظؿـظقؿوت ،مإظب مجوغى مسدم متؼقدم
اشؾؾفوممبعؼقدماظدلاعٍماٌؿقظي،مومتـوولماًطوبماظلقودلمظؾظوػرة،مومتعرضم
ودوئؾماإلسالمماٌكؿؾػيمظؾؿقضقع،مأدىمبوظدوظيمإظبمتؼؾقصمحفؿماظدسؿماٌوظلم
اٌقجف مظؾـشوط ماىؿعقي.مؼبماغؿظورمدـمضوغقنمجدؼد،ممؼلخذمبعنيماالسؿؾورم
ررق ماظؿؿقؼؾمومذـرورف.مممومادؿقجىمسؾكماىفوتماٌوسبيماظؿشـددمبعضم
اظشلء ،مسـ مرـرؼؼ مسؿؾقي ماخؿقور مو مصرز ماىؿعقوت ،ماظيت مترى مأغفومضودرةم
تـظقؿقو موبشرؼو مسؾك متـػقذ معشورؼع ما ظدلاعٍ ماظؿعوضدؼي .مو مبذظؽ مغزل مسددم
اىؿعقوتماٌلؿػقدةمإظبم 48%معبعقيمعـم 58مدـيم،$1996مإظبم12%معبعقيمعـم
58مدـيم،$1999مأيمعـم#82.75مإظبم .#20.68م
ومػذهماظقضعقيمزلقًمظؾففيماٌوسبيمبوالضؿصودمؼبماظؼقؿيماٌوظقيماٌؿـقحيم
بصػيمسوعي،موزؼودةماظؼقؿيماٌوظقيماٌؿـقحيمظؽؾمعبعقيمأػداصفومعلؿؿـدةمعـم
أػداف مضطوع ماظشؾقؾي م و ماظرؼوضي .مطؿو مأسطً مصرصي مطؾرلة مظؾقزارة ماٌعـقيم
مبؿوبعيمومعراضؾيمأغشطيمػذهماظؿـظقؿوت،مبؾمإنماشؾىمغشوروتفومتؿؿمبوظؿعوونم
أومهًمإذرافماظقزارةمغػلفو .م
وإذامطونمػذاماألدؾقبمعالئؿومظإلدارةمعـمحقـٌماٌؿوبعـيموماٌراضؾـيمظعؿؾمقـيم
صـرفماٌــولماظعــوم،مصنغــفمعـــمجفـيمأخــرىمضبــدمعـــمعؾــودراتماىؿعقــوتم
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وؼؿعورضمععمعػفقمم سؿؾمعمدلـوتماجملؿؿـعماٌـدغل،ماظـذيمؼؿطؾـىمايرؼـيم
واالدؿؼالظقـي.مطؿومضبدمعــمسؿؾقـيماطؿلـوبماًـدلة،مومترضقـيمثؼوصـيماظشـعقرم
بوٌلموظقيماالجؿؿوسقيموخدعيماآلخر.م م
ومعـــمػــذاماٌـظــقرمصبــىمأالمؼـظ ـرممإظبمػــذهماىؿعقــوتمطــنداراتمهــًم
اظقصوؼي،متلؿعـؾمسـدماظضـرورة،مومؼلـؿغينمسـفـومســدماغؿفـوءماٌفـوم.مصفـلم
تـظقؿوتماجؿؿوسقي،مبـؾمعمدلـوتماجؿؿوسقـيمتـمديموزـوئػمومتؼـقممبـلدوارم
ععؾقعي،مالمتظـفرمغؿوئففومسؾكماٌدىماظؼصرل.مصـؿـوئٍمسؿؾـفومالمتؼـوسممبـدىم
ضدرتفومسؾكمعبعماألسضوءموماٌؿعورػنيمموماظػضقظقنيمسـدعومؼطؾـىمعـفـومذظـؽم
عـمررفماىفوتماٌوسبيمظؾؿولمظؿغطقيمغشوطمدقودـل،مأوماظؿفؿفـرمأوماظلـرلم
ؼبماظشقارعموماظلوحوتماظعؿقعقيمظؿؾؾقيمغـداءاتمبعـضماألحـزابمواىؿوسـوتم
اظيتمتلوغدػوماإلدارة.مومععماألدػمصذظؽمػقماظقاضعماٌعقشماظذيمتؿعوعـؾمععـفم
وبفماإلدارةموماظؿـظقؿوت .م
اىدول مرضؿ م : 6مغقسقي ماٌشورؼع ماٌؿقظي معـ مخالل ماظدلاعٍ ماظؿعوضدؼيم
ظلـقاتم *.1999/1994م
غقعماظـشوطماٌؿقل

سددماظعؿؾقوتماٌؿقظي

تؽقؼـمعمرـريماألغشطيماظـؼــــوصقيم
إضوعيماٌعورضماظـؼوصقيمواظـشوروتماظذلصقفقي
اظؿقسقيمخبطقرةماآلصوتماالجؿؿوسقيم"اٌكدرات"
اظـشوروتماظؿطقسقيمواألسؿولماًرلؼيم
اظؿؾودالتمواظلقوحيماظشؾوغقيمؼبماظداخؾمواًورجم
اإلدعوجمواظذلضقيماالجؿؿوسقيمظؾشؾوبم"تشغقؾ،متؽقؼـ"
اظدرادوتمواظؾققثمواظؿقثقؼم"طؿى،مذبالتم"
متقؼؾمظؿففقزمعمدلوتماألغشطيماظذلصقفقيم
متقؼؾمدونمهدؼدماٌشورؼعمظلـقاتم1996/1994

