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ًاؾمـظقؿاتؾوضعقةً تارخيقة دودقو ؿؼاربةثاـقا:
ً.االجمؿاعقةًاؾنؼاػقةً

ً.اجلؿعقاتًاؾيتًتـشطًيفًؿقدانًاؾشلابً:منوذجً

ً*ًأمحدًبوؽابوس

 ؿؼدؿة

إنمعقضقعمتؽقؼـموتلدـقسماظؿـظقؿـوتمسؾـكماخـؿالفمأغقاسفـومؼعـدمعــمممممممم
فـوكمعــمؼرجـعمسقاعـؾمزفقرػـومإظبممممماٌقاضقعماظؼدمييمايدؼـيمؼبمآنمواحد.مص

ـــمممممم ــوكمع ــومماظرأزلــوظل.مومػـ ــيمظؾـظ ــودؼيمواالجؿؿوسق ــيماالضؿص تطــقرماٌمدل
ؼرجعفو،مإظبمتشرؼعوتمخدعوتماإلحلون،ماظيتمجوءتمغؿقفـيماظؾـمسمواظػؼـرمممم
اظذيمعسمذرائحماجؿؿوسقيمطؾرلة،مسـدماغطالقماظـقرةماظصـوسقي،مومعومأحدثؿفم

 ذاك.غػماظؾـقوتماالجؿؿوسقيماظلوئدةمآػذهماظـقرةمعـمخؾكؾي،مؼبمزبؿؾ

معـظقعيمجدؼدة،معـماٌمدلوتماالجؿؿوسقيمخورجمغطوقم صؼوعًمسؾكمإثرػو
مدائرةم متقدقع مو ماٌدغقي مبويؼقق ماٌطوظؾي مذعور مراصعي ماظدوظي، عمدلوت
اظدميقضرارقي.مظذظؽماسؿدلتمػذهماظؿـظقؿوتمخالصيمذبفقدمومغضولمزبؿؾػم

ماالجؿؿو ماالضؿصودؼي،ماظيتمصوحؾًمعلورمتطقرمايرطوتماظلقودقي،مو سقيمو
ماظـظومماظرأزلوظلمؼبمحدمذاتف.

متـظقؿم مإسودة مو متـظقؿ مسؿؾقي مؼب ماظؿـظقؿوت، مػذه مظعؾؿف ماظذي ماظدور إن
معقاضعفـوم موؼب مإظب ماالجؿؿوسقي، ماظشرائح مزبؿؾػ مذد موطذا اجملؿؿع،

ماٌ ماظدسـؿ متؼدم ماظرأزلوظقي، ماالجؿؿوسقي ماٌـمدـلي مجعؾ وديماالجؿؿوسقي،

                                                                 

مأدؿوذمعؽّؾػمبوظدروسمبوٌعفدماظقرينمظؾؿؽقؼـماظعوظلمإلروراتماظشؾوبم%اىزائر$ 
ـمأجؾماظؿـؿقيمأدؿوذمعشوركمعؽّؾػمبوظؾقٌمم  ؼبمعرطزماظؾققثمؼبماالضؿصودماظؿطؾقؼلمع
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مأخذتمطؿؼقوسمظؾؿعوعؾمبنيماظدول،معـمحقٌماحذلامم مو مبؾ مشلو، واٌعـقي
مايرؼوتماظعوعي،مومحؼققماإلغلون.م

ًٍدقدًبعضًادلػافقمًاخلاصـةًبادلوضوعً

ماٌػوػقؿ،ماظيتمتؿداولمؼبم ماٌصطؾقوتمو معـ مسددا ماظدرادي، مػذه تؿضؿـ
ماظؼوغقغقي مو ماظلقودقي مو ماالجؿؿوسقي مواظدرادـوت ماظصػيمماظؽؿوبوت، ذات

مخاللم معـ مواالتصول ماإلسالم مسؾقم محؼؾ موظقجفو مجوغى مإظب األطودميقي،
مبؾم ماًطوبماظلقودل، مذبول مدخقشلو موطذا ماٌذػؾقي، ماظصقػقي اظؽؿوبوت
معوم مػق مو ماالجؿؿوسقي ماظػؽوت مزبؿؾػ مظدى ماظققعل، ماًطوب مؼب أضقؿً

ظبمشؿقضمصبعؾفو،متلخذمأطـرمعـمدالظي،مأومععـكمظدىمعلؿعؿؾقفو.مممومأدىمإ
مصلثرمذظؽمسؾكماىوغىماظعؾؿلمواٌقضقسلماظذيمغعؿؾمسؾكم ععـوػو،موعؾـوػـو
ماٌصطؾقوتم مبلػؿ ماظؿعرؼػ مسؾك مدـعؿؾ مظذظؽ ماظعؿؾ. مػذا مؼب اغؿفوجف،

واٌػوػقـؿ،مومذظؽمبنصبوز

ًؽؾؿـةًمجعقـة

ماظػـرغلقيمم1 مؼبماظؾغي ماظيتمؼؼوبؾفو مو ومترعبًمؼبماظؾغيممAssociationـ
طؾؿوتمزبؿؾػيمؼبماٌؾـكمومعؿؼوربيمؼبماٌعـكمصؼدمترعبًمإظبمطؾؿيمماظعربقـيمإظب
م%رابطي$.

مبفدفمعؿكصصم متؼقم معـظؿي، مرزلقي معبوسي ماٌعـك:" مػذا مؼب وتعين
وربددموصؼمضقاسدمضوئؿي،مومغلؼمظؾؼقودة،مومشلومبعضماٌصوحلماٌشذلطيمبنيم

مثوغقؼي" مو مذكصقي، مشرل مبلغفو مبقـفؿ ماظعالضوت متؿؿقز مو مظؽـمأصرادػو. مو .
ؼبمرؾقعيمأػداصفو،مصفلمربددةم،م%اظرابطي$مدبؿؾػمسـماىؿوسوتماظرزلقي

بدضيمومبصقرةمزبصصي،موظؽـمسـدعومتضوفمإظقفومصػيماظطقسقي،مؼؿغرلموضعم
مرزلقو،م معـظؿيمتـظقؿو مو معؿكصصي معبوسي متصؾح مو مشلو، ماٌؽقغي اىؿوسـي

فدفمإظبمهؼقؼمتؼقممسضقؼؿفومسؾكماالخؿقورمايرمظألصراد،مظؽـمشرضفومالمؼ
ماألربوح.م
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$مإظبم%عـظؿــيمومرابطــي$مؼبمآنمواحـدممممAssociationـمطؿومترعبًمطؾؿيم%مم2
ـــفممAssociationطؿؼوبــؾمظؽؾؿــيم% $موســينمبفــومتـظــقؿمرزلــلمؼؽؿلــىمسضقؼؿ

بوالذذلاك،مومظفمأػدافمعشـذلطيمومربـددةمغلـؾقو،مومتؿؽـقنماظعالضـوتمبـنيممممممم
وتمذاتماظطؾقعـيماظدائؿـي،ماظـيتممممأصراده،معـماالتصـوالتماٌؿؾودظـيمواالدـؿفوبممم

دبؿؾػمسـمذبردماالتصولماٌمضً.موسـدمعومتضوفمطؾؿيم%رقسقـي$مإظبماٌـظؿـيممم
تصـؾح،مؼبمععــكماىؿوســيماالخؿقورؼـي،مومؼصـؾحماشلــدفمعــمغشـورفومشــرلممممممم

م.1ايصقلمسؾكماظربح

$،مومسـينمبفـومعبوسـيممممAssociationطؿومترعبًمطؾؿيم%عبعقـي$ممبعــكم%مم
ؽقغيمعـمسدةمأذـكوص،ممظغـرضمععـنيمشـرلمايصـقلممممممذاتمصػيماخؿقورؼي،مع

مسؾكماظربحم

اٌودي.مومتؽقنمظؾفؿعقيمذكصقيماسؿؾورؼيممبفردمإغشوئفــو،مسؾـكمأغـفمالمممم
ضبـؿٍمبفــذهماظشكصــقيمضؾـؾماظغــرل،مإالمبعــدمأنمؼـؿؿمذــفرمغظــومماىؿعقــي،ممممم

مممم.2بوظطرؼؼيماظيتمؼؼررػوماظؼوغقن

م% معصطؾح مادؿعؿؾ م"اظؾقAssociationطؿو مررف معـ مزلقل$  Smollقن

م% 1929/ 1854 مٌصطؾح مطؾدؼؾ م "Sociétéمسؾكم ماٌؾؽرة مأسؿوظف مؼب مػذا مو $
م% مطؾؿي مأن مطؾؿيمSociétéاسؿؾور، مبقـؿو مادؿوتقؽقي، مبـظرة متقحل $

%Association$ مدؼــوعقؽقـيتـ مغظـرة مسؾك متع3طـقي مطؿـو م%اىؿعقي$مـ. ؿدل
رصفـؿموغشـوروتفـؿماتـػوضقيمبنيمذكصـنيمأوماطــر،مؼضعقنموبصػيمدائؿي،مععو
مذكصل مربح مأي مهؼقؼ مسـ مػدفمععنيمبعقدا مأجؾ مأنم،4عـ مغرى مػـو عـ

اىؿعقيمتعؿؿدمسؾكمعؾدأؼـمأدودقنيمػؿو:ماإلرادة،موحرؼيماألذكوص،ماظذؼـم
طبؿورونماظعؿؾماىؿوسلمعـمأجؾمهؼقؼمأػدافمععقـي.موعـمأجؾمإسطوءمػذام

                                                                 
م.28،مص،م1982،معؽؿؾيمظؾـون،مبرلوتمؿعهمًؿصطؾواتًاؾعؾومًاالجمؿاعقةاغبدمزطلمبدويمم 1
،مدارماظؽؿوبماٌصري،مودارماظؽؿـىماظؾؾــوغل،مممؿعهمًؿصطؾواتًاؾعؾومًاإلدارقةأغبدمزطلمبدوي:مم2

مص،م1984 م52،
م108،مص،معؾمًاالجمؿـاعًـظرقةغقؼقالمتقؿوذقػ:ممم3

4 Charles DEBBASCHE et Jacques  BOURDON. Les associations PUF Collection 
Que sais –JE ? 2209 /  3éM édition .  Paris.  1990. P .34 .
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حرؼيمم1948ؼققماإلغلون،مدـيماٌؾدأماظلؿيماظعوٌقي،مأضرتماٌـظؿيماظعوٌقيمي
مإظبماظؿـظقؿوتمواىؿوسوتموضوظًمأن:م%أيمذكصمظفمايؼموايرؼيم االغؿؿوء

طذظؽم%المصبىمإجؾورم ؼبماالغؿؿوءمواالجؿؿوعمواالغضؿوممظؾفؿعقوتماظلؾؿقي$مو
ػذام ـموم20اٌودةم أيمذكصمسؾكماالغؿؿوءمإظبمعبعقوتمربددةمدونمرشؾؿف$ممـ

ماالتػوضق مإظقف مذػؾً معو مدـي ماإلغلون ميؼقق ماألوروبقي مواٌقـوقم1950ي .
م.1989اإلصرؼؼلميؼققماإلغلون،ماظذيماغضؿًمإظقفماىزائر،مدـيم

ماظرابطيمػلماصطالحمؼعينم مأو ماٌـظؿي مأو مميؽـماظؼقلمأن:ماىؿعقي وعـف
مهؼقؼم مأجؾ معـ مرقسقو، متلدلً ماجؿؿوسقي معبوسي مطؾ مأغف مؼعـقف، صقؿو

ؼبمذبولماظطػقظيمواظشؾوبموعومؼرتؾطمبفؿومعـمأػدافمرزلؿفـومظـػلفو،مدقاءم
اٌلوسدةمم أغشطيمتربقؼيمتـؼقػقي،مأومترصقفقـيمتروضبقي،مأومؼبمذبولمايؿوؼيمو

ماخلم.مم…االجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيممٌكؿؾػماظػؽوت،م

صفلمعمدلوتمتؼقممبؿقجقفمومإسودةماظؿقجقـف،مومتـظقــؿمومإسـودةماظؿـظـقؿممممم
ىماظؾـقوتمواألغلوقماالجؿؿوسقـيماٌكؿؾػـي.مأعـوممممظؾققوةماالجؿؿوسقي،مسؾكمعلؿق

ذبوشلومصفـقمعػؿـقحمسؾـكماٌلـؿؼؾؾ،موعـومصبـّدموؼظفـرمسؾـكمعلـؿقىمايقـوةممممممممممم
ماالجؿؿوسقي،مصفلمزليمعـمزلوتماجملؿؿعمايدؼٌ.

 اؾلـقةًاؾمـظقؿقةًؾؾؿهمؿعًاجلزائري

ماظدوظيماٌعذلفمبفومسوٌقو،محقٌم ماظعـؿوغقيمصػي طوغًمظؾفزائرمؼبماظػذلة
ماٌعوصرةمشلو،موطوغًمعلؿؼؾيمارت مأشؾىماظدول معع ؾطًمبعالضوتمدبؾقعودقي

مبرٌوغفو مو موسؾؿفو موجقشفو موجـلقؿفو معـماظـوحقيماإلدارؼيمم،5بشكصقؿفو أعو
ممممصؽوغًمعؼلؿيمإظبمثالثيمعـورؼمطدلىممومػل:

 ماظشرقم مطؾ موتضؿ مضلـطقـي، ماإلداري موعرطزػو ماظشرق، عـطؼي
ماىزائري

 ػوماإلداريماٌدؼي،موػلمأصغرموأصؼرماٌـورؼ.موعرطز،معـطؼيماظؿقطري 

                                                                 
م.69،م64،ماىزائر،مط،مص SNED ،ماظؼلؿماألولأحباثًيفًتارقخًاجلزائردعدماهللمأبقماظؼودؿ:مم5
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 ماإلداري،ماغؿؼؾمتؾوسومعـمعوزوغيمؼبماظؾداؼيم ماظغرب،موعرطزػو عـطؼي
مثؿممإظبموػرانمبعدمهرؼرػومعـماألدؾونمدـيم ممم.17926إظبمععلؽر

 مظؾدايم متوبعي موطوغً ماظلؾطون، مبدار مصؿلؿك ماظرابعي ماٌـطؼي أعو
مسؽسماٌـورؼماألخرىم مسؾك مأنمعؾوذرة، مظؾؾويماظذيمؼؾدو اظيتمطوغًمتوبعي
مأزلوءماٌـورؼمعشؿؼيمعـفم%اظؾوؼؾقؽ$.

ماظلقودقيم ماظـوحقي معـ ماألضوظقؿ مأو ماٌـورؼ مػذه مسؾك مؼشرف مطون معـ أعو
ماظذلطلمؼبماظعوملم مايؽؿ متشذ،مسـمضوسدة مال ماظعـؿوغقي مصوىزائر واظعلؽرؼي،

ماظطوئػيماظذلطقيم مصقفو متؿقؽؿ ذاتماألصقلماظؾؾؼوغقيماظعربل،مصوٌـوصىماظعؾقو
ومتلتلمؼبماٌرطزماظـوغلمصؽيماٌقظدؼـم7واآلدققؼي،مخوصيمسؾكماٌلؿقىماٌرطزي

مؼلتلمؼبمعقضعماٌـوصىماظؾلقطيماىزائرؼنيمأصالموصصال.موػذهم مو %اظؽراشؾي$
اٌـوصىمشلومسالضيمعؾوذرةموعؿـقسيمععمزبؿؾػماٌقاضعماالجؿؿوسقيماألخرى،م

مبوظقدط ماألعر متعؾؼ ماظقدطماظؾدويممدقاء ماظقدطماظرؼػلمأو م…ايضري،مأو
مؼشؽؾقنمدؾطيم معرتؾطيمبـظومماىؾوؼي.مألنماظعوعؾنيمسؾقفو ماٌقاضع مصفذه اخل.
ربؾقيمودقطيمبنيماظلؽونموايوطؿ.مطؿومطوغًمػذهماٌـوصىمتلؿعؿؾمطقدقؾيم
مظػوئدةمايوطؿ،معـمأجؾمضؿعماظؿؿردمواظعصقونمؼبمبداؼؿفؿو.موسؾكم زبوبراتم

مدوسمضلؿماظلؽونمإظبمثالثيمأصـوفموػل:مػذاماأل

ماٌكزنم-1 مبودؿعؿولمضؾوئؾ ماظضرائى، مجبؿع ماٌؽؾػي ماظؼؾوئؾ مػل مو :
مإظبم مدصعفو،موػلمأضربمعـمشرلػو ماٌقارـنيمسـ مسفز مسـد زبؿؾػماظقدوئؾ

مايوطؿ،موتصـػمؼبماٌرتؾيماظـوغقيماجؿؿوسقو.

