
 

 

 سارة الــــــــخعلُــــــــم العــــــــــالي و البحـــــــــــــث العــــــــــلــــــــمي

(02)ضــــــطُــــــف  /حــــــــــامعـــــــت مــــــــحمــــــــذ لـــــمُـــــن  دباػُـن   
 االجتماعيةو  العلوم اإلنسانيةكلية 

 قـســــم عـلـــــــــم االجــتمـــاع
 ختصص : إدارة املوارد البشرية

لنيل شهادة : أطـــــــــروحـــــــة مقدمة  
 الـعلـــوم دكـــــــتــــوراه

دريـــــس نـــــوريمن طرف الطالب :   
 تحت عنوان:

عُت، الشبىنُت الطُاضُت ــــــاث الٍزـــــــــــــــــــــــــــــــــاملمارض

وإشكالُت حشكل املجخمع املذني في الجـــــــــشائز 

 املعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

املجخمع. -قت الذولتالمقاربت ضىضُىلىحُت للع  
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A la mémoire de mon père, et de mes grands -

parents  

A ma mère et mes sœurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

،لغلدددكلكه ر دددكلفيـــ وس سرارقـــتأتلدددذالشكرؽدددلشلفلنرػشىدددكالة دددكلوظددد كر لنردددذ   سن ل

إلاؼددددددشنهلغلددددددكلمددددددزنلنرػودددددد ،لفنشنىل وددددددكلردددددد ل دددددد ن لمددددددز لنرعدددددد  ن  لفلأؼددددددلشمكل

ددددكلغلددددكلمددددكنؾلنة شلددددنلنر نظددددػنلنرددددزنلن ح  دددد لة ددددك ل دددد لة ددددكسلنر فددددك  ل خفـ 

عبـــــذ الـــــزسا  فنر  جيودددددك لنة والدددددنلفنر ةشلدددددنلنةول دددددن ل ودددددكلأؼدددددلشللأظددددد كرنل

ددذ لزلصلدد للأمقــزا  مددز لنرعدد  ن لغلددكلنددشنىل و ل دد ل دد ن لللالــذًن شزيــ  ـف

فدغو ددد لرددد لشكر لدددكػلفلنرالؽدددكفس لفلال نددد ت  لأ مدددكلأالأؼدددلشل ددد لنددد لوظددد كرل

فلوظد كرلو لفدشلشالكظد لغلدكلنةعدكغذ لللهىاري عـذيفلوظ كرللنىي الجمعي

فلنةشنىلددددنلنرددددد لكددددذنكمكل دددد  لفل دددد لوخلدددد لأفجدددد لجضلدددد لنرؽددددلشلراو اددددغلنرػش ددددزل

نل ددد لأشحدددكضلفن نلدددلؼلرن لـدددان لراػاددد المج وكغلدددنلغلدددكلدغوددد لر دددكللنةؽدددكس 

 وددددكلأؼددددلشلنةش ددددضلنرػش ددددزلريشحددددكضلفدسنظددددنلنرعلكظددددلك لنرددددزنل ؽددددشل دددد لن اددددنل

 غوشنالىفاللن لمز لو شفحن 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

أتأن ل  ل  لمز لوؼلكء،ل لفل  كل لنر كطلفل خعدشفالمد ل دأمزلندكل'' 

أود لوكلا نلن لأجا لغلدكلنردش  لند لمدضلو و  لفلرلد لشحا رد ل الهدلالر د ل

ريغلنكلحدكسو نلند لأجاد ،لمد ل  نـد ل خدشفالنر مدك لند لأجد لندكلغ د ل

 وفن  لتحتلأظوكءلأخشى   ''

 غضنزلبؽكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

اث  فهزص  املحخٍى
 

 

 

 

 



 
 

 

 10                                                                                              مقذمت.    

 وف :لن لدددددددددددددددددددددددددددددددد علنرذسنظنلنرنف 

 01                                              أفا:لنره كءلإلاؼكك  لل                                        

 01                                    مكولك:لىشللك لنرذسنظنل                                            

 01                                مكرثك:لأظهكبلنخ لكسلنة ل علل                                      

 01                            سنبػك:لأمذنهلنرذسنظنل                                                      

 00                           نلراذسنظنلل                 خكنعك:لنةلكسونلنر ةشلنلفلنة وال

 02                               أظكرلبلنر حال لفنر نعل )لت  يوك لن والن( -4

 

خ املفهىم وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطىره.  الفصل الثاني: املجخمع املذني: جاٍر

 20                                                                                                             تو لذل

 24                 أفا:ل  لـو  لنراغ لنلراون  ال                                                

 23                                                مكولك:لتكسلخلنن  النة  وؼلنةذ زللفتط س ل  

 41            مكرثك:لنرؽشفطلنر كسلخلنلاظ خذنالنةن  ال                                    

 62                  سنبػك:لنة  وؼلنةذ زلفنرذفرن:لنلكسونلنلكسنوكتلن ل                       

 21                                                                                               خالـن              

 

الفصل الثالث: الخحىل الطُاس    في الجشائز املعاصزة: من ألاًذًىلىحُا 

ت  الشعبىٍت  إلى الُىجىبُا إلاضالماٍو



 
 

 10                                                                                                             تو لذل

 11                                                                أفا:لح  لنرػاو نلفنرػاوكولن

 11                                   مكولك:لنرػ فل ون  الرا حال لنرع ظل ر ج 

 30          نرشيع لة كلنرل ت ولكلإلاظالنكفن مكرثك:لنةاضن ش:لن لنرالعاطل

 011                         سنبػك:لنرؽػه لنل  لأحمكالنر ػذد نلنرعلكظلنل

 016                                                                                                    لخالـن 

عي واشكالُت املجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمع املــــــــــــذني.  الفصل الزابع: الب ادٌؼم الَز

 011                          تو لذ                                                                                

 013       أفا:لنرب نديغ لنرشيع                                                                          

 000         مكولك:لننشدن لنرب نديغ لنرشيع ل                                                     

 000                                                                                نن  النرشيؼل -0

 002                  نرشيؼلنر نطز                                                               -0

- ألللللللللللل

 002                                         نر ذس                                                     

 001     نةاللنلنرذفر لنل                                                       ل - بللللللللللل

 001          مك فكدلنرشيع                                                                   -2

 000                                                                               نرذفرنلنرشيػلن -4

 002                 مكولك:ل  لولذلنرب نديغ لنرشيع                                                     

 002           أ شفحنلنحوذلحؽوكفنل                                                 -0

 001                    نر حال لمستهك ز                                         - ألللللللللللللللل

 003                      ةموك لنرػكن لنرعلكس                              - بلللللللللللللللل



 
 

 021                                                 نرؽشغلنلنرعلكظلن             -  للللللللللللللل

 021   لػفلنةػكسلنلنرعلكظلن                                              - ضللللللللللللللل

 021              نر ح  لنرذ ولشن ز                                               - جللللللللللل

 020                 أ شفحنلى لحنل الحلت                                               ل -0

 022                                                                                     مكرثك:لولذلفلمػللب

 022                      مػللبلغلكلنحوذلحؽوكفن                                      -0

 021         ى لحنل الحلت                                                                      ل -0

 023            سنبػك:لمك فكدلنةاضن شن:لنةؤؼشن لفلنةخفك ق                          

 023         لنرلب ى        :لنشحانلنر أنلوك0310-0320نةشحانلوف ك:لل -0

 041   :لنشحانلنرطنش لنر نطلن               0312-0212نةشحانلنرثكولنلل -0

 046:لنشحانلوصنن لل                                 0111ل-0312نةشحانلنرثكرثنل -2

 042:لنرطنش لنر نطلنلنرثكولن           0111نةشحانلنرشنيػنل:لبػذلظ نل -4

 043        خالـن ل                                                                                                   

 الفصل الخامظ: الشبـــــــــــــــــــــىنُت الطُاضُت في الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشائز

 062                                                                                                               تو لذل

 061        أفا:لنرذفرنلنرهكتشن ولكرلن/لنرذفرنلنر ل وكتشن ولكرلنل                           

 061                                                      نرهكتشن ولكرلن                                 0

 021نرؽػه لنلفلنرهكتشن ولكرلنل                                                                 0

 021         نر ةكالنرهكتشن ولك  لفنة  وؼ                                     - ألللللللللل

 023           نر ةكالنرهكتشن ولك  لفج كص لنرهل فكشن زل              - بلللللللللل

 010مكولك:لنرضو ولنلنرعلكظلنل                                                                                



 
 

 010                     لأـ  لنةن  ال                                                         -0

 013مكرثك:ل  لجزفسلنرضو ولنلنرعلكظلنل  لنةاضن شل                                          

 012سنبػك:لنرضو ولنلنرعلكظلنلبػذلمظ لال                                                    

 014                              ك نغذلنراػهنلنرعلكظلنل  لنةاضن ش                 0

 014          نرػالكك لنرضو ولن                                                                 0

 016       ةلػكهلنةؤظعك لفل لكبلنرشككشن                                       2

 012                                         و كلنش ضلنرعاطن                            4

 188                                     خالـن ل                                                                

 الفصل الطادص: في أصىل الزأضمال الخاص في الجشائز

 030                                                                                                          تو لذل

 032                                   أفا:لح  لنرذفرنلنر   لنل  لنةاضن شل                    

 033                                   مكولك:لنةوكسظك لمك فكد نلراذفرنلنرشيػلن         

 033            مكرثك:لل  لأـ  لنرشأظوك لنةخكؿ)لنره سج نصلنلنر   لن(ل       

 014                                        سنبػك:لره سج نصلنلنر   لنلبػذلةكشنسلنرالب نرلن

 011                نرزنمز       ةغكد لإلاو كجلخكنعك:لىمكءن لنرنؽكطلفل رلك ل

  006               ا                             ل0111ظكدظك:لنرلطكعلنةخكؿلبػذلظ نل

 021            خالـنل                                                                                          

 

 الفصل الطابع: نخائح الذراضت

 022أفا:لو ك جلنرذسنظنلغلكلل ءلنرنشللك  ل                                             



 
 

 021                      مكولك:لتحال لفلتنعل لو ك جلنرذسنظن ل                                      

 

 046                                     خكتونلنرذسنظنل                                          للللللللللل

 061                              ى شظنلنةفكدسلفلنةشنجؼ                                                 

 022    نالحم ل                                                                                          لللللللللل

 

 

 



 
 

 

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــقذمت
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 مقدمة. 

يشػػ ؿقد ػػدقعيناػػمي القرػػفقعي ػػرفقعيرامػػفقرتطػػخقاارػػخقاػػفقنػػاري قعيدير رعطيػػخق
خػػارأقربر ػػاقعيةر يػػخقبعيبليػػالقعيرنتػػد،قعذرري يػػخاق ذقرفقع  يػػارقعيرماػػ رقعياػػبايانفاق
عيػػػػذنق ػػػػافق رلا ػػػػخقتاررايبػػػػػػػػقعاػػػػنرعنيافقيا ظرػػػػخقعيايااػػػػيخقعلشػػػػنرع يخاقرد ق يػػػػ ق

اػػفقاػػفق مػػضقعي رػػدعفقعلشػػنرع يخقاػػفقعيمػػايـقع طػػ ؽقرباػػخقاديػػد،قرػػفقعل ن ػػاؿقعيايا
عيمر ػػفاقربرب ػػاقعيشػػرميخقبررري ػػاقعي ني يػػخأق ارر ػػافقرفق ريػػدق اػػ بيخق  يػػر،ق مػػضق
رظػػاارقعليػػ تالقعينػػفق ا ػػلقنناػػجق  ػػذنقعيرانرمػػالق تػػبقنخديػػؼقميػػبدقعلاػػن دعدق
قعيايااػػػفاقبراػػػمقعي ير ػػػخقعيدبينيػػػخقدرػػػ قعي شػػػاطقعلمنيػػػادنأق ػػػؿقرفق مػػػضقعيناػػػار 
دراػػلقع دناتػػاقرناػػاردااقاػػبعققاػػفقعيت ػػؿقعيايااػػفقرـقاػػفقعيت ػػؿقعلمنيػػادناقباػػفق
يتظػػػػػخقرػػػػػااقاػػػػػادقعلدن ػػػػػادق ػػػػػافق  ايػػػػػخقعيلرا ي ػػػػػالقاػػػػػفق  ايػػػػػخقعذ ظرػػػػػخقعيشػػػػػربييخق

قبعلمنياديالقعلشنرع يخأق

رػػفقبا ػػػخقعي ظػػػرقعير ااػػانيخاق ارر ػػػافقرفق   ػػػدقاػػذعاقاػػػايازع رقرػػػل اقنتبيػػػلق
خقعيتز يػػػػخق تػػػػب قعينمدديػػػػخقعيتز يػػػػخاقعرد ريػػػػخقبعي  ا يػػػػخق شػػػػ ؿقاػػػػريمقرػػػػفقعذتاديػػػػ

أقبدراػػػلقريمػػػاق زدػػػخقرناػػػاردخق تػػػبقعير ريػػػخق9191بعيارمبيػػػخقر ػػػذقداػػػنبرقايدػػػرنق
بعينخرػػفقدػػػفقعلمنيػػادقعيراػػػيرقرر زيػػاقرػػػفقطػػرؼقا ػػػازق يربمرعطػػفقر   نػػػجقعذزرػػػخق

قعيراييخقير نيؼقعيلرا ي الأق

ي اقعي  داق لقرفقعيارطخقيـقننرعاػمقدػفقب ايرغـقرفقعذزرخقعذر يخقعينفقدخرلقا
اقيػـقيػدامق0222عيرظاارقعيش ريخقيرنمدديخاق رػاقرفقدػبد،قعينػدا القعيراييػخق مػدقاػ خق

قدفقعيري رعييخأقق–ش رياقق–  اق ذيؾق تبقعينرعامق

ي ػػػػفاق ػػػػػايرغـقرػػػػػفقعيتدػػػػػاظقدرػػػػػ ق ػػػػػؿقعيرظػػػػػاارقعيشػػػػػ ريخقعير ااػػػػػانيخقيرنمدديػػػػػخق
علمنياديخقباي رخقعيااتخقعياياايخقنشيرق ي قدػدـقعاػرعزقبعيري رعييخق لقرفقعير شرعلق



 

2 
 

ر مقمرفقرفقعل دناحقآللارقدري خقاي ريخق راقدر ق  يخقعي ظاـقعياياافقرـقدرػ ق  يػخق
قعلمنيادأق

 ذعق ػػافقرػػفقعييػػم قرفق يػػؼق دمػػخقط يمػػخقعي ظػػاـقعيايااػػفقعيازع ػػرنقعيتػػايفاق
  يخقيرنمدديػخاقاػػافقعذرػػرقيػػيسق ػاي ظرق يػػ قدػػدـقنرعامػػجقدػفقعير ػػاد قعيشػػ ريخ قعيشػػ 

 ػػػ دسقعييػػػمب خق اي اػػػ خقيرت ػػػؿقعلمنيػػػادنأقنشػػػيرقرمظػػػـقعين ػػػاريرقعيراػػػريخق يػػػ قرفق
اق%191علمنيػػػادقعيازع ػػػرنقلقيػػػزعؿقيمنرػػػدقدرػػػ قنيػػػديرقعيرتربمػػػالق  اػػػ خقندػػػبؽق

باػػذنقعيت ي ػػخقن دػػفقذفق  ػػبؿقد ػػجقر ػػجقلقيػػزعؿقعمنيػػادعقريميػػاقرلررػػاق ػػافقدريػػجقر ػػدق
قلقرفقعي رفقعيرامفأقعيا مي يا

يػػدام اقاػػذعقعين ػػامضق ػػيفقل ػػالقعيبمػػمقعلمنيػػادنقرغػػـقعل دنػػاحاقبدػػدـقعينرعاػػمق
دػفقعينمدديػخقرغػـقعيم ػؼقعيايااػفقعيػذنقيػات قعينار ػخق يػ قعي تلديرػاق ذعق ػافقرػػفق
عيرر ػػفقرفقن ػػبفقا ايػػؾقنمدديػػخقايااػػيخقبدير رعطيػػخقاػػفقظػػؿقل ػػالقعاػػنررعرقعيطػػا مق

ع ػػرناقرنقاػػفقظػػؿقعاػػنررعرقاير ػػخقعياػػرطخاق ادن اراػػاقعيرػػديرقعيريمػػفقي منيػػادقعيازق
عير ياػػفقبعيبتيػػدقيررػػدعخيؿقعيريميػػخاق ػػدرق ااػػنخرعا اقبيػػبلق يػػ قنتيػػير اقبنبزيم ػػاق
اػػفقعيرانرػػمأقرػػفقبا ػػخقعي ظػػرقعياباػػيبيبايخقرػػاقاػػفقعذدبعلقعيرداايريػػخقبعي ظريػػخق

ؼقي ػػػػاقعيم مػػػػخق ػػػػيفقعينػػػػفق ار ا  ػػػػاقرفقنايػػػػ قدرػػػػ قاػػػػذنقعيل ا يػػػػخقعيرن اممػػػػخقبن شػػػػ
قعلمنيادنقبعيايااف؟قب يؼقي لرقرتداراقدر قعآلخر؟أق

ر ػػػذقااػػػرقعيتدعلػػػخاقبعيدراػػػدخقعيايااػػػيخقنطػػػرحقنرػػػؾقعذاػػػ رخقعيرتيػػػر،قتػػػبؿقاػػػ ؿق
نت يؽقعيارـقعلانرادفاقعيتريػخقعيايااػيخقبعيمدعيػخقعلانراديػخدقعيدير رعطيػخواقعيػبار،ق

عيمرريػػالقاػػفقربر ػػاقعيةر يػػخق ادن اراػػاققعيراديػػخقيراػػرمقبعيخيػػرعلاقب يػػؼقاػػرلق ػػؿقاػػذن
ر ػػدقعيتدعلػػخقعيايااػػيخقبدبيػػخقعي ػػا بفأقاػػفقبعمػػمقعذرػػراق ػػافقاػػذنقعذاػػ رخقاػػفقراػػ رخق

                                                           
1

. متوفر على الرابط 2315/ 33/39أنظر مثال إلى آخر تقرير للبنك العالمي حول المؤشرات االقتصادية  للجزائر، و الصادر يوم 

 .   http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overviewالتالي: 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria/overview
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عيرانرمقعيرد فاقب ا لقاذنقعيردرد،قرتبريخقافقييربر،قنش ؿقدبيػخقعي ػا بفاق ذقرفق
رؼقرػػااقعيدليػػخقعيمري ػػخقيررد برن  ػػدقدرػػ قر ػػجقررترػػخقر منػػخقي رة ػػاقعيرانرػػمقاػػفقظػػ

ب راػػػػردق ربغ ػػػػااقيطػػػػرحقراػػػػ رخقاديػػػػػد،قبرطايػػػػ قايااػػػػيخقبعمنيػػػػاديخقاديػػػػد،أق ػػػػػافق
اقيم ػػػػػػرقدػػػػػػفقنةيػػػػػػرقعيرطايػػػػػػ قعيايااػػػػػػيخاقعلمنيػػػػػػاديخق عيرانرػػػػػػمقعيرػػػػػػد فاق رد ػػػػػػـب
بعلانراديخقافقنػاري قعيتدعلػخقعيةر يػخأق  ػجقيػيسقبيػؼقيريػدعفقعانرػادفقرتػددقاػفق

بقبيؼقيررانرػمق  ػؿقاػفقيتظػخقيتظخقرتدد،دقريدعفقعيمرؿقعيارمبنقرل واق ؿقا
ناريخيػػػخقرػػػاأقعيتػػػديقعذدظػػػـقاػػػفقنػػػاري قربر ػػػاقعيةر يػػػخق ػػػافقع ن ػػػاؿقعناػػػانقعيػػػديفقاػػػفق

عيرانرمػالقرػاقم ػؿقعيتدعلػخاققأقاػف1عيرانرمق ذعقراقررد اقعانمراؿقنم يرق بؿق  اػنر
يديفقعيرانرمقيرررؾقبعيرنتػايديفقرمػجاق ادن ػارقعي شػاطقعيزرعدػفقاػبقعي شػاطقعير ياػفق
اػػفقعيرانرػػماقب ادن ػػارقريمػػاقعذرعمػػفقررػػؾقيلمطػػادييفقربقيرررػػؾأقبي ػػفقع تطػػاطق
عي ظػػاـقعرمطػػادفقبقبيػػبؿقعيرراػػراييخقبعييػػ ادخقرد ق يػػ قنتػػبؿقعيلػػرب،ق يػػ قعيط  ػػخق

عزيػػخقعي اشػػ خقعيراػػن رخقدػػفقعيررػػؾقبعذراػػن رعطيخأقريػػ  قعيرانرػػمقرايػػؾقعيلػػرب،قعي برابق
بريػػػ تلقعيدبيػػػخقردي ػػػخقيررانرػػػماقب ػػػدبفقعيمػػػرع  قعينػػػفقيػػػدام اقعيرانرػػػمقلقير ػػػفق
يرا ػػازقعردعرنقيردبيػػخقرفقيشػػنةؿأق ذعاقع ن ػػؿقعيػػديفقرػػفقعيدبيػػخق يػػ قعيرانرػػماقباػػر ق

قNO taxation withoutrepresentationاػذعقعل ن ػاؿق ظ ػبرقعير بيػخقعيشػ ير،ق
ق رطر قعانرادفق برابعزنقر ا ؿقدامقعيمرع  أق

نااػػسقعيرانرػػمقعيرػػد فقدرػػ قر ػػدرقعاػػن  ييخقعيرانرػػمقعلمنيػػادنقدػػفقعيرانرػػمق
عياياافقبراقي  لؽقدفقاذنقعلان  ييخقرفقآلارقدر قعيم مػخق ػيفقعيرانرػمقبعيدبيػخأق

رعطيػخقبدبيػخقعي ػا بفقرػرن طق ػ رطق دػاد،قعر نػاأق فقعيشرطقعيناري قعذبؿقي شػبققعيدير 
يررػػادنقيررانرػػمأق ررػػاق ػػافقعيدػػادربفقعلمنيػػاديبفقراػػن ربفقدػػفقعياػػرطخقعيايااػػيخاق
 ررػػاق ا ػػلقرػػبعزيفقعي ػػب قاػػفقيػػاي قعيرانرػػماقب اينػػايفق ررػػاقعاػػنطاعقاػػذعقعذخيػػرق

                                                           
1 P. Clastre. La société contre l'Etat. Ed. Minuit. 1974. France.  



 

4 
 

عيدبيػػػخقاػػػرضقناػػػبيخقدير رعطيػػػخقشػػػدااخقيرم ػػػخقعيايااػػػيخأقاػػػفقعير ا ػػػؿاق ررػػػاقنرنمػػػلق
 ااػػػن  ييخقعمنيػػػاديخقدػػػفقعيرانرػػػماق ررػػػاقنةبيػػػلقباير ػػػلقدريػػػجقبرخمػػػمنجق ةػػػضق
عي ظرقدفقراقابقربابدقرػفقر ااػالقايااػيخقاػفقعياػيامالقعيرمايػر،أقارػاقعيدا ػد،ق
رػفقخرػػؽقر ااػػخقعي ريرػػافاقعيرارػػسقعيداػػنبرناقعذتػػزع اقعيارميػػالقبعلمنػػرععقعيمػػاـق

عيرنت رػػػػخقاػػػػفقعيا ػػػػازقعردعرنقيردبيػػػػخوققاػػػػفقظػػػػؿقنرنػػػػمقعياػػػػرطخقعي ا رػػػػخدق ادن اراػػػػا
ق اان  ييخقراييخقبعمنياديخقنارخقدفقعيرانرم؟ق

ع ط مػاقرػفقاػذعقعينيػبرقيررانرػمقعيرػد فاقنتػابؿقاػذنقعيدرعاػخقرفقننمػرضق يػ قق
رمبمػػػػػػالقنشػػػػػػ ؿقعيرانرػػػػػػمقعيرػػػػػػد فقاػػػػػػفقعيازع ػػػػػػرقعيرمايػػػػػػر،ق ػػػػػػايرغـقرػػػػػػفقعل دنػػػػػػاحق

أقبذيػػػؾقيراػػػـقنيػػػبرقيرم مػػػخق9191ايدػػػرنقق02عير ااػػػانفقعيشػػػ   فقر ػػػذقداػػػنبرق
قرأقعيرانرمقافقظؿقعيبعممقعياياافقبعلمنيادقيرازع ق-عيدبيخ

ننمػرفقاػػذنقعذطربتػخقاػػنخقايػبؿأقي ػػامشق ػؿقبعتػػدقر  ػاقرنةيػػرعقرػفقرنةيػػرعلق
عيدرمػػػيخقبعرشػػػػ اييخقبا ػػػػاقير  ػػػاققعرشػػػػ ايفأقبقيتػػػػابؿق ػػػؿقايػػػػؿقرفقي يػػػػ قعيتاػػػػ ق

قي  ن اؿق ي قعيديؿقعيذنقيريجقبا راق من دقر جقنرني قر  افقب ظرنقر  ـأق

ينمػػرفق ػػؿقرػػفقناػػا لقلقاػػفقعيديػػؿقعذبؿقعانمرمػػ اقعي  ػػاققعرشػػ ايفقعيػػذنق
عيدرعاػػػخقاقارمػػػيان اقبراػػػدعا اقبعرطػػػارقعيردػػػاايرفقبعي ظػػػرنقعيػػػذنقاػػػنماي قايػػػجأقاػػػفق
عيت ي خقباػد اقيػمب خق  يػر،قاػفق  ػاقق شػ اييخقتػبؿقربمػبعقنرع رػلقتبيػجقعيرمػارؼق

قعياطتيخقعيرا  خقعيران ا،قرفقباا ؿقعرد ـقبعيخطا قعياياافأق

قعيرانرػػمقعيرػػد فق رػػاقيػػذيؾاقاػػافقعيديػػؿقعيلػػا فقيتػػابؿق رفقينن ػػمقناريخيػػاقرد ػػـب
 شاقافقربر ػاقعيةر يػخاقرمنرػديفقدرػ قعيررعاػمقعينػفقير ػفقعفقناػر قي ػاق نتديػدقدميػؽق
قاباػيبيبافقنتريرػفاقبل  لامػجق بعمػمأق يرشربطقعيناريخيػخقبعي ظريػخقلاػنمرايجق رد ػـب

عيديػؿقدػفققيـق  فق ام ق ي قبممقنمريؼقيررانرمقعيرد فاق ؿق  اق  تيقافقاػذع
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ق اراػػػدنجقبرمػػػاري جقعيدراػػػديخقعيراػػػرد،قعينػػػفقناػػػر قق نتديػػػدقشػػػربطقعاػػػنمراؿقعيرد ػػػـب
قبعيشربطقعيناريخيخقي شبقنق بعممأق

 مػػػدقاػػػذعقعيديػػػؿاق ػػػالقرػػػفقعيرر ػػػفقرفق تػػػددق دمػػػخقشػػػربطقعاػػػنخدعرجقعي ظريػػػخاق
بعيرمبمػػػالقعينػػػفقنر ػػػمقنتػػػررقدي اري يػػػخقنشػػػ رجقاػػػفقعيازع ػػػرقعيرمايػػػر،اقخايػػػخق مػػػدق

قأقق9191ناحقعلمنيادنقبعيري رعييخقعلمنياديخقعينفقااقق  اقدانبرقعل د

اػػػاققعيديػػػؿقعيلايػػػيقاػػػفقاػػػذنقعيدرعاػػػخق  ظػػػر،قاباػػػيبيبايخقدرػػػ قعيررترػػػخقعينػػػفق
رد  ػػػلقدرريػػػخقعل دنػػػاحقعيايااػػػفقبعلمنيػػػادنأقتيػػػيقتابي ػػػاقاي ػػػاقرفق ترػػػؿقراػػػ ا ق

اػػـقدارػػؿقداػػمقعي ظػػاـقعيم ػػؼقعيايااػػفقعيػػذنقدرانػػجقعيازع ػػرقاػػفقعيناػػمي الق ادن ػػارنقر
 يػػ قعينرعاػػمقدػػفقعريػػ تالقعيايااػػيخقبعلمنيػػاديخقبيػػبق طري ػػخقغيػػرقر اشػػر،أقاػػفق
قعيرانرػػػمقعيرػػػد فق ظػػػاار،قعيمرر ػػػخقعينػػػفق ا ػػػلقاػػػفق اػػػذعقعيديػػػؿقتابي ػػػاقر ػػػطقرد ػػػـب
 ػػدربرااقرتػػدقشػػربطقاػػرريخقعيدمػػاققعيمرػػبرفقعيػػذنقي شػػطقايػػجقعيرانرػػمقعيرػػد فأق فق

دػدـقنت ػؽقعيرانرػمقعيرػد فقباػبقريمػاقدا  ػاقينت  ػجقممؼقعيمرر خقابقر شرقدرػ ق
قبنش رجأق

ررػػػاقعيديػػػؿقعيرع ػػػمقا ػػػدقخييػػػ انقلاػػػنمرعضقعي ػػػرعديةـقعي ظػػػرنقعيػػػذنقمار  ػػػاق ػػػجق
ربمػػبعقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيازع ػػرأقي ػػدقباػػد اقاػػفقعي ػػرعديةـقعيريمػػفق ػػدي ق ظريػػاق

اقعيدراػػػػػدخقريػػػػي اقياػػػػر قرػػػػفقخػػػػ ؿقر بلنػػػػجقعينػػػػػفقنارػػػػمق ػػػػيفقعلمنيػػػػادقعيايااػػػػف
عيايااػػػػػيخاقدرػػػػػـقعلانرػػػػػاعقعيايااػػػػػفاق نداػػػػػيرقر ػػػػػا زقعلاػػػػػن دعدقعيايااػػػػػفقبعيدبيػػػػػخق
عينارطيخقافقعيمايـقعيمر فق يدخقدارخقبعيازع رق يدخقخايخأق فقخيػا صقعيدبيػخق
عيريميػػخقبعلمنيػػادقعيريمػػفقاػػفقرمبمػػالقت ي يػػخقينشػػ ؿقعيرانرػػمقعيرػػد فأق فقعيدبيػػخق