14
44
04
06
05
04
07
09
27
120

اجملؿــــــقع

اظـلؾيماٌؽقؼيمظؽؾم
غشوط
#11.7
#36.7
#3.3
#5
#4.2
#3.3
#5.8
#7.5
#22.5
100

اٌصـدر:ممتّمترطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصم
بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم.1999مم م
*م ظؼدمحووظـومضدرماإلعؽونمتصـقػماٌعؾقعوتماظقاردةمصكماظدلاعٍماٌؿقظيممإظبم وغقيمصؽوتمأومأصـوفمعـم
األغشطيماظيتم ترىماظقزارةماٌؿقظيمأغفوم تدخؾمضؿـمعفوعفوموأغشطؿفو،موموضعـوػومؼبماىدولماٌؾـقّـم
أدغوه م
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ؼالحظمعـماىدولمأنمأشؾىماٌشورؼعماٌؿقظيمعرتؾطيمبوظـشوطماظذلصقفلموم
اظـؼوؼبمإظبمحدمعو،مومطؾّفومعـماظـقعماالدؿعراضلم"إضوعيمععورض،متظوػراتم
احؿػوظقي ،مطرغػوالت" ،مو مػذا مؼب مرأؼـو مؼعقدمظلفقظيماإلنوزمومطذامدفقظيم
تؼدؼرماظؿؽوظقػموسدمموجقدمععوؼرلمععقـيمظؼقوسمعدىمتلثرلمػذهماألغشطيمسؾكم
احملقطموماظػؽوتماظيتموجفًمإظقفو،موممتـؾمغلؾيمػذهماألغشطيم #36.7معـم
ذبؿؾماظدسؿماٌوظلماٌؼدممظػوئدةماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععماظقزارةماٌعـقي.م م
طؿومؼالحظمعـماىدولمأنمبعضماىؿعقوتماظيتمادؿػودتمعـماظؿؿقؼؾ،م
تمدي مدور ماظصـد وق ،مبشرائفو مظؿففقزات متقزع مسؾك معمدلوت مذات مصػيم
إدارؼي ،مو متؼدعف م مؼب مذؽؾ مدسؿمومتشفقع،مرشؿمأنمعـؾمػذهماظعؿؾقوتمالم
تدرجمضؿـمأػدافماىؿعقوتمإالمإذامطوغًممتؾؽماٌولمسـمررؼؼمذبفقداتفوم
اظذاتقي ماًوصي مبوإلغؿوج ماٌودي مواظػؽري ،مو مظقس مسـ مررؼؼ مدسؿ ماًزؼـيم
اظعؿقعقيمشلو.م م
إن مػذه ماظقضعقي ،موعؾـو مغؼقل مأن معفؿي متـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغل،مالم
تؿؿـؾمؼبمإدارةمبدؼؾيمعـمغقعمخوص،مظؿلفقؾمسؿؾقيمصرفماٌولماظعوم،مبؾم
ػل متـظقؿمماجؿؿوسلمؼلفرمسؾكمترضقيمومترذقدمزبؿؾػماوجفمصرفماٌولم
اظعوم مو ماًوص ،معـ مأجؾماٌلوػؿيمؼبماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيموماالضؿصـودؼيموم
اظـؼوصقيمظؾؿفؿؿع.مومتؽقؼـماظذلاطؿماٌعرؼبموماٌوديمظؿفووزمحوظيماظؼصقرماظيتم
تؽؾؾمزبؿؾػمأوجفماظـشوطماٌؾينمسؾكماٌؾودرةمايرةماٌقظدةمظؾــروةمومخدعيم
اظصوحل ماظعوم ،ماظيت مهقظًمإظبمزبدوعقيممذاتمخصقصقي،مميؽـمأنمغطؾؼم
سؾقفو معصطؾح م%عبوسؿفؿ ،مو معبوسؿؽؿ ،مو معبوسؿـو $م مصؿرطزة ماألغشطي مؼبم
ربقط ماٌدن ماظؽدلى ،مؼعين مضؿون ماظرسوؼيممعـمررفماظشكصقوتماظيتمشلوم
اظؼدرةمسؾكمجؾىماٌولماظعوممبلكوءمظصـودؼؼمػذهماظؿـظقؿوت.
إن مابؿداع مصؽرة ماظرسوؼي مو ماإلذراف مسؾك ماألغشطي ماظيت متؿدلك مبفوم
اظؿـظقؿوت ماىؿعقؼي ،مو مإن مطوغً مودقؾي مذطقي مظؾقصقل مسؾك ماٌول ماظعومم
ظػوئدةماظؿـظقؿ.مصنغفومعـمجفيمأخرىممتعدلمسـمسدممضدرةمػذهماٌمدلوتمسؾكم
اظؿكؾص معـ مأثور ماظقصوؼي موتؽقؼـ مذكصقؿفو ماٌؿؿقزة ماظيت متلؿؿدػو معـم
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أػداصفو مو مأصؽورػو ،مومؼبمطؾ ماحلاالتًػإن االدؿؼاللموإثؾوتماظؽػوءةمواظؼدرةم
سؾكماظعؿؾمواظؿػؽرلمواظؿصقرمواضذلاحمايؾقلمأوم اٌلوػؿيمصقفو،مؼؿطؾىمتراطؿم
اًدلة مظدى ماٌمررؼـ مواٌشرصني ممبو مضبؼؼ مظؿـظقؿوتفؿمػذهماًوصقي،مومعـم
أجؾ ماظؿعرف مأطـر مسؾك مغقسقي ماألػدافماظيتمتعؿؾماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععم
اظقزارةماٌعـقي،مسؾكمهؼقؼفومرطؾـوماىدولماٌقاظل،معـمغػسماظقثقؼيمماٌؼدعيم
ظـو .م
جدولمرضؿم**:7م غقسقيماألػدافماظيتمبينمسؾكمضقئفوماظدلغوعٍماظؿعوضديم
ظلـقاتم .99/94م
عضوعنيماألػدافماظيتمتضؿـؿفوماظؾطوضيماظػـقي
اظدصوع مسـ مايؼقق ماٌعـقؼي مواٌودؼي مظؾشؾوب ،مواظطػقظي،م
مبومصقفؿماٌعومضني
اإلدعوج مواظذلضقيماالجؿؿوسقيمظؾشؾوب،مسـمررؼؼماظؿؽقؼـ،م
اظؿشغقؾ،مهلنيماحملقط
م شرس ماظؼقؿ ماالجؿؿوسقي مواألخالضقي مسـ مررؼؼ ماألسؿولم
اظؿطقسقيمواًرلةمواحملوصظيمسؾقفوم
م اظؿقسقي مو ماظؿلررل مواظؿـظقؿ مواظؿفـقد ماظقرين مظؾشؾوبم
"اظؿؽقؼـماظلقودلم"
ماظقضوؼي موايؿوؼي معـ مزبورر ماآلصوتماالجؿؿوسقيمؼبمأودوطم
اظشؾوبم
م ترضقي موتطقؼر ماظـشوروت ماظـؼوصقي مواظعؾؿقي مواظػـقيم
واظذلصقفقيمظؾشؾوبم
م اظلقوحي ماظذلبقؼي مو متؾودالت ماظشؾوب ،موغبوؼي ماألعوطـم
األثورؼيمواظلقوحقيم
مغبوؼي ماظؾقؽيمواحملقطماظطؾقعل،معـماظؿؾقثم واظؿصقرم