متمخذماظضرضؾوئؾماظرسقيم-2 ماظـوس،موعـفؿ ائى،موطؾمعوم:مومتـؾمسوعي
ؼرتؾطمجبؿعماٌولمظػوئدةمخزاغيمايوطؿ.مأعومعـمطونمؼرصضمدصعمػذهماظضرائىم

مصؼدمطونمؼصـػمضؿـماظؼؾوئؾماٌؿؿردة.

                                                                 
مص،م1979اىزائرممSNED،ماظؼلؿماألولماؾـظامًًادلاؾيًؾؾهزائرصرماظدؼـ:مدعقدوغلمغوم6 م30،
،ممؼبم/درادـوتمماؾـظمًاؾيؾطوقةًواؾـمغرياتًاالجمؿاعقـةًوًاإلؼؾقؿقـةًيفًادلشـرقًاؾعربـيًًًًًضرممجقرج:مم7

م.1989،مأبرؼؾم6سربقيماظعددم
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:موػلماظيتمطـرلامعومطوغًمتؿعرضمظؾؿطوردةمواظؼؿع،ماظؼؾوئؾماٌؿؿردةم-3
مطوغًمدقوديم موػؽذا ماظؾوي. ماإلبودة،معـمررفمضؾوئؾماٌكزنموسلوطر وحؿك

ماى معصدرامدوظي ماظرؼػ مجعؾ مسؾك معؾـقي ماظلؽون، ماووه ماظعـؿوغقي زائر
مظؾفؾوؼيموممورديماظلؾطيمواظؼقة.م

معلؿقىمذققخماظؼؾوئؾم مإظب ماغؿؼؾ مواظلؽون ماظعالضوتمبنيمايوطؿ متقتر إن
مواظطرقماظصقصقي،مبوسؿؾورػؿموجفمعـموجقهممتـقؾماظعوعيمعـماظلؽونم واظزواؼو

مواظشؽقى،معـمزؾؿمايو مظؾدسوء ومػؽذامؼالحظمأغفمسـدعومؼـظؿمأومم8طؿوعالذ
ؼؼلؿماجملؿؿعمسؾكمأدوسمتػوضؾلمبنيمزبؿؾػمتشؽقالتفماالجؿؿوسقي،مصوغفم
ماظؿشؿًم موضعقي مزرصقو، موظق مبفو مؼؿفووز ماظيت ماظؿؼؾقدؼي مبـقؿف ماظب ؼرجع

ماالجؿؿوسلماظيتمأوجدتفومدقوديمبلطمدقودةماظدوظيمؼبمتؾؽماظػذلة.

ًاؾوضعًاالجمؿاعي

ما مظؾلقودي ماظعفدمطون مأواخر مؼب ماالجؿؿوسل ماظقضع مسؾك ماغعؽوس ٌؿؾعي
ماظرطقدمواىؿقدمالزعًمعػوصؾماظدوظي،مومأثرتمسؾكمحرطقيم اظذلطل،مصلؿي
موم مومتوؼزا، مبروزا متزداد مواظؼؾؾل ماظعشوئري ماظؾـوء مأغلوق مجعؾ مممو اظلؽون،
مسدمم ماظؿغرلماالجؿؿوسل،موطذا مسؿؾقي مبطه مإظب مأدى ماظذاتمممو مسؾك اغغالضو

مظؾؿفؿؿعماىزائريمؼبمغطوقماظقرـماظقاحد،مإذماظؿؾؾق ماظؽؾلمشلقؼيماالغؿؿوء ر
ماجؿؿوسقيم موحدة متشؽؾ مبلغفو موتشعر ماٌـورؼ، معـ معـطؼي متـؿػض معو شوظؾو

مم9ودقودقيمعلؿؼؾيمسـماٌـورؼماألخرى

ظذظؽمأعبعًمأشؾىماظدرادوتماظؿورطبقيمواالجؿؿوسقيماظيتمتؿؾعًمعلورم
مظؾؿفؿ ماظدميغراؼب ماىوغى محوظيمتطقر مػـوك مظقس مأغف مسؾك ماىزائري ؿع

مصوٌعؾقعوتماظيتم ماظلؽون مسدد متزاؼد مؼب متطقر مبؿقضع متلؿح موتقاصؾ ادؿؿرار

                                                                 
مم8 مسوبد: ًادلػؽرةاىوبريمربؿد ًاؾـىلة ًتطور ًواؾمودقثًيفًادلغرب، يفًادلغربًاألؼصى،ًًاألصاؾة

،مف/مذبؾيماظـؼوصي.متصدرػوموزارةماظـؼوصي،مؼبمواؾـصفًاألولًؿنًاؾؼرنًاؾعشرقن11ًخاللًاؾؼرنً
م1983،م77اىزائرمسددم

.م1980اىزائرم SNED،مترعبيمسؾدماظؼودرمزبودؼياجلزائرًيفًعفدًرقاسًاؾلوردؾـلرموظقوعزم:مم9
م.136ص،م
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مبنيم%عؾققنمغلؿي،م مؼذلاوح مظؾلؽون مايؼقؼل ماظعدد محقل ماظؾوحـقن ؼؿداوشلو
م.10وسشرةمعالؼنيمغلؿي$

متغؾىماحؿؿولمسددمثالثيمعالؼنيمإظبمثالثيم بقـؿومندمدرادوتمأخرى،م
،مومؼرجعماظؾوحـقنمػذاماظؿـوضصمإظبماألوبؽيمواجملوسوتماظيتم11نيموغصػعالؼ

ضربًماظؾؾدمؼبماظعفدماظذلطل،موطذظؽماظلقوديماٌؿؾعيماظيتمملمؼؽـمؼفؿفومعـم
موػذامعومأثرمسؾكمحوظيماظعؿرانموتشققدماٌدنم ماظلؽونمإالمعبعماظضرائى. أعر

عـمذبؿقعماظلؽونمم#5صعددمدؽونماٌدنمؼبماظعفدماظذلطلمملمؼؽـمميـؾمدقىم
م#.10.5اٌؼدرمتؼرؼؾقو!.مومػـوكمعـمؼرصعمػذهماظـلؾيمإظبماظضعػم

ماظلؽونم مجوغى مصنظب مواضح، م%إثين$ متـقع معـ ماظؿشؽقؾي مػذه متؿؽقن و
متقجدمرقائػماجؿؿوسقيمأخرىم األصؾقنيماظذؼـمؼؿؽقغقنمعـماظعربمواظدلبر.

مطط ماىزائري: ماجملؿؿع معؽقغوت مسـوصر مضؿـ معـ مبعد مصقؿو وئػيمصورت
مواخؿؾطًم ماًصقص، مسؾك ماظلوحؾقي ماٌدن مادؿقرـً ماظيت األغدظلقني
مواظعؾؿقيم موالجؿؿوسقي ماظـؼوصقي ماألغشطي مزبؿؾػ موعوردً بوظلؽون،
واظلقودقي،موأثرتمسؾكمايقوةماظعوعيمواًوصيمظؾؿفؿؿع.موماظطوئػيماظذلطقيم

مطوغًمت مأغفو مإال ماشلوعي. ماٌدن مؼب موتؿؿرطز مايؽؿ، متؾوذر مطوغً ؿؿقزماظيت
مؼبمعقضعماألجـيبماظذيم ماظصػيمجعؾؿفو م%ومػذه بوظعزظيمواالغغالقمسؾكمغػلفو

مدرلحؾمؼقعومعو$.

ومإظبمجوغىماظطوئػؿنيماألوظقؿني،مندماظطوئػيماظقفقدؼي،ماظيتمطوغـًمػـلممم
األخرىمتؿؿرطزمؼبماٌدنماظؽدلى،مورشـؿمضّؾـيمسـددػو،مإالمأغفـوممطوغـًمتؿؿؿـعممممممم

بؼقـيماظطقائـػمصـالماسؿؾـورمشلـومعــمغوحقـيممممممممم.مأعو12بـػقذماضؿصوديموعوظلمطؾرل
ماظعددمأومعـمغوحقيماظؿلثرلماالجؿؿوسلمواالضؿصودي.م

                                                                 
يمربؿدماظعربلماظزبرلي،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،م،مترعبادلرآةبـمسـؿونمخقجيمغبدان:مم10

مص1975اىزائر،م م51م،46،م.
اىزائرممSNED ،1031ـ1011ًًًاؾـظامًادلاؾيًؾؾهزائرًيفًاؾػرتةًاؾعنؿاـقةًدعقدوغلمغوصرماظدؼـ:مم11

مص،م1979 م.م41.
اظـؼوصي،متصدرمم،مؼبم/ذبؾيقفودًاجلزائرًوؿوؼػفمًؿنًاحلرؽةًاؾصفقوـقةدعقدوغلمغوصرماظدؼـ:مم12

مص،م1983،م77سـموزارةماظـؼوصيماىزائر،ماظعددم م.م110،



 أمحدًبوؽابوس

 64 

ــرىممممم ـــماظؼ ــرمع ــزامؼبماٌــدنمأطـ ــونمعرط إنمغظــوممايؽــؿماظذلطــل،ماظــذيمط
ــوممممم13واألرؼــوف ــدنماظػرصــيمظؾـؿــقمواظؿقدــع،معـــمأجــؾمضق ،مملمؼعــطمشلــذهماٌ

ورسمايؽـؿمومؼؼـررمممتـظقؿوتماجؿؿوسقيمثؼوصقـي،مومحؿـكماضؿصـودؼي.مصؿــمميـممممم
عصـرلماظدوظــيمالمدخـؾمظؾؿــقارـنيمؼبمتعققـــف،مبـؾمؼعــنيموؼـقـكمبعقــدامســـمممممم
إرادتفؿ،موالمؼعؾؿقنمبذظؽمإالمعـمخـاللماظراؼـيماًضـراءماظـيتمطوغـًمترصـعممممممم
سؾــكمأدــقارماظؼصــرمععؾـــيمغفوؼــيماألزعــيموتعــقنيمايــوطؿماىدؼــد،موبداؼــيممم

غــًمعؿــلثرةمبوظؿـظقؿــوتم.مومرشــؿمذظــؽمصوظؿـظقؿــوتماظذلطقـيمطوم14االحؿػـوالتم
ماظػوردقيموماظؾزغطقي،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمجبؿعماظضرائىمعـمزبؿؾػماٌصودر.

أعوماظؿـظقؿوتماظـؼوبقيمظؾؿفورموايرصقنيموشرلػؿمصؼدمطوغًمضوئؿي،موتعؿـؾمم
م.مم15سؾكمتـظقؿمزبؿؾػماظـشوروتمبنيماٌدن

يمومومإظبمجوغـىمػـذهماظؿـظقؿـوت،مػــوكماظؿـظقؿـوتماالجؿؿوسقـيمواظـؼوصقـممممممم
اًرلؼيماٌرتؾطيممبمدلوتماألوضوف،معـؾمعمدليمدؾؾماًرلات،ماظـيتمطـونممم
غشورفومعقجفمإظبمبـوءماٌلوجدمواظزواؼو،مواحملوصظيمسؾقفوموصقوغؿفو،مواظؿؽػؾم
خبدعيمورسوؼيماظطؾؾيموماٌدردني،موحّػوزماظؼرآنمواٌرتؾنيمظـف،موطـذامعبـعمومممم

متقزؼعماظصدضوتمسؾكماظػؼراءمواٌلوطني.

دممنقذجومأخرمعـماٌمدلـوتمأوماظؿـظقؿـوتموماٌؿؿـؾـيمؼبم%ربورـوتمممممطؿومن
األوظقـوءماظصـويني$مومػـلمغـقعمعــماٌمدلـوت،ماظـيتمتؼـقممخبدعـيموصــقوغيمممممممممم
األعالكماظؿوبعيمظؾؿـظقؿ،مورسوؼيمومإرعومماٌرؼدؼـمواظزوار،موعلوسدةماظػؼراءمعـم

م.مم16أػؾماٌدؼـيمبوٌولمعـمعداخقؾماٌمدلي

مأغشلمأػؾما ألغدظسمبعدمادؿؼرارػؿ،معمدلوتمخوصيمبفؿمتؼقممبرسوؼيمطؿو
ماٌؿقظيمم.اظطوئػيموعلوسدةػذه ماظصـودؼؼ ممبـوبي ماظؿـظقؿوت، مػذه مطوغً ظؼد

                                                                 
،مترعبيمحـػلمبـمسقلك،ماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب،ماجلزائرًاألؿةًواجملمؿععصطػكماالذرف:مم13

مص،م1983اىزائرم م.81،
ماهللمأبقماظؼودؿم:مربوضراتمؼبمتورؼخماىزائرمايدؼٌ،مـمبداؼيماإلحؿاللمـمش،و،ن،ت،مم14 دعد

مص،م1982اىزائرم م.49،
م.116،معرجعمدوبؼ،مص،ماؾـظامًادلاؾيغوصرماظدؼـمدعقدوغل:مم15
م.142،مغوصرماظدؼـمدعقدوغلم:مغػسماٌرجع،مصم16
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مايروبم ماظيتمأغفؽؿفو ماظدوظي معؼدور مؼب مؼؽـ ممل ماظيت ماألغشطي، معـ ظؽـرل
مصلطلؾفوم مظػؽيمخوصيمعـماظلؽون. معقجفي موأغفو مخوصي واظددوئسمتغطقؿفو.

ؾمػقؾيموعؽوغي،مؼبمأسنيماظلؽونمواظؼوئؿنيمسؾكمذمونماظدوظي.مصؽوغًمػذاماظعؿ
ماٌمدلوتممبـوبيم مػذه ماسؿؾور مميؽـ مو ماٌؿؾع. مواظرأي ماٌلؿقسي ماظؽؾؿي شلؿ
مبنيم ماظعالضوت، موبـوء مربط مؼب متلوػؿ مطوغً ماظيت ماالجؿؿوسقي، اظدسوعوت

مإظبماحملقط مظؾؿدؼـي،مواٌؿؿدة االجؿؿوسلممزبؿؾػماظػؽوتماالجؿؿوسقيماٌؽقغي
ماظرابطيم متؼقؼي مسؾك موطوغًمتعؿؾ مواظؾقادي، ماجملوورة ماظؼرى مؼب خورجفو،
مدوسدمسؾكمتقظدمذعقرماًصقصقيمواظؿؿقز،ماظذيمطونم اظدؼـقيمواظقرـقي،مممو

مميـؾماظراصدماظؼقيمٌؼووعيماظدخقؾمؼبمعطؾعمتورطبـومايدؼٌ.

طّقغـقامؼبممم1830جقؼؾقـيممم5بعدمدؼقطمعدؼـيماىزائـرمؼبمؼـدماظػرغلـقنيمؼبمممم
اظققمماٌقاظلمظالحؿاللممىـؿني،مىـيمايؽقعي:مومتؿؿــؾمعفوعفـومؼبمدرادـيمممم
إعؽوغقوتموضدراتماظؾؾـد،معــمعبقـعماىقاغـى،مومطـذاماحؿقوجوتـف،موعـدىمممممممم
عالئؿيماظؿـظقؿوتمواظـظؿماظيتمطوغًمعقجقدةمظؾقضعماىدؼـد.موطوغـًماٌفؿـيمممم

،موتلدلـًممبقجؾفـومػقـلةمممماألدودقيمشلذهماظؾفـيموضعمغقاةمظإلدارةماىدؼـدةم
أخرى،مسؾورةمسـمذبؾسمبؾدي،ممتضؿمممـؾنيمسـماشلقؽوتمواٌـظؿوتماشلوعـيمم

مم.17ؼبماٌدؼـي.مومطونمؼؿؽقنمأشؾىمأسضوئفو،معـمحضرمعدؼـيماىزائر

طؿومأغشلماظؼوئدماظعوممظؾقـؿؾـيمىـيمثوظــي،مطــؾػــفومبوىــقاغىماٌـوظـقــيمممممم
ؾؽـوتماألوضـوف.موطوغـًماظؾفــيماظؾؾدؼـيممممممواظدؼـقي،مومأوطـؾمإظقفـومتلـقرلمممؿممم

واًرلؼي،مهًمرئوديماظؾفـيماألوظبماظيتمػؿشؿفوموعوردًمهـًمشطوئفـو،ممم
م.18عومطوغًمترشىمؼبماظقصقلمإظقف

إنماظلرسيماظيتممتمبفومإبعودم%اظدايمحلني$مطرعزمظؾدوظـي،مودـرسيموضـعمممم
اظظروفمماظؾدائؾمعـماظـوحقيماظؿـظقؿقيمواظؿشرؼعقي،مطوغًمتقحلمطؾفومبؿفقؽي

،م1834جقؼؾقـيممم2اٌقاتقيمظالدؿقطون،موإغفوءمطقـونماظدوظـيماىزائرؼـي.مصػـلممممم
ــوتمممممم ـــماٌؼورع ــيمع ــومعؼورع ــو،مواسؿؾورػ ــرمبػرغل صــدرمعردــقممإيــوقماىزائ

                                                                 
م60،معرجعمدوبؼ،مص،محماضراتًيفًتارقخًاجلزائرًاحلدقثدعدماهللمابقماظؼودؿ:مم17
م.م27دعدماهللمأبقماظؼودؿ:مغػسماٌرجع،مص،مم18
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.مومػؽذامحذصًمدوظيماىزائرمطؽقونمدقودل،معـماظلـوحيماظدوظقـيممم19اظػرغلقي
مبشؽؾمرزلل.