 ارنيػػازاقبنمنرػػػدقدرػػ قعيز ب يػػػخققNéopatrimonialيػػخعيريميػػخقاػػفقدبيػػػخق يب انررب ياي
بعيداػػادقاػػفقنبزيػػمقعيلػػرب،قبررعم ػػخقعيرانرػػمقباػػفقد من ػػاقرػػمقر ب ػػالقرانرم ػػاأق   ػػاق

قرانمييخقدر قعيدر رطخأق
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ب مػػػدقن ػػػديـقعي ػػػرعديةـقعيريمػػػفقبر امشػػػخقراػػػـقعل ن ػػػادعلقعينػػػفقبا ػػػلقيػػػجاقبنتديػػػدق
ادعلواقمر ػػػػاق ااػػػػنمرعضقبعمػػػػمقعلمنيػػػػادقربمد ػػػػاقر  ػػػػاقبطري ػػػػخقنمارر ػػػػاقرم ػػػػادقعل ن ػػػػ

عيازع ػػرنقبراػػـقر شػػرعنجقبخيا يػػجقعدنرػػادعقدرػػ قرمطيػػالقعتيػػا يخأقعي نياػػخقعينػػفق
نبيػػػر اق يي ػػػػاقاػػػػفقرفقعيازع ػػػرقلقيػػػػزعؿقعمنيػػػػادااقريميػػػػااقبذيػػػؾقرػػػػاقياػػػػر ق ادنرػػػػادق

قعي رعديةـقعيريمفق ردخؿقينتريؿقعيظاار،قعياياايخقايجأق

قاػػػػاققعيديػػػػؿقعيخػػػػارسق رػػػػدخؿقنط  ي ػػػػفاقتيػػػػيقتابي ػػػػاقايػػػػجقرفق  ػػػػامشقرد ػػػػـب
عيز ب يػػخقعيايااػػيخقبعيردػػاايـقعيررن طػػخق  ػػاأقلػػـقعانمرمػػ اق يػػؼقرفقعيز ب يػػخقعيايااػػيخق
اػػػػفقظػػػػاار،قررن طػػػػخقر لػػػػرق ايدبيػػػػخقعيريميػػػػخقبعلمنيػػػػادقعيريمػػػػفاقبنزداػػػػرقاػػػػفقعيػػػػ ظـق

ايدػػخقعيشػػربييخقعينػػفقنصخبيػػصقعيدبيػػخقبنامر ػػاقاػػفقخدرػػخقعيد ػػالقعي ري ػػخقر  ػػاقبعيرنت
رم اأد مػػػخقعيدبيػػػخقعيازع ريػػػخق ػػػايرانرمقعيازع ػػػرنقرخػػػذلقاػػػذنقعييػػػدخق مػػػدقعل دنػػػاحق
عيايااػػػفقبعلمنيػػػادناقررػػػاقردػػػاؽق ػػػؿقدرريػػػخقنطػػػبرقي برابعزيػػػخقبط يػػػخقمػػػادر،قدرػػػ ق

قع نشاؿقعلمنيادقعيازع رنقرفقعين ميخقعيرطر خقيررتربمالأق

خػػاصقاػػفقعيازع ػػرقباػػفقعيديػػؿقعياػػادساقتابي ػػاقنن ػػمقراػػارقنشػػ ؿقعيرراػػراؿقعي
أقب ػافقذيػؾقي ػدؼق رفقخ ؿقنتريؿقرراراالقعيدبيخقعيريميخقر ذقعلان  ؿق ي قعييـب
 ي قرمراخقرد ق ر ا يخقظ برق برابعزيخقبط يخقران رخقدفقعيارطخقمادر،قدر قيمػ ق
دبرقناريخفقاػفقدر رطػخقعيدبيػخقرػفقخػ ؿقنتريػرقعيرانرػمقرػفقم مػخقعين ميػخقيردبيػخق

لقريػػػبيجقبراػػػارعنجقبعيدمػػػاقعلقعينػػػفقي شػػػطقاي ػػػاق ا ػػػجقراػػػردقعيريميػػػخأقي ػػػفاقرظ ػػػرق
ز ب  شػػاقرػػفقرتػػـقعيدبيػػخقبنتػػلقظر ػػااقبلقيمػػدبقرفقي ػػبفقراػػردقدرريػػخقع ن ػػاؿقيراػػاؿق
عيدبيخقرفقعيت ؿقعياياافق ي قعيت ؿقعلمنيادنأققيخرصقاػذعقعيديػؿق يػ قرفقعي ػب،ق

فقعيازع ػرقاػفقمػب،قعلانراديخقعينفقيدنرضقرفقن بفقرااسقنش ؿقعيرانرمقعيرد فقاػ
طديريػػخقنمػػيشقدرػػ قنػػدبيرقعيريػػمقدعخػػؿقعلمنيػػادقعينػػبزيمفاقنتيػػؿقرػػفقتيػػن اقرػػفق

قعيريبعقر ا ؿقعينا دقيخدرخقعي ظاـقعي ا ـأق
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 اػػػنمرضق نػػػا  قعيدرعاػػػخقاػػػفقعيديػػػؿقعياػػػا ماقتيػػػيقتابي ػػػاقايػػػجقرفق ايػػػ قدػػػفق
قرا رخقعرش اييخقع ط ماقرفقعيدرميالقعيرمنرد،أق

قعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فقاػػػػفقباػػػفقعيخانرػػػػخاقرشػػػػر  اق يػػػ قرػػػػد قيػػػػمب خقرماياػػػػخقرد ػػػـب
رانرمالقن يرفقاي اقعذطربتػالقعيل اابيػخقدرػ ق ػؿقعيراػاللقباػفق ػؿقعيربعمػيمأق
برػػد قراريػػخقعلمنيػػادقعيايااػػفقاػػفقناػػابزقذيػػؾقعل اػػدعدقعيرمراػػفقعيػػذنقنمػػيشقايػػجق

قفأق مضقعلطربتالقدر قغرعرقرطربتخقعيدير رعطيخقبعيتدعلخقبعيرانرمقعيرد 
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 البناء اإلشكالي.  أوال: 

دبؿقعيمايـقعيمر فاقيـقن ؽقعيازع رقاا  خقرراـقرباخقعينةييرقدر قخ ؼق امفق
عيذنقعاناتلقدبؿقعيرما رقعلشنرع فقافق  ايخقعيلر ي القرفقعي رفقعيرامفأقا مدق

عي ير خقعيدبينيخقدر قعيت ؿقعلمنيادناقااقلقيقد بدقرفقعذتاديخقعيتز يخقاقبقل 
قرارخقرفق''عري تال''اقينش ؿق  طخق دعيخقلط ؽقا9199ر نب رقق20رتدعيق

قعلمنيادنقأقافقعيرااييفقعياياافقبق

قااققدانبرقايدرنقبق قعياياؽا قعيتز يخقق9191مرفقاذع قياتاديخ قييممقتدع ا
قعلمنيبق قعلشنرع يخ قبقق امرعراديخ قبعرد ريخا قعياياايخ قعير ادر،قعينمدديخ تريخ

د ف''قيربأقافقافقخمـقاذنقعلي تالاق درقرد بـق''قعيرانرمقعيربققأعلمنياديخ
قيردبيخ قعيرارف قعانراديخقق1عيخطا  قمةبطال قنتل قعيرااؿ قان  قمررل عينف

رماريفقرن اممخقرتيا ااقلقنشيرق ي قررد بـق دلللقبقي  جقربعأقيبقبعمنياديخقاق
قعلانراديخأقلقنترؿق دسقعيراا القعياياايخقبعلمنياديخقبق دسقعيرتنب قبق

قعينفقرد قعيرد فق مدقبدر قخ ؼقعذد يالقعيةر يخ قعيرانرم ادلقعتياققرد ـب
افقعيخطا قعياياافقققجاايخقعيرماير،اقيـقينـقعانددا غيا قطبيؿقافقعي ظريخقعياي

قعيدبيخق قربعا خ قاف قلانمرايج قعيازع رن ق قػػػػػػػػػػ قعذ اديرف قلت خ قررترخ قاف قب ػػػػػػػػػػػػػػ
عينربي قيجقرفقم ؿقنقبقاقتديقافق بي دعاق ؿقنـقعتياقعينارطيخقعي رميخاقدر قغرعرقر

خطا قعي ظاـقعياياافقذعنجاقرفقخ ؿقعط ؽقناريخقعيرانرمقعيرد فقدر قعيتر خق
نباي جق تبقزبعياق شاطق ؿقراقي ـقاي اقابقرفقػػػقعيران رخق ظرياققػػػػػػػػققبقعيارمبيخققػػػػػ

قلقن بفقافقعيايااخأق

                                                           
1
ؼَجه ٕووظص صىَوٖووً٘ ّٗلووغٓ نماووغ ٍووِ ص دووؼص  ٝقوو٘ه ػ ووض صىْجهووغ أووجلٜ لووهُ صىضٗىوود ٕووٜ صىسووٜ لووجصع  يىووٚ صؿووس 

اىجسائر: اىدٗىة  ٗاىْبة د اسا ة  اةٜ اب ةساي اىةٞو ةٞ  ٗ  صىـٞجؿٞد صىَؼجعًد. نّظغ يىٚ: ػ ض صىْجهغ أجلٜ:

 . 2008،ٍْل٘عص  صىلٖج صىجؼصئغ ، اىحرموت االجتَوعٞ د
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ق قرف ققيباج دؿ قعيرد ف قبقعيرانرم قعيدبيخ قشربييخ قرفقعان دعدامد قشت ج قنـ اا
قنرعامل قعينفقاردافقرا قػػػػػػػ دفقان قعيرااؿقعياياافققر مناقطرؼقخطا قعيارطخ

قع زل قبق ا   قعيم ؼ ق ي  قعياياايخ قعيمرريخ ق دلللققعد فؽ قػػػػػػػ قعيطبعر  تايخ
قربقبق قعيارمبيخ قعيتر خ قنترر ا قعينف قعيدللل قدف قشفق قاف قنخنرؼ قل رماريف

قن شط قعينف قعذاريخ قبققعير ظارال قا قعياياايخ قعيرم خ ق طار قعيخطا قعػرػػػػخارأ ن ط
عيرماريفقعينفقشت ن اق جقرانرمقعيرد فق''ق  دسقعيدلللقبقعيعذ اديرفققر بيخق''ق

قاياايخاق ق ماييخ ق دللل قعيرد ف قعيرانرم قرد ـب قيشتف قذف قتااخ قل عيارطخ:
قبق قران د، قنمد قيـ قذعن ا قرادعرلقعيدبيخ قدر قعذمؿقش ريا قرادعـقبقلقشربييخا  ظرياا

قرادعرلق قآخرا ق نم ير قبرنمددعا قردنبتا قبعلمنيادن قعيايااف قعلد رفا عيدماق
قطرق قعخنزيل قبدر رطعيدبيخ قعيرانرم قدر  قعيايااف قعي ماؿ عيت ؿقق ارعدن اقخيؽ

قعيذنقنريزق ازرخقعلمنيادنتررلقعي شاطقعياياافقبق قعياياؽق ذيؾا أقمرفقاذع
قبقعمنيادي قخا  خا قخ قدف قعيخدرالقعييبريممؼقعيدبيخ قر اط قرانب قنباير قدر  خ

ققعيذنقيا ققبصاجعيردفاقعذرياؼقبق عيرانرمقعيرد فق تبق''عيمرؿقعيخيرنقعينطبدف''
''ق1رفقيشارؾقايجق''عيربعطف''قرفقدبفقعرشار،ق ي قريخقبظيدخقاياايخقي ذعق''عيرانرم

عياياايخققددعقعينا يدقافقرتافقعذتبعؿقدر قعر ا يخقرااارنجقافقن بيخقعيرشار خ
ر نظـاقخايخقعينفقنطرت اقعيارطخق ش ؿقدبرنقبققافقرخنرؼقعيمربضقعل نخا يخ

ق ا  قعير اطمخقعيشاررخقعينفقنمرا اقاذنقعيمربضأق

ديخقعياياايخاقعلد ريخقبعي  ا يخاقبنتريرقعلمنيادقعينمد مدقر مقمرفقرفقعمرعرق
قاييخ:قرفقم مخقعيدبيخقندريايااقير فقي اقرفق ممقعير تمالقعين

                                                           
1
ٍْغ صىجَؼٞج  نُ تغت َ لهٛ دؼ   ػيٚ 2015ْٝجٝغ  12ْٝن قجُّ٘ ص دؼص  ٗ صىجَؼٞج  صىوجصع فٜ  

 ؿٞجؿٜ. نّظغ يىٚ ٕظص صىقجُّ٘ فٜ ٍيذق صىضعصؿد. 
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 ع نشارقياديخقير طاعقعيخاصاقبق:ق ايرغـقرفقان قتريخقعير ادر،قعلمناقتصاديا
قعمنيادق قرف ق ل قافقرخنرؼقعي طادالقعلمنياديخا قعيشر القعيخايخ عآللؼقرف

أققرنقرفقعي طاعقق%ق19عيازع رقلقيزعؿقررن طاق يادريلقعيرتربمالق  ا خقندبؽق
ربمالقبيـقيةيرقشي اقافقعيطا مقعيريمفقعيخاصقيـقياااـقافقن ريصقعين ميخقيررت

 قي منيادقعيبط فقأ
 
 :قع زي لقعيمرريخقعياياايخقعينفقرطر لق مدقعمرعرقدانبرققسياسيا اردافقرا
قبنا  قنبميؼقعيراارقعل نخا فقافقعد فقتايخقق9191ايدرنقق02  تبقعيم ؼا

ق قيرد، قبغر لقق02طبرع  قعذااايخا قعيتريال قعياياايخ قعيارطخ قاي ا قميدل ا خا
قعل نخا  قن ظيـ قدر  ق دسقعيبمل قاف قعيتداظ قرم قعرد رفا قعير اايخاقعيرااؿ ال

أقلقيزعؿق دسقعيتز قعيذنق9110عي ريرا يخقبعيرتريخقافقربعددااقعيرتدد،قر ذقا خق
قب  دسق قعي ريرافا قاف قعير ادد قرغر يخ قدر  قيايطر قرف قاب قعذتديخ قازع ر ت ـ
عينر ي خقعي شريخقعينفقن نرفق ي قايؿقعيلبر،قعينتريريخأقيـقيانطمقرنقتز قرمارضق

قعيبي قرف قعيرترخ قاذن قبنريملقخ ؿ قعيتز ف قعيمرؿ قنرعام ق ؿ قعيارطخا ق ي  بؿ
عيااتخقعياياايخق ا نشارقطديرفقياتزع قعينفقلقنخنرؼقرتيا اقتن قافقعيناريالق
قدير رعطيخق قرف قدر  قبعيرترريف قعيررعم يف ق ظر قبا ال قرمظـ قنندؽ قنترر اأ عينف

قافقعيازع راقبعيرااؿقعياياافقرةرؽققبيـقي جقدن قر عيبعا خاقافقعينفقنابدقعييـب
قير فقرفق شاطقعذتزع قبق قع ناأقخطا  لقرا قعي ا ـأققعيارميالقعينفقنميد عي ظاـ

قعين اريرقبق ق ي قنرني قعيازع رقافقآخرقعيررعن قافقرمظـ قريماا قا ا ير فقعرشار،
 أ ايتريالقعيمارخاقت بؽقعر اافقبعين ريخقعي شريخعيدبييخقعيرنمر خق

رمربفقعينمدديخقعياياايخقبعيري رعييخققندام اقاذنقعير تمالق ي قعيناا ؿقدف
علمنياديخقعينفقرمرااقعي ظاـقعياياافقر ذقر مقمرفأقيراذعقيـقنتديقا ايؾقنةيرعلق
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دري خقافق  يخقعي ظاـقعياياافقبط يمخقعي ظاـقعلمنيادنقعيازع رن؟ق   اق ذق طرحقق
قعيناا للقعينفقن  دقدر قعانررعرقعي ظاـقعياياافققعيازع رنقتن ق  مدقعمرعرقاذن

قعيرد فق  دسق قعيرانرم قرد بـ قعانمراؿق قاذيؾقيرناا ؿقدفقرد قشرديخ عينمدديخا
ي قبعيرخنزؿقافقعيتر خقعيارمبيخقعينفقترلقرتؿقعير ظارالقبقعيرمعيش ؿقعيااازقبق

قعياراايريخ؟

قرخنزيفقعيرانرمقعيرد فقافقعيمرؿقعيارمبنقعيبعممقخارأق عيتا قعينفقي در ا
  ا يخاقيخقتز يخاقعد ريخقبقدرفقبا خقعي ظرقعيش ريخدقنمدعيايااخقافقر  مخقا طق

يي رعييخقعمنياديخواقرنقلقتااخق ايرابعقيرد بـقعيرانرمقعيرد فق ي قعيررترخقعينفقبق
ا دقاي اقمدقعيدبيخقرفقراؿقدر رطن ااقاايدير رعطيخقافقعيازع رقتيرلقرفقدبفق

قعيرانرمقعيرد فأق

عي ظرقعيش ريخاقاا جقيا قعينا يدقدر ق ذعق ا لقاذنقعيتا قر  بيخقرفقبا خق
رفق''درـقعلانراع''قلقياخذق ايش رفق  درقراقيذا ق ي قنتريؿقري ا يزرالقبآييالق
 داد،قعل ناأقعلمنيادنقبعياياافقافقعيرانرم:قاؿقافقآييالقدير رعطيخقيي رعييخاق

قعيناا ؿق افقيا قربلقعيناا ؿ قم ؿقطرحقاذع قلـ قبشربييخ؟ قغارمخ قر  ا دفققرـ
رييرقعيل ليفقا خقرفقعيرراراالقعذتاديخقعيشربييخقبعيريميخقعلمنياديخ:قاؿقنـق
قعيرراراؿق قنرع ـ قدرريخ قدر  قع م ااان ا قدف قبراذع ق ايط؟ قايااف ق  رعر ناابزاا

؟ قعيخاصقافقازع رقعييـب

قعيرانرمقعيرد فاقابقافقعيبعممقناري قنطبرقدبيخقعي ا بفق عفقناري قنطبرقرد ـب
عيررعتؿقعينفقررق يرقعيرد رقعيمر فقدزرفق شار،اقبقيخقذعن ااقدر قتدقنمبعيدير رعط

قاف يماقررعتؿقنطبرقدبيخقعي ا بفقبعيتدعلخقعياياايخقافقعيةر أقرق  اقاذعقعيرد ـب
قندادؿق قعيزرفا قرف قطبيرخ قانر، قنش رلقخ ؿ قناريخيخ قافقايرب، قعياياايخ عيتدعلخ
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قبعينا قبعلانرادف قبعيايااف قعلمنيادن قعيرانرمقخ ي ا قعياةرعاف؛ قبتن  ريخف
عيرد فق افقافق ؿقررترخقرفقررعتؿقنطبرقاذنقعذ  يخاقتامرعق ش ؿقرخنرؼقدفق
قدلللق قيترؿ قررترخ ق ؿ قاف ق اف قرنلق مدن: قعينف قبعيررترخ قا  نج قعينف عيررترخ

ق ق نطبر قننةير قبقبرما ف قعيدبينف قعي  اق قعي مضأقدراخ ق مم ا قدف قعيت بؿ نرايز
ق قعيذن قعذخير قرمقعيش ؿ قعيرنبعاؽ قعيش ؿ قاب قعيةر ا قاف قعيرد ـب قاذع قايج عان ر

ق قعيدبيخ قايربر، قبعيربعط خقق-ع نراؿ قعيارـا قيادبدن قعيايااف قعيت ؿ قتيي عذرخا
ر نررخقعي  اقاقبي ذعقعيا  قاي بفقرفقغيرقعيرشربعقعانيرعدنقااازعقبعا اطجقدر ق

قعان قبمما قنميش قنزعؿ قل قبقرانرمال قتن  قرش اي دعديا قعخنردل ف قبرانبيانجاقع  ج
قبندعخ قراي اقيرت بؿقافقراق ي  ااقبعمنيادعقريمياقنبزيمياأق

قعيريمفق ش ؿقرطرؽاق قعيطا م قلقيزعؿقيطة قدريج افقرانرمقتييقعلمنياد
ا خاقبتييقمبعددقعيرم خقعياياايخقافقق00 ايرغـقرفقطا مجقعيرارفقعيري رعيفقر ذق

اااخاقبتييق دسقعذشخاصقر قرصققعين ااسقدر قعيارطخقغيرقبعمتخقبلقران ر،اقبل
عيذيفقت ربعقخ ؿقعذتاديخقعيتز يخقلقيزعيبفقيت ربفقافق''د دقعينمدديخ''اقاي بفق
قعياياافق قعي ظاـ قدر  قعيدير رعطف قعي ظاـ قيدخ قعط ؽ ق اف ق را قعينماؼ رف

خنزعؿقعيدير رعطيخقبعيري رعييخقافق مدـققعقعلان ناأقعذبيفاقاا  اق  رققععيازع رنأقب  ذ
قعيش ريخ: قبققعمرعرقنرظ رعن ا قعيتز يخ قبقعينمدديخ قافقعلد ريخ قعلمنياديخ عيري رعييخ

قاذنق قرف قافقتيف قعي ا بفا قدبيخ قاف قنميشق ل قرف قيردير رعطيخ قير ف قل عيدانبرأ
عذخير،قايربر،قناريخيخقطبيرخقاا جقرفقغيرقعيرر فقرفقن بفق نياخقي رعرقاياافاق

قاا جقرفقغيرقعيرر فق  قافقر ظرخقب اينايفا قرانرمقرد فق'' قعيتدييقدفق'' ذيؾا
قاياايخقعان دعديخقبمادد،قعمنياديخقريميخأق
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ق قرف قعيدرعاخ قاذن قعش اييخ قن طرؽ ق رد برجقراررخ قعيرد ف قعيرانرم قرف رداداا
قينااسق مدقافقعيازع راقذفقعيرانب قعيذنق رةجقعي  اققعيدبينفقاي ااق عياياافقيـ

عيمرؿقعيارمبنقعينطبدفقعيخيرنقعارعغاقيرراا القيامؿقعخنزعؿقعيرانرمقعيرد فقافق
ق قل قزبعيا ق ي  قيج قبداما قيررد بـا قبعيم مخققننااقؿعيت ي يخ قعيدير رعطيخ قابار دف

ق قعلمنيادنقق–عيدبيخ قافقعان  ييخ قعيتدعلخ قدي اري يخ قع ط ؽ ق  طخ قعف عيرانرمأ
l'économique عياياافقدفقق le politique رفقراؿقعياراحق نتررقعيرانرمقققق

اقبين رصقعدنرادقعيرانرمقدر قعيدبيخقافقعداد،ق1علمنيادنقدفقعيرانرمقعيايااف
ع ناأق داجدق  اققعذارعدقدر قميدقعيتيا،وقلقير فقيردردقرفقي بفقران  قبترعقافق
قرابراق قدريجد قربعرد قرف قعياياافو قعي ظاـ قعيدبيخد قنبزدج ق را قعيرانرم قعرن اط ظؿ

قبعيرادنقن قعلانرادف قعل ناأ قعداد، قدرريخ قعلان   يخأأأولف قيرربعد قددـ شةيؿا
ق ققla reproduction sociale et matérielle de la société يررانرم

قتي راق قع طر ل قاايتدعلخ قعيدبيخأ قر ااال قنتن ر قعينف قعياياايخ ق ايارطخ ررن طخ
قعي مضاقبعي تلقنرايزلقاذنقعيت بؿاقبع ديرلقعيارطالقعياياايخقدفق  مم ا

قعيت ؿق قي    قافقتيفا قعيشم ا قافقيد قعيدبيخ قافقرا ز، قعيرا بييف قعخنيار درريخ
قيرارطخق قعيرندؽقدري اأ قمبع يفقعيدبيخ قي ب قعيابؽقعينفقنتري ا علمنيادنقخامما

قع قطا ما قبقعياياايخ قن ريصقعيطارانرعاياا قردبعل قاـ قعلانرعاف قعان  ييخق م قاب ي ا
قعيا قرنقعلمنيادنقدف قافقعيشربطقعيناريخيخققنش ؿياافا قارا قعيرد فا عيرانرم

ذعقررد اقمر قبرمخقعيمررخقبر يخقعيباجقعآلخرق لان  ييخقعلمنيادنقدفقعيايااف؟قبع 
قعينفق قافقعيشربطقعيناريخيخ قرا قعينايف: ق ايش ؿ قعيناا ؿقرطربتا قا اد ق قاا  ا ي ا

ررق  قعيا عييفقاراقبا افقنر مقعان  ييخقعلمنيادنقدفقعيايااف؟ققبافقبعممقعذ

                                                           
1
 نّظغ يىٚ:  

Addi Lahouari, problématique de la société civile en Algérie: quelques éléments 

théoriques et historiques. In: le quotodien d'Oran, N° 10/11/12 septembre  2007.   
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يا عؿقرشرؿ:قراقافقشربطقنااسقعيرانرمقعيرد ف؟قبراقافقعيمبعرؿقعينفقنتبؿق
قدبفقناااج؟ق

قعي مدق قعذ ماد: قل ليخ قرريباخ قتبؿ قر ااخ قعيرد ف قعيرانرم قر بيخ قرف  را
ما ب فاقاافقدرعاخقبعممجقافقعيرانرمقق-عياياافاقعي مدقعلمنيادنقبعي مدقعذخ مب

قدري اقنتري قدمي اقيم مخقعياياافق المنيادناقبد مخقعيرانرمقعيازع  رناقياينرـز
 ايدبيخأقبيررقاذعقعينتريؿقط مااقدر قنتريؿقي رطقعشنةاؿقع ظاـقعياياافقبعيربعرداق
عيراديخقبعيررزيخاقعينفقيمنردقدري اقافقعانررعرناق ارمااخق ي قنتريؿقيااسقعينفق

 ناأقعلمنيادنقعيرادناقب رطقعشنةاؿق''علمنيادنق''قنمنردقدري اقدرريخقعداد،قعل
قبرفقخ ؿق قعذخيرا قباف قعيت بؿأ قنرايز قرام ؿ قيميشقررترخ قيزعؿ قل افقرانرم

قعيدبيخأقق–عيم مالق يفقعلمنيادنقبعياياافاقا طرحقعش اييخقعيم مخقعيرانرمق

ق  اقمدقر د اقرد نقدر قرفقعي ظاـقعياياافقعيازع رنقلقيزعؿق  داجقعي ظاـق ذع
قعي شريخق قنر ي نج قاف قرب قعشنةايج قطري خ قاف قابعق قعلان  ؿا قر ذ عي ا ـ
قعينفق قعيربعرد قط يمخ قدف ق ناا ؿ قرف قر اف قاف قعذاريخ قرف قاا ج بعيابايبيبايخا
يرن زقدري اقيمرافقعانررعرناق راقرفقنةييرعلقر ااانيخقر رخقمدقتدللقر ذق  ايخق

أقافقعيبعممق لقير فقذنق ظاـقاياافقرفقيانررق ايرابققا طقعيلرا ي الق ي قعييـب
نار قق–شرديالقق– ي قعيم ؼقبعي  رقعيرادناق ؿقابقافقتااخقررتخق ي قشرديخق

قعذمؿاق قدر  قيج قنار  ق ييجا قعلانراديخ قبعيد ال قعيط  ال قرف قااـ قازق  ا خرعط
ق'' قظؿ قاف قلانررعن قبر ابرخ قراما قن دن قعينف قعذخر  قبعيد ال قعيط  ال ق ررعم خ
قعي ظاـق قاذع قر ااان ا قاف قيانلرر قعينف قعيدبيخا ق ا ل ق ررا ق''أ قبعيتريخ عينمدديخ

 رراق افقرر  ااقبقعياياافاقريميخاق رراق ا لقررعم ن اقيررانرمقبعي خ قرررعقبعمماقبق
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 خ جقعذرراق ي قعان  ييخقعيرانرمقبقعمنيادقعيدبيخقع ناايااق رراقرد قذيؾقافق  ايخق
ق ط ماقرفقا اقا طرحقافقاذنقعيدرعاخقعذا رخقعيناييخ:قدفقررعم خقعيدبيخقيجأقع

 قرمبمالقنش ؿقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رقعيرماير،؟راافق -
 ي درأقنتلقاذعقعيناا ؿقعي  افقعذا رخقعيدرديخقعيناييخ:قبق

 ق؟عيشربطقعيناريخيخقينش ؿقعيرانرمقعيرد فراافق
 قعيازع رنقعياياافقعي ظاـقعانمرر اقعينفقبعذدبعلقعلانرعنيايالقافقرا

 قبظااريا؟قش رياقد  اقعينرعامقدبفقرفقعيتز يخقعينمدديخقردمبؿقر طاؿ
 قاير نجقدر قيرتداظقعياياافقعي ظاـقطرؼقرفقعيرانخدرخقعآلييالقافقرا

ق؟عيابؽقبعمنيادقعيري رعييخقظؿقافقعلمنيادقدر 
 ق قبقرااف قعيدبيخ ق يف قعيم مخ قنش ؿقط يمخ قددـ قظؿ قاف عيرانرم

 عيرد ف؟عيرانرمق
 

 : فرضيات الدراسةثانيا: 

قعذد يالقعيابايبيبايخق قرف قعيدرعاخا قاذن قر  ا قن طرؽ ننةذ قعيدرميالقعينف
عينفقن ابيلقربمبعققعيرانرمقعيرد فقافقعي ردعفقذعلقعلمنيادقعيريمفاقرنقنرؾق

''عيرراراالق عذد يالقعينفقندنرضقبابدقد مخقمبيخق يفقراقياريجقي بعرنقددنق ػػػػق
عيرانرمقعيرد فأقا تفق ذعقا تابؿقعخن ارققنت ؽعلمنياديخقيردبيخقعيريميخ''اقبددـق

قيتخقعيدربضقعيناييخ:ق

 عيرانرمقعيرد فقافققنش ؿقبعيز ب يخقعياياايخعيريمفقعلمنيادققيميؽ
 أعيازع ر
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 بقن درأقمرفقاذنقعيدرميخقعيمارخاقعيدرمينيفقعيدردينيفقعينايينيف:ق