اجملؿـــــــقع

تؽراراتم
اٌضوعني

اظـلؾيماٌؽقؼيم
ظؽؾمصؽي

34

% 27.9

13

% 10.7

16

% 13.1

07

% 5.7

24

% 19.7

10

% 8.2

02
122

% 1.6
100

16

% 13.1

اٌصـدر:ممتّمترطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصم
بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم.1999مم م

**م ظؼدمرتؾـومأػدافمػذهماظؿـظقؿوتمؼبم وغقيمصؽوتموػذهماألػدافمأزفرتفوماظؾطوضيماظػـقيماظيتمأسدتفوم
اىفيماٌوسبي م
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ؼالحظ معـ ماىدول مرضؿ م 7م أن مأػداف مػذه ماظؿـظقؿوت معصوشي مؼب مذؽؾم
عراعل مأو مأػ داف مسوعي ،موػذه ماظصقوشي مميؽـ مأن مؼدرج مهؿفو مأي معشروعم
ظدلغوعٍ متعوضدي مألي مغشوط ،مممو مؼطرح مصعقبي مطؾرلة مأعومماىفوتماٌوسبيم
ظقضع م معقؽوغقزم معالئؿ مظؿؿؾع موتؼققؿ ماألغشطي ماٌؿقظي مبؽقػقي معؾؿقدي ،مسـدم
اغؼضوءماآلجولماحملددةمؼبماظدلاعٍماظؿعوضدؼي.مإنمأثورمأومغؿوئٍمػذهماألغشطيمالم
تظفرمؼبمغفوؼيماظـشوط،مبؾمالمميؽـم م
رؤؼؿفو مؼب ماظؼرؼى ماٌـظقر معـؾ م%اإلدعوج ،مواظذلضقي ،موشرس ماظؼقؿ،م
واظؿقسقي،مواظدصوعمسـمايؼققماٌعـقؼيموترضقيموتطقؼرماألغشطيم…اخل.$م م
إنمػذهماظؿـظقؿوتماظيتمسؿدتمإظبمصقوشيمأػداصفومبفذهماظؽقػقي،متقحلم
بلن مشلو ماظؼدرة مسؾك متطؾقؼ م براذبفو معـ مغوحقي ماظؿلرقـر ماإلداري مواظذلبقيم
واحملوديب ،معع ماظعؾؿ مأن مجؾفو مال مميؾؽ مػذه ماظؽػوءات،محؿكمومإنمأبدىم
اظؼرارماٌمرخمؼبم 02مصقػريم 1994م اٌؿضؿـمماظعؼدماظـؿقذجلماٌؿعؾؼمبوٌلوسدةم
واٌلوػؿيماٌوظقيمظؾدوظيماٌؿـقحؿنيمعـمررفماإلدارةماٌؽؾػيمبوظشؾقؾـيمواظرؼوضيم
ظؾفؿعقوتماظقرـقي ،ومطذامطقػقـيمعراضؾؿفو،مغقسومعـماظؿقضعمالحؿقوجوتمػذهم
اظؿـظقؿوت مظؾؿلرقـر ماظؾشري مواظؿؼين ،موأسدت مشلذا ماًصقص ،موثقؼيم
منقذجقي مدبص ماغؿداب ماٌمررؼـ ماإلدارؼني مو ماظػـقني مظػوئدة ماىؿعقوتم
اظقرـقي.مومتؿؽقنمػذهماظقثقؼيممعـمأربعيمسشرمعودةم$14%مومترتؾطمبوظؼوغقنم
األدودل مظعؿول ماظؼطوع ،ماٌمرخ مؼب م 01مجقان م 1991م اظذي مؼشرل مإظب مسؿؾقيم
اظقضع مهً ماظؿصرف مظإلرورات ماظعوعؾي مؼب ماٌقدان ،مظػوئدة ماىؿعقوتم
اظقرـقي .مو مرشؿ مذظؽ مصفذه ماظؿـظقؿوت مال مندػومتؿعوعؾمبفذهماظصقغي،مإالّم
بعضماىؿعقوتماظيتمؼرأدفومعقزػـقنمتوبعقنمظؾؼطوع،مومػذامحبؽؿماالرتؾوطم
اإلداري مو ماٌفين ،مو مظقس محبؽؿ مرؾى ماٌلوسدة ماظؾشرؼي مو ماظػـقي مًدعيم
وترضقيماظعؿؾماىؿعقي.مم م
و ماالدؿفقابوت ماظيت مأجرؼـوػو معع مبعض مرؤدوء ماظؿـظقؿوتماٌؿعوعؾيمععم
اظؼطوعمتمطدمذظؽمصراحي.مظذظؽمغالحظمؼبمذؼؾماىدولماظلوبؼمبلنمػـوكمذؾفم
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أػداف مإجرائقي مميؽـ مهؼقؼفو ،مو معؿوبعي مسؿؾقي متؼققؿفو معـؾ ماظلقوحيم
اظشؾوغقي ،مو مغبوؼي ماآلثور موماظؾقؽيم...ماخل.مإالمأغفومشرلمربددةمؼبماظزعونم
واٌؽون،مممومصبعؾمسؿؾقيماٌراضؾيموماٌؿوبعيمواظؿؼققؿماظعؿؾلمشرلمممؽـي .م
وماٌالحظيماألطـرمأػؿقيمػلمأنمأػدافمػذهماظؿـظقؿوتمتشؾفمبعضفومبعضوم
و م طلن محؼؾ ماظعؿؾ ماىؿعقيمربصقرمؼبمعلوحوتمزعـقيمومعؽوغقيمالمميؽـم
وووزػو .مأو مأن مػذه ماىؿعقوت مػل مسؾورة مسـ معبعقي مواحدة مشلو مسدةم
تلؿقوت،مومسدّةمرؤدوءمومسدّةمحلوبوتمبرؼدؼيمأومبـؽقي،مومسـووؼـمٌؼراتم
إنموجدت،مومأرضوممػقاتػم...ماخل.م م