ــدمظؾؿفؿؿــع،ممتمإصــدارمم ــقاغنيمممومظؿؽــرؼسماظقضــعماىدؼ ـــماظؼ تردــوغيمع
واظؿشرؼعوت،مإلظغوءماظؾـقيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمومحؿكم%اإلثـقي$م

،م20ظؾؿفؿؿـعماىزائـريمطؼـوغقنماألغــدصبقـو،مومضـوغقنمتؼلـقؿمأراضـلماظشــؿؾمممممم
صذلتىمسـممتطؾقؼمػذهماظؼقاغنيمسؾـكماألػـوظل،مذبوسـوتمومأوبؽـي،موتففـرلمممممم

لماحملؾـل،موتقضػـًمذبؿـؾماألغشـطيمممممضلري.مومسرصًماٌـدنمخـروجمرأسماٌـوممم
اظؿفورؼيموماظصـوسقيموايرصقيمطؾقي.مصلثرمذظـؽمسؾـكماظػؽـوتماظغـقـي،موجـردمممممم
اٌدنمعـمعقاردػوماألدودقي.مبقـؿـومصؿقـًماألبـقابمأعـومماٌلـؿقرـنيمواظؿفـورممممممم
األوروبقنيمواظقفقد.مومأزؼحمطؾمعــمحـوولماظقضـقفمؼبمرـرؼؼفؿمعــماألػـوظل،ممممممم

سل،مطوظؿـظقؿوتمايرصقـيمواظؿفورؼـيمواإلجؿؿوسقـيممممدقاءمبشؽؾمصرديمأومعبو
موشرلػو.

ومغؿقفيمػذهماظقضعقي،متػؽؽًماظؾـكماظؿقؿقيماظؿؼؾقدؼيمظؾؿدؼـيموربقطفـومم
اظػالحل،م%وماظيتمتراطؿًمسدلماٌراحؾماظؿورطبقيماٌكؿؾػي$مظقسمسؾكمأدـوسمم
تغوظىمحضوري،مومظؽـمسؾكمأدوسمتدعرلمعؼصقدمشلذهماظؾــك،مصؿــوضصمسـددمممم

اٌدنمواظضقاحلمعـماألػوظلمبشؽؾمطؾرل،موازدادمسددماألوروبقني.مومعــمممدؽون
أجؾمإضوعيماٌراصؼماظضرورؼيمظألوروبقني،مػدعًماٌراصؼمواظلوحوتمومايـوراتمم
وماألدقاقمومأدقارماٌدنماظيتمسلؾفومذبولمبـوءماٌدؼـيمواٌراصؼماألوروبقي.مطؿـومم

ـممحّقظًماٌمدلوتماظدؼـقيمواظقضػقـيمألشـراضمسلـؽممم .مرؼيمأومخدعوتقـيمظؾؿعؿـرؼ
م.21وزفرتمدقوديماظػصؾمبنيماألحقوءم%صرغلل،مسربل$

وجـقدمذبـؿؿعنيمممم1884 ومضدمالحـظماظؽوتـىمبقجـقال:مؼبمعدؼــيماىزائـرممممم
عؿـوضضني:مذبؿؿعمعـماألػوظلمؼلؽـمأطقاخومطويققاغوت،مومذبؿؿـعمأوروبـلممم

قظـق.موعؼفـكمممؼؼقؿمؼبمعؾوغلمطؾرلةمومغظقػي،موعراصؼمهؿؾمأزلوءمعـؾ:معطعؿمأب

                                                                 
م51،مص،ماحلرؽةًاؾوطـقةًاجلزءًاألولؿ:مدعدماهللمأبقماظؼودم19
م14معصطػكماالذرف:معرجعمدوبؼ،مص،م20
م251،معرجعمدوبؼ،مص،ماحلرؽةًاؾوطـقةدعدماهللمأبقماظؼودؿ:مم21
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،مومضدمطوغًمػذهمػلماظصقرةماظعوعيمظؽوصيماٌدنماىزائرؼـي،مم22اخلم…اظـفضي
ماظيتمادؿقظًمسؾقفوماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيمتؾوسو.مم

إنمأشؾىماظؽؿوبوتماٌقجفي،ماظيتمتؿؾعًمحرطقيمدرلماجملؿؿعماىزائـريمم
ــقيماظلــؾطوتممممم ــًمتـ ــذيمطوغ ــد،ماظ ــعماىدؼ ــوتماجملؿؿ ــرازمعرطؾ تعؿــدتمإب

ؼيموضعمأدلفمسؾكمأغؼوضماجملؿؿعماىزائريماألصؾل.مظؼـدمضلـؿؿفممماالدؿعؿور
ػذهماظؽؿوبوتمإظبمرقائػموذقعموسرضقوتمإلزفورمسدمماظؿداعٍماالجؿؿوسلمبـنيمم
زبؿؾػمعرطؾوتفموػـذام%ظقـقنمصـقؽس$مؼؼـقل:ممظؼـدمطـونماظلـؽونماىزائرؼـقنممممممممم

التمعـؼلؿقنمإظبمضؾوئؾموؼعقشقنمعـماظزراسيمومتربقـيماٌقاذـل،موطوغـًماٌؾـودمممم
اظؿفورؼيمبقـفؿموريمؼبماألدقاقماظرؼػقـيموماإلضؾقؿقـي.مومملمتؽــمتقجـدم ـيمممممم
سالضوتماضؿصودؼيموماجؿؿوسقيمحؼقؼي،مبنيمزبؿؾػمأجزاءماظؾالد.ممظؼدمطوغـًمم
اظؾغي،موأدـؾقبماٌعقشـيموماظؿؼوظقـد،مدبؿؾـػمبـوخؿالفماىؿوسـيماإلثـقـيمأومممممممم

مم23اإلضؾقؿ

ممـوممم24اىزائرؼـيمســدماالحـؿاللممممومػذامخالصومظؾرأيماظؼوئؾمبقجقدماألعي
ــوتمممم ؼلــفؾمسؿؾقــيمإســودةماظؿشــؽقؾمواظؾـــوء،محلــىمػــذهماظدرادــوتمواظؽؿوب
%اٌقجفي$.ماظـيتمتـووظـًماجملؿؿـعماىزائـريمؼبمتؾـؽماظػـذلةمومرطـزتمسؾـكممممممممم
اظذلطقؾـيماظؾشـرؼيماىدؼـدة،ماظـيتمأصـؾحمؼؿؽـقنمعـفـوماجملؿؿـع،مؼبماظقدــطممممممممم

مايضريموضلؿؿفمؼبمضقءمذظؽمإظب:م

ذبؿؿــعمحضـري:مؼؿؽــقنمعــمعلــؾؿنيمميؿفــقنماظؿفــورة،موؼؿؼـــقنمممممـمممم1
مزبؿؾػمايرفمواظقزوئػ،مومعـمبقـفؿماظعؾؿوءمورجولماظدؼـمواألثرؼوء.

ـممروئػيمؼفقدؼي:متؿعوركماظؿفورة،موزبؿؾػمصـقفماٌعـوعالتماٌوظقـي.مممممم2
ومممخوصيمومأنمػذهماىوظقيمطوغًمعؿقؽؿيمؼبماٌؾودالتماظؿفورؼيمواٌوظقيمضؾـؾم

مبعدماالحؿاللمبنيماىزائرموصرغلومرشؿمضّؾيمسددػو.

                                                                 
م.251دعدماهللمأبقماظؼودؿ:ماٌرجعماظلوبؼ،مص،مم22
،مترعبيمربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾيماٌعورف،مبرلوت،مدونماجلزائر،ًحمفًاالدمعؿارظققنمصقؽس:مم23
م.27لرؼخ،مص،مت

م.م28ظنيمصقؽس،مغػسماٌرجعمص،مم24
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ـماألوروبققن:ماظذؼـمدخؾقاممعـذماظققمماألولمظالحـؿالل،موجؾؾـقامععفـؿممممممم3
زبؿؾػماٌفـموايرف،مإظبمجوغـىممموردـيمأسؿـولماظؿفـورةموماٌـول.مومػؽـذاممممممم
بدأتمتظفرماىوظقوتماظيتمطوغقامؼمدلقنمشلـو،ممإلضوعـيماجملؿؿـعماىزائـريممممم

وماألعيماىزائرؼيماىدؼدة.مومالمؼؽؿؿؾمبـوءمػذاماجملؿؿعمؼبمغظرمػذهماىدؼدمأ
ــوظطقنيممممم ــوغقنيمواٌ ـــماظققغ ـــمجــوءمإظبمػــذهماألرضمع ــوت،مإالمبنضــوصيمع اظؽؿوب

.مومبعدمضرنمعـماظزعـمضولمعقرؼسمتـقرؼز/ماألعـنيماظعـوممممم25واألدؾونمواظػرغلقني
ـــيممم ــيمآم1939ظؾقــزبماظشــققسلماظػرغلــلمد ــيمجزائرؼ ــذةمؼبم:مأنم ــيمأع خ
م.26اظؿؽقن،معـماغصفورمأجـوسمزبؿؾػي

رشؿمأغـومغعؾؿمأنماظقضعماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمواظـؼوؼبمظؾؿدنماىزائرؼي،م
.م1834اغؼؾىماغؼالبومجذرؼو،مبعدمإيـوقماىزائـرمبػرغلـو،ممبقجـىمعردـقممممممم

بقـؿومالمتؿقدثمػذهماظؽؿوبوت،مسـماجملؿؿعماظرؼػلمواظؼرويمواظؾدوي،ماظذيم
معؼووعيمورصضمظؾقاضعماالدؿقطوغل.بؼلمؼبمحوظيم

:مأنم"طؾــقن"م1892حؽقعــيماىزائــرمدـــيم/مؼبمطؿوبــفملمصــرليؼؼـقلمجــقم
صقؿومطبصماظلقودـيماظـيتمؼـؾغـلمممم،ماىزائرمالمغعـرمسـدػؿمسؾكمغظرؼوتمسوعي

اتؾوسفوماووهماألػوظل.م"صفؿمالمؼؿصقرونمإزاءمثالثيمعالؼـنيمعــماألػـوظلمشـرلممممم
مـموػؿمالمؼػؽرونم دونمذؽمؼبمربؼفـؿمعــماظقجـقدمومالمدصعفـؿممممممدقوديماظضغط.

م.مم27إظبماظصقراء"

ظذظؽمصشؾًمطؾمربووظيممظؾؿلوواةمؼبماىؾوؼي،مسـمررؼؼمحـذفماظضـرائىممم
 leواٌلـوواةماٌدغقـيمحبـذفمضـوغقنماألػـوظلممممم.مLes impôts Arabesاظعربقـيمم

cade de L’indigénatــدخقلمؼبمممم ــوئؼماألدودــل،مظؾ ــؾماظع ــونمميـ ــذيمط ،ماظ
ــوتمتعوضدؼــم ــوظلمٌقاجفــيمزــروصفؿماالضؿصــودؼيممممسالض ــنيماألػ ــي،مب يمأومتعووغق

واالجؿؿوسقـي،ماظـيتمتقظـدتمســماظقضـعماىدؼـدماٌػـروضمسؾـقفؿ.مواٌلـوواةمممممممممم
ماظـؼوصقيمبـشرماظؿعؾقؿمبنيماألػوظل،مظؿقلنيمأوضوسفؿماٌعرصقيمواظعؾؿقي.

                                                                 
م.32غػسماٌرجع،مص،مم25
م م.26غػسماٌرجع،مص،مم26
،مترعبيمإػرقؼقاًاؾشؿاؾقةًتيري،ًاؾؼوؿقاتًاإلدالؿقةًًوًاؾيقادةًاؾػرـيقةذورلماغدريمجقظقون:مم27

مظؾـشر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشر ماظؿقغلقي ماظدار موآخرون، ماظطقىمٌفرلي، مو مدؾقؿ واظؿقزؼع،مماٌـفل
مص،م1976تقغسم م43،
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مطبصمذراءم مصقؿو ماظػرغلقي، ماظؿشرؼعوت متطؾقؼ مسؾك ماٌعؿر، مسؿؾ بقـؿو
م ماألعالك مضقاغني مبف مجوءت ماظذي مم1873اٌشوسي، موطقنم188728ـ مبؾ ،

تـظقؿوتمعفـقيمتداصعمسؾكماٌصوحلماًوصيماظيتمجوءمعـمأجؾفوماٌعؿرونمإظبم
متوبعيم مطوغً ماظيت مواٌمدلوت ماألرض، مابؿزاز معـ مؼؿؿؽـقا محؿك اىزائر،
مملم مواظؿصرصوت، ماٌقاضػ موػذه مواظـؼوصقي. مواالجؿؿوسقي ماظقضػقي، ظؾؿـظقؿوت

مصؽؾمتذل ماٌلدووؼي. ماظؾعض،مٌقاجفيمزروصفؿ مبعضفؿ معـ مؼؿؼربقن ماألػوظل ك
تؼوربمظؿؽقؼـموتلدقسمتـظقؿوتماجؿؿوسقيمأوماضؿصودؼي،مأومثؼوصقيمتعؾقؿقي،م
متـؿقيمعومطونمعقجقدامعـفو،مطونمؼعؿدلمؼبمعـظقرماظـظومماالدؿعؿوري،مغقعم أو

مممعـماٌؼووعيموخروجمسـماظؼقاغني!.