 قعلم قعياياايخايشام قعيز ب يخ قع نشار قدر  قعيريمف بعان طا ققنياد
عي خ قبعيد القعلانراديخقدر قمبعددقعيبلققعيشخيفقبقير دمخقعيشخييخق

 عيرن اديخأق
 قعيرانرمقعي ير خقنرر قدر  قعلمنيادقدر قعي  مخقعت اـقد رقعياياايخ

 أقعيريمقنبزيمقبم بعلقعيلرب،قنرع ـقبر راط
 ق قدبيخ قعيم مخ قعيز ب يخقق–ننريز ق ا   ق قبعلرن اط ق اين ميخ رانرم

 عياياايخقبعيرراراالقعلمنياديخقيردبيخقعيريميخأق
ق

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع: 

اقردرفقماـقدرـقعلانراعق اارمخقارتالقد اسقاطيؼقدفق0222افقا خق
قدرعافقتبؿقربمبعقدقعيرانرمقعيرد فقر  قابايبيبايخوأق  لقطاي ق ن ظيـقيـب
درعاالقدريادقرااانيروقبقراناذقر ملقافقعي اـأقريا ن فقتير،ق  ير،قافق ياادق

قعير ن قن امضقعذد يال ق ي  ق اي ظر قعيربمبع قير ار خ قعينفقزعبيخ قنرؾ ق يف ق جأ رخ
نانمررجق بعممقربابدقر ذق دعيخقعينمدديخاقبق يفقنرؾقعينفقنراضقعرمرعرق بابدنأق
افقت ي خقعذرراقرفقعييم قدتضقتا قعيدري يفق اي ا خقيطاي قافق دعيخقرشبعرنق
عيدرعافأق  لقمدقرطرملقدر ق مضقرا ارنقي بعرنقددنقبقر اقطاي قافقررارخق

ابايبيبايخقيربمبعقعيرانرمقعيرد فقرلرلقدرفق ايدمؿأقي بعرنقعيندرأاقبر ار انجقعي
قنالرلقام ق ددنقابقرفقدرراققعلانراعقذنقعين بيفقعلمنيادنقبعيدرادفاقبمد
قرفقا اق قعياياافقبعلمنيادنق يدخقدارخأ قعيرد فقب قتبؿقعيرانرم ق ظرن  با خ

قرنقران  ؿقيررا قد بع  ا: ق ردعخرخ قافقنرؾقعي دب، قعيرد فقافقمررلقعيرشار خ نرم
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قا رنق1عيازع ر قاااس ق ي  قنتبؿ قعيرد ف قعيرانرم قبربمبع قعيرتظخ قنرؾ قر ذ ؟
ق اي ا خقيفأق

قن  مقعذا ا قعيربمبديخقلخنيارقربمبعق قعذا ا قعيذعنيخا در قرااسقاذن
قعيرانرمقعيرد فقذطربتخقد نبرعنأقير فقنرخيي اقافقراقيرف:ق

قافق - قبعلمنيادن قعيايااف ق يف ق ايم مخ قعذ اديرف قعلانراـ ممؼ
قيربمبعقعيرانرمق قعخنيار ا قااق قي ذع قبعيازع ريخأ قعيمر يخ عيايامالقعيناريخيخ

 عيرد فق ردخؿقيدرعاخقاذنقعيم مخأق
غيا قرداايـقعيدبيخقعيريميخاقعلمنيادقعيريمفقبقعيرراراالقعيريميخق -

قرفقافقعيخطا قعيابايبيبافقبعي بي قعيرد فق ايرغـ ينبيبافقتبؿقعيرانرم
 عرن اط راقناريخياقافقاياؽقعيتدعلخقعيةر يخأق

قافق - ق ق  شبققعيتدعلخ قعيررن طخ قيررداايـ اير خقعلانمراللقعيمشبع يخ
ايامالقخارأقررب اقدبفقندتصقربقتذرقع انربيبافأقبعيرانرمقعيرد فقرتدق

ق  قاف ق  ير، ق قدشبع يخ قرف قدا ل قعينف قعيرداايـ قبقاذن قعيازع رن قيربعمم  رج
 عيمر فأق
داد،ق - قعيرانرمقعيرد فقافقباا ؿقعرد ـقبع  عيتمبرقعير لؼقيردرد،

قن ابي اقع اديرياق  دسقعيرماريفأق
قبعلانراديخق - قعلمنياديخ قبنتريؿقعلزرخ قيدرعاخ عي تيقدفقردبعلقرداايريخ

ق ميدعقدفقعيندايرعلقعيمي  قعيازع رقر ذقد بدا خقبعير ار القبعياياايخقعينفقنميش ا
 عينفقنخنزؿقظاار،قرم د،قافقدارؿقعمنيادنقربقاياافقربقل اافأق

ق

                                                           
1
لغ  صىَقجىد فٜ مسج  أَجػٜ دَو ػْ٘صُ: صعصؿج  فٜ ؿ٘ؿٞ٘ى٘أٞد صالػٍد. نّظغ يىٚ:  ػ ض صىغػصق ّ 

 . ٍوغ. 2011. صىَنسب صىججٍؼٜ صىذضٝث. اسا وت اٜ  ٘ ٞ٘ى٘جٞو ابزٍ نٍقغصُ ٗ آسغُٗ: 
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 أىداف الدراسة.   رابعا:

ق قعيرد فقمد قعيرانرم ق لقرفقرد ـب قعرش اييخا قافق دعيخ قافقرشر ا قعانددا ج نـ
قر نب رقعيخطا قعياياافقبق ق مد ق رماريفقرارغنجق9199عذ اديرفقافقازع رقرا ا

  اققدبيخقعي ا بفأقعياياافقبقعيت ؿققدر رطخرفقراا انجقعياياايخقعيرنرلرخقرااااقافق
ق ي قر ق قعيابايبيبايخ ق  دسقعينر ي خ قعياياافا قرفقعانررعرقعي ظاـ قعمرعرق را ق مد ا

  ب،قعش اييخقعي ب قعلانراديخقعي ادر،قعيري رعييخقعلمنياديخاقيطرحقعينمدديخقعياياايخقبق
قدر قعيدر رطخ قدرريخ قاف قن دـ قعتدعي قاشؿق  قرف ق را قعياياافأ قيرت ؿ عيارريخ

قربق قعيايد قت برخ ق اشرن ا قعينف قعلمنياديخ ق دعيخقعلي تال قاف قترربش يبد
قبق قعينامي الا قبقنزعيد قيررتربمالا قعلمنياديخ قعي رعر قعين ميخ قرخنرؼ ق ااح ددـ
خرؽقمادد،قع ناايخقنار ق بيبؿقعيرانرمقعيرد فاق ر اقظبعارق ا لقعين ربيخقافق

قبرعققعخنيارقاذعقعيربمبعأقبق ر بقرفقخ يجق ي قنت يؽقعذادعؼقعيناييخ:ق

بعي شؼقدفقمدرعنجقعيندايريجقبعينتريريخقرد بـقعيرانرمقعيرد فقيقخر امشخق  دي -
 رعطفقافقعي ردعفقعيريميخأق اي ا خقيدرعاخقعيظبعارقعياياايخقبقدرريخقعينتبؿقعيدير 

 درعاخقعيبظا ؼقعيناريخيخقيررانرمقعيرد فأق -
 درعاخقعذا ا قعينفقنتبؿقدبفقنش ؿقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رأق -
 درعاخقعيم مخق يفقعياياافقبعلمنيادناقبآلارقندعخؿقاذنقعيم مخأ -
 راراالقعلمنياديخقيردبيخقعيريميخأقرعلانراديخقيردرعاخقعآللارقعياياايخقبق -

قعيدبيخ قعيم مخ قدر  قعيرد ف قعيرانرم قنت ؽ قددـ قدف قعي اناخ قعآللار ق-درعاخ
 عيرانرمقافقعيازع رأ

 

  خامسا: المقاربة النظرية والمنيجية لمدراسة. 
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مر اق يياغخقاذنقعلش اييخقمرفقرطربتخقد نبرعنقافقدرـقعلانراعقعياياافقق
عيرانرمقعيرد فقافققنش ؿقد بع  اق:قعيرراراالقعيريميخاقعيز ب يخقعياياايخاقبعش اييخ

عيازع رقعيرماير،أقا تابؿقاي اقعخن ارقارميخقما رخقدر قرفقعلمنيادقذبقعيطا مق
قاب قعيرانرقعيريمف قنش ؿ قيخ ؽ قعانزلـقعيذن قخ ؿ قرف قعيازع ر قاف قعيرد ف م

clientélisationق قعياياايخق قبعي خ  ققعيرانرم قاافققبعلمنياديخ قب اينايفا ايج
راقعيرانرماقانيط غق  ذعقعيطا مقعيريمفقباذنقعيز ب يخقعياياايخقبقق–عيم مخقعيدبيخق

غيا ققفقآلارقدفرفقآلارقرنمدد،قعذ مادأقاذعاق ارمااخق ي قراقاي ن قرقن ناا ج
قأقعينت ؽدازنقدفقعيرانرمقعيرد فقبق

قعش قافقعيبعمما قنناا ؿقدفقعذاسقعيراديخقبق   ا قعينفقيميدقدري اق اييخ عيررزيخ
عي ظاـقعياياافقعيازع رنقع ناأق داجقدري اقاقبعيذنقعانطاعقرفقيانررق ي قراق مدق

نفقعرن زقدري اقعيشرديخقعيلبريخقعيقرابؿعيري رعييخاقافقبملقرصدن دقرفقعينمدديخقبققعمرعر
ق قر نب ر قرتدعي قغايخ ق ي  قعلان  ؿ قعق9199ر ذ ق داد، ق ي  قراسقان دن رااق

راقير فقرفقن بفقدريجقافققاقرمؿعيدبيخق–يرم مخقعيرانرمقاديد،قيرم خقعياياايخقبق
قرفقن بفقدير رعطيخأق

قرصق قعيدرعاخ قربمبع قرف ق ذعا قعيبعم  قرف ق طارققproblématiséرش ؿ دعخؿ
قانالقعذ قرا قري  ق ظرنا قي د قيبـأ ق مد ق قيبرا قنزدار قتبيج د يالقعيابايبيبايخ

قعير نرخق قعيابيبيبايخ قعي ظريخ قمر  قاف قعياياايخ قبعيز ب يخ قعيريميخا قعيدبيخ ربمبع
 اينتبللقعياياايخقبعلانراديخقافقدبؿقعيا ب قر ذقلرا ي القعي رفقعيرامفق ي ق

اقبيذيؾاقابؼقيفقنتيدقاذنقعيدرعاخقدفقاذعقعين ر يدقعيذنق من دقر جقدر قدراخقعييـب
ق قعير  ايخقبعيد ريخأ رشارقعي ليرقرفقعي اتليفقعيرمايريفق ي قرر رخقرفقعيريا خ

قبعي ظرققرف ق'' ق''يرتدعلخ قعير ير خ قيال ق'' قيبتداا''عين ميخ قمادر، قنمد ققيـ  درعؾقدر 
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قابندايرقظبعارقرن بدخقرلؿقعيز ب يخقعياياايخاقعيداادقعياياافاقعيطا ديخقاقعي  ريخ
قافقرانرمالقبق قعيدادريف ق يف قبعير اباخ قبعيم مالقعيرن اديخ قعيرعدي اييخ عرا ربيخ

نرؾقعي ظريالقعيل اابيخاققدازلنمرؼقدراخقمميدخقرفقنرايزقعيت بؿأقرلرراقريماق
ي ذعقأقبق1نراضقرنقطا مق ب فقيرظاار،قعياياايخعينفقنارـق ايخيبييخقعيل اابيخقبق

ق قاف ق قن م قارميان اا قلخن ار قا د  ا قعينف قعينتريريخ قعيرداايـ قطرؽااف قررن  
قعلمنيادقعياياافأقياياايخاقدرـقعلانراعقعياياافقبقعقاعذ لرب بياي

قعيرانرمقعيرد فاق افقاذنقعيدرعاخقذاؿقندتصقتدبدقعيدر رطخقعينفققا درد ـب
قبقا قعياياافقعي ا ـا قعي ظاـ قعيم مخر ق  ا ققط يمخ ق–عيرانرم قابؼقي بفقق دبيخا

نتديدقرد برجقرعق  يرعقدري اقافقيياغنجقبقذطربتخقعيرد رقعيمر فقدزرفق شار،قنالي
أقي نرحق عيذنقلقيزعؿقيما فقر جقاذعقعيردعرارع فاقخايخقرراـق''عينيجقعيرمراف''ق ـب

دزرفق شار،قافق نا جقعي  دنقتبؿقعيرانرمقعيرد فاقنيبرعقر  ماقرفقبا خقعي ظرق
قبدمخق ق  ب، قي يف قرف قعانطاع ق قر ج ق ذ قعيمر يخا قعيرانرمال قاف قيررد ـب عرارع يخ

قافقاياؽقا ناريخفقرلؿقياافاقعمنيادناقبق  يرينيفاق يؼقيا قرفقين   قعيرد ـب
مربر،قناابزقعير ار الق  ردعفقعيا ب اقعياياؽقعيذنقنميشجقعييبـقعي ردعفقعيمر يخقبق

ق ش ؿقااازقرلؿقراقابقرع  قافقعيةر أقققعلخنزعييخقيجاقربقنرؾقعينفقنانمررج

رراق اي ا خقيرد بـقعلمنيادقعيريمفاقعيرراراالقعيريميخاقبدرعاخقدرريخقعينتبؿق
قعيررارا قتبؿ قددن قي بعرن قرطربتخ ق اف ق من د قاا  ا قعلمنياديخقعلمنيادنا ال

قبق قعيريميخا قعيخاصقيردبيخ قعيرراراؿ قنش ؿ قر راط قعييا سقتبؿ قاي يف قردراؿ  ذع
قمدر،قبع قافقندايرقددـ قبر  ايخ ق ظريخ قذعلقراريخ ير ابييفقعيخبعصقافقعيازع را

                                                           
1
 لشو٘م ٕظٓ صإلكجعة صىَْٖجٞد، نّظغ يىٚ:  

بيةةداُ اىجْةة٘ي: ةّاَةة  اىحنةةٌ ٗ علطةةوت اىةةةي   اةةٜ اىةٞو ةة  اةةٜ اىجسائةةر ٗ اىَ ةةري ٗ ٍذَووض دلووَجٗٛ:   

 . 5،. م 2008، 19/20،تغأَد ىذـِ ػٞـجّٜ.  ٍجيد ّقض، ػضص  اىَجتَع
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ق قرف قر لر ق مد قعيريمف قعير طؽ قناابز قدر  قعيازع ريخ قعمرعرقق02عيدبيخ قدر  ا خ
قندبؽق اق%19عيري رعييخقعلمنياديخاقبعانررعرقعين ميخقعلمنياديخقيررتربمالق  ا خ

يخقعي اشطخقافقرخنرؼقعي طادالأقاذعق ايرغـقرفقعل نشارقعيطديرفقيرشر القعيخا
ق ي قتدق قردار، قاا  ا قعييا سا قاي يف قردراؿ قررا قي بعرنقددنا قذطربتخ  اي ا خ
  يراقيمدـقترؿقعير ابيبفقعيخبعصدقعي برابعزيخقعيبط يخوقذنقرشربعقدير رعطفأق
   اق برابعزيخق شالقدعخؿقرتمافقعي ظاـقعياياافاقرفقخ ؿقنربمم اقعلرنيازنق

عمرعرققنقار قي اق ارمقريبعقاارخقعانةرن اقافقعذ شطخقعين ادييخقبعيندابميخق مدعيذ
ي ذعقلقير فقي اقرفقنطبرقرنقرشربعقدير رعطفقرلرراقمارلقعيري رعييخقعلمنياديخاقبق

ق جقعيط  خقعي برابعزيخقافقربرب اقعيةر يخأق

قي منيا قعيريمف قعيطا م قندادؿ قخ ؿ قبقرف قعيبط فا قعلانراد ديخقعذيبؿ
اقبعيراارعلقعيشخييخقبعير  يخق يرررسقراؿقعيخاصاقبر راطقنرع رجقافقازع رقعييـب

قدري اأق ق داج قع ناأ قعيتايف قعي ظاـ قيميد ق قعينف قعياياايخ قعيز ب يخ قرطربتخ  شال
قعياياايخقبقدرـق قعيرانمررخقافقعيمرـب قعيرداايـ عيز ب يخقعياياايخقري تلقرفقراـ

 خقعياياايخقعينارطيخقافقايامالقعيدبيخقعيريميخأعلانراعقعياياافقيدرعاخقعل ظر

 منــيج الدراسة.   -1

قط يمخق قد اير: قدد، قرف ق  ط ما قابايبيبايخ قدرعاخ ق ؿ قر    ينتدد
قيرربمبعأق قعيدرميخ قب قيلش اييخ قعيرتبريخ قبعيرداايـ قرادعؼقعيربمبعا عيربمبعا

ق قعي تيأ قايج ق ي قاا  قعياياؽقعلانرادفقبعياياافقعيذنقي از عي تيقدفقاذع
قيرن زق ق تلف قدرؿ قاب قعيرماير، قعيازع ر قاف قعيرد ف قعيرانرم قنت ؽ را ا قددـ
قب اينايفق قبنابيرجأ قبندايرن قبنتريريج قا رجا قعيبعمما قعيد رنقي رعق، قدر قعيا د راااا
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قعيدي رنق ق قعينابيؿ قب قعيد ـ قر    قدر قعيربمبعقاب قعيذنقارضق داج قعير    ااف
méthode de compréhension et d'interprétation wébérienne قأق

يمدقاذعقعير   قراػاسقاباػيبيباياقرػا سقاي ػراقبقمػدقعاػنمررجقذبؿقرػر،قاػفقدرعاػنجقتػبؿق

ققéconomie et sociétéعلمنيػػادقبقعيرانرػػمق ريػػفقينتػػديقد  يػػخق ػػافقعيمرػػـب
قققأ1عر اا يخقبقعلانراديخقر رن اقافقا ـقعذاماؿقعر اا يخقبنابير ا

قربمبعق قبعذاماؿ قيرظبعار قعيناريخف قعينن م قدر  قعيدي رن قعيد ـ قر    يمنرد
قافق قرصر ش   قربمبدا ق ف ق مدأ قرا قاف قبندايراا قعي ي يخا قعرن اطان ا قيد ـ عيدرعاخا
قناريخيخاق قرمارؼ قنا يد ق ي  قيتناأ قعينخييال قرنمدد قبرداايرف ق ظرن  طار

قبندايرن قيد رج قل اايخ قباياايخ قعانراديخ قعيرمارؼقعمنياديخا قدر  ق الدنراد ا
قعلانراديخأق قعير نا خقرفق ظريالقب رعديةرالقعيمرـب

قيرنخييالق قدا ر قندايرن ق رعديةـ قعدنراد قعيدي رن قعيد ـ قر    يانرـز
multidisciplinaire قيزعؿقق قناريخفقل قافقاياؽ قي م قعيدرعاخ قرفقربمبع ق را ا

ق قتيي قعلانراديخا قعيت بؿ قنرايز قاف قشديد قممؼ قرف قعياياافاقيما ف يندعخؿ
قبعي   ق قعلانراديخ قعيظبعار قر ر  قراـ قاف قعيل ااف قعيدي فا علمنيادنا

قعيابايبيبايخأق

قير ار خق ق ظرن قيردخؿ قعيريمفا قعي رعديةـ قدر  قعيدرعاخ قعدنردل قا اا رف
قعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رقرفقتييقرمبمالقعينش ؿقبع م ااالقددـق ربمبدخ

قعينش ؿقريماأق

ق
                                                           

1
 Cf, François-André Isambert, « L’interprétation, source de la compréhension chez 

Max Weber », Enquête [En ligne],3 | 1996, mis en ligne le 11 juillet 2013, consulté 

le 20 novembre 2015. URL : http://enquete.revues.org/423 ; DOI 

:10.4000/enquete.423  
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ق

ققسة:مجال الدرا  -0
:قا ايؾقارؽق يفقعرطارقعيزرا فقعيرارفقيردرعاخاقبق يفققالزماني المجال -قر

 عرطارقعيزرا فقعيدمرفقعيذنقعشنةرلقدريجقعيدرعاخأق

ق ق يفقا خ قيرند قا ب قعرطارقعيزرا فقعيرارفقي اا قرنقانر،ق0290بقق0292اارا أ
ق ددعدقاذنقعلطربتخأق

رراقعرطارقعيدمرفقي ااقا فقدرعاخقنشنةؿقدر قعيازع رقعيرماير،اقرنقازع رقراق مدق
قعيد ـق قر    قي ا قار  قي د قعيبط يخأ ق ايدبيخ قغاي ا قدري ا قييطر  قعينف علان  ؿ
قعي تليخق ي قغايخقانر،ق ق اير   قعينابيرفوق نرديدقناا لن ا عيدي رندعيذنقيمرؼقريما

قتاطخق اياا  قعيناريخفقيرظاار، قعيظبعارقعيردرباخأقعلان  ؿقعيبط فاقباذعقيل

 :قر ازلقاذنقعيدرعاخقافقعيازع رقبدر قعيازع رأقالمكاني المجال -ق 
 أدوات جمع البيانات.  -3

اذنقعيدرعاخق ظريخاقرنقع  اقلقنشنةؿقدر قرانرمق تيقرتددقبرمرؼق دمخأق   اق
قنشنةؿقدر قرمطيالق يديخاقنشرؿ:ق

 ناريخيخقتبؿقعي ظاـقعياياافقعيازع رنأققرمطيال -
 رمطيالقناريخيخقتبؿقعينار خقعين ربيخقافقعيازع رأق -
 رمطيالق تيا يخقتبؿقعلمنيادقعيازع رنقبقعينار خقعين ربيخقافقعيازع رأق -
 رمطيالقناريخيخقتبؿقنطبرقعيدبيخقعيازع ريخأق -

عيرنمر خاقي ذعقش رلقغاي اقراقن بفقعيبلا ؽقراـقريدرقيررمطيالقعي يديخقبعي ريخق
قراـقريدرقي اقافقاذنقعيدرعاخأق
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ق قرفقعدنراد قير م ا قيـ قاذع قبغيرقعير اشر،قالمالحظة المباشرةي فا اقبغيرقعير اشر،
قيرااتخقعياياايخقبعلمنياديخقعيازع ريخقر ذقانر،قناايؿقعي تيق ي قيبر اقاذعأق

ق

ق. ) تنوييات منيجية(أساليب التحميل والتفسيرق -4

قيرفق راقعذطربتخقاذنقد بعفقااقق• قعياياايخقعيز ب يخقعيريميخاقعيرراراال:
ش اييخ قيرم مخقابايبيبايخقر ار خأقعيرماير،قعيازع رقافقعيرد فقعيرانرمقنش ؿقبع 
قعيرانرمق-عيدبيخ قعيريمادقرنمدد،قرنةيرعلق يفقيارمقعيم بعفقاذعقرفقعيبعم قرفأ
قعيرانرمق-عيدبيخقخبعيم مقعيرد فقعيرانرمقعياياايخاقعيز ب يخ قرفقعيماد،قارلوأ
قعيديبؿقافق اا ا قاي اقبعيندييؿقعيم بفقرنةيرعلقعي تليخقعذدراؿقنتنـر

قعيرداايـقابارقرمقعينمارؿقبامر اقعين ريدقاذعقدفقمري قع نمد اقر  اق من دأقعي ظريخ
قدفقعينم يرقير فقاا جقيذيؾاأقبش رياقيةبياقنتررجقراقبييسقمر يااق ييجقنبتفق را

قعيناييخقعي ايطخق ايرةخقد بع  اقخ ؿقرفقعيدرعاخقاذنقرادعؼ قنش ؿقآااؽقدرعاخ:
ق-عيدبيخقعيم مخقيط يمخقبيداقابقعيرد ـبقاذعق ادن ارقعيازع رقافقعيرد فقعيرانرم
قعيرانرم قبراقي منيادقعيريمفقعيطا مقعانررعرقرفق  ط ماقعآلااؽقاذنقبا درسأ
قر رةجدعيازع رنقعيرد فقعيرانرمقتايخق فأقاياايخقبز ب يخقريميخقرراراالقرفقيدرزن
قد مخقافقاؿأققعيدبيخقعيرانرمقعيم مخقيط يمخقذعنجقعيبيؼقابوقعيرعافقعيبملقاف

قبنبعزف؟قربعز خقد مخقرـقباير خاقعانزلـ

قعي مدق ي ق ايمربر،قيتير اقعذطربتخقد بعفقاف''ق ش اييخ''ققردرد،قظ برق فق•
قعيمرؿقي ذعقبعي ظرنقعيرمرافقعذ اديرف ققردرد،أ ق ش اييخد قا درسق ا  اقنم فو
قب د رق بعممقعيربمبع قرفقا ريدق د راقرراقاا  ااق ييجقرشر اقا دقعيبعمماقااراأ
قي اقيار قرتددق ظرنق طارقافقعيرد فقعيرانرمقربمبدخق صرش ؿقرفقخ يج
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قعل دناحقينار خقبندايرقبيؼقن ديـقدر قمادرقندايرنق  دنق رد بـق اانمادنج
قعيازع رقدران اقعينفقبعلمنيادنقعيايااف قافقproblématisationق رخش قعير قأ
قرفق نخرييجقيار ق راقيررد بـاقناريخيخق  ديخقمرعق،ق ي قنان دقا ريخقدرريخ

قأقبعي اياميخقعي ناريخا يخقعلانمرالل

قربمبعق افقردر  اقعيرد فقعيرانرمقرد ـبقافقعي ظرنقعي تيقمدر اقرفق مدق•
قعيناييخقعيد ر،قدر قيشنةؿقعذطربتخ قع ن اؿقينار خقاياافق منيادقبممقرتابيخ:
قأقق  ب،قعياياافقعلمنيادقردردعلقظ رلقعيا  اقي ذعقبأقر نررخقغيرقدير رعطف

قعير  ايخقعيرمايـقعيرد فقعيرانرمقيربمبدخقر ش رن اقر  ايخقتددلق ذيؾاق•
قعيدرعاخقب اش اييخق جقعرن طلقعينفقعذخر قعيرداايـقير امشخ ق  اـقرفق دؿأ

قعيتايخقدر قعيرداايـقاي اقنصا  طقبايبؿقعيرداايـاقنماي قايبؿق ي قعذطربتخ
قعيازع ريخقعيتايخقرمقرر ري فق اا اطق ظريخقر امشخق ؿق صن ِ مقرفقامر اقعيازع ريخا

قبعي ظريخقعيبعممق يفقب ظريخقر  ايخقمطيمخقيتدبيقنداديا قرفقرنةيرق ؿق فأ
قنماريؼق ن ديـق  بـقرفق دؿق جاقخاصقايؿقافق امش انقدرعان اقارميالقرنةيرعل
قأعيرداايـق نتديدقعيرم بفقعيم يرقافق ارع يخ

قادييخقرداايـقير امشخقينامقرفقعيرداايـقنتديدقد يرق بامقي فقيـققق•
قعيريميخاقعيرراراالقعيريمفاقعلمنيادقعياياايخاقعيز ب يخقعيرد فاق ايرانرم

قعيشم بيخقعذيديبيبايخ قعي ظرنقعرطارق شرحقعيم يرقاذعقافقع ندي اقيذيؾاأ
قأقعيدرعاخقارميالقبمر جقدعخرجقب  ي اقردااير اقايجقطرت اقعيذنقبعيرداايرف

قعانرلقعينفقعذد يالقنذبي قامر اقعياا  خاقعيدرعاالقيم يرق اي ا خق•
أقابعققتدقدر قبعذر ري فقعي ظرنقعي  اشقافقر جقعمنر لقعذمؿقدر قربق ربمبد ا
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قدرعان اقيربمبعقعين ريدنق ايرم  قاا  خقدرعاالقدر ق ملرقيـ قااقلقبيذيؾاأ
قأقبعي ظرنقعيرداايرفقعي  اشقمرفقعيربمبعقن ابيلقعينفقعذد يال

قعيبعمماقافأقعيدرعاخقررعامقعخنيارقافقعل ن ا يخقرفق بعقبابدقي تظمدقققق•
ق  ندي اق ؿقادين ااقيمدـقربقرارين اقي رخقييالققباذعقعذد يالقرفقعي ليرق انخدـقيـ

قعيربعأق فأقياطربتخقعرش ايفقعي  اققرمقطرت اقينبعاؽقعينفقعيررعامق اخنيارقا ط
قعي اتيقدر قيدرضقعذخير،قعيا بعلقافقعيرد فقعيرانرمقبربمبدخقيردرد،قعي  ير
قعينمارؿقيانتيؿقذ جقعي دعيخاقر ذقبعي ظريخقعير  ايخقبخيارعنجقطري جقيتددقرفقايج
ق مضقافقبعين امضق اينمارضقنرنازقبر  اقخايخقعيربابد،اقعيطربتالق ؿقرم

قيربمبدخقعيرخيصقعيلا فقعيديؿقافقغرعرشفقغيا قرل قعي ار قايادأقعذتياف
ق1بر  اياقرمراياقي ررنقراقيجقعيةيا قباذعقعيرد فاقعيرانرم قطبعؿق  تيق  فقيـأ

قذيؾقذفقعيرداايـاقرفقيةيرنقربقعيرد فقيررانرمقنماريؼقعانمرعضقدفقعيدرعاخقاذن
قي بيجقرراقر لرقعي تيقايممؼ قايامان اقافقعيرداايـقر امشخقذيؾاق دؿقامر اأ
قن  ي اقيا قعينفقعير  رخقعيييةخق ياادقرتابيخقلـقاي ااق شالقعينفقعيناريخيخ

                                                           
1
لجإلٍنجُ نُ ّظمغ ػيٚ ؿ ٞو صىَاجه ال صىذوغ لؼي ص صلٞج  صىََٖد فٜ ًٍ٘٘ع صىَجسَوغ صىَوضّٜ، ٗ ىنوِ ىوٌ  

ّؼسَضٕج فٜ ٍؼجىجسْج صىْظغٝد ىيَوٖوً٘. َٝنوِ ىيقوجعٌ نُ ٝـسغكوض لٖوج ىوٖوٌ نػَوق ىشٞجعصتْوج صىَْٖجٞود ٗ صىْظغٝود. 