اؾمشؽقؾةًاؾلشرقةًؾرؤداءًفذهًاؾمـظ قؿاتًً"اؾعقـة" ً
ؼمطدماظذلاثماظؿورطبلموماألدبلمظلرلماظؿـظقؿوتماالجؿؿوسقيمؼبمزبؿؾػم
عقودؼـماظـشوطماالجؿؿوسلمواظـؼوؼبمواظذلبقي،مأنماألذكوصماظذؼـمؼعؿؾقنمسؾكم
االغـضــؿــ وم مو ماالشبراط مؼب محؼؾ ماظـشوط ماىؿعقي ،مػؿ مممـ مشلؿ ماظؽػوءةم
واًؾـرة .مإظب مجوغى ماإلعؽوغقوت ماٌودؼي ،م اظيت مضد مؼلؿعؿؾقغفو مؼب مخدعيم
اظؿـظقؿ ماظذي مؼـؿؿقن مإظقف مأو مؼؼقدوغف .مطؿو مؼضعقن معراطزػؿ ماالجؿؿوسقيم
واإلدارؼي مؼب مخدعي معـظؿوتفؿ .مأعوماظظوػـرةماٌالحظيمؼبماجملؿؿعماىزائريم
صفل مسؽس مذظؽ ممتوعو ،مصوٌـكررقن مؼب مػذه ماظؿـظقؿوت متـؼصفؿ ماًدلةم
واظؽػوءة،مإظبمجوغىماإلعؽوغقوتماٌودؼيماظيتمطـرلامعومالمتؿقصرمإالمعـماًزؼـيم
اظعؿقعقي .مظذظؽ مصؿؽقؼـ ماىؿعقوت مأو ماالغضؿوم مإظقفو مؼدخؾمضؿـمايصقلم
سؾكماٌـوصعمعفؿومطوغً.م م
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جدولمرضؿم: 8ماظصػيماٌفـقيمواًـدلةماظؿلررلؼـيمظرؤدـوءماظؿـظقؿـوتماظـيتم
ضدعًمعشروعمبرغوعٍمتعوضديممظؾؿؿقؼؾمخاللمدـقاتمم1994م .1999/م
اظؿؽرار

اظـلؾيماٌؽقؼي

09

# 15.5

صػيماٌمررؼـم"اظرؤدوء"
ـ ماىؿعقوت ماظيت مؼرأدفومإروراتمعـمضطوعماظشؾوبم
واظرؼوضيماٌوغحمظؾدسؿماٌوظل
# 18.9
11
ـ معبعقوت مؼرأدفو مضدعوء معمرري ماٌـظؿوتم
اىؿوػرلؼيم"ايزبماظقاحد"
# 10.4
06
ـ معبعقوت مؼرأدفو مأسضوء مؼب ماجملؾس ماالغؿؼوظ لم
"دوبؼوم"م
# 5.2
03
ـمعبعقوتمؼرأدفومأسضوءمؼبماجملؾلنيم"ماالغؿؼوظلموم
اظشعيبماظقرينم"
# 5.2
03
ـ معبعقوت مؼرأدفو مأرؾوء معـ مضدعوء ماٌـظؿوتم
اىؿوػرلؼي.
 3.4م #
02
ـمعبعقوتمؼرأدفومرئقسمواحد.م
# 41.4
24
ـ معبعقوت مؼرأدفو معمررون مدون مععؾقعوت مسـم
عوضقفؿماٌفين .مم
100
58
اجملؿـــــــــقع
م اٌصـدر:ممتّمترطقـىمػــذاماىـدولماغطالضــومعــماظؿؼرؼـرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضـيمماًــوصم

بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم .1999م م

عـــمخــاللماىــدولمرضــؿم:8مؼظفــرمأنماظؿشــؽقؾيماظؾشــرؼيمظرؤدــوءمػــذهم
اظؿـظقؿوتمتؿؿؿعمخبدلةمعقد اغقيمؼبماظعؿؾماظؿـظقؿـل،مبوسؿؾورػـومعوردـًمػـذام
اظعؿؾمؼبمزؾمغظـوممايـزبماظقاحـد،مظـذظؽمصعــدمزفـقرماظؿعددؼـيماظلقودـقيم
وحرؼيمتؽقؼـموتلدقسماىؿعقوت،مبودرتمعـماظؾقظـوتماألوظبماظبمتؽـقؼـ،مأوم
بؿعؾرلمأصحمإظبمرئوديماظؿـظقؿوتماظقرـقي،مألنماظعؿؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالم
ؼعطلمظصوح ؾفمذبولماظظفقرمواحؿاللماظصدارة،موػذامعومجعؾمبراعٍموأػدافم
ػذهماظؿـظقؿوتمتؽرارمٌومدؾؼمعـمتلررلمواحؿقاءمٌكؿؾػماظشرائحماظشؾوغقي.م م
أنماظقثقؼيمماٌعؿؿدمسؾقفـو،مأذـورتمإذـورةمواضـقيمإظبمأنمرؤدـوءموأسضـوءم
ػـذهماظؿـظقؿــوتمدــؾؼمشلـؿمممموردــيماظعؿــؾماىؿعـقي،مظــذظؽمتقزســقامسؾــكم
زب ؿؾــػماىؿعقــوتمعـــمأجــؾماظػــقزمبــلطدلمغصــقىمعـــماالعؿقــوزاتماٌودؼــيم
واٌعـقؼي،مصوغطؾعماظعؿؾماىؿعقوتلمبوظطوبعماظلقودلمخوصيمؼبماالدـؿقؼوضوتم
االغؿكوبقـيماظـيتمتؿقــقلمصقفـومبعـضماىؿعقــوتماظبمذـؾفمأحـزابمدقودــقي.م
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عؿقدؼـمبذظؽماٌودةم11م عـمضوغقنماىؿعقوتماٌشورمإظقفمأسالهمإذمتؼقل:متؿؿقـزم
اىؿعقوتمبفدصفوموتلؿقؿفوموسؿؾفومسـمأؼيمعبعقيمذاتمرـوبعمدقودـل،مومالم
ميؽـمأنمتؽقنمشلومأؼيمسالضـيمبفـومدـقاءمأطوغـًمتـظقؿقـيمأممػقؽؾقـي،مطؿـومالم
ميؽـفومأنمتؿؾؼكمعـفومإسوغوتمأومػؾوتمأوموصوؼومعفؿومؼؽــمذـؽؾفوموالمصبـقزم
شلومأنمتلوػؿمؼبممتقؼؾفو .م م
أعومرؤدوءمبعضماظؿـظ قؿوتماظيتمملمتشرماظقثقؼيماٌعؿؿـدمسؾقفـومإظبمعوضـقفؿم
اٌفينموعلؿقاػؿماظدرادل،مصننمضراءةمبلقطيمألزلوئفؿموعؾــومغؿعـرفمسؾـقفؿم
بلغفؿمعـمغشطوءماظؿـظقؿـوتماىؿوػرلؼـيمدـوبؼو،مطؿـومؼالحـظمأؼضـومأنمبعـضم
اٌؽوتىماٌلرلةمظؾؿـظقؿوتماظقرـقيمتؿشؽؾمعـمغػسماألزلـوءمعـعمإضـوصيمبعـضم
اظعـ وصرماىدؼدةمموػذاماظقضعمجعؾمصردامواحدامؼـرأسمعبعقـؿنيمورـقـؿني!.م
وبفذهماظصػيمأصؾقًمبعضماىؿعقوتمؼعدلمسـفومبلزلوءمرؤدوئفومممومأحـدثم
وووزاتمطؾرلةمؼبماٌقدان .م م
جدولًرؼمًً: 1بعضًاجلؿعقاتًادليمػقدةًؿنًاؾدعمًادلاؾيًيفًاؾيابقًًوً
أدلابًرػضًطؾلفاًػقؿاًبعد ً
دؾىمرصضماظؿؿقؼؾ
ـمعبعقوتمتقضػمغشورفوم
ـمعبعقوتمشلومعشوطؾمداخؾقيم
ـمعبعقوتماخؿصًمؼبماظلػرممممم
ـمعبعقوتمابؿعدتمسـماشلدف
ـمعبعقوتمغشورفومالمؼدخؾمضؿـم
غشوطماظقزارةماٌوسبي
ـمعبعقوتمعؿوبعيمضض وئقومعـمررفم
اىفيماٌوسبيم
ـمعبعقوتمأػداصفومسوعيم
ـمعبعقوتمظقسمشلومتلثرلم
اجملؿـــــــقع