ًـاءًاالحمالل:واؼعًاؾمـظقؿاتًأث

ماىزائريمسرفمتـظقؿوتمعفـقيم ماجملؿؿع مأن ماظؿورؼخ مدفؾًمطؿى ظؼد
مايضري،موػلم وصـقي مدوػؿًمؼبمإدارةمذمونماٌدؼـيموربقطفو وعبعقوت،

مواسؿدلتفوم ماظؿـظقؿوت، مشلذه ماظالحؼي ماٌراحؾ مؼب مبعد مصقؿو مأسطقً صػي
ماظدرادوتمايدؼـيمسؾكمأغفومزوػرةمعدؼـقي.م

اظؿـظقؿوت،مذاتماظطوبعماًوص،مؼبماظعشرؼيماألوظبمعــمموظؼدماخؿػًمػذهم
ادؿعؿورماىزائرمودطماألػوظل.مبقـؿومزفرتمؼبماٌقدانماظػالحلممودطماٌعؿـرؼـمم

.مموبعدمدؿقنمدـيمعـمػذاماظؿورؼخ،مزفرماظؼوغقنماٌعروفمبؼـوغقنمم184029دـيم
عؿرة،مؼبمصرغلو.مومرؾؼمغصمػذاماظؼوغقنممؼبماىزائـرماٌلـؿممم1901أولمجقؼؾقيم

إظبمجوغىمذبؿقسيمعـماظـصقص،مماظيتمتؿـوولممزبؿؾـػمجقاغـىماظـشـوروتمممم
اٌفـقيمواظـؼوبقي،موماإلتـقيمواالجؿؿوسقي،مواالضؿصودؼي،مواظـؼوصقي،مواظرؼوضقيم

جقؼؾقـيممم17،مواظؼوغقنماٌـمرخمؼبمم1902دؼلؿدلمم4 وشرلػو،مطوظؼوغقنماٌمرخمؼب
م.مم1904جقؼؾقيمم7اظؼوغقنماٌمرخمؼبم ،مو1903

ؼبممةواظبمجوغىمػذهماظؼقاغني،مػـوكمذبؿقسيمعـماٌرادقؿماظؿـػقذؼيماظصـودرم
ــوت،ممم غػــسماظػــذلةمعـــماجــؾماظؿكصــقصمواظؿعؿــقؿم%داخــؾمصرغلــو،مواحملؿق

                                                                 
مم44غػسماٌرجعممص،مم28

29
 HACHI Omar . Les Associations déclarées  in/  Les  Cahiers du  CREAD.  n° 

53. 3éme trimestre 2000. P. 59. 
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واٌلؿعؿرات$موسؾكمضقءمذظؽ،مميؽـمتصــقػماىؿعقـوتماظـيتمأغشـؽًمسؾـكمممممم
ـفـوممعلؿقىمسؿوظيماىزائرماظيتمتقجدمبفومماٌدؼــيمماظـيتموضـعمسؾقفـوموبـدأمعممممم

االحـؿالل،موهؿـؾمادــؿماظؾؾـد.موعـــمخـاللمأرذـقػفوماظــذيمالمؼـزالمذــوػدامممممممم
.موػــقمعــومتظفــرهماىــداولمم1962مـممم1900وحوصظـومظألثــر،مومػــذامعـــمدـــيممم

ماظؿوظقي:

 .1962ـمم1900رؾقعيماظؿـظقؿوتمعـ:م :ممغقسقيمو1جدولمرضؿم

 غقسقيماظـشوط اظعدد اظـلؾي
 تـظقؿمظفمروبعمإداريمـمدقودل 268 6.82
 تـظقؿوتماضؿصودؼيم 167 ممم4.26

 تـظقؿوتماجؿؿوسقيم 1572 40.06
 تـظقؿوتمثؼوصقيم 778 مم19.83
 تـظقؿوتمرؼوضقيم 999 مم25.46
 تـظقؿوتمدؼـقيموصؾلػقي 140 3.57
 اجملؿـــــقع 3924 100

 Omar HACHI، Les Associations déclarées، Revue du CREAD، n°53، 3ème trimestreم:اٌصدر

2000، p. 61.م
مدبصم مو مإداري، مروبع مهؿؾ متـظقؿوت مػـوك مأن ماىدول معـ ؼالحظ
ماجملؿؿعم مذوطؾي مسؾك مغػلفو متـظقؿ مسؾك متعؿؾ ماظيت ماألوروبقي، اظؿفؿعوت
ماظلؾقطوتمم مذبؿؾ مو ماظدؼـقي، مواٌذاػى ماظطقائػ مطبص مصقؿو األوروبل،

ماٌمدلوتماظؿؾشرل مبفو.موميؽـمأنمغدرجمهؿفو ماٌرتؾطي ؼي،ماظيتماالحؿػوظقي
ماظؿـظقؿوتم مبؼقي مأعو موتقجقففو. ماإلدارة ممبقاصؼي مغشورفو، ممتورس طوغً
معـمأجؾمتقصرلم مإظبماىوظقوتماظقاصدة مطؾقي معقجفي مصؽوغًمأغشطؿفو األخرى
مبقـفو،م ماظعالضوت موربط مواظذلصقف مواظدرادي مواظصقي م مواظلؽـ ماظعؿؾ ذروط

مظؾؿقوص مجفقدػو موتقحقد مأجؾف، معـ مجوءت ماظذي ماشلدف مسؾكموإزفور ظي
ماظؼقاغنيماظؿؿققزؼي،مبنيماألػوظلمواألوروبقني. مشلو ومماالعؿقوزاتماظيتموصرتفو

اىدولماٌقاظلمؼؾّقـمطقػقيماغؿشورمػذهماظؿـظقؿوتمؼبماجملؿؿع.
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 :ماغؿشورماظؿـظقؿوتمودطماٌعؿرؼـمواألػوظلمظـػسماظػذلة2جدولمرضؿم

 تقزعماظؿـظقؿوت اظعـــدد اظـلــؾي
 قؿوتمخوصيمبوظػرغلقنيتـظم 3481 88.39
 تـظقؿوتمخوصيمبوألػوظلم 336 8.53
 تـظقؿوتمخوصيمبوظقفقدم 40 1.02
 تم/مععؿرؼـمشرلمصرغلقنيم 81 2.06
 اجملؿـــــــقع 3938 100

 Omar HACHI Les Associations déclarées Revue du CREAD n°53 3ème trimestreاٌصدر:

2000 p. 61.

لمأنماشؾـــىماظؿـظقؿــوت،معؼوعـــيمبــنيماظػرغلـــقنيمممؼالحــظمعــــماىــدومم
وظصويفؿ،موإذامأضػـومإظقفؿماظؿـظقؿـوتماٌرتؾطـيمبـوٌعؿرؼـماألوروبـقني،معــمممممم
شرلماظػرغلقنيمواظقفقدمبوسؿؾورػؿمصرغلقنيمبـوظؿفـس،مصـننماظـلـؾيممتصـؾمإظبممممم

ــؾمممم#.مم91.47 ــيتممتـ ــوظلمواظ ــيمظألػ ــؾيماٌؿؾؼق ــوماظـل ــذهممم#م8.53أع ــىمػ صلشؾ
اظػـين!.مطؿـومأنمػـذهماظؿـظقؿـوت،مملممممم عؼوعيمؼبماجملولماظرؼوضلمواظؿـظقؿوتم

تمدسمظردماظػؼرمواىفؾ،موترضقيماٌلؿقىماالضؿصـوديمواالجؿؿـوسلمواظػؽـريمممم
ظؾػؽوتماحملروعي،مبؾمطوغًمعقجفيمإظبمذرائحماجؿؿوسقيمخوصـيمسؿـؾماٌعؿـرمممم

م.سؾكمادؿعؿوشلومًدعيمعصويف

رشؿمأغفومععؿؿدةمظدىم%اٌصـوحلمممومػـوكمتـظقؿوتمشرلمعصـػيموشرلمعـلقبي
عبعقــي،مومظؽـــمميؽــــومم1062اٌكؿصــيمؼبمسؿوظــيماىزائــر$مومؼؾؾــغمســددػومم

اظؼقل،مأنمػذهماظؿـظقؿوتماظيتمملمتصـػفو،ماظلؾطوتماالدؿعؿورؼي،معومػـلمإالمم
ـم ألغـفمعــمشـرلماٌعؼـقلمأنمتلـؽًمممممم.30تـظقؿوتمعؿطرصي،مأومتـظقؿوتماٌؾشـرؼ

ظقمملمتؽـمأسؿوشلومعـمصؿقؿماظعؿـؾماالدـؿقطوغل،مممماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيمسـفو،
ماظذيمطونمصبريمغشورفمؼبماًػوء.

                                                                 
30
احلرؽـاتًاجلؿعوقـةًواحلرؽـةًاالجمؿاعقـة:ًعالؼـةًاؾدوؾـةًواجملمؿـعًيفًتـارقخًًًًًًًًًروغلمشوظقلـق:مم 

:مربؿدمداودموربؿدمشوٍمؼب/اغلوغقوت،متصدرمســمعرطـزماظؾقـٌمؼبماألغـروبقظقجقـيمممممترعبيمادلغرب
مص،م1999م،2/م3،معويمـمأوت،مذبؾدم8ماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،مسدد م.مم9،
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ومؼالحظمأنمػذهماظؿـظقؿوت،مطوغًمتزدادموتؿدسؿمؼبمحوظـيماظـؿـقمواظرخـوءمممم
االجؿؿوسلمواالضؿصوديمودـطماٌلـؿقرـني،موتــؽؿشموؼؿــوضصمغشـورفومأثــوءممممممم

مازدؼـودمسـددػومخوصـيممممايروب.مأعومودطماألػوظلمصؽونمظؾقؼظيماظقرـقيمدورمؼب
.موػـذهماظلــيمتصــودفممم1930اىؿعقـوتماإلدـالعقي،موػــذامابؿـداءمعــمدـــيممممم

أصدرتم اظذطرىماٌؽقؼيمظالحؿالل،مواظيتماحؿػؾًمصقفومصرغلومأميوماحؿػول،مو
ــقان:مم ــومبوٌـودــؾيمهــًمسـ  Le Centenaire De La Colonisationطؿوب

Algérienne 1830/ 1930 Edition d’ Algerصـػقيممم792سؾـكممم.مضبؿـقيم
إذمؼؼـقلمؼبماٌؼدعـي:مإنمأػؿقـيممممم Charle Agelوضـدممظـفممم $م27x 39عؼقـوسم%م

ػذاماظعؿؾمالمتؼوس،مصػلماظذطرىماٌؽقؼيمالحؿاللماىزائر،مغـرىمأنمعقارـقــوممم
ؼعرصقنمذقؽومســمعلـؿعؿراتفؿمؼبمسلـولمإصرؼؼقـو،مظـذامصبـىمأنممممممم ؼبمصرغلو،مال

مورماألوروبلمؼبماٌلؿؼؾؾ.مؼعؾؿقامأػؿقيمسلولمإصرؼؼقو،مبوظـلؾيمظؾد

وعـمأجؾمععرصيمتـلثرلمػـذهماظؿـظقؿـوتمودـطماجملؿؿـع،مغلـؿعرضمحفـؿمممممممم
ماظلؽونمعـماألػوظلمواألوروبقنيمومغلؾيماٌعؿرؼـمإظبماألػوظل.م

:ماظلـقاتماظيتمجـرىمصقفـومإحصـوءماظلـؽون،ممأومتؼـدؼرػؿمممممم3رضؿمم جدول
م.1954مـم1830دـيمموػذامعومبني

 اظلـــي 32اىزائرؼـقن 31بقــقناألورو غلؾيماألوروبقني

    1830 ــ 5000 ــ

 1840 ــ 120000 ــ

 1856 2307300 ــ ــ

 1858 ــ 181000 ــ

8.05 220000 2732100 1866 

13.12 279000 2125100 1872 

                                                                 
31

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

عبيمبقبؽرمرحول،ماظدؼقانماظقرينمظؾـشرموماظؿقزؼع،مدونمتلرؼخ،م،مترؾقلًاالدمعؿارمصرحوتمسؾوس:
م.96م،95ص،م

مم32 مبقحقش: ًادلفاجرونًيفًػرـياسؿور ،م1975،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،ماؾعؿال
م95ص، ممم.96،
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13.01   344000 2642900 1876 

 1881 2842500 ــ ــ

 1886 2287200 ــ ــ

15.44   584008 3781100 1896 

15.40   630000 4089200 1901 

15.86   752000 4740500 1911 

16.71   823000 4923200 1921 

16.53   924000 5588300 1931 

 1936 6201100 ــ ــ

12.68   974000 7679100 1948 

12.33   1042000 8449300 1954   

موعش$اٌصدر:مجدولمعرطىم%أغظرممبـمأذـفق،مسؿورمبقحقش،مصرحوتمسؾوس/ماشل

ومعـمخاللماىدولمميؽـمإجراءمعؼورغيمبلقطي،مبنيمازدؼودمسددماظلؽونم
مازدؼودمسددماٌلؿقرـنيماألوروبقنيمعـم ماألػوظلمو مصنذام1954إظبمم1830عـ .

طونمسددماألػوظلمؼؿزاؼدمسـمررؼؼماظؿقاظدماظطؾقعل،مصننمسددماألوروبقنيمطونم
م ماىزائر مإظب ماٌـظؿي موبوشلفرة مبوظؿقاظد، مضورؾي.مؼؿزاؼد مأوروبو مبؾدان عـ

مبوإلضوصيمإظبماظرسوؼيماظصققيم

ماظػذلة،مصػلمدـيم طوغًمغلؾيموصقوتمم1953ظألعقعيمواظطػقظيمخاللمػذه
م.33ؼبماألظػ"م181ؼبماألظػ"مومودطماألػوظلم"م46األرػولمبنيماألوروبقني"م

مضوغقنم مدـيمصدور مأخذغو مصننمغلؾيماألوروبقنيمم1901وإذا طلـيمضقوسم"
ماألػوظ مإظب متؿفووز متؽـ ممل م#15.40ل ماظـلؾيمبدأتم. مأنمػذه مغالحظ مظؽــو و

ومػلماظلـيماظيتمتؾًماظذطرىم#م16.53إظبمم1931تؿزاؼدمإظبمأنموصؾًمدـيم
ماظؿـظقؿم ماظلـيماظيتمبدأتمحرطقي مأؼضو مو مبوالحؿالل. اٌؽقؼيمالحؿػولمصرغلو

ماظقرين،مخورجمغطوقماظؿقجقفم"اظؽقظقغقوظل"م اظذيمودطماألػوظلمتلخذمبعدػو
 مطونمعرطزامحقلم%اىؿعقوتماظرؼوضقيمواظػـقي،مبوظـلؾيمظألػوظل$.

                                                                 
،مترعبي:مربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾـيماٌعـورف،مبـرلوت،مدونمممماجلزائرًحمفًاالدمعؿارظققنمصقؽس:مم33

م.19م،مص،تلرؼخ
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متؽقؼـم معو مو ماظغزو، مأػداف مضؿـ مطوغً ماالدؿقطون مدقودي مأن ؼالحظ
إالمربووظيمظؾؿعرفمأطـرمسؾكماظظروفمم1833اظؾفـيماإلصرؼؼقيمظؾؿقؼقؼمدـيم

لؽونماظيتمصبىمتقصرػومالدؿؼؾولماٌعؿرؼـ،مأطـرمعـفوماظؿعرفمسؾكمأحقالماظ
وعوميؼفؿمعـمعظوملمجراءماالحؿالل.مومأولمغؿقفيمصدرتمسـماظؿؼرؼرماظذيم

مبػرغلومدـيم معردقممإيوقماىزائر ماظؾفـي،مػقمصدور .مومثوغلم1834أسدتف
مظؾشمونماٌدغقيمواظعلؽرؼي،ماظذيمطوغًمذموغفم مسوم مػلمتعقنيمحوطؿ غؿقفي

موتفقؽي ماٌعؿرؼـ مادؿؼؾول مسؿؾقي مبؿـظقؿ معرتؾطي ماإلدارؼيمماٌدغقي، اظظروف
واألعـقي،مٌؿورديماألغشطيماظيتمضدعقامعـمأجؾفو.مأعوماٌفومماظعلؽرؼيمصؽوغًم
عقجفيمظإلبودةمواظؼؿؾمواظؿدعرل،مودقؼمطؾمعؼووعيمأومثقرةمأوممتردمواالدؿقالءمم

مسؾكماألراضلموػلماٌفؿيماألدودقيمظؾفقش.

مإذمغالحظمأنمسددماٌعؿرؼـمبدأمؼؿـوضصمبػعؾمثقرةماظؿقر ،مإاّلم1954ؼرمو
موغشوروم مأػؿقي مازدادت ماجؿؿوسقي، ماٌلؿوة ماًوصي ماظؿـظقؿوت مبعض أن
وتداخؾًمعفوعفومععماٌراطزماالجؿؿوسقي،ماظيتمأوجدتفوماظلؾطوتماالدؿعؿورؼيم

مظؿـػقذمدقودؿفو،ماووهماألػوظلمطكخرمعومبؼلمشلومعـمودوئؾماظذلشقى!.م

مظؾشؾ ماظيتمطوغًمعقجفي ماٌراطز مأصؾقًمػذه وبمواظطػقظيموتؽقؼـموظؼد
مأررماظؿـظقؿوتماظشؾوغقيمبعدماالدؿؼاللممتوبعيمظقزارةماظشؾقؾيمواظرؼوضي.

 ًًواؼعًاؾمـظقؿاتًبعدًاالدمؼالل

مأغشطؿفوم مبؼقً مظذظؽ مأػؿقي، مأؼي مشلو متعطك مصؾؿ ماالدؿؼالل، مبعد أعو
ماشلوعشقي.مألنماظدوظيمؼبمتؾؽماظػذلة،مطوغًم مؼبماألسؿولماظـوغقؼيمو ربصقرة

ذبوالتماظعؿؾماالجؿؿوسلموماالضؿصوديمموماظـؼوؼبمومشرله،معدذبيمؼبممترىمأن
مرؾقعيماظـظومماظلقودـلمغػلف.