 نّظغ ٍقال: 

، لٞوغٗ  1ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد ٍ -بٍٜةتقبو اىَجتَع اىَدّٜ اىعر -ندَض كنغٛ صىو ٞذٜ -

 2000ى ْجُ 

، تغأَود علٞووغ ٕٗ ود، صىَجيووؾ اىتفنٞةةر اىةٞو ةٜ ٗاىْارٝةة  اىةٞو ةٞ  ٗاىَجتَةع اىَةةدّٜ -ؿوسٞوِ صٝيو٘ -

  2003ص ػيٚ ىياقجفد، صىقجٕغة 

 ، ٍغموؼ صعصؿوج  صى٘دوضةاىَ٘اطْة  ٗاىدَٝقراطٞة  اةٜ اىبيةداُ اىعربٞة  –ػيٜ سيٞود صىن٘صعٛ )ٍذغع(  -

 2004، لٞغٗ  2صىؼغلٞد، ٍ

، ٍغموؼ صعصؿوج  صى٘دوضة صىؼغلٞود، ٍفًٖ٘ اىَ٘اطْ  اٜ اىدٗى  اىدَٝقراطٞ  اىَعوصةر  –ٍْٞغ ٍ جعمٞد  -

  2013، لٞغٗ ، 1ٍ

، 1ٍنس ود ص ّجيٍ٘ووغٝد، ٍ اىَجتَع اىَدّٜ اىعربٜ )طضوٝو اىَ٘اطْ  ٗ قة٘  انّةةوُ   –ػيٜ ىٞيد  -

  2007صىقجٕغ، 

، فٜ: ٍقجعلج  د٘ه ٍَجعؿود صىَ٘صٍْود ٘اطْ  اٜ خ وبوت اب ساي اىةٞو ٞ اىَ –ٍذَض دٞغف لغضصص  -

 2012صىجؼصئغ  (Crasc) ٍْل٘عص  ٍغمؼ صى ذث فٜ ص ّسغٗل٘ى٘أٞج صالأسَجػٞد ٗصىاقجفٞد –
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قيررد ـب قعي  اققدفقيرد ر،قطرتجق مدق ي قيمبدق ذعاقGramciقغرعرشفقغيا أ
قعياياايخق اينار خقعانرلقعينفقعيدرعاالقدفقي اؿقعذررقب دسقيردرعاخاقعي ظرن

قبامر اق ن اقراق ؿقنن مقافقعي ظرنقا د اق ملر،قندادي اق ذعأقعيازع ريخقبعلمنياديخ
قي   اقأبارميان اقرش ايين اقعذااايخقعي ظريخقبعير بللقينبعاؽقراقرمقا طقعينمارؿ
قيمبدقرفقير فقيطرت ااقرماد،قبريادرقررعامق ي قعييدتالقابعرشقافقرشر ا
قيرر ار خقعي ار ق يي ا قرفقير فقلقعيررعامقعخنيارقدرريخقرفقعي بؿق بدق اخنياراأ
ق  ؿقعي ظرنقبعي  اققننبعاؽقياررخقير  ايخقبخاممخقدمي خق ؿقعدن اطيخقن بف

قوبعا نماددقعمياققدرريخق ا  اقعيخطب،قاذنق ي قعي ظرقيا قلقر جق راأقيرربمبع
أقخيارعن اقتددلقعينفقعيرا  خقعذت اـقرفق بعقر  اقربقرخر قتاا قدر قذد يال
قررعامجقريماقيخنارقدرريخاقر  ايخقير ررعلقعير  ايخاقردبعنجقعي اتيقيخنارقرلررا

قأقبر  ايخقدرريخقير ررعلقبريادرن

ق

 

قق

ق
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 ييد. ــــــــــتم

قعيرانرمقعيرد فقرفقعيرداايـقعينفقنمنػرضقعي اتػيقاػفقعينمارػؿقرمػجق ي   قرد ـب
ربعاػػػػػجقاػػػػػفقعيخطػػػػػا قعرد رػػػػػفاققيػػػػػمب القبرخطػػػػػارقر  ايػػػػػخقب ظريػػػػػخق  يػػػػػر،أق ف

قيامرػػػجقرليػػػرعق اي اػػػ خقير ػػػاتليفقعيرشػػػنةريفقاػػػفق عيايااػػػفقبعذ ػػػاديرفقاػػػفقدػػػايـقعييػػػـب
مماياقعيدير رعطيخاقعيربعط خقبت بؽقعر اافقبدبيخقعي ا بفاقبعي اتيقعيمر ػفقيػـقي ػفق
عاػػػػنل اق قاػػػػفقاػػػػذعقعيراػػػػاؿأقرص اػػػػزلقر ػػػػالقعي تػػػػبيقبعذطربتػػػػالقبد ػػػػدلقدشػػػػرعلق

بؿقاذعقعيربيبدقعياديدقر اشر،ق مدقع  يارقعيرما رقعيشػرمفقبدػبد،قعيتػدييقعي دبعلقت
دػػػفقدر رطػػػخقبي   ريػػػخقدبؿقربرب ػػػاقعيشػػػرميخقبدبؿقعيمػػػايـقعيلايػػػيأقرلررػػػاقرشػػػر اق ييػػػجقاػػػفق
 ش اييخقاذنقعيدرعاخاقدادقعيتدييقدفقعيرانرمقعيرد فاقاػفقعيازع ػرقد ػ قعينتػبللق

لؼقرػفقيقخػرأقاي ػاقعآلعأقرتػد19199ب رر نػق20خقعينفقااقلق مدقرتدعيقعيايااي
اػػفقظػػؿقرزرػػخقعمنيػػاديخقخا  ػػخاقعيشػػ افق يػػ قعيشػػارعقيررطاي ػػخق ظػػربؼقتيػػا،قرامػػؿق

  ػاقع  يػارقراػمارقعيرتربمػالقعينػفق ا ػلقنمػرفقيردبيػخقرػدعخي قناػر قي ػػاقد شػؼق
 نر يػػخقعيطر ػػالقعلانراديػػخقعيربا ػػخق يي ػػاأق يػػ قغايػػخقر نيػػؼقعيلرا ي ػػالقعاػػنطادلق

ؾق ػػػافقذيػػػد ػػػ قرػػػفقعياػػػرمقبعيخػػػدرالققيررانرػػػماقبقرفقنمػػػرفقنػػػبايرقعيتػػػدقعذخقعيدبيػػػ
اػػػفقعياػػػرطخقبيػػػػيا خققيدامػػػػجقعي ظػػػاـققي اػػػنررعرق رلا ػػػخقعيػػػلرفقعيايااػػػفقعيػػػذنق ػػػاف

دري اأق راق ا ػلقعذرػبعؿقعيرندا ػخققعرن زخقعيلبريخقعينفقيعيشردعذيدبيبايخقعيشم بيخقبق
ق-2تػػػػػدقنم يػػػػػرقرشػػػػػيدقاػػػػػيدنق برػػػػػديفدرػػػػػ قق-اريمػػػػػاقردع،قياػػػػػ فقعيشػػػػػ  القعيز ب يػػػػػخ

ؿقعيراػاق9199عيرنتايدخقرمقعي ظاـقرفقدعخؿقعيمرؽقعلانرادفأقاػن قداػنبرقايدػرنق

                                                           
1

 126-125ػ ض صىْجهغ أجلٜ، صىَغأغ صىـجلق، م 
2
 Rachis Sidi Boumedienne, Desordres ou Des  Odres  urbains?. In, Naqd, n°16/ 

Printemps, Eté 2002. PP 26-54.  
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 ػػافقذيػػؾقمنيػػاديخقبعيتر ػػخقعيارمبيػػخاقبقعيري رعييػػخقعليرنمدديػػخقعيتز يػػخاقعييػػتاايخاقبق
ق رلا خقد دقري دقعيرانرمقعيرد فأق

فقعير رػخقعيناريخيػخقر بيخاقي ػدبقرفقدر قندعبؿقاذنقعيري فاقب مدقر لرقرفقر مقم
 امفقعي رػدعفقعينػفقننشػا جقرم ػاقاػفقيخقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع راقبقعينفقتررن اقر بق
فقينرعاػػمقعيطػػا مقعلانرعاػػفقيراػػرطخقرخيػػخقي  ػػاققعيدبيػػخاقمػػدقاشػػرلأق ػػدؿقعينار ػػخقعيناري

 ػؿقشػارقعيداػادقبقميػخقعيراػاؿقررػاـقع نعيري رعييػخقعيدبقاياايخاقانتلقعينمدديخقعيشػ ريخقبقعي
يػػـقننةيػػرقبظيدن ػػاقدرػػاق ا ػػلقعلمنيػػاديخاقبقرشػػ اؿقعيز ب يػػخقعيايااػػيخاقعلانراديػػخقبق

عي ػػػرعايفقتػػػبؿقاػػػردقعيتاػػػ قبقدريػػػجقعير ظرػػػالقعياراايريػػػخأقلقتااػػػخقرفق اػػػ  قاػػػفق
قاػػفق ػػؿقدػػدـقبيػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيازع ػػراقي ػػفق علاػػنمراؿقعير لػػؼقيررد ػػـب

ا قعياياافقبيبلق ي قعيخطػا قعذ ػاديرفاقيتنػاأق يػ ق بععقعيخطا الاق درق ايخطر
قأق1ررعامخق  ديخقياررخ

فقي شػا،قعيرانرػمقعيرػد فق تابؿقافقاذعقعيديؿقعي ظرنقرفق مبدق يػ قنن ػمقنػاريخ
قبق قبعيد ػر،ق رػاق شػا رد ـب لقق بعممأقلقر ػاصقرػفقدػبد،قناريخيػخق يػ قريػبؿقعيرد ػـب

نا ػػػػخقعيخطػػػػا قعيتػػػػايفقتػػػػبؿقاػػػػذنقنطػػػػبرلقاػػػػفقررب ػػػػاقعيةر يػػػػخاقي  ػػػػيسق  ػػػػاقرػػػػد قربق
قعيردرد،أق

ق

ق

ق

ق
                                                           

1
ٝق٘ه ػ ض صىْجهغ أجلٜ لوهُ صؿوسؼَجه ٍوٖوً٘ صىَجسَوغ صىَوضّٜ فوٜ صىجؼصئوغ موجص ٝقسووغ ػيوٚ ف وج  لؼْٖٞوج ٕوٜ  

صىشطج  صىغؿَٜ ىيـويطد ، ٗلؼوي ص دوؼص  طص  صىس٘أؤ صىؼيَوجّٜ. ىنوِ تنوجص صىَووغصة تغٞوب تَجٍوج ػوِ سطوج  

دؼص  صإلؿالٍ٘ٝ  د. نّظغ ػ ض صىْجهغ أجلٜ، ّوؾ صىَغأغ صىـجلق. ص أ
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 في األصول المغوية لممفيوم. أوال: 

قعيرانرػػػػم عيرػػػػد ف؟قرػػػػاافققيرػػػػاذعق تنػػػػاأق يػػػػ قعي يػػػػاـق ابيػػػػخقرماريػػػػخقاػػػػفقرد ػػػػـب
قعير  ايخقيذيؾ؟قعذاريخقعي ظريخقبق

تػبؿقدللن ػاقاػفقعيخطػا قرػاعقخق''قرانرمق''قنتظ ق  بعقرػفقعلا ذعق ا لق رر
عيخرػطقرقعي ليػرقرػفقعيةرػبضقبعلين ػاسقبقعذ اديرفاقاافق ررخق''قرد فق''قنليػعييبرفقبق

انتير ػاقق ط ماقرػفقدللن ػاقعير اممػخقي ػاافقدللن ااق بفقرما ي اقير فقرفقند ـققع
أقير ػػػفقرفق اػػػدق1رػػػل ق يػػػ قا ػػػـقرفقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػبقد ػػػسقعيرانرػػػمقعيماػػػ رن

اػػفقعيرةػػالقق civile رةبيػػخقي رػػخقرػػد فقنداػػيرعقي ػػذعقعيخرػػطقاػػفق ػػبفقعلشػػن امالقعي
ير رخقعير  ػا فقعلشن امالقافقعيرةخقعيمر يخقي ررخقرد فأقي بؿقعق اا  يخقييالق داعذ

عشػ القرداايريػاقاػفقعيرةػخقق société civileنليػرقنرارػخقريػطر قبايػجق ػبلرع ف:ق''
علشػن اؽقعيرةػبنق اقبندرااقاػفقعيمر يخأقادفقتيفقنادقعيرةالقعذا  يخقعذبرب يخقنطا 

بق فقق–اا  ػاقققcivique, civil, cité, citoyenعيردػاايرفقرمػاق ػيفقريػطرتالقبق
عيرد يػخاقاػافقنم يػرقق''قعيربعط يػخق  اق ادقافقعيرةخقعيمر يخقبعينرعيقريػطر قعيردي ػخقبق

اقيخػػرأ''قدػػفقعيردي ػػخق''قب''قعيرػػد فق''قcitoyenneté''قعيػػذنقشػػاعقعاػػنخدعرجقينرارػػخق
عشػػػ القق–رقلقيم ػػػسقاتاػػػ قرػػػرباػػػذعقيػػػرقعيػػػبطفق ااػػػاسقي شػػػن اؽأقياػػػنميرققنم بق

نم يػرعفقاػفقعيريػطر أقذيػؾقرفقعيربعط يػخقبعيػبطفققع  راقريماقعشػ القرداايريػايةبياقبق
 تدبدقمطرقربقعمرػيـقربقر ط ػخاققعرن طاق  شا،قعيدبيخقعي طريخقعيبط يخقعيررن طخق دبراا

                                                           
1

صتووظمغ ْٕووج دووود  رر دوو٘صع صىـووجػد رر فووٜ صىسيوؼٝووُ٘ صىجؼصئووغٛ، دٞووث صؿسٌووجفس فووٜ ندووض صػووضصصٕج  صىـووٞض ػ ووض 

صىؼؼٝؼ ليشجصً، لجػس جعٓ آّظصك عئٞؾ صىذنٍ٘د، ٗ صالٍِٞ صىؼجً ىذؼ  أ ٖد صىسذغٝوغ صىوٍْٜ٘. فوٜ ؿوٞجق صىذوضٝث 

 تذجٗعٓ لهُ صىَجسَغ صىَضّٜ ٕ٘ ػنؾ صىَجسَغ صىؼـنغٛ.  قجه ىيوذوٞد صىسٜ
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اػفقيتظػخقرػفقيتظػالقعيم مػالققع ناػ لق يػ قدبيػخق شػالب ارادخقا ا يخقنػاطرلقبق
قأقق1بي قبعيلا يخ''ـقعيمايرفق مدقعيتر قعيمايريخقعذعيدبييخقافقعي ظا

قعيرانرػػمقعيرػػد فقيياػػلق رػػفقعيبعمػػ قرفقعيػػدلللقعيرةبيػػخقعينػػفقيػػبتفق  ػػاقرد ػػـب
تػبعؿاقأقي ػفقاػفق ػؿقعذ دا اقعيدلللقعليط تيخقعينػفق  يػدااقاػفقاػذنقعيدرعاػخ

 sociétد ػػار،ق''قنتررػػجققذنعيػػقعيردػػاايرفعليػػط تفقبق تػػفق  يػػدقذيػػؾقعيرم ػػ ق
civileعيرانرػػػػػمقعيرػػػػػد فق''قرلررػػػػػاق شػػػػػالققعيرنرارػػػػػخق يػػػػػ قعيرةػػػػػخقعيمر يػػػػػخق م ػػػػػار،ق''''قبق

عليػط تيخقاػفقأق فقنطا ؽققعيػدل،قعيرةبيػخقبق2نطبرلقافقعياياؽقعذبرب فقعيةر فبق
عيرةالقعذبر يخقابقعيذنقامؿقر يػؼق نػا قعيرانرػمقعيرػد ف:قعينػاري قعي  ػدنقيرد ػر،اق

يػػيسقاػػفقتااػػخق يػػ قعيمػػبد،ق يػػ قعينػػاري قعيرمارػػفقيػػجأقي ػػفقعي اتػػيقق3ار  ػػرغعاػػبفق
عيمر ػػػػفقاػػػػفقاػػػػذنقعيردػػػػرد،قياػػػػدق داػػػػجقاػػػػفقتااػػػػخق يػػػػ قعيمػػػػبد،ق يػػػػ قذيػػػػؾقييزيػػػػؿق ػػػػؿق

طق ػػػجأق اػػػدقاػػػفق نػػػا قدزرػػػفق شػػػار،قتػػػبؿقعيرانرػػػمقعلين ااػػػالقعينػػػفقير ػػػفقرفقنتػػػي
رماريػػػخقيردػػػرد،قعيرانرػػػمقعيرػػػد فاقب من ػػػدقر  ػػػاقاقعتاطػػػخقشػػػاررخق ايػػػدلللقعي4عيرػػػد ف

فقن ػبفقرراميػخقير اتػيقعيمر ػفأق ظػرعقذارين ػاقعي  يػر،قاػ تابؿقرفقرعتاطخقناػنتؽق
ق رخي اأقق

                                                           
1

اىَجتَع اىَدّٜ ٗ اىدٗى  اةٜ اىتةوسٝا اىعربةٜ: ٍجتَةع ةٕيةٜ ةً ٍجتَةع ٍةدّٜل اةٜ: اىَجتَةع ٗأٞٔ م٘ثغصّٜ، 

نكغجه صىْضٗة صىونغٝد صىسٜ ّظَٖج ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد، ٍغموؼ  اىَدّٜ ٗ اٗسٓ اٜ تحقٞق اىدَٝقراطٞ  

 . 120، 199(، م 1992صى٘دضة صىؼغلٞد) لٞغٗ  صعصؿج  
2
ٕظص صالدسالف لِٞ صالكسقجق صىيغ٘ٛ ٗ صالكسقجق صىضالىٜ ىيَوطيخ لوِٞ صىيغسوِٞ ٕو٘ صىوظٛ صفوغ ٍونوغص م ٞوغص ٍاوو  

ٍذَض ػجلض صىجوجلغٛ نُ ٝنسوب لوهُ صىَجسَوغ صىَوضّٜ ٝؼْوٜ ٍجسَوغ صىَضْٝود ػنوؾ ٍجسَوغ صىغٝوي، لوو ٗ نُ ٝنسوب 

ٍ٘اطةة   َجسَووغ صىَووضّٜ لووضُٗ صالؿووسؼجّد لهٝوود ٍغصأووغ. نّظووغ يىووٚ : ٍذَووض ػجلووض صىجووجلغٛ: ٍىىوووج هووغٞغص دوو٘ه صى

، صىوضصع 2005، ٍوجٛ 1، صصع صىْلغ صىَغغلٞد، صىنسج  صىسجؿوغ ٗ صىاالثوُ٘، ٍ شٖواات)اىَجتَع اىَدّٜ ٗإضوءات 

 صى ٌٞجء، صىَغغ . 
3

، تغأَوود ػيووٜ دووجمٌ هووجىخ، دـووِ ّووج ٌ، صىَْظَوود اىَجتَةةع اىَةةدّٜ  اىتةةوسٝا اىْقةةدٛ ىيفنةةر أووُ٘ صٕغّ ووغؽ، 

 . 2008، لٞغٗ  1صىؼغلٞد ىييسغأَد، م
4

، صىضٗدود، صىَغموؼ صىؼغلوٜ ىالذوجر ٗصعصؿود صىـٞجؿوج  ،  6ٍ اىَجتَةع اىَةدّٜد اسا ة  ّقدٝة دػؼٍٜ للجعة ،

2012 
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فقرنخييػػخقاػػينن ػػمق نػػا قدزرػػفق شػػار،قر بيػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيرمػػااـقعي
قعلانراديخاقعيدراػدخقبق قعيمرـب  اتلػاقاي ػاقدػفقر بيػخقعيرانرػمقعيرػد فأققعيايااػيخعيمرػـب

اقبعاػػػن ديلقي ػػػدقع نشػػػؼق ػػػافقاػػػذنقعيردػػػرد،قتػػػديق رػػػاقيػػػبقر  ػػػاقاػػػ طلقرػػػفقعيرمػػػااـ
ن نمػػػػدقدػػػػفقدللن ػػػػاقتاػػػػ قعياػػػػياؽأق ػػػػايرغـقرػػػػفقرفقر بيػػػػخق  ررػػػػالقرخػػػػر قن نػػػػر قبق

دعلخاقرػمق ػا طاقايةػؿاقآدـقاػرييقدخقعياياايخقيرتعيرانرمقعيرد فقعزدارلقافقعيدرا
 ػػػاقعخندػػػلقاػػػفقعيمشػػػري القرػػػفقعي ػػػرفقعيرامػػػفاقي ػػػفق  يػػػلقردػػػرد،ق''قاق لقر آخػػػربفبق

ار،ق''قيػػػـقندػػػردقرباػػػبدخقعيدراػػػدخقدللن ػػػاأقي ػػػبؿق شػػػ''قننطػػػبرقرما ي ػػػاقبققcivileرػػػد فق
قعلانراديػػخدبق رػػمقرفقق civl societyوقر ا ػاقيردػػرد،قعيرانرػمقعيرػػد فق9192عيمرػـب

"أقررػػػػاقاػػػػفقرماػػػػـقعيد ػػػػرق1نظ ػػػػرق ر ػػػػبفقيمػػػػد،قريػػػػطرتالقرخػػػػر ق civil ررػػػػخق
تر ػػػػخق ػػػػبرقردػػػػردعلقرلػػػػؿقعيميػػػػيافقعيرػػػػد فقبقوقاا ػػػػجق ػػػػايرغـقرػػػػفقظ9199عيتػػػػدييد

عيت بؽقعيرد يخق لقرفقردػرد،قعيرانرػمقعيرػد فقظرػلقاػفقريمػاقغا  ػخأقي   ػاق اػدقاػفق
رػػػاقير ػػػفقرفقي نػػػر قق9122درلقاػػػ خقاقعينػػػفقيػػػقmacmillanرباػػػبدخقرػػػا ري فق

رنقعير ظرػالقققcivil organizationاػبقريػطر عيرانرػمقعيرػد فقبققمري قرفقردرد،
ي نػػػر قرػػػفقعيد ػػػـقعيةر ػػػفقعيتػػػدييقعيرد يػػػخأقيمن ػػػدقدزرػػػفق شػػػار،ق ػػػافقاػػػذعقعيريػػػطر ق

عي ػػاازقير بيػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فق ادن ػػارقرفقعيرباػػبدخقنمػػرؼقاػػذنقعين ظيرػػالق ا  ػػاقبق
 ؿقراربدخقرفقعيربعط يفقعيذيفقع نردبعقربق ظرػبعقر داػ ـقرػفقراػؿقددػـقربقعاـق بعقي

ننمػػددقاػػذنقوقربقرشػػربعقدػػاـأقبقcivil caus اػػازقممػػيخقدارػػخاقرنقممػػيخقرد يػػخقدع
يدقعيرنزعيدقيرم مالقعيايااػيخقبعلانراديػخقعينم عير ظرالق ش ؿقطردنقرمقعينر ي قبق

ق''أقق2علمنياديخأأأبق

اػػػفق ػػػؿق ػػػايط مقلقير ػػػفقعدن ػػػارقاػػػذنقعين ظيرػػػالقعيرد يػػػخقاػػػفقعيرانرػػػمقعيرػػػد فق
فق ا لقافقعيرانرمقعيرد فق جقاػفق ػبقدر قعذمؿقازققررعيايامالقعيناريخيخاقتن قبع 

                                                           
1

 . 81صىَغأغ ّوـٔ، م  
2

 . 84صىَغأغ ّوـٔ، م 
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اققعيدبينفقبنت ؽقعيدير رعطيػخقعياياؽقعذرري فقعيذنقيمرؼقنطبرعق  يرعقافقدراخقعي  
قعيمدعيخأقبق

قعيرػد فقيرظ ػبراق ػؿق9192افقرماـقر ادبدقعييػادرقاػ خق اقيػـقيمػدق مػدقرد ػـب
ق ايدلللقعيناييخ:ققcivilعانررقتمبرقق ررخقعيرد فق

علانرػػادفقعير يػػؼققرنمرػػؽق ػػايت بؽقعيخايػػخقيررػػبعط يفاقرنق ايااػػـ -
يم ػفق ػذيؾقرنمرػؽق ػايربعطفقرفقربعط يفاقبابقيم فقريما:قايااػفاقدرػبرفاقبق

 أ1يرا دنعيمادنقخ ااق

رؼقعي ريطا يػػػػخقياػػػػ خقا دػػػػسقعذرػػػػرقلتظػػػػجقدزرػػػػفق شػػػػارنقاػػػػفقط مػػػػخقدع ػػػػر،قعيرمػػػػ
اق ذعقيػػـقندػػردقرنقر ػػافقيريػػطر قعيرانرػػمقعيرػػد فأقي   ػػاقظرػػلقن ػػدـقعيرػػد فق9192

ب دػػػػسقعيشػػػػفق  تظػػػػجقريمػػػػاقاػػػػفقعيرماػػػػـقعي  ػػػػدنقيمرػػػػـقدرػػػػ قر ػػػػجقغيػػػػرقعيماػػػػ رنأق
اقبقار اػبعق بري ػبقRymond Boudonعلانراعقعيػذنقريدػجق ػؿقرػفقريرػبفق ػبدبفق

Francois Bouricaud2ق

قعيرانرػػػمقعيرػػػد فقيرظ ػػػبرقاػػػفقعي نا ػػػالقعذ اديريػػػخقبعيخطػػػا ققق يػػػـقيمػػػدقرد ػػػـب
عيايااػػػػفق لقدشػػػػيخقع  يػػػػارقعيرماػػػػ رقعيشػػػػرمفاقبنتديػػػػدعقد ػػػػ قرػػػػاقيمػػػػرؼق اذزرػػػػخق

اقتيػػيقباػػدلقعي ػػب قعيايااػػيخقاػفقعاػػندداققر بيػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فقاريػػخق3عي بي ديػخ
                                                           

1
 . 86صىَغأغ ّوـٔ، م 

2
R.Boudon, F.Bouricaud: Dictionnaire critique de la sociologie. PUF, 4 édition, 

1984. Paris.  

 ٗ َٝنِ صالٍالع ػيٚ صىسغأَد صىؼغلٞد نٌٝج صىسغأَد صىؼغلٞد ىيَؼجٌ. 

، PUF، 1986، 1، تغأَوود، ؿوويٌٞ دووضصص، ٍاىَعجةةٌ اىْقةةدٛ ىعيةةٌ االجتَةةو عَٝووُ٘ لوو٘صُٗ، فغّـوو٘ص ل٘عٝنوو٘،  

 لجعٝؾ. 
3

ّ٘عص ْٕج ّقطد ٕجٍلٞد نٗعصٕج ػؼٍٜ للجعة فٜ مسجلؤ دو٘ه صىَجسَوغ صىَوضّٜ دو٘ه  صعت وجٍ صدٞوجء صىَوٖوً٘ ٍوغ 

 ندضصر نعٗلج صىلغقٞد فٜ صىؼقض ص سٞغ ٍِ صىقغُ صىؼلغِٝ. َٝنِ نُ ّْظغ يىٚ صىَىىوج  صىسجىٞد: 

- Andrew Arato, civil society against the state: Poland,1980-1981'', Telos, 

n°47(Spring 1981) Pp.23-47.  

- John Keane, Civil society and the state( London, New York: Verso, 1988).  
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يتشػػدقرخنرػػؼقعي ػػب قعلانراديػػخقمػػدقاير ػػخقعيدبيػػخقبع ن د ػػاقيررانرػػمأقعفقمػػرعق،قلق
اػػػػػػياميخقبلقناريخيػػػػػػخقير بيػػػػػػخقعيرانرػػػػػػمقعيرػػػػػػد فقرد ق اي خػػػػػػ قعينػػػػػػفقير ػػػػػػفقبيػػػػػػد اق
 ايدير رعطيػػػػػػخق يػػػػػػ قعاػػػػػػنددا  اق  ػػػػػػب،قاػػػػػػفق ػػػػػػؿقعيخطا ػػػػػػالاقعيايااػػػػػػيخاقعلانراديػػػػػػخاق

رانرػمأقق-ماد،قعينبعزفق ي قعيم مخقدبيػخعلمنياديخاقرمن د،ق ا  اقعيا يؿقعيبتيدقلان
لقشػػؾقر ػػجقتػػديقرػػازؽقيػػيسقرػػفقعياػػ ؿقنا  ػػجقربقناػػابزن:ق يػػؼقير ػػفق تيػػاققا ػػر،ق
اياايخاقعمنياديخقبعانراديػخقي ػاقنػاري قرتػددقيػ م اقبر ازاػاقدرػ قشػ ر اقعيتػايفاق
افقاياؽقعييرععقمدقاير خقعيدبيخقعذتاديػخقبعلشػنرع يخ؟قرػاافقعييػيغقعينػفقير ػفق

فقناخػػػذااقاػػػذنقعيد ػػػر،قريػػػدع يا؟قبرػػػاقاػػػفقن مػػػالقرفقنااػػػدقا ػػػر،قاراػػػديخقراػػػرد،قاػػػفقر
؟قاػػػػذنقاػػػفقعيناػػػػا للقعينػػػفقنػػػػدام اق يػػػ قررعامػػػػخق1ارميػػػالقبن ظيرػػػالق ػػػػدبفقنػػػاري 

ناريخيػػخقير بيػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فاقيرنا ػػدقرػػفقمػػدرعن اقعينتريريػػخقبعينداػػيريخقرػػفقا ػػػخدق
قابايبيبافقوقبمدرعن اقدر قنتريرق قأق2عيرانرمقرفقم مخقعيدبيخقعيشربييخ رد ـب

 ثانيا: تاريخ مفيوم المجتمع المدني وتطوره. 