سددماىؿعقوت

اظـلؾيماٌؽقؼي

01

6.25

01
01
16

6.25
6.25
100

06
02
03
01
01

37.5
12.5
18.75
6.25
6.25

م اٌصـدر:ممتّمترطقـىمػــذاماىـدولماغطالضــومعــماظؿؼرؼـرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضـيمماًــوصم
بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم1994موم1999
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ؼالحظ معـ ماىدول مأن مأدؾوب مسدم متؼدؼؿ ماظدسؿ ماٌوظل مشلذهماىؿعقوتم
غوتٍ مسـ مهلـ مأداء ماىفوت ماٌوسبي ،مو ممتؽـفومعـموضعمآظقوتمظؾؿراضؾيم
واٌؿوبعي مممو مزلح مشلو مبوظؿعرف مسؾك ماظؿفووزات ماظيت مضوعً مبفو مػذهم
اظؿـظقؿوتمظؽـماالدؿفقابوتماظيتمضؿـومبفومععمبعضماٌلموظنيماظلوبؼنيمضلم
اظؼطوع م%سؾك ماٌلؿقى ماٌرطزي $مو مبعض ماىؿعقوتماٌؾعدةمعـماظدسؿمؼبمػذهم
اظلـقات مؼؿؾني مأن ماظعؿؾقي مال متؿفووز ماظعالضوت ماظشكصقي مو ماظؿقصقوت معـم
بعض ماظـوصذؼـ ،مدقاء مبوظـلؾي مظؿؼدؼؿ ماظدسؿ مأو مايرعون معـف .مظذظؽ متؾدوم
اظؿدلؼراتماٌؼدعيمشرلمعمدليمسؾكمضوسدةمع قضقسقي،مأعؾؿفوماظؿفربيموماًدلةم
واظدرادي .م
طؿو مؼالحظ مأن مػـوك محوظي مأخرى م متـرل مسدّة متلوؤالت موػل محوظيم
اىؿعقوت ماظيت متقضػ مغشورفو محلى ماٌالحظوت ماٌلفؾي ،مو مضدعً معؾػوم
ظالدؿػودةمعـماظدسؿماٌوظل،مصعؾكمأيمأدوسمإسؿؿدمأسضوءماظؾفـيماظيتمدردًم
اٌؾػوت مؼب متلفقؾ مػذه ماٌالحظ ي مإذا مطون ماٌؾػ مؼؿؽقن معـ معبقع ماظقثوئؼم
اٌطؾقبيمظؾقصقلمسؾكماظدسؿماٌوظل؟ .م
إن مذبؿؾ ماظؿدلؼرات ماٌؼدعي مظرصض ماٌؾػوت مترتؽز مسؾك معقاضػ مأسضوءم
اظؾفـيمعـمرؤدوءماظؿـظقؿوتماظطوظؾيمظؾدسؿماٌوظلمأطـرمممومترتؽزمسؾكمتؼققؿم
عقضقسل مظؾـشوط ،م مو مإال مطقػ مغػلر محصقل مغػس ماظؿـظقؿوت مؼبماظلـقاتم
اظلوبؼيمسؾكماظدسؿماٌوظلمعـمغػسماىفي،مومملمتؼدممأيمعالحظيمسـفومالمعـم
اظـوحقيماإلصبوبقيمأوماظلؾؾقي.مم م