سؾكمإحداثمتـظقؿوتمعؿشؾعيمبلصؽورهموظقم ظؼدمسؿؾماظـظوممومعـذماظؾداؼي،
مععورضمعـم معـوصسمأو مطؾ مأبعد مو ماٌطقع، ماظشرؼؽ ممبفوم مطؾػفو مو زوػرؼو،

مرادماجملؿؿع.مممورديمأيمغشوطمؼؼربـفمعـمسوعيمأص
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مآغذاك،مأنماجملؿؿعمعمررامومعفقؽال،مومالمميؽـفمأنمطبرجم مطونمؼظفر و
سـماألررمايزبقـيم%اظيتمهقظًمإظبمػقؽؾمبالمروح$مغؿقفيماظؿؾؾدماظلقودل،م

م.1988أطؿقبرمم05اظذيمأغفكموجقده،موموضعمذفودةموصوتفمبلحداثم

م مبدتمدـي متـظقؿوتمم1989ظذظؽ مذبول مؼب اجملؿؿعم%طوطؿشوفمسظـقؿ$
ماجؿؿوسقـيمذاتمدرسيمؼبم مزوػرة ماىزائري، مؼعرفماجملؿؿع مصؾؿ ايدؼٌ.
مطـوصيم مؼب مزاد معو مظعؾ مو ماىؿعقوت. متؽقؼـ مزوػرة معـؾ ماظؽؿ، مو االغؿشور
مععـقؼوم مو معودؼو متشفقعفو مو مشلو، ماظرزلل ماًطوب متؾين مػق اظظوػـرة
مرؿقحوتفوم مؼب مصوضً معبعقؼي، متـظقؿوت مصظفرت مجدؼد. معـ الحؿقائفو

مرروحوتفوماألحزابماظلقودقـي.و

ومعـمأجؾماظؿعؾرلمسـمحلـماظـقي،موماظرشؾيمؼبمدسؿمومترضقيمضدرةماألداءم
مطّؾػًم مضوعًماظدوظيمبرصدمعؾوظغمعوظقـيمػوعي،مو ماىؿعقوت، مشلذه واظؿـظقؿ
أجفزةمإدارؼـيمسدؼـدةمظإلذرافمسؾلمتقزؼعفو.مومٌعرصيمعدىمصعوظقـيمومنوسيم

مسقـ مأخذغو ماظعؿؾقي، م%ػذه معـ معؽقغي مضدعًمعشورؼـعمم58ي م مورـقي$ عبعقي
ظعؼقدمبراعٍمعـمأجؾمرؾىماظؿؿقؼؾ،مظؿـػقذمأػداصفوماظيتمتدخؾمضؿـمأػدافم

مم.1994/1999اظقزارةماٌؽّؾػـيمبوظشؾقؾيمواظرؼوضيمظلــقاتمم

ًً.ةوضعقةًاحلاؾقةًؾؾمـظقؿـاتًاؾشلاـقاؾ

ماىؿع مسـ ماظؿـظقؿ مغوحقي معـ ماظشؾوغقي ماىؿعقوت مدبؿؾػ قوتماظيتمال
ماالضؿصودؼيموشرلػو،مصؽؾمم مو ماالجؿؿوسقي مبويقوة ماٌرتؾطي ماٌقودؼـ تمدسمؼب

مرضؿ: ماظؼوغقن متؽقغًممبؼؿضك مم31ـم90ماظؿـظقؿوت مؼب .م04/12/1990اٌمرخ
مظؽـم مو متؿعرضمظؾقؾ. مال محؿك مطقػًمغػلفو ماظؿورؼخ مػذا متؽقغًمضؾؾ وعـ

معقـد مػل: مإظقفو ماإلذورة مميؽـ ماظيت ماظقحقدة ماظـشـوط،ماًصقصقي ان
مواظؿؿـقؼؾ.

ًـًؿقدانًاؾـشـاط1ًً
ماىؿعقوتمعقضقعماظدرادي،معرّطزمسؾكمصؽيم مػذه مغشوط معقدان مأن ؼالحظ
ماػؿؿوعوت،مطوظذلصقفماظذلبقي،ماٌرتؾطمبــؿؿورديم معـ مبفو مؼرتؾط اظشؾوبموعو
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ماٌرتؾطمممبكؿؾػمذبوالتماظشؾوبمطوظدراديمم ماإلسالم اشلقاؼــوتماٌكؿؾػي،مو
ماخل.م…وماظلػرمواظرؼوضي اظشغؾموماظؿؿفنيمو

ومطذام إظبمجوغىماظـشوروتماٌرتؾطـيمبوآلظقيماىدؼدةمؼبمعقدانماٌعؾقعوتقي،
ماإلسدادماالجؿؿوسلمظؾشؾوبمعـمأجؾماٌلوػؿيمؼبمبـوءماجملؿؿعماٌدغل.

ماظذلطقؾيم مإظب مؼعقد ماظشؾوب، معقدان مؼب ماىؿعقوتل ماظعؿؾ محؼؾ ماتلوع إن
ظـلؾيماظعوظقيماظيتمتشؽؾفومػذهماظػؽي،مومادؿعؿوشلوماظؾشرؼيممظؾؿفؿؿع،مومإظبما

ماىؿوسوتم مزبؿؾػ مررف معـ معلؿؼؾؾل مطرػون ماظلقودل ماًطوب ؼب
اظلقودقي،مومحؿكمخورجمػذاماإلرور.ماألعرماظذيمجعؾفومععدلامدفالمومبطوضيم
ماعؿقوزمظؽـرلمعـماألرراف،ماظيتمتطؿحمؼبمايصقلمسؾكمعـوصىمسؾقوم مو عرور

ندمؼبمطـرلمعـماألحقون،مأػدافمبعضماظؿـظقؿوت،مالمموغػقذمدقودل.مظذظؽ
مترتؾطممبقدانمأغشطيماظشؾوبمإاّلمعـمخاللماظؿلؿقـي.م

مػذهم مصػي مهدؼد مؼب مإذؽوال ماٌـففقي ماظـوحقي معـ مؼطرح معو مػذا و
مسؿؾقوم مػدصو ماظشؾوغقي ماألغشطي مذبول معـ متؿكذ مصعال مطوغً مإن اىؿعقوت،

م%ظالبؿ مظقسمذبردمذعور ماٌلووعي$مميؽـمهؼقؼف،مو مو ماظؿؿظفر مواظضغطمو زاز
مظؾقصقلمسؾكماٌـوصعماٌودؼي،مماظيتمتؿعورضمععمأػدافمػذهماظؿـظقؿوت.م

إنمػذاماظقضعمؼؾغلماظصػيماظؼوغقغقيمظقجقدماظؿـظقؿمؼبمحدمذاتف،مومضراءةم
مسؾ ماظؿـظقؿوت م مػذه مظؿصـقػ معؿلغقي مشلو، ماىفوتماٌعؿدة معلؿقى ؼؾنيمك

فومعؿقاجدمسؾكمعلؿقىمػقؽؿقــ،مومعصـػمؼبماوجفماالخؿالفموطقػمأنمبعض
مايوظيموعؾم مػذه مو ماألػدافمواحـدة. مو ماظؿلؿقي مبقـؿو ذبوظنيمزبؿؾػني،
ماظؼقومم مسـد ماظضرورؼي ماٌعؾقعوت متؼدؼؿ مؼب ماٌلوػؿي مسـ مهفؿ اظؿـظقؿوت
متؽؿػلمبؿؼدؼؿماٌعؾقعوتماظشػقؼيموماظؿدلؼرؼيمحؿكمالم بوظدرادوتماٌقداغقي،مو

مإذورةم/اٌودةمتؽشػمسـماىف مرشؿ اٌمرخمم31ـ90م/معـماظؼوغقن18وتماٌؿقظي.
م.1990دؼلؿدلمم4ؼبم

مبعددم ماٌؿعؾؼي ماٌعؾقعوت مطؾ متؼدؼؿ ماىؿعقوت مسؾك م"صبى متؼقل: إذ
مإظبم معـؿظؿي مبصػي ماٌوظل موضعفو مو مأعقاشلو معصودر مطـذا مو مصقفو، اٌـكررني
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مضبددػو ماظيت مظؾؽقػقوت موصؼو ماٌكؿصي ماظعؿقعقي ماظماظلؾطي مرشؿمؿـظقؿ". و
،مصننماألجفزةماٌؽّؾػيمالمزاظًمتؿصورعمحقلماىفيماظيتمشلوم18صراحيماٌودةم

مالمؼؿقصرمحؿكماظققممدفؾم موحلىمسؾؿـو ماظؿـظقؿوت. مػذه معع ماظؿعوعؾ حؼ
ورينمضبددمبدضيمسددػوموعقودؼــمأغشطؿفوموماشلقؽوتماظيتمترسوػو،مألنمذظؽمم

ماىؿعقوتماظيتمتؿقصؾمس مععرصي مسؾك ؾكماظؿؿقؼؾمعـمسّدةمجفوت،مؼلوسد
بقـؿومالمهصؾمشرلػومسؾكمأؼيمعلوسدة.م

ًـًاؾمؿـوقل:2ً

م% معـماظؼوغقنمرضؿم30ظؼدمغصًماٌودة أنمم04/12/1990اٌمرخمؼبمم31ـم$90
مايؼمؼبماظدسؿماٌوظلمػلماىؿعقوتماظيتمتؼدرماىفوتم اىؿعقوتماظيتمشلو

مهدؼ مأن مإال ماظعوعي، ماٌصؾقي مدبدم مأغفو مؼؾؼكماٌلموظي ماظعوعي ماٌصؾقي د
ماظعوعيمعـمررفممػذهماىفوت،مومػقم معرتؾطمبؿػلرلمععـكماٌصؾقي غليبمو
متعددم معع ماظعوعي، ماٌصؾقي مهدؼد معؼـوؼقس مؼب مطؾرلا مإذؽوال مأحدث عو
االغؿؿوءاتماظلقودقي،مٌـمشلؿمحؼماٌـحموماٌـع.مومعومؼمطدمذظؽمػقمأنموزارةم

دورمضوغقنماىؿعقوتمسؿدتمإظبمغشرماظشؾوبموماظرؼوضيمبعدمدؿيمأذفرمعـمص
معـماظدسؿم مظؾفؿعقوتماظيتمترشىمؼبماالدؿػودة ماظصقػماظقرـقي بالشوتمؼب

م مؼقم ماٌلوء مجرؼدة مخالل معـ ماظشؾوب معقدان مؼب موتـشط م28/29اٌوظل،

مHorizonمومجرؼدةم06/1991/ م$.30/06/1991ؼقم

خؾمومبوإلضوصيمإظبمذظؽموضعًمربدداتمسؿؾقيميصـرماألغشـطيماظـيتمتـدمممم
 Contratضـؿـمبرغــوعٍماظـقزارةمؼبمذــؽؾم%سؼـدممنــقذجلممظدلغـوعٍماظـشــوطمممممم

Programmeمظؽـؾمعـــمؼرشـىمؼبماظــدسؿ،مومأصــدرتممعؼـرراموزارؼــومضبؿــؾممممم$
،مإظبمجوغـىمإصـدارمضـرارموزاريمضبؿـؾممممم1994جـوغػلممم05$معمرخمؼبم1رضؿ:م%
متعقــممبؼؿضوهمىـيمعرطزؼيممظدرادـيماٌؾػـوتممم،5/03/1996عمرخمؼبمم15مرضؿ:

اٌؼدعيمعـمررفماىؿعقوتماظراشؾيمؼبماالدؿػودةمعـماظدسؿماٌوظل.مومعـمخـاللمم
ارالسـومسؾكمأشؾىماحملوضرمماظيتمصـدرتمســمػـذهماظؾفــيمخـاللمدــقاتممممممم
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ــومممم1994م/1993 ـــيمم9،م7،م6،م5،م4ومتؿضــؿـمأرض ،م13،م11،م10.موم1993ظل

مادؿـؿفـوماٌالحظوتماظؿوظقي:م1994ظلـيممم15،م14

صـذلةمزعـقـيمعؼؾقظـيم%سؿؾقـو$مسؾـكمصـدورماظؼـوغقنماًـوصمممممممممم$ممرشؿمعـرورم1
بنغشوءماىؿعقوت،مإالمأنمأشؾؾفو،مأومسؾكماألصح،معـمدخؾـًمحؼـؾماٌؿوردـيمممم

 اٌقداغقـيممصنغفو%بؼقًمومالزاظً$موفؾمإجراءاتماظؿؿقؼؾ.

ــصمممممم2 ــرلمإظبمغؼ ــرمتش ــؼماحملوض ــيمؼبمعالح ــوتماٌدوغ ــىماٌالحظ $مإنمأشؾ
ؾػوتماٌؼدعـيمظؾدرادـي،محؿـكمومإنمطـونمغشـوطمػـذهممممممماٌعؾقعوتماظضرورؼيمؼبماٌ

ماىؿعقوتمؼدخؾمضؿـماخؿصوصماظقزارةماٌعـقي.
مبنيم3 م%األضؾ$ مسؾك ماٌرحؾي مػذه مؼب متػرق متؽـ ممل ماىؿعقوت مبعض $

مصؼدم ماظقرـقي؛ مظؾفؿعقوت ماٌؿقظي مو ماحملؾقي، مظؾفؿعقوت ماٌؿقظي اىفوت
ماىؿعق مبعض مسؾك مسؾقفو مارؾعـو ماظيت ماحملوضر ماحملؾقي،مأجوبً وت

مووجفؿفـومإظبماىفيماظيتمبنعؽوغفوماظؿؿقؼؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.
$ممبعضمرؾؾوتماظـدسؿماٌـوظلممضـدعًمعــمرـرفممعمدلـوتمذاتمرـوبعمممممممم4

ًمورجـيممبــوبممؼـم$مومبعـضماٌـدارسماألدودـقيم%عدردـيمآممممCERISTسؿـقعلم%م
وممم$Groupe ITHRIاظقاد$مومبعضماظػـرقماٌقدقؼقــيمذاتماظطـوبعماظؿفـوريم%مممم

ماخلم.م…بعضماشلقؽوتماًوصيم%طوظدؼقانماظؾؾديمظؾلقوحي:متقورت$م
$مػذهماظقضعقيمتقحلمبعدممصفؿماظدورمايؼقؼل،ماظذيمتؼـقممبـفمايرطـيمممم5

 أوجفمصرصف.مم اىؿعقؼيمعـموراءمحصقشلومسؾكماٌولماظعوممو

طؿومتمطدمسدمموجقدمتلرقـرمأداريمعؿؿؽـمؼؿوبعماألغشـطيمومؼؼـّقؿماألسؿـولمممم
فـوماىؿعقـوت،مومؼؾقـٌمسؾـكمعصـودرماظؿؿقؼـؾمخـورجماًزؼــيممممممممماظيتمتؼقممب

اظعؿقعقي.مومعومؼمطدمػذاماظؿصقرمػـقم%طــؿ$ماىؿعقـوتماظقرـقـيماٌلـؿػقدةمعــممممممم
اظؿؿقؼؾمؼبماظلـقاتماألوظبمظعؿؾقيماظدسؿماٌوظلماٌؼدممعـمررفماظـقزارةمعقضـقعممم

ماظؾقٌ،موم%طقػ$ماًدعوتموضدرةماحملوصظيمسؾكمعقضعماالدؿػودة.ممم
ؼظفرمذظؽمعـمخاللماىداولماٌقاظقي،موماظيتمرطؾـوػومعـماظقثقؼيماٌؼدعيمو

مـمحصـقؾيممتقؼـؾممممممم34ظـومواٌؿؿـؾيمؼب وزارةماظشؾقؾيموماظرؼوضي/عؾػماىؿعقوت
م1994/1999اىؿعقوتمظلـقاتم

                                                                 
34

 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS/ DOSSIER  ASSOCIATION  
- Bilan du  Financement des Associations au titre des Années 1994/1999.
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 :متـقارؼخمإغشوءموتؽـقؼـماىؿعقـوتماظقرـقـيماٌؿعوعؾـيمعـع4اىـدولمرضؿ
مرؼوضي.اظـ ضطـوعماظشؾقؾـيمو

سددم دـقاتماظؿلدقس سددماىؿعقوت
 اىؿعقوت

دـقاتم
 اظؿلدقس

 مممممم1989مضؾؾموؼب ممممممم08م م1995 18م

 مم1990ممم م05م 1996 01م

 مم1990ممم 07م 1997 ـم

 1992ممم 08م 1998 ـم

 1993ممم 05م 1999 ـم

 1994ممم 06م 2000 ـم

 اجملؿـقع 39 اجملؿـقع 19

رطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصمممممماٌصـدر:ممّتمتم
م.مم1999ومم1994بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم

م%رطؾـوه$ ماظذي ماىدول معـ ماًوصممؼالحظ ماٌوظل ماظؿؼرؼر مخالصي عــ
م1994/1999ـقاتمبؿؿقؼؾماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععموزارةماظشؾقؾيموماظرؼوضيمظل

م مضؾؾ ماظقجقد ماىؿعقوتماظيتمزفرتمإظب م%م1989أن متؿفووز موػلمؼبم8ال $
متلدــقسماإلدارة،مألغــفمضــؾؾمػــذهماظػــؿــرةمالمؼــؿؽـم اظغوظىمعـمتؽقؼـمو

مػذه معـؾ مؼبممايـدؼــٌمســ ماألسضوء، مرشؾي متمدسمبػعؾ مصؾؿ اظؿـظقؿوت،
يماإلدارةمؼبمإصبودمذرؼؽمتؿعوعؾماظعؿؾماىؿعقيماظؿطقسل،مومظؽـمتؾؾقيمظرشؾ

ععفموتدسؿفمعودؼوموبشرؼوم%طوالهودؼيماىزائرؼيمظؾققتماظشؾوبموماالهودؼيم
مظؾـشوروتم ماىزائرؼي ماىؿعقي مو مظؾشؾوب ماظـؼوصقي مظؾـشوروت اظقرـقي

مم…اظعؾؿقي ماخل$

عبعقـي$ممم50دــقات$متؽقغـًم%ممم06ومعـمجفيمثوغقـيمؼالحـظمأغـفمخـاللم%مممم
شـىمؼبماظؿعوعـؾمعـعماظـقزارةماٌعـقـي.مومذظـؽمعــمخـاللمممممممممورـقيمعؿعوعؾـيمأومترم

ــقاءمضؾؾــًمأومملمتؼؾــؾ$.ممممممممم ــدسؿماٌــوظلم%د ــؿػودةمعـــماظ ــوتماٌؼدعــيمظالد اٌؾػ
ــيممم واٌالحظــوتماٌقثؼــيمسؾــكمػــوعشمعشــورؼعماظــدلاعٍماظؿعوضدؼــيممشــرلماٌؼؾقظ

تشرلمإظبمأنمبعضماظؿـظقؿوت،مأغشـؽًمخـاللمممم1994/1999ظؾؿؿقؼؾ،مظلـقاتم
ادمإلغشوءماجملؾـسماألسؾـكمظؾشـؾوب،مومبعضـفوماآلخـرمؼبمزـروفمممممممسؿؾقيماإلسد
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عشوبفيمشلذه.مظذظؽمصعوعـؾماالتػـوقمبـنيماٌمدلـني،مواالغؿشـورمسؾـكماٌلـؿقىمممممممم
اظـقرين،موماظرشؾـيممؼبماظعؿــؾماظؿطـقسلموخدعــيماآلخـر،متؾؼــكمسـوعالمعفؿــوممممممم
وحوزلومؼبماظؿعوعؾمععماظؿـظقؿوتماىؿعقؼي.مػـلمعؼقـوسمعالئـؿمٌعرصـيمعـدىمممممم

ؿرارماظؿـظــقؿمؼبممموردــيماألغشــطي،محؿــكموإنمملمضبصــؾمسؾــكماظؿؿقؼــؾممادــؿ
اظعؿقعل.مألنمدرسيماظؿلدقس،متعينمسدمموضقحماألصؽورموتقصرماظرشؾيماظؽوصقـيمم
ــوءمعـــؾمػــذهممممم ــومؼــمديمإظبماخؿػ ـــمرــرفماألسضــوء،موػــقمع ٌقاصــؾيماظعؿــؾمع

ماظؿـظقؿوتماظيتمتؽقغًمؼبمػذهماظظروف.مم

دمواٌول،مومإذـوسيمسـدمماظـؼـيمواظػشـؾمؼبممممموماظـؿقفيمإضوسيماظقضًمواىفم
عــمؼرشـىمؼبماظعؿـؾماىؿعــقي،موتـؾقـًمسقاعـؾمبـــوءمثؼوصـيماالسؿؿـودمسؾــكمممممممم

ماظـػس،ماظيتمتؿطؾؾفومتـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغلمايدؼٌ.م

سـددماىؿعقـوتماظقرـقـيماظـيتمتؼـدعًممبشـورؼعمظـدلاعٍممممممممم:5ماىدولمرضؿ
ممم.1994/1999اتمتعوضدؼيموسددماظيتمادؿػودتمعـماظؿؿقؼؾممظلـق

اىؿعقوتماظيتمهصؾًم اظؼقؿيماإلعبوظقيماٌقزسي
 سؾكممتقؼؾ

سددماىؿعقوتماظيتم
 ضدعًمعشروعممتقؼؾ

 اظلـــقات

62917830 36 39 1994 

52310000 43 57 1995 

67452240 48 58 1996 

45000000 21 58 1997 

35145000 13 58 1998 

25154000 12 58 1999 

رطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصمممممماٌصـدر:ممّتمتم
م.مم1999موم1994بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم

مأشؾىم مصقفو مادؿػودت ماألوظب، ماظـالث ماظلـقات مأن ماىدول معـ ؼالحظ
معوظلمدكل،مو معدلرا،مبدسؿ اىفيممؿربراًتًاىؿعقوت،ماظيتمضدعًمرؾؾو

ماٌلؿفقبنيماظعوعؾنيمؼبم مآراء ماٌذطقر،مبوإلضوصيماظبم اٌوسبيمؼبمػوعشماظؿؼرؼر
متمطد مطؾفو م ماظشؾوغقي ماظـشوروت معقدان ماظقضعم، مإظب معرده ماظلكوء مػذا أن

األعين،ماظذيمملمتعدمصقفماٌمدلوتماظشؾوغقيم"دورماظشؾوبموماٌراطزماظـؼوصقيم
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م ماظـشوروتموشرلػو" ماظؼوسوتماٌؿعددة معقاجفيماظضغطماٌػروضمو مسؾك ضودرة
ماظـشوروتم ممموردي مسؾك ماظطؾى مضؾ ماظقضع. مػذا مبػعؾ ماحملقط معـ سؾقفو

ماظـؼوصقيمواظػـقيمعـمررفماظشؾوب،مومسؾكماًصقصماٌلرحمواٌقدقؼك.

ماٌمدلوتمأنمؼؿقضػمغفوئقو، مشلذه ماٌدلعٍ ماظـشوط مطود ماظلؾىم إذ وشلذا
مظؾفؿعقوتمإل ماظؿظوػراتماظـؼوصقيمواظػـقيمضدعًمعلوسداتمعوظقيمععؿدلة حقوء

ماظؿـظقؿوتم مػذه مسؿؾ معـففقي مألن ماالدؿعراضوت. مو ماظلفرات وزبؿؾػ
مودقؾيمعالئؿيمإلبؼوءم مجعؾًمعـفو ماظصػي مػذه مو مواٌؽون، ماظزعون مؼب ربدودة

مغشوطمعمدلوتماظدوظيمضوئؿومؼبماٌقدان.

معـم ماظـوغقي،مصفلماشبػوضمسددماىؿعقوتماٌلؿػقدة ماٌالحظي اظدسؿمأعو
مأذقعمسـماالدؿعؿولم مإنمعو ماألول. ماظطؾؾوتمؼبمعلؿقاػو مسدد مبؼوء مرشؿ اٌوظل
متؼقدم مجوغىمسدم مإظب ماظؿـظقؿوت، مررفمػذه معـ ماظعوم مظؾؿول ماظعؼالغل شرل
ممبعؼقدماظدلاعٍماٌؿقظي،مومتـوولماًطوبماظلقودلمظؾظوػرة،مومتعرضم اشؾؾفو

ماٌكؿؾػيمظؾؿقضقع،مأدىمبوظدوظيمإ ظبمتؼؾقصمحفؿماظدسؿماٌوظلمودوئؾماإلسالم
مؼلخذمبعنيماالسؿؾورم ماىؿعقي.مؼبماغؿظورمدـمضوغقنمجدؼد،م مظؾـشوط اٌقجف
ماظؿشـددمبعضم مادؿقجىمسؾكماىفوتماٌوسبي ماظؿؿقؼؾمومذـرورف.مممو ررق
مضودرةم مأغفو ماظيتمترى ماىؿعقوت، مصرز مو ماخؿقور مسؿؾقي مرـرؼؼ مسـ اظشلء،

ما معشورؼع متـػقذ مسؾك موبشرؼو مسددمتـظقؿقو مغزل مبذظؽ مو ماظؿعوضدؼي. ظدلاعٍ
عبعقيمعـمم12$،مإظبم%1996دـيمم58عبعقيمعـمم48اىؿعقوتماٌلؿػقدةمإظبم%

م#.20.68#مإظبم82.75$،مأيمعـم1999دـيمم58

ومػذهماظقضعقيمزلقًمظؾففيماٌوسبيمبوالضؿصودمؼبماظؼقؿيماٌوظقيماٌؿـقحيم
ماٌوظقيماٌؿـقحيمظؽؾمعب ماظؼقؿي عقيمأػداصفومعلؿؿـدةمعـمبصػيمسوعي،موزؼودة

ماظشؾقؾي مضطوع ماٌعـقيممأػداف مظؾقزارة مطؾرلة مصرصي مأسطً مطؿو ماظرؼوضي. و
مبؿوبعيمومعراضؾيمأغشطيمػذهماظؿـظقؿوت،مبؾمإنماشؾىمغشوروتفومتؿؿمبوظؿعوونم

مأومهًمإذرافماظقزارةمغػلفو.

قـيمموإذامطونمػذاماألدؾقبمعالئؿومظإلدارةمعـمحقـٌماٌؿوبعـيموماٌراضؾـيمظعؿؾممم
صـرفماٌــولماظعــوم،مصنغــفمعـــمجفـيمأخــرىمضبــدمعـــمعؾــودراتماىؿعقــوتممممم
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سؿؾمعمدلـوتماجملؿؿـعماٌـدغل،ماظـذيمؼؿطؾـىمايرؼـيمممممممموؼؿعورضمععمعػفقم
واالدؿؼالظقـي.مطؿومضبدمعــمسؿؾقـيماطؿلـوبماًـدلة،مومترضقـيمثؼوصـيماظشـعقرمممممممم

مبوٌلموظقيماالجؿؿوسقيموخدعيماآلخر.م

إظبمػــذهماىؿعقــوتمطــنداراتمهــًمممومعـــمػــذاماٌـظــقرمصبــىمأالمؼـظــرم
اظقصوؼي،متلؿعـؾمسـدماظضـرورة،مومؼلـؿغينمسـفـومســدماغؿفـوءماٌفـوم.مصفـلمممممممم
تـظقؿوتماجؿؿوسقي،مبـؾمعمدلـوتماجؿؿوسقـيمتـمديموزـوئػمومتؼـقممبـلدوارمممممممم
ععؾقعي،مالمتظـفرمغؿوئففومسؾكماٌدىماظؼصرل.مصـؿـوئٍمسؿؾـفومالمتؼـوسممبـدىممممم

عورػنيمموماظػضقظقنيمسـدعومؼطؾـىمعـفـومذظـؽممممضدرتفومسؾكمعبعماألسضوءموماٌؿ
عـمررفماىفوتماٌوسبيمظؾؿولمظؿغطقيمغشوطمدقودـل،مأوماظؿفؿفـرمأوماظلـرلمممم
ؼبماظشقارعموماظلوحوتماظعؿقعقيمظؿؾؾقيمغـداءاتمبعـضماألحـزابمواىؿوسـوتممممم
اظيتمتلوغدػوماإلدارة.مومععماألدػمصذظؽمػقماظقاضعماٌعقشماظذيمتؿعوعـؾمععـفممم

موماظؿـظقؿوت.وبفماإلدارةم

م مرضؿ ماظؿعوضدؼيم6اىدول ماظدلاعٍ مخالل معـ ماٌؿقظي ماٌشورؼع مغقسقي :
.1994/9919ظلـقاتم

*
م

اظـلؾيماٌؽقؼيمظؽؾم
 غشوط

 غقعماظـشوطماٌؿقل سددماظعؿؾقوتماٌؿقظي

 تؽقؼـمعمرـريماألغشطيماظـؼــــوصقيم 14 11.7#
 إضوعيماٌعورضماظـؼوصقيمواظـشوروتماظذلصقفقي 44 36.7#
 اظؿقسقيمخبطقرةماآلصوتماالجؿؿوسقيم"اٌكدرات" 04 3.3#
 اظـشوروتماظؿطقسقيمواألسؿولماًرلؼيم 06 5#

 اظؿؾودالتمواظلقوحيماظشؾوغقيمؼبماظداخؾمواًورجم 05 4.2#
 اإلدعوجمواظذلضقيماالجؿؿوسقيمظؾشؾوبم"تشغقؾ،متؽقؼـ" 04 3.3#
 تم"اظدرادوتمواظؾققثمواظؿقثقؼم"طؿى،مذبال 07 5.8#
 متقؼؾمظؿففقزمعمدلوتماألغشطيماظذلصقفقيم 09 7.5#

 1994/1996متقؼؾمدونمهدؼدماٌشورؼعمظلـقاتم 27 22.5#
 اجملؿــــــقع 120 100

اٌصـدر:ممّتمترطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصممممممم

م.مم1999ومم1994مةممبنيمدـيبوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزار

                                                                 
ظؼدمحووظـومضدرماإلعؽونمتصـقػماٌعؾقعوتماظقاردةمصكماظدلاعٍماٌؿقظيممإظبم وغقيمصؽوتمأومأصـوفمعـمم *

ـممترىماظقزارةماٌؿقظيمأغفوماألغشطيماظيت  تدخؾمضؿـمعفوعفوموأغشطؿفو،موموضعـوػومؼبماىدولماٌؾـّق
مأدغوه
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ؼالحظمعـماىدولمأنمأشؾىماٌشورؼعماٌؿقظيمعرتؾطيمبوظـشوطماظذلصقفلموم
معـماظـقعماالدؿعراضلم"إضوعيمععورض،متظوػراتم مطّؾفو اظـؼوؼبمإظبمحدمعو،مو
مدفقظيم مومطذا مؼعقدمظلفقظيماإلنوز مرأؼـو مؼب مػذا مو مطرغػوالت"، احؿػوظقي،

وؼرلمععقـيمظؼقوسمعدىمتلثرلمػذهماألغشطيمسؾكمتؼدؼرماظؿؽوظقػموسدمموجقدمعع
ماظػؽوتماظيتموجفًمإظقفو،موممتـؾمغلؾيمػذهماألغشطيم عـمم#36.7احملقطمو

مذبؿؾماظدسؿماٌوظلماٌؼدممظػوئدةماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععماظقزارةماٌعـقي.م

مؼالحظمعـماىدولمأنمبعضماىؿعقوتماظيتمادؿػودتمعـماظؿؿقؼؾ،م طؿو
ماظصـد مدور معمدلوتمذاتمصػيمتمدي مسؾك متقزع مظؿففقزات مبشرائفو وق،

ماظعؿؾقوتمالم مأنمعـؾمػذه مومتشفقع،مرشؿ مدسؿ مذؽؾ مؼب م متؼدعف مو إدارؼي،
تدرجمضؿـمأػدافماىؿعقوتمإالمإذامطوغًممتؾؽماٌولمسـمررؼؼمذبفقداتفوم
ماًزؼـيم مدسؿ مررؼؼ مظقسمسـ مو مواظػؽري، ماٌودي مبوإلغؿوج ماًوصي اظذاتقي

ماظعؿقعقيمشلو.م

متـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغل،مالم معفؿي مأن مغؼقل موعؾـو ماظقضعقي، مػذه إن
مبدؼؾيمعـمغقعمخوص،مظؿلفقؾمسؿؾقيمصرفماٌولماظعوم،مبؾم تؿؿـؾمؼبمإدارة
مترذقدمزبؿؾػماوجفمصرفماٌولم ماجؿؿوسلمؼلفرمسؾكمترضقيمو م متـظقؿ ػل

ماالضؿصـودؼ مأجؾماٌلوػؿيمؼبماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمو معـ ماًوص، مو يموماظعوم
اظـؼوصقيمظؾؿفؿؿع.مومتؽقؼـماظذلاطؿماٌعرؼبموماٌوديمظؿفووزمحوظيماظؼصقرماظيتم
ماظـشوطماٌؾينمسؾكماٌؾودرةمايرةماٌقظدةمظؾــروةمومخدعيم تؽؾؾمزبؿؾػمأوجف
مذاتمخصقصقي،مميؽـمأنمغطؾؼم ماظيتمهقظًمإظبمزبدوعقيم ماظعوم، اظصوحل

معبوسؿـو مو معبوسؿؽؿ، مو م%عبوسؿفؿ، معصطؾح مؼبمسؾقفو ماألغشطي مصؿرطزة م $
معـمررفماظشكصقوتماظيتمشلوم ماظرسوؼيم مؼعينمضؿون ماظؽدلى، ماٌدن ربقط

 اظؼدرةمسؾكمجؾىماٌولماظعوممبلكوءمظصـودؼؼمػذهماظؿـظقؿوت.