ر اشػػػػر،ق مػػػػدقاػػػػ بطقعيرماػػػػ رقعلشػػػػنرع فقب اػػػػاحقتر ػػػػخق''قنمػػػػارفق''قعي بي ديػػػػخق
ق بتر ػػػالقرخػػػر قاػػػفقربرب ػػػاقعيشػػػرميخقاػػػفقعاػػػنماد،قعيرانرػػػمقرػػػفقعيدبيػػػخاقدخػػػؿقرد ػػػـب

                                                                                                                                                                     

- Hohn A, Hall,'' In search of civil society''. In: Civil Society: Theory, 

History, Comparison( cambridge, UK: Polity Presse, 1995) pp. 1-32.  
1

ّوؾ صىسـجوه صىظٛ ٍغدٔ مغٌٝ نل٘ دالٗة فٜ صعصؿد ىٔ دو٘ه صىَجسَوغ صىَوضّٜ، تؼس وغ عصئوضة لؼوض مسوج  ػؼٍوٜ 

 للجعة. نّظغ يىٚ: 

 ، 1997، 1، ؿ٘عٝج، صصع ص ٕجىٜ، ٍإشنوىٞ  ٍفًٖ٘ اىَجتَع اىَدّٜمغٌٝ نل٘ دالٗة، 
2

ٜ: رر ٗ ىؼو ٍج علذٔ صىَوٖوً٘ ٍوِ ؿوؼد مسب ػ ض صى جقٜ صىٖغٍجؿٜ د٘ه صّؼنجؿج  ؿؼد صّسلجع ٕظص صىَوًٖ٘ ٍج ٝي

صّسلجع قض سـغٓ ػيٚ ٍـس٘ٙ صىضقد، طىل نُ صىسقٌٞٞ صإلٝججلٜ ىَوًٖ٘ صىَجسَغ صىَضّٜ سيوق ٍْؤ نؿوط٘عة ؿٞجؿوٞد، 

ٝيجه يىٖٞج ٍِ ْٝجصٛ لجىَ جصعة صىشجهد، ٗ مظىل ٍِ ْٝجصٛ لجىسٌجٍِ ٗ صىسـٞٞغ صىوظصتٜ، ٗ تؼسَوضٓ صىذنٍ٘وج  تجوجٓ 

د، مَج توؤ صىذغمج  صىَؼجعًد فٜ هغصػٖج ٍوغ صىـويطج  صىقجئَود..رر نّظوغ يىوٚ : ػ وض صى وجقٜ صىسذضٝج  صىضصسيٞ

صىٖغٍجؿٜ: صىَجسَغ صىَضّٜ ٗصىضٗىد فٜ صىََجعؿود صىـٞجؿوٞد صىغغلٞود) ٍوِ صىقوغُ صىسجؿوغ ػلوغ يىوٚ صىٞوً٘، صعصؿود 

تيشن ٕظٓ صىَق٘ىد دجىود   102ٍقجعّد(. فٜ: صىَجسَغ صىَضّٜ ٗصٗعٓ فٜ تذقٞق صىضَٝقغصٍٞد، ٍغأغ ؿجلق، م . 

صىغَ٘ى صىلوضٝضة صىسوٜ ٝؼوجّٜ ٍْٖوج صىَوٖوً٘، ٗ ًوغٗعة ٍغصأؼسؤ تجعٝشٞوج ٗ فوٜ صىـوٞجق صىوظٛ ّلوه فٞؤ ٗ تجْوب 

 ٍـجٝغة صىشطج  صىقجئٌ. 
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عذ ػػاديرفقبعيايااػػفقاػػفقعيمػػايـقعيمر ػػفأقعيرانرػػمقعيرػػد فق  لااػػخقبغػػزعر،ق يػػ قعينػػدعبؿق
اػفقريػرقرػل اقر شػالقرارػخقرنخييػخقييػدرااقرر ػزقع ػفقخرػدبفق ااػـقعيرانرػمق

 يػػ قد ػػدقق9110اػػفقاػػا دفققرر ػػزقدرعاػػالقعيبتػػد،قعيمر يػػخعيرػػد فاقاػػفقتػػيفق ػػادرق
 ػػػػدب،قمػػػػخرخقتػػػػبؿقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فاقارمػػػػلق ػػػػاتليفقرػػػػفقرخنرػػػػؼقعينخييػػػػالق

قع ارع ػػػػػفقيشػػػػػيرق يػػػػػ قرفقعيرانرػػػػػمقعيرػػػػػد فقي يػػػػػدق ػػػػػج:قعيرمرايػػػػػخاقبخراػػػػػلق رد ػػػػػـب
عير ااػػػػالقعيايااػػػػيخقبعلمنيػػػػاديخقبعلانراديػػػػخقبعيل اايػػػػخقعينػػػػفقنمرػػػػؿقاػػػػفقريادي  ػػػػاق

غػػػػرعضقرر  ػػػػاقعيرخنردػػػخقاػػػػفقعاػػػػن  ؿقدػػػفقاػػػػرطخقعيدبيػػػػخقينت يػػػػؽقرغػػػرعضقرنمػػػػدد،اق
ايااػػػػيخاق ايرشػػػػار خقاػػػػفقيػػػػ مقعي ػػػػرعرقدرػػػػ قعيراػػػػنبييفقعيػػػػبط فقبعي ػػػػبرفاقبر  ػػػػاق

  ا يخق ايػدااعقدػفقريػاي قردمػا  ااق رػاقاػفقعنتػادعلقعي نػا قبعيارميػالققرغرعض
قأقق1عيل اايخقبر  اقرغرعضقعانراديخقيلا اـقافقعيمرؿقعلانرادفقينت يؽقعين ريخ

عفقمػػػػرعق،قدري ػػػػخققير نػػػػا قعيػػػػذنقمػػػػـقردرػػػػاؿقعي ػػػػدب،قرػػػػفقرػػػػدعخ لقبر امشػػػػالق
ي ػػػػاتليفقاػػػػفقبنم ي ػػػػالقن شػػػػؼقي ػػػػاقدػػػػفقدرػػػػؽقعينمػػػػار قعيتايػػػػؿق ػػػػيفقرخنرػػػػؼقع

نيػػبرعن ـقيررانرػػمقعيرػػد فاقبغيػػا قنبعاػػؽقتػػبؿقرػػاقير ػػفقرفقياػػر قرانرمػػاقرػػد ياق
باػػؿقرػػفقعيمػػربرنقريػػ قعي تػػيقدػػفقرػػاقير ػػفقناػػرينجق ػػذيؾأقي ػػفقعينمريػػؼقعيػػذنق
خراػػلق ػػجقعي ػػدب،قب نػػ قدرػػ قغػػ ؼقعي نػػا قير ػػفقعدن ػػارنقع ن ااػػخقبنرعامػػاق اي اػػ خق

قير  اشقعيذنقدعرقدعخؿقداالقعي نا أق

 يػ قد ايػػرققعيػذنق نػ قاػػفقظ ػرقعيةػ ؼقق ػايرغـقرػفقعشػار،قعينمريػػؼقعلارع ػف
ر رػػػػخقاػػػػفقر بيػػػػخقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فق الاػػػػن  ييخقدػػػػفقعيدبيػػػػخقبعر ا يػػػػخق شػػػػاطجقاػػػػفق
عيايااػػخاق لقر ػػجقيػػـقياػػنطمقرفقيدرػػلقرػػفقعيبمػػبعقاػػفقاػػ قعي تػػيقدػػفقنمريػػؼقعارع ػػفق

اػػبقاقبقاقاػػفقعيمػػايـقعيمر ػػفدررػػفقي تػػيق يػػ قنتديػػدقرػػاقير ػػفقرفقياػػر قرانرمػػاقرػػد ي

                                                           
1
: لذو٘ر اىَجتَع اىَةدّٜ اةٜ اىة٘طِ اىعربةٜ ٗاٗسٓ اةٜ تحقٞةق اىدَٝقراطٞة  . ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد 

 . 2010، 3(. ٍ 1992صىونغٝد صىسٜ ّظَٖج ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد،) لٞغٗ  ٍْٗجقلج  صىْضٗة 
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ق  دسقعيرماريفقعينفقرعأقاي اقاػفق عينتديدقعيذنقاي دنق ي قعداد،قعان  ؾقعيرد ـب
قر لػػػرقررػػػاقرخػػػذق1عيةػػػر قاػػػفقعيم ػػػديفقعذخيػػػريف أقي ػػػدقرخػػػذق اياا ػػػ قعيشػػػ رفقيررد ػػػـب

درػ قاػذعقعي تػبقيخدػفقرػفقعيبعمػمققأق فقنمريدػاقيررانرػمقعيرػد فقما رػا2 درادنجقباػبارن
ر لػػرقررػػاقياػػا يجقبيتػػابؿقعاػػ اطقرم منػػج:قاػػفق  ايػػخقعيرطػػاؼق ذعقع طر  ػػاقرػػفقي ػػررنقبق

قاباػػػيبيبافق ا ػػػذعقنمريػػػؼاقاػػػايفقاػػػبقعيدػػػرؽقاػػػفقبظيدػػػخقعيرانرػػػمقعيرػػػد فاق رد ػػػـب
نتريرفق  دناقب بعممقاياافقبعانرػادفاقاػفقدبيػخقرلػؿقار اػاقبع ارنػرعقربققاػفقدبيػخق

يناريخيػػػخقبعلمنيػػػاديخاقبدراػػػخقرػػػاقرػػػفقدبؿقعيمػػػايـقعيمر ػػػف؟ق فقعخػػػن ؼقعياػػػيامالقع
المحظـة عي  اققعيدبينفقيدرضقدر قعيرشنةؿقتبؿقردرد،قعيرانرمقعيرػد فقعي تػيقدػفق

قرػػمقدراػػػخقعي  ػػاققعيػػػدبينف:قعي  ػػػاقققالتاريخيــة عينػػػفقينبعاػػػؽقاي ػػاقنتديػػػدعقرمي ػػاقيررد ػػػـب
قػقمػا ب فق يررانرػمقعيػذنقاياػنمرؿقايػجاقذفقاػذعققjuridiqu  ػػpolitico عيايااػف

اقرلررػػػاقرشػػػارق ييػػػجقدزرػػػفق شػػػار،اقظ ػػػرق ردػػػاايـقناريخيػػػخقرخنردػػػخاقب مػػػدق ػػػؿق عيرد ػػػـب
نت ػػؽقيػػجق ػػافقيظ ػػرقرػػفقاديػػداق رم ػػ قاديػػداقرنق تارػػؿقيرطايػػ قاديػػد،اقرنقر ػػجق
بييػػػػدقاػػػػرزقاديػػػػدق ػػػػؿقرػػػػر،اقربقبييػػػػدقنرديػػػػؿقاديػػػػدقيربتػػػػد،قعلانراديػػػػخاقعيايااػػػػيخق

ررػػاقنطػػبرلقدرريػػخقنرػػايزقعيت ػػبؿقعلانراديػػخقبعيايااػػيخقبعلمنيػػاديخقاػػفقأق 3عياػػا د،
رانرمقرااق رراقنةيرقرمربفقعيرانرػمقعيرػد فاقانػاري قدللنػجقد ػدقرد ػرنقعيتدعلػخق
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لجىْـ د ىيٖ٘صعٛ ػضٛ، صىَجسَغ صىَضّٜ ٕ٘ لْجء ٍجغص  ٝؼ غ ػِ صؿوسقالىٞد صىَجسَوغ صالقسووجصٛ ػوِ صىَجسَوغ   

ٓ ٕووٜ صىونووغة ص ؿجؿووٞد صىسووٜ تووىٍغ فَْٖووج ٗ تووو٘عّج ٍْٗجقلووسْج ىيَجسَووغ صىَووضّٜ.  لشووو٘م ٕووظٓ صىـٞجؿووٜ. ٕووظ

 صىونغة نّظغ يىٚ: 

Lahouari Addi, Problématique de la société civile en Algérie: quelques éléments 

théoriques et historiques, In, Le Quotidien d'Oran, n° 10, 11 septembre 2007.   
3

 23ػؼٍٜ للجعة ، ، ّوؾ صىَغأغ صىـجلق ،م 
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اػػػبقاػػػفقعيبعمػػػمقنػػػاري قدميػػػؽقيمرريػػػخقنطػػػبر قنرػػػايزققعيت ػػػبؿاقرنقدرريػػػخق  ػػػاققعيدبيػػػخق
قرفقرنقن مريػػؼقيررانرػػمقعيرػػد فقلقينبعاػػؽقرػػمقعيتديلػػخأقي ػػذنقعير ػػررعلاق من ػػدقعييػػـب
قاػػفقناريػػجقق–راا انػػجقعيايااػػيخقعينػػفقظ ػػرق  ػػاقبنطػػبرقاي ػػاق بيػػيسقعينػػفق رة ػػاقعييػػـب

بلقي خػذق مػيفقعلدن ػارقدراػخقنرػايزقعيت ػبؿقاػبقنمريػؼقق–عي  ا فقاػفقدبيػخقعي ػا بفق
بنتديدقيريػدقرفقيدرغػجقرػفقراا انػجقبي درػجقدرػ قط ػؽقرػفقذاػ ق يػ قخطػا قعياػرطخق

 ليػػرعقرػػاق اػػرمقاقرنقعين دػػ ق ػػجقبعاػػنة يجقايااػػياقبريػػديبيباياأقعيرػػدتفق- ريػػرنقعين
رػػػفقخطػػػا قعياػػػرطخاقربقعير ػػػر يفقر  ػػػااقدرػػػ قرفقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقياػػػ قرفقي ػػػبفق
ررعا اقي ػاقاػفقربعا ػخقعينتػديالقعينػفقنبعاػجقعيرانرػمق  ػؿاقبرفقبظيدنػجقياػ قرفقلق

ن يػػفقعذتػػزع قعيايااػػيخقرػػفقدع رنػػجأقنشػػرؿقرراراػػخقعيايااػػخق رػػاقرفقنيػػبرعن اقيػػجق
ق رمػاري جقعياػااز،قغيػرقعيايااػيخقباػفقعيرمػاريفقعينػفقبيػؿق   جقعاػن  ؾقيررد ػـب
  اق يي اقرفقعيةر قباادقافقعيداانيرقبعي بع يفأقع م ااانجق ا لقاريمخقبمبيخقباػفق

اأق خػػرعأقعيرل دػػيفقبعين ظيرػػالقعيراػػريخقرػػفقعيايااػػخق رػػاقيػػبقرفقعيدير رعطيػػخقلقنتنػػ
قعيرانرػػمقعيرػػد فق  يػػ قعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقتػػدبل اأقي ػػبؿق شػػار،ق''ق فقبيػػبؿقرد ػػـب
 يي اقرنطا  اقرمقراقابقييسقاياافق مدقدرريالقارزقطبيرخقآيلق ي قررترخقرػاق مػدق
عيتدعلخقافقعيةر اقمدقي  ر قافقعيدبؿقعيمر يػخقبدبؿقعيا ػب قعذخػر ق يػ قدارػؿقرػاق

عيايااػػػخقد ػػػرقر رػػػاطقرػػػفقعيمرػػػؿقعيرانرمػػػفقغيػػػرقم ػػػؿقتػػػدعلفاق ا مػػػادقعيرل دػػػيفقرػػػفق
عياياافقعيرمنردقدر قعينربيؿقعذا  فقربقد رقعيررعا خقدرػ قعي  ػ قعذاريػخق بيػد اق

ق''1دبيخقا طأ-رد يخقريماقبقييالقلق–ييالقدبيخقرمقرفقبظيدن اقمدق

ا ايػػػػؾقرغ ػػػػخقراػػػػريخقبعمػػػػتخقاػػػػفقعاػػػػن مادقدقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فوقرػػػػفقعيايااػػػػخاق
اماقعلقلقنمرق ايريػاي قعياػرطبيخقير ظػاـاقبينارػ قاػذعقيػيسقا ػطقبنباي جق تبق

اػػػػػػفقعيبظػػػػػػا ؼقعيراػػػػػػريخقعينػػػػػػفق  رراػػػػػػاقاػػػػػػفقعي ػػػػػػبع يفقعير ظرػػػػػػخققيرارميػػػػػػالقبعيمرػػػػػػؿق
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اقبعينػػفقغاي ػػاقرػػاقنتمػػرقدري ػػاقرراراػػخقعيايااػػيخقبنر م ػػاقتنػػ قرػػفقارػػمق1عيارمػػبن
صقي ػذنقعيارميػخقربقعذربعؿقرفقعين ردالاق ؿقيرندق ي قرنااػالقبآييػالقرػ  قعينػرعخي

نرػؾأقيمػيؼقدزرػفقمػا  :ق''عيرانرػمقعيرػد فقرػفقدبفقايااػخقبخػارأقاػياؽقعيرمر ػػخق
رفقراؿقعيدير رعطيخقابقعا اضقيرما فقعيرانرمقعيرد فقعيناريخيػخقبطامانػجقعي  ديػخاق

ق''2ام قدفق زعقمدرنجقعيندايريخقدر قا ـقعي   قعلانراديخقعياياايخأ

قعيرانرػػمقعيرػػد فقدرػػ قر ػػجق  ػػاققناريػػدنقنندػػؽقرمظػػـقعييػػياغالقعيد رق يػػخقيرد ػػـب
ر اػسقتػبؿقعاػن  ييخقعيرانرػمقعيايااػفقدػػفقعيرانرػمقعلمنيػادناقبرػاقي  لػؽقدػػفق
اػػػػػذنقعلاػػػػػن  ييخقرػػػػػفقع م ااػػػػػالقدرػػػػػ قعيبمػػػػػميخقعي ا ب يػػػػػخقعيايااػػػػػيخقيردػػػػػردقدعخػػػػػؿق

يااػيخقعيدبيػخأقبطػبعؿقانػر،قنطػبرنقاػفقعي ظريػخقعياق-عيرانرماقبدر قعيم مخقعيرانرػمق
بعياباػػػيبيبايخقعيرمايػػػر،ق ػػػافق''ي امػػػػؿ''قرػػػفقراػػػؿقنباػػػػيمقاػػػارشقعيتريػػػخقعيدرديػػػػخق
بعيربعط ػخقرػفقا ػػخاقبعيتػدقرػفقعيطػػا مقعلانرعاػفقيراػرطخقعيايااػػيخقرػفقا ػخقرخػػر أق
ي دقبادقافقررعتؿقظ برنقعذبي قافق"قعلمنيادنق"قدار قتااراقافق  اققعيربعط خق

 ق امفقعيت ػبؿقعلانراديػخقعذخػر اقبي ػذعقيػاغقبر ابرخقنةبؿقعيارطخقعياياايخقدر
عيرد ػػػػربفقعلاػػػػ نر ديبفقنيػػػػبرعن ـقيررانرػػػػمقعيرػػػػد فقتػػػػبؿقعياػػػػبؽقبدبرنقاػػػػفقخرػػػػؽق
عينبعزفقعياياافقبعزداارقعيرانرمقبنر يخقتاايانجأقلقن ؿقنرؾقعيردػاايـقعينػفقيػيةلق

باباراػا:ققايراق مدقراريػخقدػفقعينيػبرقعلاػ نر دناقبي   ػاقن  ػ قر ررػخقيػربحقعيد ػر،
  ػػاققدبيػػخقعي ػػا بفقبعيربعط ػػخأقعاػػنمررلقر بيػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فقي  ػػاققنيػػبرقرلػػايفق
تبؿقعيتيا،قعلانراديخقبعيايااػيخقاػفقرانرمػالقربرب يػخقعيةر يػخقر ػذقعي ػرفقعياػادسق

اقاػرطخقعيدبيػخقعيرطر ػخقle Léviathanاػفق نا ػجققHobbesدشرأقي ػدقعدن ػرنقاػب ز
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أوضال ٗصؿوؼج فوٜ صىجؼصئوغ، يط نػس وغ لَاجلود ّنـود نٍوجً صىَنجؿوب صىسوٜ  2012نثجع قجُّ٘ صىجَؼٞج  صىجضٝض ىـوْد 

دنجً صىقجُّ٘ عقوٌ ص ّسغّس ٍِ ٍ٘قغ ٗػصعة صىضصسيٞد نّظغ يىٚ:  مجّس ٍذققد ٍِ ق و. ىالٍالع ػيٚ صىقجُّ٘ ػيٚ
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http://www.interieur.gov.dz/PublishingFiles/StatAsso0212.pdf 
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 ػػررنقاػػب زاققدعخػػؿقرانرػػمقرزمنػػجقعيدبمػػ قبعيتػػرب أعينػػفقياػػ قرفقندػػرضقعي ظػػاـق
عيرانرمقعيرد فقابقعيدبيخق نم يرقد   فقدفقعيرغ ػخقاػفقعينمامػدقبعلانرػاعقيرخػربأق
رػػػػفقتايػػػػخقعيدبمػػػػ قعيشػػػػاررخأقي  ػػػػجق''قيػػػػيسقدبيػػػػخقاتاػػػػ اقبع  رػػػػاقاػػػػبقدبيػػػػخقرطر ػػػػخق

اػػػػفقعييػػػػ تيخق ت ػػػػـقنمريد ػػػػااقبعذاػػػػرعدقبعيربعط ػػػػبفقاي ػػػػاقاػػػػـقردايػػػػاقربقرت برػػػػبفق
د من ـقرم اأقعيرانرمقعيرد فقابقرانرمق  قربعط يفاقرػمقر ػجق اشػ ق دمػؿق رعدناق
بي   ػػاق رعد،قيرػػر،قبعتػػد،قب ا رػػاقعذاػػرعدق ػػا بعقرػػبعط يفق ػػاررفقعررعد،قبعيػػبدفقاػػفقنرػػؾق
عيرتظػػخقعي ظريػػخقعينػػفقمػػرربعقاي ػػاق  ارػػؿقبدػػي ـقعين ػػازؿقدػػفق ارػػؿقعرعدن ػػـقبقبمػػم اق

نقيـقيبممقد دعاقبع  راق اـقدفقنبميمقعيم دقب اينايفقاا جقغيػرقررا خقافقيدقعيتا ـقعيذ
ق ايػػػخقد مػػػخقرن اديػػػخقباػػػبقغيػػػرقر يػػػدق ػػػانقعينػػػزعـقناػػػانقعيرت ػػػبريفأأأ بتي رػػػاقق''1ررػػػـز

نت  ػػػلقا ػػػر،قعيدبيػػػخقعيرطر ػػػخقبع تراػػػلق تػػػبقعلاػػػن دعدقعيرطرػػػؽاقاػػػاققآخػػػربفق مػػػدناق
اػػػرطخقعي رتػػػدبد،قعيدبيػػػخاقيي  ػػػدبعقرفقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقلقير ػػػفقرفقينت ػػػؽقنتػػػلقعي

ذ  ػػػاقاػػػبؼقن ػػػبضقعذرػػػفقعيػػػذنقيػػػررلقيتراينػػػجقريػػػ اقبنامػػػؿق ػػػذيؾقرػػػفقميػػػاـق
رػبؾ:''ق  ػجق  ػدرقرػاقن ػدبقعيدبيػخق ايةػخقعي ػب،اقاب قأقماؿ2عيرانرمقعيرد فقرررعقرانتي 

''ق ذعاقعرداػػػا ق3 لقر  ػػػاقلقناػػػنطيمقرفقنػػػبارقراااػػػاقمبيػػػاق دايػػػخقيررانرػػػمقعيرػػػد فأ
اػردافقرػاقنرعاػمقد ػدقعيرد ػريفقعيػذيفقرنػبعق مػدقاػب زاقذ  ػـقع نشػػدبعقق4بيػخعي  يػرق ايد

رفقعياػػػرطخقعيرطر ػػػخقلقير ػػػفقرفقنترػػػفقعيرانرػػػمقبلقرر ينػػػجقعيخايػػػخاق ػػػؿقغاي ػػػاقرػػػاق
نتػلقنتبؿقدبفقرفقيطبرقعذاػرعدقريػايت ـقعيخايػخقدعخػؿقامػاقاـقعيخػاصأقي ػدقاصق

دبرقعي شاطقعلمنيػادنقبمدرنػجقلةر،قاارخقافقناري قعيد رقعي شرنقارتلق اانيما ق
عيمظيرخقدرػ قن ظػيـقعيرانرػمقبتراينػجاقيػيسقا ػطقرػفقعيدبمػ قبعلمننػاؿقعي ي ػفاق ػؿق
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تراينػػػجقرػػػفقنةػػػبؿقعياػػػرطخقعيايااػػػيخقعيرطر ػػػخاقرر يػػػخق ا ػػػلقرـقنيبمرعطيػػػخأقاػػػفقاػػػذعق
عياياؽقعينػاريخفاقعيػذنقنريػزقريمػاق يػمبدقعيرػدقعي براػبعزناقيػاغقعلاػ نر دنقآدـق

نػجقتػبؿقعلمنيػادقعيايااػفقعينػفقن رػبرقمػر  اقرد برػجقعيخػاصقيررانرػمقاػرييقا رق
عيرػد فأقي ػػدقع نشػػؼقاػذعقعلمنيػػادناق ػػافقعيدبيػػخقعيرنتايدػخقرػػمقعيرير  ناييػػخقعينااريػػخق
نميػؽقعزداػارقعلمنيػادقعيػدعخرفقيررانرػمقعر اريػزناقبيػذيؾقددػاق يػ قمػربر،قنتريػرق

 ػػدرلقاي ػػاققر ااػػان اأقاػػفقررترػػخعي شػػاطقعلمنيػػادنقدارػػخقرػػفقم مػػخقعيدبيػػخق  ػػؿق
اػفق ػؿقر ػافاقريػ تلققعيريػرتخقعيخايػخقر بيػخقرر زيػخقاػػفقعياػبؽقننةرةػؿق  ػب،قبق

عيد ػػػػرقعلمنيػػػػادنقبعيايااػػػػفقعذبرب ػػػػف:''ق ذعق ا ػػػػلقعيرر يػػػػخقعيخايػػػػخقت ػػػػاقط يميػػػػاق
بشرطقعلان رعرقعيخر فاقينرن قدر قذيػؾقرفقعيتريػخقعلمنيػاديخقنرن ػزقدرػ قيػريـق

ادفقر ااػػ اقبرفقعيدبيػػخقياػػ قرفقن دػػؿقرميػػ قراػػنب قرػػفقعيتريػػخقرنقن ظػػيـقعانرػػ
عزداػرقا ػرقأ1ياريمقعذارعدقعيذيفقاـقراي بفقرترعراقبرم يبفق ريايت ـقعيشخيػيخ''

ايااػػػػفقاديػػػػدقمػػػػا ـقتػػػػبؿقعير دمػػػػخ:قاػػػػؿقعير دمػػػػخقعيمارػػػػخقناػػػػ ؽقعير دمػػػػخقعيخايػػػػخقرـق
اػػػفقعيخايػػػخقرـققعيم ػػػس؟قرػػػاقاػػػفقعير دمػػػخقعينػػػفقن ػػػبدقعيرانرػػػمق تػػػبقعلاػػػن رعر؟قاػػػؿ

عيمارخ؟قاي دبقاذعقعيناا ؿقد يراقباػاذااق ذعقرػاقيػـق ػذ رق ػافقعيدراػدخقعيري رعييػخقد ػدق
آدـقاػػرييقما رػػخقدرػػ قنيػػبرقاديػػدقيرريػػرتخقعيمارػػخاقبر رػػاقاػػفق داػػ اقعيد ػػر،قعينػػفق

برالقدر قعير درقعيدرادفقعي ا ؿق افقعيدردقابقغايػخققKantنطبرلقلت اقد دق ا طق
اػفقذعنػجقبلقير ػفقرفقي ػػبفقباػيرخقينت يػؽقغايػخقرػػاأق فقعيريػرتخقعيمارػخقرػاافقاػػفق
عيت ي ػػػػخق لقرارػػػػبعقعيريػػػػاي قعيخايػػػػخأقي ػػػػبؿقاػػػػريي:ق''ق فق ػػػػؿقاػػػػردقيا ػػػػدق داػػػػجق

ارػػاقيػػدبرق ااػػنررعرق ػػفقياػػدقعلاػػنخدعـقعذ لػػرقر تػػاقذنقرراػػراؿقياػػنطيمقرفقيػػديرنق
افقذا جقابقر دمنجقعيخايخقبييسقافقعيت ي خقر دمخقعيرانرمقبي ػفقرمرانػجقير دمنػجق

''أقشػػػ رلقاػػػذنقق2ن ػػػبدنق شػػػ ؿقط يمػػػفق يػػػ قندمػػػيؿقعلاػػػنخدعـقعذ لػػػرق دمػػػاقيررانرػػػم
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عيد ر،قر درػخقاراػديخقآلدـقاػرييقي ػفقي  ػفقنيػبرنقيررانرػمقعيرػد فقعي ػا ـقدرػ قمػب ق
عيابؽقبمبعنقبر ط جقمادر،قدر قن ظػيـقعيرانرػمقبمػرافققعيابؽقعيخديخاق ذقيمن دق اف

عاػػن رعرنقعيخر ػػفقبعيايااػػفقبعلانرػػادفق ذعقرػػاقيػػـقننػػدخؿقعيدبيػػخقبنخػػؿق  بع ي ػػجأق ػػافق
رفقعيرنبممقرفقيزدارقعيد رقعيري رعيفقافقاذنقعيدنػر،قاػفقظػؿقيػمبدقعيرػدقعي براػبعزنق

يبعممقعلمنيادنقعياديػدق مػدقبنتبؿقعي برابعزيخق ي قمب،قاديد،قافقعيرانرماقرنقرفقع
ق ا نػػػػاأقريديبيبايػػػػخقنػػػػدعامقد ػػػػجقبن درػػػػجقدرػػػػ قر ػػػػجقعيخيػػػػرق ع  يػػػػارقعلمطاديػػػػخقاػػػػي ـب
عيرطرؽأقعيد ر،قعينفق ا لقاا د،قتبؿقعيرانرمقعيرد فقافقاػذنقعيررترػخقيرخيػ اقي ػاق
ابفقعار  رغقافقراقيرػف:ق''ق فقعيرانرػمقعيرػد فقاػبقررر ػخقعيريػرتخقعيذعنيػخقيرتريػخق