ادلالحظاتًادليمىؾصةًؿنًاؾدرادة ً
إنماإلثورةمواظؿفقٍماالجؿؿوسلماٌرطزمسؾكماظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيم
وماظـؼوصقـيمٌكؿؾػماظشرائحموماظػؽوتماالجؿؿوسقي،مدصعًمبفذهماظؿـظقؿوتمإظبم
اسؿؿودمأدؾقبمعؿؼوربمؼبمتصقرماٌؼوربوتماٌؼذلحيميؾقلمبعضماٌشوطؾماظيتم
ترىمأغفوماٌعقؼمايؼقؼلماظذيمؼعذلضمدؾقؾمحرطقؿفومومرضقفوماالجؿؿوسل.م
ظذظؽموضعًمأػداصومعؿؼوربيمؼبمعضوعقـفومومطلغفومصقرةمرؾؼماألصؾمظؾعضفوم
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اظؾعض،مزؼودةمسؾكمذظؽ،مصوًؾػقيماظؿـظقؿقيموماظؿـظرلؼيمشلذهماظؿـظقؿوت،م
سؾّؿؿفومطقػقيمتقزقػمايوجوتماٌودؼيموماٌعـقؼي،مواٌعوغوةماظققعقيمظؾؿقارـ.م
صؿداخؾًمحؼقلماظـشوطموتشوبؽًمخوصيمؼبماٌقدانماالجؿؿوسلمواظـؼوؼب،مصؽؾم
تـظقؿمميـحمظـػلفمحؼماٌؿورديمواألدؾؼقيمواألحؼقي .م
إذ مؼػذلض مأغف مسـدع و متصوغ ماألػداف معـ مررف ماٌمدلني متراسكم
اإلعؽوغقوت ماٌودؼيمواظؾشرؼيمواظؼدراتماٌؿقصرةمظدؼفؿمومػقمعومملمؼظفر،مبؾم
صقغً ماألػداف مؼب مصقغي مسؿقعقي ممتقؼفقي مال مميؽـ موزئؿفو موتؾلقطفوم
وجعؾفومأطـرمضؾقالمظؾؿطؾقؼ،مأومبؿعؾرلمأدقمأنمتؽقنمعصوشيمإجرائقومظؾؿؿؽـم
عـمضقوسمعدىمإعؽو غقيمتطؾقؼفومووصقلمعـوصعفومأومزفقرمغؿوئففومؼبماٌقدان.م
ومػقمعومجعؾماىفوتماإلدارؼيماٌوسبيمبعدمإرالسفومسؾكمعضؿقنماألػدافم
ترىمأغفومدبصفوموتعـقفومومػذهمايقؾيماٌؼصقدةمأومشرلماٌؼصقدةموعؾمػذهم
اظؿـظقؿوت مهظك مبوظدسؿ ماٌوظل ماٌؿعدد معـ مزبؿؾػ ماىفوت مواألجفزةم
اٌوسبي.مم م
إنمأػدافمبعضمػذهماظؿـظقؿوتمتؿفووزمؼبمطـرلمعـماألحقونمأػدافمبعضم
األحزاب ماظلقودقي ،مرشؿ مأن مػـوك مأحزاب مدقودقي مأضؾ مذلغو مؼب ماظلوحيم
اظقرـقيمعـمتـظقؿمعبعقيمورـقي،مصفلمتلؿشورمؿنًطرفًاؾيقادقني مؼبمطـرلم
عـماظؼضوؼوماظقرـقي،مومؼعقدمذظؽمإظبماظذلطقؾيماظؾشرؼيمشلذهماظؿـظقؿوت .م
إن مسؿؾقي ماظؿشوبف مؼب ماألػداف موعؾ ماىفوت ماٌؽؾػي مبوظؿؿقؼؾمالمتفؿؿم
بذظؽ مروٌو مأن ماألغشطي مضوئؿي مورؾؾوتماظؿؿقؼؾمواردةموعومأطـرػو،مواألغشطيم
سؾورةمسـمإثؾوتمايضقرمؼبمطؾماٌـودؾوتمألنمصعوظقيماًدعيموموصقشلومإظبم
اٌلؿػقدؼـماظػعؾقنيمالمؼلؿشفدمبفومإالمذؽؾقومصقلوبماظـشوطمعومػقمإالمسؿؾقيم
%إتقؽؿوج$مظؽؾمعومؼظفرمؼبماظلوحيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي .م
إن مػذه ماظقضعقي مصعؾً معـ مسؿؾقي ماظؿقؽؿ مؼب متؽقؼـ ماالهودات موم
اظػقدؼراظقوت ماظيت ماسؿدلتفو م%اٌودة ماظـوظـي $معـ ماظؼوغقن م31ـ ،90ممبـوبيم
عبعقوت،مومضدمندمبعضماظؿـظقؿوتماظؼوسدؼيماٌشؽؾيمظؾعضماظػقدؼراظقوت،م
المتؿؿشكمأػداصفومععمعدظقلماظؿـظقؿماظقرينماٌـظؿيمإظقف،موػقمعومؼمديماظبم
صؿقر ماظعالضي موسدم ماظؿؼقد مبوظؿزاعوت ماظؿـظقؿ ماظقرين ،ماظذيمظقلًمظفممأؼيم
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وصوؼيمسؾكمضقاسدهمإنموجدت،مسؾكمسؽسماظؿـظقؿوتماٌفـقيمواظرؼوضقيمإظبم
حدمعو.م م
إن مجؾ ماٌالحظوت محؿك م ال مأضقل م%اظدرادوت $ماظيت مأبدؼً محقل مػذهم
اظؿـظقؿوتمتمطدمسؾكمػذاماظؿلقى،مومسدممضدرةماىفوتماٌعؿؿدةمسؾكمضؾطم
اظؿقؽؿ مؼب ماٌؿـوزؿني محؿك مسؾك معلؿقى ماظعدد ،مألن مطـرلا معـفو مدبؿػلم
بوخؿػوءمأسضوئفوماظقاحدمتؾقماآلخر،مومؼؿقضػمغشورفوممتوعومدونمأنمتعؾـمسـم
حؾفو،موتؾؼكماظؿـظقؿوتمعدرجيمؼبماإلحصوئقوتماظقرـقي.م م
و مػـوك مزوػرة مأخرى مال متؼؾ مظػؿو مظالغؿؾوه معـ ماألوظب ،موػل مأن مبعضم
اظؿـظقؿوت ماظيت مأدلؿفو ماإلدارة مؼب ماظؾداؼي مظؿشفقع ماظعؿؾ ماىؿعقي مؼبم
زبؿؾػماألودوط،مهقظًمععمعرورماظزعـمإظبمذبردمإدارةمرزلقيمهًمشطوءم
عبعقي ،مصؿؼدم ماألعقال مإظقفو معـ مررف ماىفوت ماٌوسبي مدون محلوب،م
الدؿعؿولمػذهماألعقالمصقؿومبعد،مومسـدماظضرورةمؼبمأغشطيمزبؿؾػي،مومطذام
ععوىيمبعضماظؼراراتم%اٌؿلرسي$معـمررفماإلدارة.مومػقمعومؼعطلماالغطــؾوعم
بلن مػــذه ماظؿـظقؿوت معو مػـل مإال مذبرد مصـــــودؼؼ معوظقي .مإذ متؿؽقن معـم
اظرئقس موأعني ماٌول موبعض م األسضوء م%اٌؽؿى ماٌلرل $مو مؼب ماظغوظىمصفمالءمؼبم
األصؾمعقزػقنمعـؿدبقنمظؿلدؼيمعفؿي،مومأيمععورضيمأومرصضمألواعرماظدصعم
عـ مررف م%اظرئقس $متعرضف مظؾضغط مواظؿفدؼد مبوظعزل معـ مرئودي ماظؿـظقؿ،م
صقؼوؼض معـ مأجؾ مذظؽمبوٌؾودئموماألػدافماظيتمضوعًمعـمأجؾفوماىؿعقي.م
صؿظفر ماظصراسوت مد اخؾ ماظؿـظقؿ ،مو متـؼلؿ ماىؿعقي مإظب مذبؿقسوت مذاتم
عصوحلمخوصي،مأطـرمعـفومخدعيماجملؿؿع.مم م