مبفوم متؿدلك ماظيت ماألغشطي مسؾك ماإلذراف مو ماظرسوؼي مصؽرة مابؿداع إن
ماٌو مسؾك مظؾقصقل مذطقي مودقؾي مطوغً مإن مو ماىؿعقؼي، ماظعومماظؿـظقؿوت ل

ظػوئدةماظؿـظقؿ.مصنغفومعـمجفيمأخرىممتعدلمسـمسدممضدرةمػذهماٌمدلوتمسؾكم
معـم متلؿؿدػو ماظيت ماٌؿؿقزة مذكصقؿفو موتؽقؼـ ماظقصوؼي مأثور معـ اظؿكؾص
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مومؼبمطؾ مأصؽورػو، مو مواظؼدرةماحلاالتًػإنمأػداصفو االدؿؼاللموإثؾوتماظؽػوءة
اٌلوػؿيمصقفو،مؼؿطؾىمتراطؿمسؾكماظعؿؾمواظؿػؽرلمواظؿصقرمواضذلاحمايؾقلمأوم

ماًوصقي مظؿـظقؿوتفؿمػذه مضبؼؼ مواٌشرصنيممبو ماٌمررؼـ مظدى ومعـم،ماًدلة
ماألػدافماظيتمتعؿؾماىؿعقوتماٌؿعوعؾيمععم مغقسقي مسؾك ماظؿعرفمأطـر أجؾ
اظقزارةماٌعـقي،مسؾكمهؼقؼفومرطؾـوماىدولماٌقاظل،معـمغػسماظقثقؼيمماٌؼدعيم

مظـو.

غقسقيماألػدافماظيتمبينمسؾكمضقئفوماظدلغوعٍماظؿعوضديمم**:7جدولمرضؿم
م.94/99ظلـقاتم

اظـلؾيماٌؽقؼيم
 ظؽؾمصؽي

تؽراراتمتؽراراتم
  اٌضوعنياٌضوعني

 عضوعنيماألػدافماظيتمتضؿـؿفوماظؾطوضيماظػـقي

مواظطػقظي،م 16 13.1% مظؾشؾوب، مواٌودؼي ماٌعـقؼي مايؼقق مسـ اظدصوع
 مبومصقفؿماٌعومضني

مواظذلضق 34 27.9% يماالجؿؿوسقيمظؾشؾوب،مسـمررؼؼماظؿؽقؼـ،ماإلدعوج
 اظؿشغقؾ،مهلنيماحملقط

ماألسؿولمم 13 10.7% مررؼؼ مسـ مواألخالضقي ماالجؿؿوسقي ماظؼقؿ شرس
 اظؿطقسقيمواًرلةمواحملوصظيمسؾقفوم

مظؾشؾوبمم 16 13.1% ماظقرين مواظؿفـقد مواظؿـظقؿ ماظؿلررل مو اظؿقسقي
 "اظؿؽقؼـماظلقودلم"

موايؿم 07 5.7% ماآلصوتماالجؿؿوسقيمؼبمأودوطماظقضوؼي معـمزبورر وؼي
 اظشؾوبم

مواظػـقيمم 24 19.7% مواظعؾؿقي ماظـؼوصقي ماظـشوروت موتطقؼر ترضقي
 واظذلصقفقيمظؾشؾوبم

ماألعوطـمم 10 8.2% موغبوؼي ماظشؾوب، متؾودالت مو ماظذلبقؼي اظلقوحي
 األثورؼيمواظلقوحقيم

ماظؾقؽيمواحملقطماظطؾقعل،معـماظؿؾقثمم 02 1.6%  واظؿصقرمغبوؼي
 اجملؿـــــــقع 122 100

اٌصـدر:ممّتمترطقــىمػــذاماىــدولماغطالضـومعـــماظؿؼرؼــرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضــيمماًــوصممممممم
م.مم1999ومم1994مبوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـي

                                                                 
ظؼدمرتؾـومأػدافمػذهماظؿـظقؿوتمؼبم وغقيمصؽوتموػذهماألػدافمأزفرتفوماظؾطوضيماظػـقيماظيتمأسدتفومم**

ماىفيماٌوسبي
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م مرضؿ ماىدول معـ مذؽؾمم7ؼالحظ مؼب ماظؿـظقؿوتمعصوشي مأػدافمػذه أن

مأػ مأو معشروعمعراعل مأي مهؿفو مؼدرج مأن مميؽـ ماظصقوشي موػذه دافمسوعي،

مأعومماىفوتماٌوسبيم مطؾرلة مصعقبي مؼطرح مممو مغشوط، مألي متعوضدي ظدلغوعٍ

مسـدم معؾؿقدي، مبؽقػقي ماٌؿقظي ماألغشطي موتؼققؿ مظؿؿؾع معالئؿ معقؽوغقزم م ظقضع

طيمالماغؼضوءماآلجولماحملددةمؼبماظدلاعٍماظؿعوضدؼي.مإنمأثورمأومغؿوئٍمػذهماألغش

متظفرمؼبمغفوؼيماظـشوط،مبؾمالمميؽـم

ماظؼقؿ،م موشرس مواظذلضقي، م%اإلدعوج، معـؾ ماٌـظقر ماظؼرؼى مؼب رؤؼؿفو
م…واظؿقسقي،مواظدصوعمسـمايؼققماٌعـقؼيموترضقيموتطقؼرماألغشطيم ماخل$.

ماظؿـظقؿوتماظيتمسؿدتمإظبمصقوشيمأػداصفومبفذهماظؽقػقي،متقحلم إنمػذه
متطؾقؼ مسؾك ماظؼدرة مشلو مواظذلبقيممبلن ماإلداري ماظؿلرقـر مغوحقي معـ براذبفو

مإنمأبدىم ماظؽػوءات،محؿكمو مػذه مميؾؽ مال مجؾفو مأن ماظعؾؿ معع واحملوديب،
ماٌمرخمؼبم اٌؿضؿـمماظعؼدماظـؿقذجلماٌؿعؾؼمبوٌلوسدةمم1994صقػريمم02اظؼرار

ضيمواٌلوػؿيماٌوظقيمظؾدوظيماٌؿـقحؿنيمعـمررفماإلدارةماٌؽؾػيمبوظشؾقؾـيمواظرؼو
ومطذامطقػقـيمعراضؾؿفو،مغقسومعـماظؿقضعمالحؿقوجوتمػذهم ظؾفؿعقوتماظقرـقي،

موثقؼيم ماًصقص، مشلذا موأسدت مواظؿؼين، ماظؾشري مظؾؿلرقـر اظؿـظقؿوت
ماىؿعقوتم مظػوئدة ماظػـقني مو ماإلدارؼني ماٌمررؼـ ماغؿداب مدبص منقذجقي

م% معودة معـمأربعيمسشر ماظقثقؼيم متؿؽقنمػذه مو مترتؾ14اظقرـقي. مو طمبوظؼوغقنم$
م مؼب ماٌمرخ ماظؼطوع، مظعؿول مم01األدودل مسؿؾقيمم1991جقان مإظب مؼشرل اظذي

ماىؿعقوتم مظػوئدة ماٌقدان، مؼب ماظعوعؾي مظإلرورات ماظؿصرف مهً اظقضع
ماظصقغي،مإاّلم متؿعوعؾمبفذه مندػو ماظؿـظقؿوتمال مصفذه مذظؽ مرشؿ مو اظقرـقي.

معقزػـقنمتوبعقنمظؾؼطوع،موم ػذامحبؽؿماالرتؾوطمبعضماىؿعقوتماظيتمؼرأدفو
مًدعيم ماظػـقي مو ماظؾشرؼي مرؾىماٌلوسدة محبؽؿ مظقس مو ماٌفين، مو اإلداري

موترضقيماظعؿؾماىؿعقي.مم

ماظؿـظقؿوتماٌؿعوعؾيمععم مبعضمرؤدوء معع ماالدؿفقابوتماظيتمأجرؼـوػو و
اظؼطوعمتمطدمذظؽمصراحي.مظذظؽمغالحظمؼبمذؼؾماىدولماظلوبؼمبلنمػـوكمذؾفم
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مميؽ مإجرائقي ماظلقوحيمأػداف معـؾ متؼققؿفو مسؿؾقي معؿوبعي مو مهؼقؼفو، ـ
مؼبماظزعونم مشرلمربددة مإالمأغفو ماخل. ماظؾقؽيم... مو ماآلثور مغبوؼي مو اظشؾوغقي،

مواٌؽون،مممومصبعؾمسؿؾقيماٌراضؾيموماٌؿوبعيمواظؿؼققؿماظعؿؾلمشرلمممؽـي.

وماٌالحظيماألطـرمأػؿقيمػلمأنمأػدافمػذهماظؿـظقؿوتمتشؾفمبعضفومبعضوم
معؽوغقيمالمميؽـممو ماىؿعقيمربصقرمؼبمعلوحوتمزعـقيمو ماظعؿؾ محؼؾ طلن

مسدةم مشلو مواحدة معبعقي مسـ مسؾورة مػل ماىؿعقوت مػذه مأن مأو وووزػو.
مبـؽقي،مومسـووؼـمٌؼراتم مأو مسّدةمحلوبوتمبرؼدؼي مو مرؤدوء مسّدة تلؿقوت،مو

ماخل.م مإنموجدت،مومأرضوممػقاتػم...

ًقؿاتًً"اؾعقـة"اؾمشؽقؾةًاؾلشرقةًؾرؤداءًفذهًاؾمـظ

ماألدبلمظلرلماظؿـظقؿوتماالجؿؿوسقيمؼبمزبؿؾػم ؼمطدماظذلاثماظؿورطبلمو
عقودؼـماظـشوطماالجؿؿوسلمواظـؼوؼبمواظذلبقي،مأنماألذكوصماظذؼـمؼعؿؾقنمسؾكم

ماظؽػوءةمــاالغـضــؿ مشلؿ مممـ مػؿ ماىؿعقي، ماظـشوط محؼؾ مؼب ماالشبراط مو وم
ماٌودؼي، ماإلعؽوغقوت مجوغى مإظب مخدعيممواًؾـرة. مؼب مؼلؿعؿؾقغفو مضد اظيت

ماالجؿؿوسقيم معراطزػؿ مؼضعقن مطؿو مؼؼقدوغف. مأو مإظقف مؼـؿؿقن ماظذي اظؿـظقؿ
ماٌالحظيمؼبماجملؿؿعماىزائريم ماظظوػـرة مأعو معـظؿوتفؿ. مخدعي مؼب واإلدارؼي
ماًدلةم متـؼصفؿ ماظؿـظقؿوت مػذه مؼب مصوٌـكررقن ممتوعو، مذظؽ مسؽس صفل

ٌودؼيماظيتمطـرلامعومالمتؿقصرمإالمعـماًزؼـيمواظؽػوءة،مإظبمجوغىماإلعؽوغقوتما
مؼدخؾمضؿـمايصقلم مإظقفو ماالغضؿوم مأو ماىؿعقوت مصؿؽقؼـ مظذظؽ اظعؿقعقي.

م مسؾكماٌـوصعمعفؿومطوغً.
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:ماظصػيماٌفـقيمواًـدلةماظؿلررلؼـيمظرؤدـوءماظؿـظقؿـوتماظـيتمممممم8جدولمرضؿم

م.1999/م1994ضدعًمعشروعمبرغوعٍمتعوضديممظؾؿؿقؼؾمخاللمدـقاتمم

 صػيماٌمررؼـم"اظرؤدوء" اظؿؽرار اظـلؾيماٌؽقؼي

ماىؿعقوتماظيتمؼرأدفومإروراتمعـمضطوعماظشؾوبم 09 15.5# ـ
 واظرؼوضيماٌوغحمظؾدسؿماٌوظل

ماٌـظؿوتم 11 18.9# معمرري مضدعوء مؼرأدفو معبعقوت ـ
 اىؿوػرلؼيم"ايزبماظقاحد"

ماالغؿؼوظ 06 10.4# ماجملؾس مؼب مأسضوء مؼرأدفو معبعقوت لمـ
 "دوبؼوم"م

ـمعبعقوتمؼرأدفومأسضوءمؼبماجملؾلنيم"ماالغؿؼوظلموم 03 5.2#
 اظشعيبماظقرينم"

ماٌـظؿوتم 03 5.2# مضدعوء معـ مأرؾوء مؼرأدفو معبعقوت ـ
 اىؿوػرلؼي.

 ـمعبعقوتمؼرأدفومرئقسمواحد.م 02 #م3.4
مسـم 24 41.4# مععؾقعوت مدون معمررون مؼرأدفو معبعقوت ـ

 ممعوضقفؿماٌفين.
 اجملؿـــــــــقع 58 100

اٌصـدر:ممّتمترطقـىمػــذاماىـدولماغطالضــومعــماظؿؼرؼـرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضـيمماًــوصمممممممممم
م.مم1999ومم1994بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم

ــؿمم :مؼظفــرمأنماظؿشــؽقؾيماظؾشــرؼيمظرؤدــوءمػــذهممم8عـــمخــاللماىــدولمرض
اغقيمؼبماظعؿؾماظؿـظقؿـل،مبوسؿؾورػـومعوردـًمػـذاممممماظؿـظقؿوتمتؿؿؿعمخبدلةمعقد

اظعؿؾمؼبمزؾمغظـوممايـزبماظقاحـد،مظـذظؽمصعــدمزفـقرماظؿعددؼـيماظلقودـقيممممممممم
وحرؼيمتؽقؼـموتلدقسماىؿعقوت،مبودرتمعـماظؾقظـوتماألوظبماظبمتؽـقؼـ،مأوممم
بؿعؾرلمأصحمإظبمرئوديماظؿـظقؿوتماظقرـقي،مألنماظعؿؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالم

ؾفمذبولماظظفقرمواحؿاللماظصدارة،موػذامعومجعؾمبراعٍموأػدافمؼعطلمظصوح
مػذهماظؿـظقؿوتمتؽرارمٌومدؾؼمعـمتلررلمواحؿقاءمٌكؿؾػماظشرائحماظشؾوغقي.م

أنماظقثقؼيمماٌعؿؿدمسؾقفـو،مأذـورتمإذـورةمواضـقيمإظبمأنمرؤدـوءموأسضـوءممممممم
ػـذهماظؿـظقؿــوتمدــؾؼمشلـؿمممموردــيماظعؿــؾماىؿعـقي،مظــذظؽمتقزســقامسؾــكممممم

ــيممممزب ــقزمبــلطدلمغصــقىمعـــماالعؿقــوزاتماٌودؼ ؿؾــػماىؿعقــوتمعـــمأجــؾماظػ
واٌعـقؼي،مصوغطؾعماظعؿؾماىؿعقوتلمبوظطوبعماظلقودلمخوصيمؼبماالدـؿقؼوضوتمم
االغؿكوبقـيماظـيتمتؿقــقلمصقفـومبعـضماىؿعقــوتماظبمذـؾفمأحـزابمدقودــقي.ممممممم
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:متؿؿقـزممعـمضوغقنماىؿعقوتماٌشورمإظقفمأسالهمإذمتؼقلم11عؿقدؼـمبذظؽماٌودةم
اىؿعقوتمبفدصفوموتلؿقؿفوموسؿؾفومسـمأؼيمعبعقيمذاتمرـوبعمدقودـل،مومالممم
ميؽـمأنمتؽقنمشلومأؼيمسالضـيمبفـومدـقاءمأطوغـًمتـظقؿقـيمأممػقؽؾقـي،مطؿـومالمممممممم
ميؽـفومأنمتؿؾؼكمعـفومإسوغوتمأومػؾوتمأوموصوؼومعفؿومؼؽــمذـؽؾفوموالمصبـقزمممم