نػػػػاأقبعين ػػػػادؿقمػػػػادرعقدرػػػػ قرفقييػػػػت قذعنػػػػجقآييػػػػاقشػػػػريطخقدػػػػدـقنػػػػدخؿقعياػػػػرطالقبعر 
ق''1عياياايخأأ

 ا لقر بيػخقعيرانرػمقعيرػد فقاػفقنرتػاؿقراػنررقرػفقريػدعفقعانرػادفق يػ قآخػراق
بافق ؿقررترػخقناريخيػخقييػا قاي ػاقعيرانرػمق ارناااػالقد يدػخق اػ  قعينطػرؼقاػفق

يظ ػػػػرقاي ػػػػاقنيػػػػبرقاديػػػػدقيرم مػػػػخقعياػػػػرطخقعيايااػػػػيخقربقاػػػػفقعيتريػػػػخقعلمنيػػػػاديخاق
علانراديخقبعيرع طخقعياياايخقبعذاسقعينفقياػ قرفقن   ػفقدري ػاأقب ػذيؾاقاػاذعق ػافق
 ارر افقرفق  ظرق ػالرقرامػفق يػ قنػاري قعير بيػخاقاا  ػاقا  نشػؼقر  ػاق رلا ػخقدرريػخق
رخ ريػػػخاقنخن ػػػرقاي ػػػاقعيت ػػػبؿقعلانراديػػػخقي  ػػػاققنيػػػبرقيرانرػػػمقرػػػ ظـقياػػػبدنقعياػػػرـق

يظ ػرق مػدق ذعقرفقانرادفقبعيتدقعذد  قرفقعيمدعيخقعلانراديخقبعيتريخأقلقغرع ػخقعل
قمػػػبنقدرػػػ قعيتريػػػخقعلمنيػػػاديخاقذ  ػػػاقيػػػـقنت ػػػؽقعآلرػػػاؿقعيربدػػػبد،ق آدـقاػػػرييقااػػػـب
 ايتريػػخقبعيرااايػػخقيراريػػمق  ػػدرقرػػاقزعدلقرػػفقاػػيطر،قعي برابعزيػػخقدرػػ قعيدبيػػخقبعيتيػػا،ق

قاقعيذنقينباطقناريخياقردـقاػرييقب ػارؿقرػار سKantعلانراديخق  ؿأقيرلؿق ا طق
اقعيرد ػػرقعيػػذنقرر قاػػفقعيتريػػخقعلمنيػػاديخقبعذخػػ ؽقعيدطريػػخقKarl Marxرػػارسق
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د ايرقغيرق اايخقي  اققعيرانرمقعيرد فاقبندخرجقناريخيػااق ػافقاػفقانػر،قرن درػخقرػفق
خقنطػػػػبرقر ااػػػػالقعيدبيػػػػخقبآييػػػػالقعمنيػػػػادقعياػػػػبؽأقي ػػػػدقع نشػػػػؼقرفقلقعيدبيػػػػخقعي بيػػػػ

عير ظرػػخقبتػػدااقبلقعمنيػػادقعياػػػبؽقبآييانػػجقير   رػػاقمػػػرافقعيتريػػخقعيدرديػػخقبعيمدعيػػػخق
علانراديػػخأقلقير ػػفقعيتػػدييقدػػفقعيرانرػػمقعيرػػد فقرػػاقيػػـقينباػػطقعيرانرػػمقبعيدبيػػخق

ايااػػػفاقيترػػػفقعيدػػػردقرػػػفقر يػػػا قعياػػػبؽقبم ػػػرقعيدبيػػػخأقق-امػػػاققدربريػػػااقرخ مػػػف
قبابدقعيرانرمقع1 اي ا خقي ا ط يرد فقاماق قداراقيي رعييػااقيباػؽق ػيفقعيدرديػخقا''يانرـز

قأق2بعي ريخاقب يفقعين اترقبعل نراققد رقر ااالقار بريخقيت ر اقعي ا بف''

تي رػػاقنػػدخؿقرػػار سق د ػػرنقعي  ػػدنقعيرعدي ػػايفاقبرادينػػجقعيناريخيػػخقدرػػ قعيرانرػػمق
 ػاقاػفقعذبرب فق ا لقعيدبيخقعيتديلخقمدقمطملقشبطاقااراقرفقراارااق ػايرغـقرػفقر 

ديػػرنقدراػػلقع ن ااػػالقعانراديػػخقبعمنيػػاديخقشػػديد،أقعينرديػػ لقبعينرػػايزعلقعينػػفق
 مػػالق يػػ قتػػدق  يػػرقاػػفقديػػرقرػػار سقداػػبعققنرػػؾقعينرديػػ لقعينػػفقن ػػمقدعخػػؿق
تػػػدبدقعيدبيػػػخ:قعيديػػػؿق ػػػيفقعياػػػرطالواربقنرػػػؾقعينػػػفقنخنػػػرؽقعيرانرػػػمق يػػػدخقدارػػػخدق

بنباػػطقعيدمػػاققعيمرػػبرفقايػػؿقعيػػديفقدػػفقعيايااػػخاقايػػؿقعلمنيػػادقدػػفقعيايااػػخق
يرم مػػخق ػػيفقعيدػػردقبعيرانرػػموايـقنناػػابزق مػػدقررترػػخقعاػػرعزقعآللػػارقعيم يدػػخقذيػػخقدرريػػخق
ارزق يفقعيت بؿ؛قاذعقراقامؿقرفقنيبرقرار سقيررانرمقعيرد فقنيبرعقيدرغػجقرػفق

  ػػجقريػػدعفقعلاػػنة ؿاقباػػبقعيمػػايـقق''راربدػػخقعيدمػػا ؿقعينػػفقشػػتفق  ػػاقد ػػدقاػػا  يجأ
أقرػػفق3عيػػذنقيخمػػمجقايػػجقعيدػػردقياػػيطر،قد مػػالقعلاػػنة ؿقعلمنيػػاديخ''علمنيػػادنق

بيرنرييػزق ػيفقعيرانرػمقبعيدبيػخاقبر رػاقق Higelا ػاقاػاققراػضقرػار سقيدراػدخقايةػؿق
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 . 22صىَغأغ ّوـٔ، م 
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رفقا اقريماقااقلقعلشنرع يخقعياػبايانيخاقب مػدااقعيمػايـقػػػػقلايليػخقعينػفق ين رػلقاي ػاق
قعيدبيخقرانرمان اقبريةلقعيتدبدق يفقعلمنيادنقبعياياافاقب يفقعيماـقبعيخاصأق

اػػػػفقعيبمػػػػلقعيػػػػذنقاػػػػاردلقايػػػػجقعينار ػػػػخقعياػػػػبايينيخق يػػػػ ق يػػػػػػػػن اـقعيرانرػػػػمق ااػػػػـق
ييناريػػخاقنطػػبرقعيةػػر قعيرراػػرايفقر لػػرقاػػا لراقب ا ػػلقعيرار اػػيخقعيماريػػخقبت ػػبؽقعي ربق

عيبليالقعيرنتد،قنشػ دقع نشػارعقطديريػاقي رػاذأقاديػد،قرػفقعين ظػيـقعلانرػادفقعيرػد ف؛ق
ع نشػػرلقن ظيرػػالقراػػن رخاقطبديػػخقناػػاددقعيدػػردقاػػفقعينةرػػ قدرػػ قعغنرع ػػجقاػػفقعيتيػػا،ق

باػػػػػطقعياػػػػػبؽقعيرد يػػػػػخقعيرمايػػػػػر،اقبنر ػػػػػفقد راػػػػػاقعيرانرػػػػػماقرػػػػػفقعياػػػػػادقر ػػػػػافقيػػػػػجق
بعي يربمرعطيخقعيرنشم خقيردبيخأقعناػمقاػارشقعيتريػخقيررانرػمقاػفقعينتػرؾقمػدقاػرطخق
عياياايخقبعي يربمرعطيخقباير خقآييالقعيابؽقاػفقعيةػر قعيرراػرايفاقاػفقتػيفق ين رػلق
عيدبيخقعلشنرع يخقراقن   قرفقعيرانرمقعيذنقي مقخارا ػاقد ػرقعير ظرػالقعياراايريػخق

ظرػػػخقعيايااػػػيخقعيتا رػػخأقريػػػ  قيررانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػفقعيػػػدبؿقعيرربيػػخقرػػػفقطػػػرؼقعذ 
عيرراراييخقناريالقرررباخاقافقتيفقارملقعيدبيخقعلشنرع يخقا ر،قددـقعيتااػخق يػ ق
عيرانرمقعيرػد فقعيػذنقي ػمقخػارأقعيدبيػخأق يػدخقدارػخاقاػذعقاػبقعير ػاخقدشػيخقع  يػارق

قعيرما رقعلشنرع فقافق  ايخقعيلرا ي الأق

 المجتمع المدني.  خداممفيوملتاريخية الستالشروط اثالثا: 

قعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعي  ػػاطق  ارر ػػافقرفق رخػػصقاػػذنقعرتاطػػخقعيناريخيػػخق رد ػػـب
قعيناييخ:ق

عيرانرػػمقعيرػػد فقاػػبقر بيػػخقاراػػديخاقايااػػيخاقعمنيػػاديخقباباػػيبيبايخق -
 نيؼقي اقدي اريخقنطبرقعيدير رعطيخقبدبيخقعي ا بفقافقررب اقعيةر يخأق

يػػيسق  ػػاققاػػاازعقظ ػػرق شػػ ؿقدرمػػفقاػػفقعينػػاري قعذبرب ػػفاق رػػاققع ػػج -
 ر جقييسقشي اقبعتدعقعانمرؿقيبيدجقرفقخ ؿقاذنقعيردرد،أق
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قعيرانرػػػػػػػػػػمقعيرػػػػػػػػػػد فقيرتدعلػػػػػػػػػػخق ا ماداػػػػػػػػػػاقعيدراػػػػػػػػػػديخاق - يػػػػػػػػػػ رخقرد ػػػػػػػػػػـب
عياباػػػػػيبيبايخاقعلمنيػػػػػاديخقبعيل اايػػػػػخأق  ػػػػػجق  نػػػػػاأقيرتدعلػػػػػخقبرتػػػػػدقردبعلق  نػػػػػاأق

 عيتدعلخأق
عيرػػػد فقدػػػفقتااػػػخقارادػػػخقايااػػػيخقرمي ػػػخق يػػػ قدبيػػػخقيم ػػػرقعيرانرػػػمق -

عي ػػػػا بفاقتيػػػػيقعيدمػػػػاققعيمرػػػػبرفقياػػػػبدنقعيتػػػػدقعذد ػػػػفقرػػػػفقعياػػػػرريخقعيمػػػػربريخق
لشػػنةاؿقعلمنيػػادقبعيتيػػا،قعلانراديػػخاقبتيػػيقعيدبيػػخقنتبيػػلق يػػ قبتػػد،قما ب يػػخق
غيػػرقرشخيػػ خاقيػػنـقاػػفقر ااػػان اق دػػاد،قنبزيػػمقعياػػرطخقعيايااػػيخقدعخػػؿقعيااػػـق

 فأقعلانراد
تي راق نتديقدػفقرانرػمقرػد فقرت ػؽقناريخيػااقاػافقذيػؾقيدنػرضقرفق -

درريػػخق دػػاد،قعر نػػاأقعيرػػادنقيررانرػػمقننت ػػؽق ػػدبرااقاػػفقعاػػن  ييخقدػػفقعياػػرطخق
عياياايخاق راقرفقعيارطخقعياياايخقيدنرضقر  ػاقا ػدلقعيطػا مقعلانرعاػفقي ػاقبيػـق

 أقنمدقغايخقافقتدقذعن اقربقبايرخقي غن اققبارمقعيلرب،

قا ػذعقنيػػبرقيررانرػمقعيرػد فقتػػدبيقدرريػخقاػرزقبنرديػػؿقدعخػؿقعيبتػػد،ق ياػنرـز
عيايااػػػيخاقتيػػػيقياػػػن ؿقعيت ػػػؿقعلمنيػػػادنقدػػػفقعيت ػػػؿقعيايااػػػفاقرنقيشػػػنةؿقبا ػػػؿق
ير ط جقعيخاصق ػجأق رػاقيدنػرضقريمػاقتػدبيقنرديػ لقرخػر قدعخػؿقا ػازقعيدبيػخق

ق يخأقذعنجقرفقخ ؿقعيديؿق يفقعيارطالقبعان  ؿقعيارطخقعي ما

 ػػايرغـقرػػفقبمػػبحقعيشػػربطقعيناريخيػػخقينت ػػؽقعيرانرػػمقعيرػػد فاق لقرفقعيخطػػا ق
عذ ػػاديرفقبعيايااػػػفقبعرد رػػػفقاػػػفقعيازع ػػػرق يػػدخقخايػػػخاقبعيمػػػايـقعيمر ػػػفق يػػػدخق
دارػػػػػخاقلقينػػػػػبع  قدػػػػػفقعاػػػػػنمراؿقردػػػػػرطقي ػػػػػذنقعيردػػػػػرد،ق شػػػػػ ر اقعياػػػػػاازقبعيرمبيػػػػػ ق

رػالقعينػفقن شػاقبن شػطق نػرخيصقرػفقبعيرانبردقرفقعيةر اقبعيذنقيخنزي ػاقاػفقعين ظي
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أق يػػػؼقير ػػػفقرفق من ػػػرقرانرمػػػاقرػػػد ياقراربدػػػخقرػػػفقعيارميػػػالق1عيدبيػػػخقعينػػػفقنربي ػػػا
عينػػفقننر ػػ قعردا ػػالقرػػفقعيدبيػػخقبن شػػطقباػػؽقعيخطػػبطقعينػػفقنتػػددااقعيدبيػػخ؟قبتي رػػاق
 مرػػـقرفقاػػذنقعيدبيػػخقلقنػػزعؿق انررب ياييػػخاقريميػػخاقشػػربييخاق يػػؼقير ػػفقيراربدػػخقرػػفق

يالقعينفقنتيػؿقدرػ قعلدنرػادقرػفقطػرؼقعيدبيػخاقبن شػطقباػؽقرػاقنريػدنقر  ػاقعيارم
عيدبيخقرفقن بفقردع،قيربعز خقد مالقعي ػب،ق ػيفقعيرانرػمقبعيدبيػخ؟قبرخيػرعاق يػؼقير ػفق
رفقياػػػػر قرانرمػػػػاقرػػػػد ياقراربدػػػػخقرػػػػفقعيارميػػػػالقبعين ظيرػػػػالقعينػػػػفقير ػػػػمقدري ػػػػاق

؟قاػػؿقرػفقرم ػػ قيررانرػػمقعيرػػد فقرراراػخقعيايااػػيخقبن ندػػفق ا شػطخقعانراديػػخقخيريػػخ
قدبفقايااخ؟

رفقرػاقياػريجقعي ليػرقرػفقعي ػاتليفقاػفقعيمػايـقعيمر ػفقرانرمػاقرػد ياقلقيمػدبققي دبع
رفقي بفقلرر،قعان ادقا ػرنقعخنزعيػفقن اػيطفأقي ػبؿقدزرػفق شػار،قبعيػداقدرريػخق  ػاقق
اق :ق''قلقي رؼقعي اتيق داجقد ػاققخػبضقعي  ػاشقتػبؿق ظريػخقبنػاري قعيرد ػـب عيرد ـب

ياػػردخقعيرر  ػػخقبعخنيػػارقرػػ قي  رػػجقر  ػػاق ػػؿقي ندػػفق اػػردق مػػضقعينمريدػػالقعيةر يػػخق ا
 يػػيةخق"عيرانرػػمقعيرػػد فقاػػبأأاقلػػـقي ػػدرق رتابيػػخقعيرزعباػػخق ػػيفقاػػذنقعييػػيةخقب ػػيفق
عيظػػػبعارقعلانراديػػػخقعينػػػفقيخناراػػػاأقا ػػػاقن ػػػدرقدرريػػػخقعينيػػػ يؼق يػػػ قر ظرػػػالقراريػػػخق

''أق  ػػذنق2بغيػػرقت بريػػخقلػػـقنيػػ ؼقعير ظرػػالقعذاريػػخقغيػػرقعيت بريػػخق يػػ قر ػػبععأأأ
رانرمػػاققق9191عياػػ بيخقيػػنـقناػػريخقعيظػػاار،قعيارمبيػػخقعينػػفقنرخمػػلقدػػفقداػػنبرق

أقعيمرريػػخقلقنمػػدبقرفقن ػػبفق طػػ ؽقناػػريخقدرػػ قظػػاارقنشػػ جقشػػ رياقعيناريػػالق3رػػد يا
قعيرانرػمق عيرناخر،قادعقيررانرمقعيرػد فقعيةر ػفقاػفقاػيامجقعيرمايػرأقعاػنمراؿقرد ػـب

راػػنمرريجقذارينػػجقعيناريخيػػخقبدبرنققعيرػػد فقاػػفقاػػذعقعياػػياؽقي  ػػدقدرػػ قا ػػؿ قناااػػؿ

                                                           
1

اىَجتَةع د٘ه صالّسلجع صىَوغٍ ىَوغصة صىَجسَغ صىَضّٜ فٜ صىشطج  صىؼغلوٜ نّظوغ يىوٚ : ؿوؼٞض لْـوؼٞض صىؼيو٘ٛ: 
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اػفقنت يػؽقعيدير رعطيػخقبدبيػخقعي ػا بفأقلقير ػفقعينا ػدقدرػاق ذعق ػافقاػذعق نياػخقا ػؿق
ربقناااػػػؿقربقاػػػبق ػػػيفقاػػػذعقبذعؾأقيمػػػيؼقدزرػػػفق شػػػار،قمػػػا  :ق''قيػػػبق ػػػافقيررانرػػػمق
دي يػدقرػفقياػنمررجق شػ رجقعيرخنػزؿقاػفقعيارميػالقبعير ظرػالق عيرد فقراريػخق رد ـب

وقي ػػػافقاػػػبقراػػػاسقدرريػػػخقعينيػػػ يؼقذعن ػػػااقباػػػبقربا  ػػػاقرػػػفقدعخر ػػػاأقررػػػاق1اريػػػخعذ
درريػػخقعينيػػػ يؼقعيردربمػػػخقارمػػػاقا ػػػفقدرريػػػخقناػػػريخاقرنقناػػػريخقمطادػػػالقرمي ػػػخق
 ااػػػـقعيرانرػػػمقعيرػػػد فأقبي ػػػفقرػػػاافقعيدا ػػػد،قعي ظريػػػخقبعيمرريػػػخقعيرراػػػب،قرػػػفق طػػػ ؽق

ق''2ناريخقعيرانرمقعيرد فقدر قظبعارقما رخقب مرا ا؟أأ

قعيرانرػػػمقناػػػا ؿقدزرػػػفق شػػػار،قدمي ػػػاقبق ر رػػػااقذ ػػػجقيدنػػػرضقرفقعاػػػنمراؿقرد ػػػـب
ر ري يػػػػخدقعيناريخيخوأ  ػػػػجقيػػػػيسقريػػػػخقبعذعيرػػػػد فقيخمػػػػمقيراربدػػػػخقرػػػػفقعيشػػػػربطقعي ظ

لقبمػػػماقلا نػػػاقاػػػفقاػػػياؽقنػػػاريخفقظػػػاار،قر  طمػػػخقدػػػفقناريخ ػػػااقبقرد برػػػاقيبيػػػؼق
عي ػا بفاقبق ذعقررد ػاقعيدمػخقدبيػخقيدي اري يخقعيدر رطػخاقعيتدعلػخقبققرتددأق ؿقابقبيؼ

عينرديػػػػ لقعينػػػػفقنتػػػػديقدعخػػػػؿقارادػػػػخقا  ػػػػبؿقر ػػػػجقبيػػػػؼقينرػػػػؾقعينرػػػػايزعلقبققر لػػػػر
قاياايخقرمي خأق

قعيرانرػمقعيرػد فعمػ اقينػاري قبقاػفقاػياؽقعانمرق رشػر اق يػ قمػػربر،ققانطػبرقرد ػػـب
عي تػػػيقدػػػفقعيرتظػػػخقعيناريخيػػػخقعينػػػفقينبعاػػػؽقاي ػػػاقنتديػػػدعقرمي ػػػاقيػػػجقرػػػمقدراػػػخقعي  ػػػاقق

نةيػػرقدللنػػجق نطػػبرقعينرػػايزعلققاػػذعق اػػ  ػػذعقعيبعمػػمقعيػػذنقيريػػدقرفقييػػدجأقبقعيػػدبينفقي
رنقرفقعيرانرمقعيرد فاقبر رػاق ا ػلقعيػدلللقعينردي لقدعخؿقعيبتد،قعياياايخأقبق

فقيترر ػػػاقبي يػػػداااققا ػػػبقررترػػػخقرػػػفقررعتػػػؿقعيتدعلػػػخاقبعاػػػنمرايجقبعيرمػػػاريفقعينػػػ
يبيؼقظاار،ق ااز،قناريخياقخارأقاياؽقعيتدعلخقغيرقر  ػبؿق ظريػاقبلقرر ري يػاأق'' فق
قعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فقايداػػػػرنقاػػػػبقبعمػػػػػمق عيبعمػػػػمقعلانرػػػػادفقعيػػػػذنقي ط ػػػػؽقدريػػػػجقرد ػػػػـب
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ق نمريػػ قنتنػػجقبيػػيسقاػػبقنتػػلقعيرد ػػـب ؼقردػػربضقدريػػجأقعانرػػادفقي مػػبنقعيرد ػػـب
قاػػػفقرانرمػػػالقرػػػرلق ندنيػػػلقربقناػػػزق،قربق بعيرانرمػػػالقعينػػػفقي ط ػػػؽقدري ػػػاقعيرد ػػػـب
ناابزقيربتد،قعيممبيخق يفقعيدردقبعيارادػخدقعي  ػ قعيارميػخوقرػفقا ػخقربيػ اقبنرييػزق
 ػػيفقعيدبيػػخقبعيرانرػػمقرػػفقا ػػخقلا يػػخأقباػػفقنرييػػزعلقلقنػػ دنق يػػ قعل ديػػاؿقعي رػػفق

رانرػػمقرػػد فق ذعنػػجاق ػػؿقنميػػدق  نػػاأقعيبتػػد،قدرػػ قراػػاسققي يػػ  قررػػاـقاػػردق ذعنػػجقرب
نباط ااقرنقنباطقد ايرااقعيرنريز،أقا  ايؾقد مالقنارمقعيدرداقعيرانرمقبعيدبيػخق
افقبتد،قبعتػد،قدػفقطريػؽقن ظػيـقعيم مػخق ي  رػاق بتػد،قت بميػخأقب اينػايفقاػفقبتػد،ق

أقاػػػػذنقاػػػػفقرر  ػػػػخقرػػػػفقد ايػػػػرقرنرػػػػايز،قبيياػػػػلقبتػػػػد،قط يميػػػػخق ايارادػػػػخقعذاريػػػػخ
قعيرانرمقعيرد فأأأ ق''قق1عيشربطقعي ظريخقبعيناريخيخقافقآفقبعتدقلانخدعـقرد ـب

نرخػػصقي ػػاقاػػذنقعيد ػػر،قيمزرػػفق شػػار،قعيرراراػػالقعي تليػػخقاػػفقعيمػػايـقعيمر ػػفقتػػبؿق
ربمػػبدخقعيرانرػػمقعيرػػد فاقباػػفقرراراػػالق تليػػخقغاي ػػاقرػػاقن تػػيقدػػفقشػػفققير ػػفق

خػاصقبريػرفقيرػاقيػرعدقبيػدجق ػايرانرمقبيدجق رانرمقرد فاق دؿقعي تيقدفق اـق
عيرد فأقغاي اقراقي طرؽقعي اتيقعيمر فق اا ػارقراػ  خقتػبؿقربمػبدجاقبعي نياػخقاػفق
رفقياػػػارعق يػػػ ق ياػػػادقشػػػفققرػػػاقياػػػريجق ػػػايرانرمقعيرػػػد فقي ػػػفقلقي اػػػؼقطربتانػػػجق

قأقق2بر درانجقعي ظريخقبعير  ايخ
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صىغجى ود ػيوٚ ٍؼظوٌ صالٍغٗدوج  مجصَٝٞد ػيوٚ صىجؼصئوغ، لوو تنوجص تنوُ٘ ٕوٜ صىـوَد ال تقسوغ ٕظٓ صىََجعؿد ص  

لجإلًوجفد يىوٚ صىَغصأوغ صىسوٜ  دٞث تٖسٌ لجىذغمد صىجَؼ٘ٝود لجػس جعٕوج صىَجسَوغ صىَوضّٜ.  صىسٜ تْجٗىس صىًَ٘٘ع.

 طمغّجٕج ؿجلقج، َٝنِ صىؼ٘صة نٌٝج يىٚ صىَغصأغ صىسجىٞد: 

- Sarah Ben Néfissa: les dynamiques sociales et politiques paradoxales de la 

promotion de la société civile en Egypte. In: les société civiles dans les 

mondes musulmans. Collectif sous la direction de Anna Bozzo et Pierre- Jean 

Louizad, la découverte. 2011, Paris. Pp 325- 340. 

- Renata Pepicelli, les femmes et engagement associative dans carde 

islamique(meme ouverage collectif.) Pp 187-200.  
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يتػػز قعيبعتػػدقاػػفقربرب ػػاق ػػافقيررراراػػالقعلاػػن دعديخقيردبيػػخقعلشػػنرع يخقبدبيػػخقع
عيشرميخقافقررترخقربي اقب امفقدبؿقعيمايـقعلشنرع فقافقررترػخقلت ػخاقعذلػرقعي ػايغق
قعيرانرػػػمقعيرػػػد فق يػػػيةخقيدر رطػػػخقعيدبيػػػخقعيشػػػربييخقبي ريػػػخق اػػػفقعيمػػػبد،ق يػػػ قرد ػػػـب

علشػػػنرع فأقع نشػػػدلقعي خػػػ اق رػػػاقعيارػػػاايردقبدػػػفقغيػػػرقبدػػػفقق-علمنيػػػادقعيػػػدبينف
ر اػػػػػيخقخا ػػػػػلقعيدير رعطيػػػػػخقعينػػػػػفق ا ػػػػػلقنػػػػػددبق يي ػػػػػاق يػػػػػيةخقرػػػػػفقر رػػػػػاوق ػػػػػافقعيرا

يػػػية ادعيدير رعطيخقعلانراديػػػخقبعيمدعيػػػخقعلانراديػػػخوقباػػػذعق اػػػ  ق زدن ػػػاقعيشػػػربييخق
 تبقناييسق ؿقشفققافقعيرانرمق تاخقعي ماققدرػ قعيدػبعرؽقعيط  يػخقبعلاػنة ؿأق

يػػػػ قراػػػػردقا ػػػػازقعيدبيػػػػخقعلشػػػػنرع يخقعذتاديػػػػخقعيتػػػػز اقنتبيػػػػلقرػػػػمقرػػػػربرقعيػػػػزرفق 
 يربمرعطػػػػفقيرعمػػػػ قعيرانرػػػػمقبيرت ػػػػجق اير ظرػػػػالقعياراايريػػػػخقيرتػػػػز اق مػػػػدقرفقذررق
عذاػػرعدقبررػػااـقاػػفقدزيػػخقعانراديػػخاقعمنيػػاديخقبما ب يػػخأقي ػػدقنتطرػػلقعيتيػػا،قعيمارػػخق
بعيدمػاققعيمرػػبرفقبيػػـقيمػػدقيردػػردقرنقامػػاققدرػػبرفقير  ػػجقرػػفق دػػاد،قع نشػػاؼق داػػجق

قبدفقعذارعدق اان  يين ـقدفقعيط يمػخقتنػ قع يػ رقدفقطريؽقعيبدفأقيـقيدـقطبي 
عيدػػردقدعخػػؿق يربمرعطيػػخقرم ػػػد،قرػػفقدبفقرفقي ػػبفقاػػزققر  ػػػاقربقمػػادرعقدرػػ قعل نرػػػاقق

ق يي اأق

                                                                                                                                                                     

- Sana Ben Achour, société civile e, Tunisie: les associations entre captations 

autoritaires et construction de la citoyennité( même ouvrage collectif. Pp 

293- 312.  

- Khemais Chemmari: société civile et liberté de l'association dans 

l'éxpérience de réseau euroméditerranéen des droits de l'homme: etat des 

lieux et enjeux. (meme ouverage  ).pp 413-428.  

- Anna Bozzo: société civile et cotoyenneté en Algérie: essor et déclin d'un 

movement associatif independent( 19 et 20  siecle). Meme ouverage 

collectif. Pp 95- 114.  