اؾلقلؾقوغراػقا
 1مـممبلومماظعلؾل،م األعرلمخوظدماشلوسللماىزائري،مدارماظـػوئس،مطم2م
برلوتم 1986م .م
 2م ـ مظقدقون مرؼق :مأضقاء مسؾك مايرطي ماظـؼوبقي مؼب ماظعومل ،مترعبي مخرلم
اظدؼـ،مسؾدماظصؿد،م عـشقراتموزارةماظـؼوصيماظلقرؼي،مدعشؼ،م 1986م .م
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 3مـ مدعد ماهللمأبقاظؼودؿ،م ربوضراتمؼبمتورؼخماىزائرمايدؼٌمـمبداؼيم
االحؿالل،مش،مو،من،مت،ماىزائرم.1982م م
 4مـمذورلماغدريمجقظقون،م إصرؼؼقوماظشؿوظقيمتلرل،ماظؼقعقوتماإلدالعقيموم
اظلقودة ماظػرغلقي ،مترعبي ماٌـفل مدؾقؿ ،مواظطقى م اٌفرلي مومآخرون،ماظدارم
اظؿقغلقيمظؾـشر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،م1976م .م
 5مـ مسؾد ماظؼودر مجغؾقل ،م االدؿعؿور مواظصراسوت ماظـؼوصقي مؼب ماىزائر،م
ترعبيمدؾقؿمضلطقن ،مدارمايداثيمبرلوت،م1984م .م
 6مـ مسؾد ماظؼودر مجغؾقل متورؼخماىزائرمايدؼٌ،م دراديمدقدققظقجقي،م
ت رعبيمصقصؾمسؾوس،مدارمايداثيممـممظؾـون،مودؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي،م
اىزائرمطم،3م.1983م م
 7مـمصرحوتمسؾوس،م حربماىزائرموثقرتفو،مظقؾماالدؿعؿور،مترعبيمأبقم
بؽرمرحول،معطؾعيمصضالءماحملؿدؼي،ماىزائر،مدمت.م م
 8مـمظققنمصقؽس،م اىزائرمحؿػماالدؿعؿور،مترعبيمربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾيم
اٌعورفمبرلوت،مدمت.م م
 9مـمسؾدماظؾطقػمبـمأذـفق،متؽقّنماظؿكؾػمؼبماىزائر،مترعبيمشبؾيمعـم
األدوتذة،مش،مو،من،مت،ماىزائرم1979م .م
 10مـ مأغبد مزطل مبدوي م ععفؿ معصطؾقوت ماظعؾقم ماالجؿؿوسقي ،عؽؿؾيم
ظؾـون،مبرلوتم .1982م
 11ـمأغبدمزطلمبدوي،مععفؿمعصطؾقوتماظعؾقمماإلدارؼي،مدارماظؽؿوبم
اٌصريمودارماظؽؿوبماظؾؾـوغل،م 1984.م
 12مـ مغقؼقال متقؿوذقػ ،ماظ ـظرؼي ماالجؿؿوسقي ماٌعوصرة ،مترعبي مربؿقدم
سقدة،م ومأخرون،مدارماٌعورف،ماظؼوػرة .1970،م م
 13مـ مدعد ماهلل مأبق ماظؼودؿ ،م أحبوث مؼب متورؼخ ماىزائر ،ماظؼلؿ ماألول،م
،SNEDماىزائر.م م
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 14مـ مدعقدوغل مغوصر ماظدؼـ،م اظـظومم اٌوظلمظؾفزائر،مؼبماظػذلةماظعـؿوغقيم
 1800مـ م ، 1830ماظشرطي ماظقرـقي مظؾـشر مواظؿقزؼع ،ماظؼلؿ ماألول ماىزائر،م
.1979م م
 15مـمدؾـلرموظقوعز،م اىزائرمؼبمسفدمرؼوسماظؾقر،مترعبيمسؾدماظؼودرم
زبودؼيم SNEDم اىزائر،م.1980م م
 16مـمبـمسـؿونممخقجيمغبدان،ماٌرآة،مترعبيمربؿدماظعربلماظزبرلي،م
اظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،م.1975م م
 17مـ معصطػك ماألذرف ،م اىزائر ماألعي مواجملؿؿع ،مترعبي محـػل مبـم
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اظؿقزؼع،ماىزائر.م م
 19مـمسؿورمبقحقش ،م اظعؿولماٌفوجرونمؼبمصرغلو،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرم
واظؿقزؼع،ماىزائرم.1975مم م
 20مـ مإغلوغقوت  ،مذبؾي متصدر مسـ معرطز ماظؾققث مؼب ماألغـروبقظقجقوم
االجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،مسددم،8معويمأوتمذبؾدم3م2/مم .1999مممم م
 21مـم اٌـظؿيماظعربقيمظؾذلبقيمواظـؼوصيمواظعؾقم،متقغسم.1996مممممممم م
 22مـم درادوتمسربقي،ماظعددم،6مأصرؼؾم 1989مم .م
 23مـ ماظـؼوصي،م ذبؾيمتصدرػوموزارةماظـؼوصيماىزائر،مسددم77م.1983م م
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أمحدًبوؽابوس

ادلالحــقً ً
عالحؼمخوصيمبوظؾقٌماٌؿعؾؼمبوٌؼوربيماظلقدقق -متورطبقي م
مم منقذجماىؿعقوتماظيتمتـشطمؼبمعقدانماظشؾوبم م
……… 1 - Décision Du
Portant approbation du Règlement intérieur de la commission
centrale d’étude et de répartition des subventions aux
associations du secteur de la jeunesse et des sports.
2 - Règlement Intérieur de la commission centrale D’étude et
de répartition des subventions.

 - 3مضرار ماظعؼد ماظـؿقذجل ماٌؿعؾؼ مبوٌلوسدة مواٌلوػؿي ماٌوظقي مظؾدوظيم
اٌؿـقحؿني معـ مررف ماظقزارة ماٌؽؾػي مبوظشؾقؾي مواظرؼوضي مظؾفؿعقوت ماظقرـقيم
وطقػقيمعراضؾؿفو
- 4ممنقذجماالتػوضقي .....م

94