مشلومأنمتلوػؿمؼبممتقؼؾفو.مم

قؿوتماظيتمملمتشرماظقثقؼيماٌعؿؿـدمسؾقفـومإظبمعوضـقفؿممممأعومرؤدوءمبعضماظؿـظ
اٌفينموعلؿقاػؿماظدرادل،مصننمضراءةمبلقطيمألزلوئفؿموعؾــومغؿعـرفمسؾـقفؿمممم
بلغفؿمعـمغشطوءماظؿـظقؿـوتماىؿوػرلؼـيمدـوبؼو،مطؿـومؼالحـظمأؼضـومأنمبعـضمممممممم
اٌؽوتىماٌلرلةمظؾؿـظقؿوتماظقرـقيمتؿشؽؾمعـمغػسماألزلـوءمعـعمإضـوصيمبعـضممممم

وصرماىدؼدةمموػذاماظقضعمجعؾمصردامواحدامؼـرأسمعبعقـؿنيمورـقـؿني!.مممماظعـ
وبفذهماظصػيمأصؾقًمبعضماىؿعقوتمؼعدلمسـفومبلزلوءمرؤدوئفومممومأحـدثمم

موووزاتمطؾرلةمؼبماٌقدان.مم

وًًً:ًبعضًاجلؿعقاتًادليمػقدةًؿنًاؾدعمًادلاؾيًيفًاؾيابق1رؼمًًجدول
ًأدلابًرػضًطؾلفاًػقؿاًبعد

 دؾىمرصضماظؿؿقؼؾ سددماىؿعقوت ياظـلؾيماٌؽقؼ
 ـمعبعقوتمتقضػمغشورفوم 06 37.5
 ـمعبعقوتمشلومعشوطؾمداخؾقيم 02 12.5

 مممممـمعبعقوتماخؿصًمؼبماظلػر 03 18.75
 ـمعبعقوتمابؿعدتمسـماشلدف 01 6.25
ـمعبعقوتمغشورفومالمؼدخؾمضؿـم 01 6.25

 غشوطماظقزارةماٌوسبي
وئقومعـمررفمـمعبعقوتمعؿوبعيمضض 01 6.25

 اىفيماٌوسبيم
 ـمعبعقوتمأػداصفومسوعيم 01 6.25
 ـمعبعقوتمظقسمشلومتلثرلم 01 6.25
 اجملؿـــــــقع 16 100

اٌصـدر:ممّتمترطقـىمػــذاماىـدولماغطالضــومعــماظؿؼرؼـرماٌــوظلمظـقزارةمماظشــؾقؾيموماظرؼوضـيمماًــوصمممممممممم
1999ومم1994بوىؿعقوتماظقرـقيماظيتمتؿعوعؾمععمماظقزارةممبنيمدـيم
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ماىؿعقوتم مشلذه ماٌوظل ماظدسؿ متؼدؼؿ مأدؾوبمسدم مأن ماىدول معـ ؼالحظ
معـموضعمآظقوتمظؾؿراضؾيم ممتؽـفو مو ماىفوتماٌوسبي، مأداء مهلـ مسـ غوتٍ
مػذهم مبفو مضوعً ماظيت ماظؿفووزات مسؾك مبوظؿعرف مشلو مزلح مممو واٌؿوبعي

مبفومععمبعضماٌلم وظنيماظلوبؼنيمضلماظؿـظقؿوتمظؽـماالدؿفقابوتماظيتمضؿـو
معـماظدسؿمؼبمػذهم مبعضماىؿعقوتماٌؾعدة مو ماٌرطزي$ ماٌلؿقى م%سؾك اظؼطوع
ماظؿقصقوتمعـم مو ماظعالضوتماظشكصقي متؿفووز مال ماظعؿؾقي اظلـقاتمؼؿؾنيمأن
متؾدوم مظذظؽ معـف. مايرعون مأو ماظدسؿ مظؿؼدؼؿ مبوظـلؾي مدقاء ماظـوصذؼـ، بعض

قضقسقي،مأعؾؿفوماظؿفربيموماًدلةماظؿدلؼراتماٌؼدعيمشرلمعمدليمسؾكمضوسدةمع
مواظدرادي.

محوظيم موػل متلوؤالت مسّدة متـرل م مأخرى محوظي مػـوك مأن مؼالحظ طؿو
مضدعًمعؾػوم مو ماٌلفؾي، ماٌالحظوت محلى مغشورفو متقضػ ماظيت اىؿعقوت
ظالدؿػودةمعـماظدسؿماٌوظل،مصعؾكمأيمأدوسمإسؿؿدمأسضوءماظؾفـيماظيتمدردًم

ماٌالحظ مػذه متلفقؾ مؼب ماظقثوئؼماٌؾػوت معبقع معـ ماٌؾػمؼؿؽقن مطون مإذا ي
ماٌطؾقبيمظؾقصقلمسؾكماظدسؿماٌوظل؟.

مأسضوءم معقاضػ مسؾك مترتؽز ماٌؾػوت مظرصض ماٌؼدعي ماظؿدلؼرات مذبؿؾ إن
مترتؽزمسؾكمتؼققؿم ماٌوظلمأطـرمممو ماظؿـظقؿوتماظطوظؾيمظؾدسؿ اظؾفـيمعـمرؤدوء

مغػسماظؿـظقؿوتم محصقل مطقػمغػلر مإال مو م مظؾـشوط، ؼبماظلـقاتمعقضقسل
اظلوبؼيمسؾكماظدسؿماٌوظلمعـمغػسماىفي،مومملمتؼدممأيمعالحظيمسـفومالمعـم

ماظـوحقيماإلصبوبقيمأوماظلؾؾقي.مم

ًادلالحظاتًادليمىؾصةًؿنًاؾدرادة

مإنماإلثورةمواظؿفقٍماالجؿؿوسلماٌرطزمسؾكماظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي
وسقي،مدصعًمبفذهماظؿـظقؿوتمإظبموماظـؼوصقـيمٌكؿؾػماظشرائحموماظػؽوتماالجؿؿ

اسؿؿودمأدؾقبمعؿؼوربمؼبمتصقرماٌؼوربوتماٌؼذلحيميؾقلمبعضماٌشوطؾماظيتم
ماٌعقؼمايؼقؼلماظذيمؼعذلضمدؾقؾمحرطقؿفومومرضقفوماالجؿؿوسل.م ترىمأغفو
مومطلغفومصقرةمرؾؼماألصؾمظؾعضفوم معؿؼوربيمؼبمعضوعقـفو ظذظؽموضعًمأػداصو
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مسؾكمذظؽ،م ماظؿـظقؿقيموماظؿـظرلؼيمشلذهماظؿـظقؿوت،ماظؾعض،مزؼودة صوًؾػقي
مطقػقيمتقزقػمايوجوتماٌودؼيموماٌعـقؼي،مواٌعوغوةماظققعقيمظؾؿقارـ.م سّؾؿؿفو
صؿداخؾًمحؼقلماظـشوطموتشوبؽًمخوصيمؼبماٌقدانماالجؿؿوسلمواظـؼوؼب،مصؽؾم

متـظقؿمميـحمظـػلفمحؼماٌؿورديمواألدؾؼقيمواألحؼقي.

مسـدع مأغف مؼػذلض متراسكمإذ ماٌمدلني مررف معـ ماألػداف متصوغ و
مملمؼظفر،مبؾم معو مومػق مظدؼفؿ اإلعؽوغقوتماٌودؼيمواظؾشرؼيمواظؼدراتماٌؿقصرة
موتؾلقطفوم موزئؿفو مميؽـ مال ممتقؼفقي مسؿقعقي مصقغي مؼب ماألػداف صقغً
مبؿعؾرلمأدقمأنمتؽقنمعصوشيمإجرائقومظؾؿؿؽـم مضؾقالمظؾؿطؾقؼ،مأو مأطـر وجعؾفو

غقيمتطؾقؼفومووصقلمعـوصعفومأومزفقرمغؿوئففومؼبماٌقدان.معـمضقوسمعدىمإعؽو
مسؾكمعضؿقنماألػدافم مجعؾماىفوتماإلدارؼيماٌوسبيمبعدمإرالسفو معو ومػق
ترىمأغفومدبصفوموتعـقفومومػذهمايقؾيماٌؼصقدةمأومشرلماٌؼصقدةموعؾمػذهم
مواألجفزةم ماىفوت مزبؿؾػ معـ ماٌؿعدد ماٌوظل مبوظدسؿ مهظك اظؿـظقؿوت

مسبي.مماٌو

إنمأػدافمبعضمػذهماظؿـظقؿوتمتؿفووزمؼبمطـرلمعـماألحقونمأػدافمبعضم
ماظلوحيم مؼب مذلغو مأضؾ مدقودقي مأحزاب مػـوك مأن مرشؿ ماظلقودقي، األحزاب

ؼبمطـرلممؿنًطرفًاؾيقادقنياظقرـقيمعـمتـظقؿمعبعقيمورـقي،مصفلمتلؿشورم
مظؿـظقؿوت.عـماظؼضوؼوماظقرـقي،مومؼعقدمذظؽمإظبماظذلطقؾيماظؾشرؼيمشلذهما

مبوظؿؿقؼؾمالمتفؿؿم ماىفوتماٌؽؾػي ماألػدافموعؾ مؼب ماظؿشوبف مسؿؾقي إن
مأطـرػو،مواألغشطيم موعو مورؾؾوتماظؿؿقؼؾمواردة مضوئؿي ماألغشطي مأن مروٌو بذظؽ
مسـمإثؾوتمايضقرمؼبمطؾماٌـودؾوتمألنمصعوظقيماًدعيموموصقشلومإظبم سؾورة

ومصقلوبماظـشوطمعومػقمإالمسؿؾقيماٌلؿػقدؼـماظػعؾقنيمالمؼلؿشفدمبفومإالمذؽؾق
مظؽؾمعومؼظفرمؼبماظلوحيماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي. م%إتقؽؿوج$

موم ماالهودات متؽقؼـ مؼب ماظؿقؽؿ مسؿؾقي معـ مصعؾً ماظقضعقي مػذه إن
م ماظؼوغقن معـ ماظـوظـي$ م%اٌودة ماسؿدلتفو ماظيت مبـوبيمم،90ـ31اظػقدؼراظقوت

مضدمندمبعضماظؿـظقؿوتماظؼوسدؼيماٌش ؽؾيمظؾعضماظػقدؼراظقوت،معبعقوت،مو
ماظقرينماٌـظؿيمإظقف،موػقمعومؼمديماظبم مععمعدظقلماظؿـظقؿ المتؿؿشكمأػداصفو
مأؼيم ماظذيمظقلًمظفم ماظقرين، ماظؿـظقؿ مبوظؿزاعوت ماظؿؼقد موسدم ماظعالضي صؿقر
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مإنموجدت،مسؾكمسؽسماظؿـظقؿوتماٌفـقيمواظرؼوضقيمإظبم وصوؼيمسؾكمضقاسده
محدمعو.م

محؿك ماٌالحظوت مجؾ مػذهممإن مأبدؼًمحقل ماظيت م%اظدرادوت$ مأضقل ال
ماظؿلقى،مومسدممضدرةماىفوتماٌعؿؿدةمسؾكمضؾطم اظؿـظقؿوتمتمطدمسؾكمػذا
مدبؿػلم معـفو مطـرلا مألن ماظعدد، معلؿقى مسؾك محؿك ماٌؿـوزؿني مؼب اظؿقؽؿ
بوخؿػوءمأسضوئفوماظقاحدمتؾقماآلخر،مومؼؿقضػمغشورفوممتوعومدونمأنمتعؾـمسـم

مؿوتمعدرجيمؼبماإلحصوئقوتماظقرـقي.محؾفو،موتؾؼكماظؿـظق

مبعضم مأن موػل ماألوظب، معـ مظالغؿؾوه مظػؿو متؼؾ مال مأخرى مزوػرة مػـوك و
مؼبم ماىؿعقي ماظعؿؾ مظؿشفقع ماظؾداؼي مؼب ماإلدارة مأدلؿفو ماظيت اظؿـظقؿوت
زبؿؾػماألودوط،مهقظًمععمعرورماظزعـمإظبمذبردمإدارةمرزلقيمهًمشطوءم

مر معـ مإظقفو ماألعقال مصؿؼدم محلوب،معبعقي، مدون ماٌوسبي ماىفوت رف
مؼبمأغشطيمزبؿؾػي،مومطذام مبعد،مومسـدماظضرورة ماألعقالمصقؿو الدؿعؿولمػذه
ععوىيمبعضماظؼراراتم%اٌؿلرسي$معـمررفماإلدارة.مومػقمعومؼعطلماالغطــؾوعم
معـم متؿؽقن مإذ معوظقي. مصـــــودؼؼ مذبرد مإال مػـل معو ماظؿـظقؿوت مػــذه بلن

موبعض مؼبمماظرئقسموأعنيماٌول ماظغوظىمصفمالء مؼب مو م%اٌؽؿىماٌلرل$ األسضوء
ماظدصعم مأومرصضمألواعر مأيمععورضي األصؾمعقزػقنمعـؿدبقنمظؿلدؼيمعفؿي،مو
ماظؿـظقؿ،م مرئودي معـ مبوظعزل مواظؿفدؼد مظؾضغط متعرضف م%اظرئقس$ مررف عـ
ماىؿعقي.م ماألػدافماظيتمضوعًمعـمأجؾفو مذظؽمبوٌؾودئمو مأجؾ صقؼوؼضمعـ

مد ماظصراسوت مذاتمصؿظفر مذبؿقسوت مإظب ماىؿعقي متـؼلؿ مو ماظؿـظقؿ، اخؾ
معصوحلمخوصي،مأطـرمعـفومخدعيماجملؿؿع.مم

 اؾلقلؾقوغراػقا

م2،مدارماظـػوئس،مطماألعرلمخوظدماشلوسللماىزائريـممبلومماظعلؾل،مم1
م.م1986برلوتم

مخرلمم2 مترعبي ماظعومل، مؼب ماظـؼوبقي مايرطي مسؾك مأضقاء مرؼق: مظقدقون ـ
م.م1986عـشقراتموزارةماظـؼوصيماظلقرؼي،مدعشؼ،مماظدؼـ،مسؾدماظصؿد،
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ماهللمأبقاظؼودؿ،مم3 مدعد مبداؼيمـ ربوضراتمؼبمتورؼخماىزائرمايدؼٌمـ
م.م1982،مش،مو،من،مت،ماىزائرماالحؿالل

مذورلماغدريمجقظقون،مم4 إصرؼؼقوماظشؿوظقيمتلرل،ماظؼقعقوتماإلدالعقيمومـ
ماظػرغلقي مواظطقىاظلقودة مدؾقؿ، ماٌـفل مترعبي مآخرون،ماظدارمم، مو اٌفرلي

م.م1976اظؿقغلقيمظؾـشر،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماىزائر،م

مم5 مجغؾقل، ماظؼودر مسؾد ماىزائرـ مؼب ماظـؼوصقي مواظصراسوت ،ماالدؿعؿور
مدارمايداثيمبرلوت م.م1984،مترعبيمدؾقؿمضلطقن،

مم6 مجغؾقل ماظؼودر مسؾد ،مدراديمدقدققظقجقي،متورؼخماىزائرمايدؼٌـ
رعبيمصقصؾمسؾوس،مدارمايداثيممـممظؾـون،مودؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي،مت

م.م1983،م3اىزائرمطم

مصرحوتمسؾوس،مم7 ،مترعبيمأبقمحربماىزائرموثقرتفو،مظقؾماالدؿعؿورـ
م.مبؽرمرحول،معطؾعيمصضالءماحملؿدؼي،ماىزائر،مدمت

يم،مترعبيمربؿدمسقؿوغل،معؽؿؾاىزائرمحؿػماالدؿعؿورـمظققنمصقؽس،مم8
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ًًادلالحــق

متورطبقيم-عالحؼمخوصيمبوظؾقٌماٌؿعؾؼمبوٌؼوربيماظلقدقق

ممنقذجماىؿعقوتماظيتمتـشطمؼبمعقدانماظشؾوبممم

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.

مبوٌم-3 ماٌؿعؾؼ ماظـؿقذجل ماظعؼد مظؾدوظيمضرار ماٌوظقي مواٌلوػؿي لوسدة
مظؾفؿعقوتماظقرـقيم مواظرؼوضي مبوظشؾقؾي ماٌؽؾػي ماظقزارة مررف معـ اٌؿـقحؿني

 وطقػقيمعراضؾؿفو

م.....منقذجماالتػوضقيم-4