- Francesca Pertica :aux origins du phénomène associatif en Egypte( 1888- 

1952). Sondage dans le fond d' archive et pistes de recherches. ( meme 

ouverage collectif). Pp 149- 162 
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مارػػلقعيدبيػػخقعيبط يػػخقدرػػ قعذيديبيبايػػخقعيشػػم بيخقعينػػفقن دػػفقباػػبدقريػػخقخ اػػالق
يدبيػػػخق يػػػ قعيدراػػػخقايااػػػيخقدعخػػػؿقعيااػػػـقعلانرػػػادفاقبنرااػػػلق خ  ػػػاقعيتا رػػػخقرػػػمقع

عينػػفقريػػ  قاي ػػاقعيتػػز قاػػبقعيدبيػػخقبعيدبيػػخقرخنزيػػخقاػػفقعيتػػز اقبلقير ػػفقم ػػبؿقرنق
ع نرػػاققخػػارأقعيتػػز اق ػػؿقلقي  ػػؿقريػػ قدػػدـقعر خػػرعطقاػػفقعيتػػز أقي ػػفق ػػايرغـقرػػفق
اػػػػذعقعيخطػػػػا قعيشػػػػم بنق لقرفقعيرراراػػػػالقاػػػػفقعيريػػػػدعفق ا ػػػػلقر اممػػػػخقيػػػػجاق دػػػػفق

ي ا رػػػجقاػػػفقعيرراراػػػخقايااػػػخقاػػػرؽقناػػػداقبندنيػػػلقعيخػػػ ؼقبعلخػػػن ؼقاػػػفقعيخطػػػا ق
عذارعدق ي قذرعلقرن اار،قر ديرخقدفق ممػ اقعيػ مضقبرةنر ػخقدعخػؿقداػاييزقعيا ػازق
عي يربمرعطػػفقيردبيػػخأقي ػػبؿقاػػبفق ػػارؿقاريػػديريؾ:ق''ق فقعذ ظرػػخقعيشػػربييخقناػػم ق يػػ ق

 ػػػذر،ققنط يػػػؽقايااػػػخقاػػػرؽقناػػػدق طري ػػػخقرعدي اييػػػخقرنطراػػػخاقايبعاػػػجق ػػػؿقاػػػردق ردػػػردن
رمزبيػػػػخقيػػػػخر،قعيت ػػػػـقعيشػػػػربيفاقاايشػػػػم قعيػػػػذنقين شػػػػـق يػػػػ قذرعلقر مزيػػػػخقييػػػػ  ق

 mass ن ايرانجقعيط يميخقعيمديد،ق''قار برع''قبينتبؿقعيربعطفق ي ق  اافقاراايرنق
manأقبعر اافقعياراايرناقاذعقعيظػؿقعيرمػزبؿقبعيراػ بفق  ر ػجاقاػبقعي  ػيضقعينػاـق

رػػؿأقيػػذيؾقارػػفقعيخطػػرقعيتػػدييقدػػفقعيػػذبعلقيل اػػافقعيمرػػبرفقاػػفقرانرػػمقتريػػخقعيم
نتػػػلقر ظرػػػخقت ػػػـق  ػػػذنق بيػػػد ـقرػػػبعط يفاقا ػػػـق ػػػاذتر قراػػػردقرشػػػخاصقر يرػػػيفق
ا ايؾقربقر  ـقرم افقعيتز قعيتا ـاقبردماققعيتز قعيرشار يفقافقت ـقعيشػم قاػـق
قرراػػػػػػػطبق بتػػػػػػػداـقرػػػػػػػفقير ػػػػػػػفقناػػػػػػػرين ـق رػػػػػػػبعط يفقدرػػػػػػػ قعذمػػػػػػػؿق تاػػػػػػػ قرد ػػػػػػػـب

ق''1يرربعط يفأأأ

عيد ػػػر،قعيطبيرػػػخقي ػػػارؿقاػػػا بفقاريػػػدريؾق دمػػػخقع م ااػػػالقعيرراراػػػالقنيػػػؼقاػػػذنق
عيايااػػيخقبعلمنيػػاديخقيردبيػػخقعيبط يػػخقدرػػ قعذاػػرعدقبعيرانرػػمقدرػػ قتػػدقاػػبعقأق ررػػاق
 افقعيخطا قعتنبع ياقشػربييااقرتاديػااق ررػاقزعدلقدراػخقنػذررقعذاػرعدقبند   ػـقب ررػاق

بيػػػخقدرػػ ق داػػػ اقبدرػػػ قعيارادػػػالقرتاػػبعق ايمزيػػػخقبعيبتشػػػخقاػػفقعيرانرػػػمأقاػػػن  داقعيد
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 . 242أُ٘ صٕغّ غؽ، ٍغأغ ؿجلق، م 
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عيرشػػ رخقي ػػااقبا نصاػػنةؿقر ااػػان اقبرا زن ػػاقعي يربمرعطيػػخقيخدرػػخقعيريػػاي قعيمػػي خق
يراػػػاؿقعيتز دعذتػػػزع وقبعردعر،اقاػػػفقتػػػيفقيد ػػػدقعيرانرػػػمقعيل ػػػخقاػػػفقعيدبيػػػخقاقبي  ػػػجق
ا دعفقل خقيدامجق ي قعلرن اطق  اقدربدياق ش ؿقر  رقباام قيامرػجقنا مػاقي ػاقيرظدػرق
  مرخقراقرفق مر اقم ؿقا اقااأق فقا دعفقعيل خقافقعيدبيخاقبن طمقعيم مخق ي  اقب ػيفق
عيرانرمقلقيػ دنقر اشػر،ق يػ ق  نػاأقلػبر،قشػم يخقدري ػااق ػؿقياػنةرؽقذيػؾقانػر،قطبيرػخق
 اػػ ياأقخػػ ؿقاػػ بعلقا ػػدعفقعيل ػػخقاػػفقعيدبيػػخاقيمرػػؿقعذاػػرعدقبعيارادػػالقدرػػ قعي تػػيق

ر،قيرتيػػػػبؿقدرػػػػ قعرنيػػػػازعلقبت ػػػػبؽقي در ػػػػاقعيداػػػػنبرقدػػػػفقر ااػػػػذق يػػػػ قعيتػػػػز قبعردع
بعي ػػػػا بفاقبنتا  ػػػػاقعيرنااػػػػالقعيطبيرػػػػخقير يربمرعطيػػػػخقبعيرتاػػػػب يخأقاػػػػردافقرػػػػاقيد ػػػػـق
عذاػػرعدقبينمررػػبفق ػػافقشػػةؿقر يػػ قاػػفقعردعر،قاػػبقعياػػ يؿقعيبتيػػدقيمػػرافقعيبيػػبؿق

رػػػاققرػػػفق يػػػ قررع ػػػزقنبزيػػػمقعيخيػػػرعلقبعيريػػػبعق اشػػػ اؿقرخنردػػػخاقبعير ػػػافقعيبتيػػػدقي تن
عي ػػدر،ققعينػػفقير ػػفقرفقنتيػػؿقاػػفقريػػخقيتظػػخقبدبفقاػػا ؽق  ػػذعرأقي ػػفقعلمنػػرع ق يػػ ق
عيدبيػػخدقعيرخنزيػػخقاػػفقعي يربمرعطيػػخقوقبعتػػن ؿقر ػػافقآرػػفقاي ػػادقر يػػ قدرػػؿقدع ػػـوق
غاي اقراقيررقد رقآييالقغيػرقر نب ػخاقغيػرقر   ػخاقرنقز ب يػخقدرايػخقرنمػارؼقدري ػاق

اػفقررػؼقعينبظيػؼقاػفقر ااػخقدربريػخقرػاأقي ػبؿققشد ياق يفقعيارادالقعينػفقنػنت ـ
اػػػػبفقعار  ػػػػرغ:ق''ق فقعي زدػػػػخقعيشػػػػربييخقعيتديلػػػػخقنشػػػػؿقعذاػػػػرعدقدرػػػػ قن ػػػػيفقتااػػػػان ـق
بنامر ػػـقدػػاازيفقدػػفقعينم يػػرقدػػفقر داػػ ـق طري ػػخقر نظرػػخاقايةػػدبفق ػػ قترػػبؿقب ػػ ق

 ػػدر،قمػػب،قررػػاـقعي يربمرعطيػػخقعينػػفقنلػػرنق داػػ اقرػػفقخػػ ؿقعاػػنة ؿقعيمرػػاؿقبعيػػط اعقعي
ق''قق1غيرقعيمربريخقبعينت ـقعيخا ؽقافقعيرانرمأأأ

ي دبقرفقاذنقعير تظخقلقن ط ؽقا طقدر قازع رقعلشػنرع يخقبعذتاديػخقعيتز يػخاق
دقازع ػرقعيري رعييػخقبعينمدديػخوأقاػبؼق مػبدق9191 ؿقن ط ؽقريماقدر قازع رقراق مدق
قلت اقيرندييؿقر لرقافقاذنقعيد ر،أق

                                                           
1

 . 349صىَغأغ ّوـٔ، م 
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رفق ػػؿقعيشػػربطقعيناريخيػػخقي شػػا،قعيرانرػػمقعيرػػد فقغيػػرقررػػاقاػػذعقعيبمػػماق  تػػظق
قاػػػفق ػػػدبرااقغيػػػرقرت  ػػػخأق فقن  ػػػفقا ػػػر،ق رنػػػبار،اق رػػػاقرفقشػػػربطقعاػػػنمرايجق رد ػػػـب
عيرانرػػمقعيرػػد فق شػػ رجقعياػػاازقبعي  ػػا فقيػػفقيديػػدقاػػفقشػػفققاػػفق دطػػاققدامػػخق تػػبق

عينػػايفقبيػػبقعذرػػاـقيمرريػػخقعيدر رطػػخقبعيري رعييػػخأقياػػ قرفقلقيةيػػ قدػػفقذا  ػػاقعيناػػا ؿق
يرتظخ:ق يؼقير فقيرانرػمقخامػمقعمنيػادياقيردبيػخقرفقيػبعزفقد مػخقعي ػب،قعيايااػيخق
بي رػػصقعيطػػا مقعلانرعاػػفقياػػرطن ا؟ق يػػؼقير ػػفقيرانرػػمقلقي ػػن قرػػاقيتنػػاأق ييػػجقرػػفق
اػػرمقبخػػدرالقرفقينتػػررقرػػفقم مػػخقعيدبيػػخقعي انررب ياييػػخ؟ق يػػؼقيدبيػػخقراػػن رخقدػػفق

ق جقيناييرقرا زن اقرفقن د ر   ر طقرفقنر اقق دا ا؟قعيرانرماقبلقنتناأق ي قمرع 

اذنقعيناا للقافقعينفقداملق رد ػرنقب خػ قررب ػاقعيشػرميخق مػدقع  يػارقعلنتػادق
عيابايانفقبعي ظـقعيشربييخقعيشيبديخق ي قعي تيقدفق تياققعيرانرمقعيرد فق رداايرػجق

يخقيررانرػػمقعلمنيػػادنقعير  ػػر،قاػػفقااػػرقعيتدعلػػخقعيرنطا  ػػخقرػػمقعلاػػن  ييخقعلمنيػػاد
دػػػفقعيرانرػػػمقعيايااػػػفق شػػػرطقنػػػاريخفقربؿقي شػػػا،قي  ن ػػػاؿقعيػػػدير رعطفق تػػػبقدبيػػػخق

قعي ا بفأق

 والدولة. مقاربة مقارناتيو. المجتمع المدني رابعا: 

 ذعق افقرفقعيمربرنق اػرعققر ار ػخق ػيفقنار ػخقعل ن ػاؿقعيػدير رعطفقاػفقعيازع ػرق
رػمقناػػار قرخػر قررالرػػخقاػفقربر ػػاقعيشػرميخاقاا ػػجقرػفقعياػػ بيخق ر ػافقرفق ت ػػـقدرػػ ق
نار ن ػػػاقدقعيازع ريػػػخوق ايدشػػػؿقاػػػفقنت يػػػؽقرػػػاقت  نػػػجقررب ػػػاقعيشػػػرميخأقعاػػػنطاعقعي ظػػػاـق

مقعينمدديػػػخقعيايااػػػيخقبعيري رعييػػػخقعلمنيػػػاديخأقعي يب انررب يػػػايفقرفقياػػػنررقبينمػػػايشقرػػػ
اػبق ػدبرنقق–عانطاعقرفقيل لقرمدعرجق  ب،قاي ػااقبرػاقدػدعقاػارشقمػيؽقرػفقعيتريػالق

اا ػػجقلقي تػػظقنرعاػػمقيرطػػا مقعلانرعاػػفقيراػػرطخقعيايااػػيخاق ػػؿقق–اػػفقنرعاػػمقراػػنررق
يدبيػػػخوقرفقع تػػػرعؼقعينار ػػػخقعيدير رعطيػػػخق تػػػبقعيم ػػػؼقرػػػ  قاريػػػخقير ظػػػاـقعيايااػػػفدقع
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ي   مػػاضقدرػػػ قعيرانرػػػمأقبي ػػػفق ػػػايرغـقرػػػفق ػػؿقاػػػذعاقا ايػػػؾقرػػػفقياػػػريجقرانرمػػػاق
قرد ياأق

ررػػاقاػػفقربر ػػاقعيشػػرميخقاا ػػجقلقيخدػػ قدرػػ قرتػػدقنرعاػػمقعيطػػا مقعلانرعاػػفقيراػػرطخق
عيايااػػػيخاقب دعيػػػخق ػػػربزقعاػػػن  ييخقامريػػػخقيررانرػػػمقدػػػفقعيدبيػػػخاق شػػػ ؿقياػػػر ق   ػػػاقق

قققر ااالقاياايخقشرديخقبنرليريخأ

 فقنار خقعل ن اؿقافقعيتاينيفقربمبعقعير ار خقرخنردخاقبيـقناخذق دػسقعيراػارأق
ادػػفقتػػيفقاػػادقعارػػاعقبعمػػ قتػػبؿقعياػػرطخقعيايااػػيخقاػػفقعيازع ػػرق يػػ قغايػػخق  ايػػخق
عيلرا ي الاقيبتظقافقربر اقعيشػرميخقرتػابللقيدػؾقعلرن ػاطق ػيفقعيرانرػمقبعيدبيػخقر ػذق

اػػػؾقعرن ػػػاطقلقير ػػػفقعيتػػػدييقرػػػفقدب ػػػجقدػػػفقعياػػػ مي يالقرػػػفقعي ػػػرفقعيرامػػػفاقباػػػبق
ع ن ػػاؿقدير رعطػػفقربقربعط ػػخقربقرانرػػمقرػػد فأقا رػػلقعي خػػ قاػػفقربرب ػػاقعيشػػرميخقر ػػجق
رػػاقرػػفق ػػديؿقينت يػػؽقعيدير رعطيػػخقرػػفقدبفقعيمػػبد،ق يػػ ق تيػػاققعيشػػ ؿقعينػػاريخفقعذبؿق

اػفقيررانرمقعيرد فقعيذنقراسقيدبيخقعي ا بفقبعيتدعلخأقاذعاقافقتيفقامرلقعي خ ق
''قعينػػػػفقر ازن ػػػػاقعيدبيػػػػخقدبفقعيتااػػػػخق يػػػػ قعيرانرػػػػمق1عيازع ػػػػرقعل ندػػػػاقق'' ايدير رعطيػػػػخ

عيرػػػػػد فأقيػػػػػـقنطػػػػػرحقراػػػػػايخقعاػػػػػن  ييخقعيرانرػػػػػمقدػػػػػفقعيدبيػػػػػخقاػػػػػفقممػػػػػيخقعل ن ػػػػػاؿق
عيػػدير رعطفاقبعخنزيػػلقعيراػػايخق ررن ػػاقاػػفقعياػػراحق نشػػ يؿقعذتػػزع قعيايااػػيخقباػػن ق

أقعذاػػػسق2نظػػػارق دا ػػػالقعيدبيػػػخقعيرباػػػريخقي ػػػاعيراػػػاؿقررػػػاـقعينمدديػػػخقعرد ريػػػخقبع 
علمنيػػاديخقبعيراديػػخقير ظػػاـقعيشػػربيفقيػػـقن ػػفقيبرػػاقربمػػبداقير  ػػاشاقب ػػافقعلدن ػػادق
عياػػا دقاػػفقازع ػػرق  ايػػخقعيلرا ي ػػالقاػػبقرفقعلاػػن دعدقيمػػبدق يػػ قظػػربؼق شػػا،قعي ظػػاـق

                                                           
1

ىٌ تنِ صىضَٝقغصٍٞد ٍطي ج صأسَجػٞج ٗال ؿٞجؿٞج.. مجّوس قوغصعص ؿٞجؿوٞج ٍوِ ٍوغف صىْظوجً ػقوب نػٍود صىاَجّْٞوج . 

موجُ  ىنِ ٕظص ال ٝؼْٜ لهُ صىلغػٞد صىا٘عٝد صىسٜ مجُ ٝغتنؼ ػيٖٞج صىْظجً ىٌ تْٖجع ٍجسَؼٞج ٗؿٞجؿٞج. ّؼسقوض نُ ٍوِ

ٝق٘ه لجّٖٞجع صىلغػٞد صىا٘عٝد ٕو٘ ؿو ب ندوضصر نمسو٘لغ قوض نسطوه ٗنؿوجق تقوضٝغ صٗع ص ػٍود صالقسووجصٝد فوٜ  ٍوج 

 دضر، ٗيال لَجطص ّوـغ ػ٘صة صىلغػٞد صىا٘عٝد  ٗصػصٕجعٕج ٍغ ػ٘صة نؿؼجع صى سغٗه يىٚ صىوؼ٘ص؟ 
2

يطص مجُ لجإلٍنجُ تق و ػضً صٕسَجً صىجٞوو ص ٗه ٍوِ ندوؼص  صىسؼضصٝود لجىذغٝود صالقسووجصٝد ىنوُ٘ صىضؿوس٘ع ٝقغٕوج 

ٍوِ صؿوسَغصع  2015فؼال ٗتذسجج يىٚ فسغة صّسقجىٞد  ىسسط٘ع توضعٝجٞج، فًّؤ ال َٝنوِ صٍالقوج  توٖوٌ ٍ٘قوي ندوؼص  

 َْٕٞد صىـٞجؿٜ ػيٚ صالقسوجصٛ. 
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ني ققعيايااػػفقعيازع ػػرنقدشػػيخقعلاػػن  ؿقتي رػػاقمارػػلقارادػػخقاػػيشقعيتػػدبدق الاػػ
درػػػػ قعياػػػػرطخقبعل  ػػػػ  قدرػػػػ قعيت برػػػػخقعيازع ريػػػػخقعير منػػػػخاقربقر ػػػػجق نياػػػػخقط يميػػػػخق
ر ترعؼقعيرا بييفقافقعيدبيخقدفقنماييـقعرا ـقعييتيتخدعراػ رابيبفوأقيػـقي ػفق
ا ايؾقبدفق بابدقارؽق يفقيتظخق شبققعلان دعدقب يفقعيررن ػزعلقعينػفقياػن دقدري ػاق

ذيفقعينيبريفق ايرغـقرفقرفقنباجقعي ظاـق تػبقعل دنػاحقافق داد،ق  ناأق داجأقاادقا
عيايااػػػفقبعلمنيػػػادنقيػػػـقي ػػػفقنتػػػلقمػػػةطقعيشػػػارعاق ػػػؿق ػػػافقنتػػػلقمػػػةطقعذزرػػػخق
علمنيػػػاديخقعينػػػفقخرد ػػػاقع  يػػػارقعاػػػمارقعيرتربمػػػالقاػػػفقر نيػػػؼقعيلرا ي ػػػالاقتيػػػيق
عدن ػػػػدقعي ظػػػػاـقرفقعل دنػػػػاحقاػػػػبقعياػػػػ يؿقعيبتيػػػػدقعيػػػػذنقاػػػػير  جقرػػػػفقنخديػػػػؼقعيمػػػػةطق

انرػػػادفقدريػػػجقبعيخػػػربأقرػػػفقعذزرػػػخقعلمنيػػػاديخقبعلانراديػػػخأقاػػػؿقعاػػػنررعرقاػػػذعقعل
عينيػػػبرقيم ػػػرقدػػػفقرتدبديػػػخقعي خػػػ قعيايااػػػيخقرـقدػػػفقناػػػذرقعيل ااػػػخقعيشػػػم بيخقاػػػفق

قعيرخياؿقعلانرادفقبعيايااف؟ق

ي ػػفقنار ػػخقعل ن ػػاؿقعيػػدير رعطفقاػػفقربر ػػاقعيشػػرميخق ػػافقي ػػاقنيػػبرقرةػػايرقنرارػػاق
رػػػد فأقي ػػػدقردر ػػػبعقر  ػػػرعق ا ػػػجق ذعقرػػػاقيػػػـقيػػػنـق''قر اارػػػخق''قعذاػػػسقيد ػػػر،قعيرانرػػػمقعي

قعلمنياديخقير ظاـقعيشربيفاقاافقدرريخقعيدر رطخقيفقنن دـقميدقر ررخأق

اػػػػفقتػػػػيفقررعدقعي ظػػػػاـقعلشػػػػنرع فقدر رطػػػػخقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فق ااػػػػنمراؿقعيدبيػػػػخاق
فأقعيدػػرؽقبعمػػ قتابيػػلقعي ظريػػخقعيري رعييػػخقدر رطػػخقعيدبيػػخقرػػفقخػػ ؿقعيرانرػػمقعيرػػد 

بشاامقبي رفقافقعناانقعي ػزدنيف:قعيدير رعطيػخقاػفقدا ػخقرػفقعي ظػاـوقعلشػنرع فقاػفق
عيازع رقبتيرلقدبفقعيتااخق ي قعيرانرػمقعيرػد فاقاػفقتػيفقرفقعيتريػخقعلمنيػاديخق
بعيرر يػػػػخقعيخايػػػػخقاػػػػفقرػػػػفقن ػػػػن قعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فقعيػػػػذنقي ػػػػن ق ػػػػدبرنقعيدير رعطيػػػػخأق

عياياؽقعيازع رنقدر قر  اقراػايخقعانراديػخاقاػفقتػيفقر  ػاققرصانبد لقعيدير رعطيخقاف
راػايخقاياايخ عمنيػػاديخقاػفقعياػػياؽقعيري رعيػفاقباػػفقراػايخقايااػػيخق ايدراػخقعذبيػػ أق
بمدقع م ػسقذيػؾقعينيػبرقيردير رعطيػخقدرػ قنيػبرقر بيػخقعيرانرػمقعيرػد فقبقبظا دػجق
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ات ػػػػاقبميار ػػػػاق رػػػػد قبغايانػػػػجأق رػػػػاقرفقعيدير رعطيػػػػخقاػػػػفقراػػػػايخقعانراديػػػػخقيػػػػرن طق ا
اقاػػػافقبظيدػػػخقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقبا ػػػاقي ػػػذعق1دير رعطيػػػخقعي خػػػ قبعذاػػػرعدقاػػػفقعيرانرػػػم

عينيػػػػبرقاػػػػفقن ربيػػػػخاقنر بيػػػػخاقخيريػػػػخاقرنقر  ػػػػاق دػػػػسقبظػػػػا ؼقعيارميػػػػالقعذاريػػػػخق
قبعير ظرالقغيرقعيت بريخأق

خقرراقتي راقيابدقنيبرقيردير رعطيخقدر قر  اقدبيػخقعي ػا بفاقبر  ػاقرمر ػخقايااػي
ننمرػػؽق اينػػدعبؿقعياػػررفقدرػػ قعياػػرطخقم ػػؿق ػػؿقشػػفققآخػػراقاػػافقنيػػبرعلقعيرانرػػمق
عيرد فقان  لؽقرفقاذعقعينيبرقريمااقرنقتبؿقعراا ػخقدرػ قعيناػا ؿقعينػايف:ق يػؼق
ير ػػػػفقعي مػػػػاققدرػػػػ قعيطػػػػا مقعلانرعاػػػػفقيراػػػػرطخقعيايااػػػػيخ؟ق يػػػػؼقير ػػػػفق  ػػػػاققدبيػػػػخق

قعي ا بفقبعير ااال؟ق

فق ػافقاردافقراقردر لقعي خ قافق ربرب اقعيشرميخقرفقعين ظيـقعيطػبدفاقتنػ قبع 
افقعان  ييخقدفقعيدبيخاقغيرق ااياقي  اققعيدير رعطيخقبدبيخقعي ػا بفأقاػذنقعين ظيرػالق
فقعاػػػػنطادلقعان ػػػػاؾقعاػػػػن  ييخقما ب يػػػػخقدػػػػفقعيدبيػػػػخقاػػػػفق شػػػػان اق عيطبديػػػػخاقتنػػػػ قبع 

اػػي دنقاػػفق  ايػػخققعذبيػػ اق لقرفقعاػػنررعرقعي ير ػػخقعيدبينيػػخقدرػػ قعيت ػػؿقعلمنيػػادن
عيرطػػاؼق يػػ ق شػػبقق ػػبعقرػػفقعيم ػػدقعيمػػر فقعيمراػػفق ػػيفقعيطػػرايفدقعيدبيػػخقبعير ظرػػالق
عيطبديػػػػخوأقاػػػػننمرـقعيارميػػػػالقبعيػػػػربع طقرػػػػفقنر ػػػػاقق داػػػػ اقعيتػػػػدبدقعينػػػػفقياػػػػ قدػػػػدـق
عخنرعم ػػػاق ذعقرػػػاقررعدلقعيتدػػػاظقدرػػػ قعاػػػنررعرااقاػػػفقعي شػػػاطاقاػػػفقتػػػيفقيػػػنمرـقعي ظػػػاـق

 رقدر قاذنقعيربع طقبعيارميالاقبرنػ قياػ قعيناػااؿقريماق ي قرنقرد قيا قعيي
رم اقبراقافقعيظربؼقعينػفقياػ قاي ػاقعيمػر ق يػدقرػفقتديػدأقا ػـقعي ظػاـقعيشػربيفق
ريمػاقرفقرامػؿقطري ػخقي اػنررعرقاػػفقعياػرطخقيػيسق ايةػاققعيدير رعطيػخدقعل نخا ػػالوق

                                                           
1

صٍٞود  ُ صىووغص صىغغلوٜ صىجؼصئغِٝٞ لهُ صىَجسَؼج  صىغغلٞد ّجذوس فوٜ ٍـوجع صىضَٝقغ  جى ٞد ىضٙٝـ٘ص صالػسقجص 

مظىل ّش ٔ صىـٞجؿٞد، فٜ دِٞ نّْج فليْج فوٜ طىول مّْ٘وج  ٞوغ صَٝقوغصٍِٞٞ. ٕوظص صىسوو٘ع ٕو٘ توو٘ع  ٗصَٝقغصٍٜ 

صىسوو٘ع ػيوٚ ت غئود   يثٍْ٘غمؼٛ ٗال َٝسيل صى٘ػٜ لجىضْٝجٍٞنٞد صىسجعٝشٞد صىسوٜ صّسجوس صىضَٝقغصٍٞود.  صّؼنوؾ ٕوظص

يْظوجً صىـٞجؿووٜ صىقوجئٌ فوٜ صفلووجىٔ ىَـوجع صىسذو٘ه صىووضَٝقغصٍٜ، ٗٝؼسقوضُٗ نّْوج ٕووٌ ىكوغصئخ ػغٌٝود ٍووِ صىَجسَوغ 

 صىـ ب)نٛ ّذِ صىجؼصئغُٝ٘(  ّْج ىـْج صَٝقغصٍِٞٞ لَج فٞٔ صىنوجٝد. 
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راا  ػاقعيايااػف:قبعينمدديخقعيشػ ريخاق ػؿق اليندػاؼقدري ػااقعين دػ ق  ػاقبعارعغ ػاقرػفق
عينػػػدعبؿقدرػػػػ قعياػػػػرطخقعيايااػػػيخأقعلراػػػػا قبعي رػػػػمقعيرػػػ ظـقيػػػػـقيمػػػػدقراػػػدياقاػػػػفقظػػػػؿق

قعيظربؼقعيدبييخقعيرمبيرخأق

 اي ا خقيازرخقعي بي ديخقي بؿقاػبفقعار  ػرغ:''ق ػافقعيرانرػمقعي بي ػدنقاػفقعي دعيػخق
دافقرػػاقلقينتػػد قعيدبيػػخقر اشػػر،اق ػػؿقتػػابؿقن ظػػيـق داػػجق ااػػن  ييخقد  ػػااقي  ػػجقاػػرق

ع نشؼقر جقرفقغيرقعيرر فقنا  قعيربعا ػخقرػمقعيدبيػخقعيدامػد،قيرشػرديخق ػاطرعداقذفق
قأ1ر ااان اقبرراراان اقنر مقاذعقعين ظيـ''

لقيد ـقرفقاذنقعيم ار،قرفقرمر خقعيرانرمقعيرد فقعياياايخقنم فقربعا خقعيدبيػخق
اػػ ريخقيل  ػػاذقمػػدقداػػ رياقيرترػػبؿقرتػػؿقعي ظػػاـقعي ػػا ـقاػػفقعياػػرطخقاتنػػ قعيا  ػػخقعر

مارلق  ذعقعذررقد ػ ق يةػاققعيراػارقعل نخػا فقاػفقعيناػمي الاقذ  ػاقربعا ػخق ا ػلق
راا ان ػػاقعياػػرطخاقبا ػػطقعياػػرطخقعيايااػػيخقاتاػػ اقباػػبقراػػافقيػػـقينمػػرفقريػػخق شػػار،ق

أق فقرمر ػػخقعيرانرػػمقعيرػػد فقيياػػلقرمر ػػخقراػػرتخاقبلقير ػػفق2 يػػ قعيرانرػػمقعيرػػد ف
ي ػػفق ذعقرػػاقنرع رػػلقظػػربؼقنتػػبؿقرمر ػػخقعياػػرطخقاػػفقرانرػػمقي ػػاقرفقن ػػبفق ػػذيؾأقبق

 يػػػ قرمر ػػػخقراػػػرتخقاا  ػػػاقاػػػنتديقلقرتايػػػخقباػػػي بفقرػػػفقعيم ػػػيقرفق خنزي ػػػاقاػػػفق
قاػػػفقاػػبرياقبقيي يػػػاقبعيػػيرفأقياػػػبققعيتػػػظاق رػػ عرر،قرا  يػػػخقدرػػ قغػػػرعرقرػػاقيتػػػديقعييػػـب

باػفقرتاػفقغاي اقراقندامقعذ ظرخقعيشربييخق ايرانرمق ي قعيدخبؿقافقتػر قراريػخقاق
عذاػػػؿق يػػػ قنرػػػردقراػػػر قمػػػداااقذ  ػػػاقلقننػػػرؾقاػػػفقرراراػػػان اقعياػػػرطبيخقرنقامػػػاقق
ير ػفقايػجقيررانرػمقرفقينتػرؾقايػجقمػدااقاػفقاػرريخأقلقنرنرػؾقعيػ ظـقعيشػربييخقبديػاق
 ريػػيرااقبريػػػيرقعيرانرػػػمقعيػػػذنقنت رػػػجق   مػػػخقرػػػفقتديػػػداقتيػػػيقرفقدػػػدـقنيػػػبرق

فقغيػػرقبدػػفقر  ػػااقبر رػػاقدػػفقغيػػرق ػػديؿقاػػفقآخػػرقاػػفقعياػػرطخقغاي ػػاقرػػاقيػػدام اقدػػ
                                                           

1
 . 362، 361أُ٘ صٕغّ غؽ، ٍغأغ ؿجلق، م 

2
دووا صُ صالؿووالً صىـٞجؿووٜ ال ٝـووسؼَو ٕووظٓ صىَوووغصة. نّظووغ يىووٚ: ػ ووض ٕووظص ٍووج نمووضٓ ػ ووض صىْجهووغ أووجلٜ، دٞووث ال 

 صىْجهغ أجلٜ، ٍغأغ ؿجلق.
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 رعد،اق ي قربعا خق ؿقرطرػ ق ايرشػار خقاػفقعياػرطخق ايتديػدقبعي ػاراقرمن ػد،قرفقمرػمق
عييدبؼقعذبي قرفقعيرتناػيفقاػيل فقعي  يػخقدػفقاػذعقعيرطرػ اقبي ػفقعينػاري قيمرر ػاق
ر ػػجق ررػػاقشػػمرقعذاػػرعدق ا ػػجقيػػـقي ػػؽقي ػػـقشػػفققيخاػػرب جق ررػػاق ا ػػلقمػػا رين ـقيرنرػػردق

ق رأقر 

 فقرػػػاقمارػػػلق ػػػجقعي خػػػ قاػػػفقربر ػػػاقعيشػػػرميخقاػػػبقعينر يػػػزقدرػػػ قمػػػربر،قعاػػػنماد،ق
علمنيػػػػػادنقرػػػػػفقعيدبيػػػػػخاقذفقعيدبيػػػػػخقعيراػػػػػن رخقعمنيػػػػػادياقدػػػػػفقعيرانرػػػػػمقلقير ػػػػػفق
ربعا ن اقربقنةييرقآييالقعشػنةاي اأقعيدبيػخقعلشػنرع يخقعينػفقي ػيرفقاي ػاقراػاؿقعيتػز ق

ريػخقبعلمنيػاديخقلقير ػفقي ػاقرفقن ػبفق لقعيبعتدقدر ق ؿقعير اي قعيايااػيخاقعردع
دبيػػخقشػػربييخاقرنقدبيػػخق يب انررب ياييػػخق نم يػػرقريز اػػنا دأقاػػؿقع نشػػدلقربر ػػاقعيشػػرميخق
 افقعيرار اػيخقاػفقريدبيبايػخقشػربييخ؟قرػفقعييػم قرفقلق ايػ ق ػ مـقذفقعذتػدعيق

'ق:ق'قVacleve Havelبعينػػػاري قرل ػػػلقيػػػتخقاػػػذعقعلددػػػاقأقي ػػػبؿقاااػػػ ؼقاااػػػؿق
علشػػنرع يخقاػػفقشػػمارعنيخقاارغػػخاقبنباػػمقرنخشػػ قيرر ػػبللقعيايااػػيخق يػػ قريػػاديفقلق
ن نرػػػػػػفق يي ػػػػػػاقريػػػػػػ ق مػػػػػػايخقعيتريػػػػػػخقرػػػػػػفقعيايااػػػػػػييفقعيدمػػػػػػبيييفقب يربمػػػػػػػرعطين ـق

''أقي ػػػدق شػػػاقبدػػػفق ػػػافقعلشػػػنرع يخقيػػػـقنمػػػدقخيػػػارعقعمنيػػػادياقاتاػػػ اقربق1عيرنطدرػػػخأأأ
ر ػررقعمنيػادنقير ير ػخقعيايااػيخقيرتػز ق اذتر قيـقن فقعمنيادياقنرارااق ؿقراػردق

عيبعتػػدقدرػػ ق ػػؿقردايػػؿقعيرانرػػمأقي ػػبؿقعار  ػػرغق:ق''قردرؾقمػػاد،قربر ػػاقعيشػػرميخق ػػافق
عيطري خقعيبتيد،قيترايخقعيرانرمقبييا خقعلاػن  ييخقعيدرديػخقبعيتػدقرػفقنباػجقعيتػز ق

دػاد،قنا يػدقعيديػؿقعيري رع يػفق ػيفقعيبعتدق ي قناييسق ؿقشػفققاػبقااػرقعيرار اػيخقبع 
''أقيػػػتي ق ػػػافقرػػػاقتػػػديقاػػػفقعيازع ػػػرقاػػػبقنخرػػػفقراػػػرفقدػػػفق2عيدبيػػػخقبعيرانرػػػمأأأ

عينباجقعلشػنرع فقبعمػرعرقعير ػاد قعذاااػيخققيررر يػخقعيخايػخقبتريػخقعير ػادر،قاقبي ػفق
رفق  طرؽقرفقا ذعقعمرعرقيػ ت ـقدرػ قراػن  ؿقنار ػخقعل ن ػاؿقعيػدير رعطفقاػبقعيخطػاق

                                                           
1

 . 354نّظغ يىٚ أُ٘ صٕغّ غؽ، ٍغأغ ؿجلق، م 
2

 . 365صىَغأغ ّوـٔ، م 
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 مي جقذ ػجقيمن ػرقناػاا قبعخنػزعلقيربعمػمقاػفقمػرعرقايااػفقراػرفأقعيبعمػمقعلمنيػادنق
اق ػؿقزعدلقتػد،قعين ميػخقيررتربمػالقينيػؿق يػ قغايػخقعييػـب عانررقدرػ قرػاقاػبقدريػجقبع 

رفقردعخيؿقعيازع رقرنانيخقرفقنيديرقعي دطقبعيةازأقرنقرفقعيدبيػخقق%ق19 ي ق ا خق
 اقعيراييػخقرػفقعيرانرػماقخايػخق مػدقدػبد،قراػمارقدقعينمدديخوقتااظلقدرػ قعاػن  يين

عيرتربمػػػالق يػػػ قعلرندػػػاعاقتيػػػيقاػػػرتلقير ظػػػاـق ػػػاينرعامقيػػػيسقا ػػػطقدػػػفقعين ػػػازللقق
علمنياديخقعينفق افقمدقر ت اقير طاعقعيخاصاقبي فقريمػاقعينرعاػمقدػفقعي ليػرقرػفق

قبعير ااخقيرنمدديخأقق9191عيم ايرقعذااايخقعينفقرمرااقدانبرقايدرنق

ر رػػاقاػػذعقاػػبقعيمارػػؿقعيربمػػبدفقعيػػذنقيػػ مقعيدػػرؽقاػػفقراػػارقنار نػػفقعل ن ػػاؿق
عيدير رعطفقافقربر اقعيشػرميخقبعيازع ػرأقدبؿقربر ػاقعيشػرميخق ػافقي ػيرفقدري ػاقعي طػاعق
عيمػػاـقعينػػا مقيردبيػػخاقبي ػػفقيػػـقن ػػفقعمنيػػادعن اق ر ػػاقريميػػخق ايشػػ ؿقعيدامػػ قبعيدػػاتشق

يالقعيػدبؿقعيمر يػخقبرػفق ي  ػاقعيازع ػرأقاػي بفقعمنيػادق-بلقنػزعؿق–عيذنق ا لقدريجق
رفقعيا ؿقعينتررقرفقم مخقعيدبيخقغيرقعيريميخقر لرقر جقرفقعيدبيخقعيريميػخقتنػ قبق
 فق ػػافقعلمنيػػادقنا مػػاقيردبيػػخأقاػػ  يفقاػػفقعيديػػؿقعيرع ػػماقخيػػا صقعيدبيػػخقعيريميػػخق

قخقيردبيخقبعلمنيادأقبعلمنيادقعيريمفقبعيم مخق يفقعانررعرقعلان دعدقبعيط يمخقعيريمي

 ا لقدبؿقربر اقعيشػرميخقننرنػمق  طػاعقدرػبرفقيػ ادفقمبيػاق اػ ياقبغيػرقرػرن طق
 ايربعردقعيريميخقعيخارايخاقرنقر جقاػفق ػؿقعذتػبعؿاق ا ػلقعيدبيػخقاػفقتااػخق يػ قعييػدق
عيماررخقييشنةؿقمطاد ػاقعيمرػبرفاقد ػسقرػاقي تػظقاػفقعيػدبؿقعيريميػخقريػفقعيدبيػخقلق

ا ػػخقمريرػػخقررػػفقايشػػنةؿقاػػفقعي طػػاعقعي دطػػفق ػػاابرقبعرنيػػازعلقداييػػخاققنتنػػاأق لق يػػ 
ب ظاـقدرؿقش جقدا رنقير م ـقرفقعيند يرقاػفقعرمػرع الأق فقدبيػخقربر ػاقعيشػرميخق
نتنػػاأق يػػ قعيرانرػػمقيمػػرافقعشػػنةاؿقعي طػػاعقعيمرػػبرفقبنت يػػؽقرر ػػاحقبرػػبعردقراييػػخق

عينمرػػػػػيـأأأأرنقرفقعرن ػػػػػاطقيناػػػػػديدق د ػػػػػالقعيا ػػػػػازقعي يربمرعطػػػػػفاقعياػػػػػيشاقعيشػػػػػرطخاق
عيرانرمق ايدبيػخقاػبقعرن ػاطقايااػفقظراػفقنػاريخفاقير ػفقرفققينةيػرق راػردقبيػبؿق
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ر طؽقعي طاعقعيماـق يػ قتػدبدنقعي يػب قتيػيقييػا ق ال  يػارقبعيماػزقدػفقنت يػؽق
عي يرػػػخقعيرمػػػااخقبعذر ػػػاحأقاػػػي بفق اايػػػاق اػػػ ياقنةييػػػرقرر يػػػخقباػػػا ؿقعر نػػػاأقيننةيػػػرق

بيػػػخقبعيرانرػػػماقب راػػػردقعاػػػ سقعي طػػػاعقعيمػػػاـاق اػػػ  قعير طػػػؽقعيػػػذنقعيم مػػػخق ػػػيفقعيد
يشػػػنةؿق ػػػجاقاػػػن درق راشػػػالقعي ظػػػاـقعيشػػػربيفق ػػػاينرعامقبعل تػػػ ؿأق راػػػردقرفقي  ػػػارق
عي طاعقعيماـاقبي بفقعيرانرمقريدرقخرػؽقعيلػرب،اقي دػؾقعلرن ػاطقعيايااػفقعيتايػؿق

ذنقعيد ػػر،ق رػػاقيػػبقرفقبيدػػرضقعيرانرػػمق داػػجقدرػػ قعيدبيػػخق ريػػدرقيراػػياد،أقنظ ػػرقاػػ
عينػػاري قيل ػػلقيػػتخق  ػػيضقعيد ػػر،قعيرار اػػيخأقاػػفقعيبمػػلقعيػػذنقن ػػادنقايػػجقعيرار اػػيخق
 يػػػ قمػػػربر،قعي مػػػاققدرػػػ قعيرر يػػػخقعيخايػػػخقيباػػػا ؿقعر نػػػاأقرتػػػ ؿقعلزداػػػارقاػػػفق
عيرانرماقع نشػدلقربر ػاقعيشػرميخاقب مػدقد ػبدقرػفقعيرراراػالقعلشػنرع يخقيردبيػخاق ػافق

دـق لقريديبيبايػػخق  اػا يخقيرػ ظـقعيشػربييخاقن ػػررقاير ػخقا ػخقمريرػخقرػػفقعيرار اػيخقيػـقن ػ
عيايااػػييفقبعي يربمػػرعطييفقدرػػ قلػػرب،قعيرانرػػمق ااػػـقعيرر يػػخقعيمارػػخقيباػػا ؿقعر نػػاأأق
 فق يتاؽقعيرانرمق ايدبيخاقدفقطريؽقعلشنرع يخاقاػبقعيشػرقعيرطرػؽق مي ػجاقبرػاقرػفق

ادياقدفقعيدبيػخاقبنتديػدعقدػفقاػرطخقعيتػز قخيرقدبفقعان  ييخقعيرانرمقبعيدردقعمني
قعيبعتدأق

ن ػػدبقعيد ػػر،ق رػػاقيػػبقر ػػجقرػػفقعيمػػربرنقعيمػػبد،ق يػػ قعيد ػػر،قعذبيػػ قي شػػا،قعيرانرػػمق
عيرػػد فاقرنقيرتظػػخقعينػػفقرااػػلقلاػػن  ييخقعلمنيػػادنقدػػفقعيايااػػفقبنتبيػػلقاي ػػاق

نريػػػزقعيارادػػػخقعيايااػػػيخقعي ا مػػػخقنتػػػلقاػػػرطخقعيدبيػػػخقعيرطر ػػػخق يػػػ قرانرػػػمقرػػػد فقر
براػػن ؿقدػػفقعيدبيػػخأقيػػـقنمػػرؼقعي شػػريخق يػػ قغايػػخقعيرتظػػخقاػػ ي قآخػػرقينت يػػؽقاػػذنق
علاػػػػن  ييخقعي اػػػػ يخقدػػػػدعقعي رػػػػبذأقعيري رعيػػػػفقعيػػػػذنقبمػػػػمقرااػػػػجقآدـقاػػػػرييقب ي ػػػػزق
بري ػػاردباقخايػػخق مػػدقاشػػؿقعددػػاقعلقعيشػػيبديخقبعلشػػنرع يخقبعيرار اػػيخقاػػفقنت يػػؽق

اػػػ  اقاػػػاقلقردػػػاايـق خػػػ قرانرمػػػالقربر ػػػاقعيمدعيػػػخقبعيراػػػابع،قعلانراديػػػخأقي ػػػذعقعي
عيشرميخقيي رعييخقن ااـقعشنرع يخقعيدبيخأق  ررقافق نا قتبؿققعيرانرمقعيرد فقبعينتػبؿق
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علشػػػػنرع فقاػػػػفقعلنتػػػػادقعياػػػػبايانفقيراربدػػػػخقرػػػػفقعي ػػػػاتليفقرػػػػاقيرػػػػف:ق''قيريػػػػطر ق
خقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقنػػػاري قطبيػػػؿاقبي  ػػػجق ػػػرزقاػػػفقعي  اشػػػالقعيتديلػػػخقذبرب ػػػاقعيشػػػرمي

بعلنتادقعياػبايانفقتػبؿقراػن  ؿقعيت برػالقعلشػنرع يخأقا ػبقطري ػخقيلدػرع قمػر اق
دػػفقع ديػػاؿقد مػػالقعانراديػػخقرمي ػػخاقلقاػػيراقنرػػؾقعينػػفقنشػػنرؿقدرػػ قعين ػػادؿقرػػفق
نرػػػؾقعيم مػػػالققعينػػػفقناػػػر قايااػػػيخأقبراػػػنخدربقاػػػذعقعيريػػػطر قرند ػػػبفقدرػػػ قرفق

ق1ر ديرخأأأعيتيا،قعلانراديخقيا قعفقن  اـق ي قرياديفق

نيػػرقعلشػػنرع يخقبعيرار اػػيخقدرػػ قرفقعيرر يػػخقعيخايػػخقاػػفقعيشػػرقعيرطرػػؽقبي ػػفق
عيناري قرل لق افقعيرر يخقعيخايخقيياػلقاػفق ػؿقعيشػرقعيرطرػؽقدرػ قعذمػؿاق ػؿقاػفق
راػػاسقعيتريػػخقعيايااػػيخق ادن اراػػاقراػػاسقعلاػػن  ييخقعيراديػػخقعيدرديػػخأق  ػػررقريمػػاقاػػفق

فقشػػفققر  ػػدق يػػددقعيم مػػخق ػػيفقعيرر يػػخقعيخايػػخق دػػسقعي نػػا قعيارػػادف:ق''قرػػاقرػػ
بي ػفقغيػرقعي ػاافقق–بعيتريالقعيايااػيخاقاايرر يػخقعيخايػخقن ػدـقعذاػاسقعيمػربرنق

يرتريالقعيايااػيخأقعيشػفققعيبتيػدقعير  ػدقاػبقرفقرتابيػخقنتطػيـقعيرر يػخقعيخايػخقق–
ق''أق2بعياػػبؽقاػػفقر درػػخقيمػػياعقعيتريػػالقعيايااػػيخقبع تطػػاطقراػػنب قعيمػػيشأأأ ن ػػـب

علشنرع يخق خبييخقراقيدنرضقر جقداـدقعيارطخقعياياايخواقبنمريـقراقيدنػرضقر ػجق
خاصدعيمرػػػػػؿقبعيرر يػػػػػخواقبي ػػػػػذعقييػػػػػرقر يدػػػػػبقعي نػػػػػا قدرػػػػػ قرفق''ق اػػػػػاحقعيتريػػػػػالق
دػػاد،قناايػػؿقعيرانرػػمقعيرػػد فاق عيايااػػيخقاػػفقعلنتػػادقعياػػبايانفقينبمػػؼقدرػػ ق تيػػاققبع 

رطخقعيدبيػػخأقباػػذعقينبمػػؼقاػػفقعيت ي ػػخقدرػػ قب اي نياػػخقخرػػؽقمػػب قر اااػػخقبربعز ػػخقياػػ
قأق3عرااققعيرر يخقعيخايخقبعانماد،قعيابؽق راقافقذيؾقابؽقعيارمقعيرراراييخ

                                                           
1
 Chandran Kukathas, David W. Lovel and William, the transition from socialism: 

State and civil society in the USSR( Melbourne: Longman Cheshire, 1991), 

introduction, pp 2-3.  
2
 Ibid, p 6.  

3
 Ibid., p 12.  
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رػػػاقرػػػفقاػػػ  قبعمػػػ قبر يػػػدقينداػػػيرقدػػػدـقعانرػػػاـقعيط  ػػػخقعيايااػػػيخقعي اشػػػ خق مػػػدق
 ايتريػػالقعلمنيػػاديخقرغػػـقن ػػديـق داػػ اق''ق  ػػب قدير رعطيػػخق''قق9191داػػنبرقايدػػرنق

رػػ قدر رطػػخقعيرانرػػمأق ػػؿقغاي ػػاقرػػاقلتظ ػػاقداػػاعق مػػضقعذتػػزع ق ااػػنرانجقنمرػػؿقد
اقبقاػفق دػسقعيبمػلقنطاي  ػاق نباػيمق1دفقعلشنرع يخقبعي ير خقعيدبينيخقدر قعلمنيػاد

اػػارشقعيتريػػالقعيايااػػيخأقن ػػدـقعي خػػ قعيايااػػيخقعينػػفقناػػرفق داػػ اقرانرمػػاقرػػد يااق
يخ:ق   ػػاقنػػر قاػػفقعيدير رعطيػػخقبدبيػػخقن ػػدـق داػػ اقاػػفقيػػبر،ق اري انبريػػخقرليػػر،قيراػػخرق

عي ا بفقرطر اقيباجقرفقعيرانرمق ي قعيدبيخاقب نم يرقردؽقرفقعذتزع قعيايااػيخق يػ ق
عيارطخقعي ا رخقبا طأق   اقدرريخقرطر يخقدر قغرعرقرطاي خقا افقمريػخقرػاق اي  ر ػاقق

ي قعمرعرقرزيػدقبعيةازاق ذقي دفقعيخربأقيرشارعقبن ظيـقرظاار،قربقراير،قيدامقعي ظاـق 
رفقعيتريػالقي ػذنقعي خػ اقيػـقنطايػ قيبرػاقعياػرطخقعيايااػيخق ال اػتا قرػفقعي طػاعق
علمنيادنق شػ ؿقنػدريافاقربقدرػ قعذمػؿقااػ قعيراػاؿقير طػاعقعيخػاصقيي شػطق يػ ق
اا ػػ قعي طػػاعقعيمػػاـأقرػػاقدػػدعق مػػضقعينرريتػػالقعيرتنشػػرخقرػػفق مػػضقعذتػػزع اقيػػـق

منيػػػادقايااػػػياقرػػػفقم مػػػخقعيدبيػػػخق رػػػاقيػػػبقرفق اػػػرمقيبرػػػاقددػػػب،قيػػػريتخقينتريػػػرقعل
عيتريػػخقعيايااػػيخقننت ػػؽقرػػفقدبفقتريػػخقبعاػػن  ييخقعمنيػػاديخأقينارػػ قي ػػاق رػػاقيػػبقرفق
عي خػػػ قعياديػػػد،اقعير نظرػػػخقاػػػفقرتػػػزع قايااػػػيخقمػػػدقنتبيػػػلق يػػػ قايااػػػييفقرتنػػػرايفاق
ار ػػػـقعيبتيػػػدقاػػػبقعيبيػػػبؿق يػػػ قعياػػػرطخقييترػػػبعقر ػػػافقراػػػاؿقعيتػػػز قعيبعتػػػدقعيػػػذيفق

ربعقر ػػػاامقبخيػػػرعلقعير يػػػ اقدػػػفقطريػػػؽقعيناػػػييرقعيايااػػػفاقعيز ػػػب فاقير طػػػاعقعتن ػػػ
عيماـأق   اق خ خقنريدقر اي قاياايخقنار قي اق اخذقتيخقرػفقعيريػبعقعيرندا ػخقرػفق
عيػػػ دطقبعيةػػػازأق ذعق ػػػافقعذرػػػرق  ػػػذعقعي ػػػ سقارػػػفقت  ػػػاقرفق ناػػػاقؿقدػػػفقعيدػػػرؽق ػػػػيفق

ريخقيل  ػػػاذقعير ترػػخاقعينػػػفق ا ػػػلقعذتػػزع قعيايااػػػيخقغيػػرقعراػػػ ريخقبعيا  ػػػخقعراػػ 

                                                           
1

ّلٞغ ْٕج ٍاال يىٚ لؼي ص دؼص  صالكسغصمٞد، ٍاو دؼ  أ ٖد صىق٘ٙ صالكسغصمٞد ،ٗدؼ  صىؼَوجه. لوجىغ ٌ ٍوِ 

صُ صالدؼص  صالكسغصمٞد فٜ صىضَٝقغصٍٞج  صىسجعٝشٞد) فغّـج، نىَجّٞج، ...(  ٞغ  ٍِ ٍوٍٖٖ٘وج ىالكوسغصمٞد، يُ نُ 

صالدؼص  صىجؼصئغٝد ال تؼصه تضصفغ ػِ ّوؾ صىطغح صىضٗ َجئٜ ىالكسغصمٞد صىسقيٞضٝود صىسوٜ تٖوَِٞ فٖٞوج صىضٗىود ػيوٚ 

 صىذٞجة صالقسوجصٝد. 
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ن ػػادنقا ػػطق مػػربر،قعاػػن دعؿقراػػاؿقا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فق راػػاؿقعيا  ػػخقعلاػػ ريخق
يل  اذاق ذقرفقعيرش  لقعلانراديخقافقنيبرااقييالقاياايخاقبلقعمنيػاديخاقا ػطق

أقبا ػػاقي ػػذعقعير طػػؽاقيػػيسق1اػػفقع تػػرعؼقراػػاؿقعياػػرطخقدػػفقنمػػاييـقعراػػ ـقعييػػتيتخ
يؾقاػرؽقذبقراريػخق ػيفقراػاؿقعيتػز قعيبعتػدققبعذتػزع قعياديػد،قر ػفقا ػخاقب ػيفقا ا

عذتػػػػزع قعراػػػػ رابيخقبغيػػػػرقعراػػػػ رابيخقرػػػػفقا ػػػػخقرخػػػػر أق ػػػػؿق  ػػػػجقلقاػػػػرؽق ػػػػيفق
قنيبرعلقاذنقعي خ قرانرمخقيران  ؿقعيازع رقاياايااقعمنيادياقبعانرادياأق

قعيرانرػػمقعيرػػد فقمػػرفقا ػػبدقعيط   ػػخقعيرل دػػخق''قيدر رطػػخق فق دػػاد،ق تيػػاققرد ػػـب
''قربق''قرتػػ ؿقعيري رعييػػخقعيشػػ ريخقعي ا مػػخقنتػػلقداػػاييزقعلمنيػػادق2علشػػنرع يخقعي ا رػػخق

ذعقنر ػػػػػزلق ػػػػػؿقعيا ػػػػػبدقمػػػػػدقعتن ػػػػػارقا  ػػػػػخق عيريمػػػػػفق''قبعيدبيػػػػػخقعي يب انررب ياييػػػػػخاقبع 
عينتريػػرقعيػػبط فدقب مػػضقعذتػػزع قعيربعييػػخقي ػػاق مػػدقعل دنػػاحوقير شػػاطقعيايااػػفاقاػػافق

عقيفقي دق لق ي ق داد،ق  ناأقعيبممقعي ا ـق اش اؿقر لرقابققرراق ا ػلقدريػجقم ػؿقاذ
عل دناحأق فقددـقعلانراـق ربعا خقعي   قعيريميخقر ػذقعل دنػاحقعلمنيػادنقبعيايااػفق
 افقدار قتااراقافقعرااققعي ظاـقعيشربيفقعي انررب يايفقي بعددنقراددعق مػدراق ػافق

أق رػػػػػاقرفقعل ندػػػػػاقق نيػػػػػبرقعخنزعيػػػػػفقيردير رعطيػػػػػخق9192قيرػػػػػبحقع  ياراػػػػػاق مػػػػػدقرزرػػػػػخ
                                                           

1
 نّظغ يىٚ:  

Lahouari Addi, l'Algérie et la démocratie: pouvoir et crise du politique dans 

l'algérie contemporaine. La découverte, 1994. France.( et notament le deuxième 

chapitre intitulé : Le FLN et le père du FIS. Pp 80-91. 

 
2

صى٘ىوو٘ج ىيو ووج  صالأسَجػٞوود لهمَيٖووج. َلووجعمد ٗض صىجؼصئووغٛ يىووٚ ت٘ؿووٞغ صى جى ووج ٍووج ٝلووٞغ ٍوٖووً٘ صىضٍقغصٍٞوود ػْوو

صىٖووجتي، تؼْووٜ صػووٌ صىضٗىوود ٍجصٝووج ٜ دووق صىجَٞووغ فووٜ صىسؼيووٌٞ ٍججّووج، ٗصٍقغٍوود ص ّسغّووس ٗفضٍقغٍوود صىسؼيووٌٞ ٝؼْوو

ُ ٝنووُ٘ ٕووظص ٕوو٘ صىٌَووَُ٘ صىذقٞقووٜ نغ صىلووغصئخ صالأسَجػٞوود. صىشوو٘ف ٕوو٘ الؿووؼجعَٕج  ىسنووُ٘ فووٜ ٍسْووجٗه أَٞوو

ِٞ فوٜ َوًٖ٘ صٍقغٍد صالكسغصمٞد، صىسٜ  ؿوسؼْٜ  لوظىل دوق أَٞوغ صىووجػيِٞ صىـٞجؿوٞىسو٘عص  صىْشب صىـٞجؿٞد  ى

يصصعٝود ىسـووٞٞغ صالقسووجص صالكوسغصمٜ ىوسووغة ٍذوضصة، ٝـوسغو صىَـووٞغ صى٘هو٘ه  يوٚ ٍْجهوب ؿٞجؿووٞد ٗصقسووجصٝد ٗ

ٜ ػٖضتؤ ٍؼظَٖج فٜ أَغ ثغٗة كشوٞد. لو يُ صىَـىٗه صىوجؿض فٜ صىيغد صىٍٞ٘ٞد ىيجؼصئغٛ ٕ٘ طصك  صىظٛ ٝقٌو

صالّسشجلٞوود فووٜ صىْٖووب صُٗ يّجووجػص  صأسَجػٞوود ٗ تَْ٘ٝوود فْـووَغ ٍوواال ػ ووجعة رر ىنووجُ  ٞووغ سووضً كوو٘ٛ ٗ ؿووغق 

كوو٘ٛ...رر. ٌٝوووٜ ٕووظص صىسووو٘ع ّ٘ػووج ٍووِ صىَلووغٗػٞد صالأسَجػٞوود ػيووٚ ٍَجعؿوود صىْٖووب  ٍووِ ٍووغف لؼووي 

ٚ ٍْووب  سوظ دوود ٍوِ صىَـىٗىِٞ، ٗ ٝىمض فنغة تو٘ع صىضَٝقغصٍٞود ػيوٚ نّٖوج دوق صىجَٞوغ فوٜ صى٘هو٘ه يىو

 صىغٝغ. 
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عيايااػػػيخقبعيرانرػػػمقعيرػػػد فقعيرخنػػػزؿق ػػػدبرنقاػػػفقعيارميػػػالقبعيػػػربع طقعذاريػػػخقاػػػبؼق
ي دنق ي ق داد،قع نااحقعي ظاـقعي ػا ـقيردمػاقعلقعيمػي خقعينػفق ػافقمػدقع اػت قر  ػاق

ابزقعذزرػخقعذر يػخاق مدقعمرعرقعينمدديخأق راردقدبد،قراػمارقعيػ دطق يػ قعلرندػاعاقبناػ
يررانرػمققق pratiques de clientélisationدادقعي ظاـق ي قرراراانجقعلانزلريخق

 اييػػػالقاديػػػد،قع  ل ػػػلقدػػػفقعينمدديػػػخقعيايااػػػيخقعيرا مػػػخ:قعخنػػػرعؽقعذتػػػزع اقنشػػػ يؿق
رتػػزع قربعييػػخاقنرييػػمقعياػػاتخقعيتز يػػخقبعلد ريػػخاقعينمػػييؽقدرػػ قعيارميػػالاق اػػ ق

ييخأأقيػ ادخقعذديػافاقيػ ادخقراػاؿقردرػاؿقرنتايديفأأأأرػاق فقش  القارمبيخقربع
اقتنػ قنتػبؿقعي ظػاـق0222دادلقرامارقعيرتربمالق ي قعلرنداعاقخايخق مدقاػ خق

راػػددعق يػػ قرر ػػزقلاػػن طا قاريػػمقعيد ػػالقعلانراديػػخقعي اتلػػخقدػػفقنتاػػيفقر ا ن ػػاق
خاقربقيػات خقعياػرطخقعلانراديخقبتاين اقعيراديخأقان بفقعذتزع قعي ري خقرفقعيارط

ع لػػرقاػػػذ اقبعاػػػن طا اقيرد ػػػالقعلانراديػػػخقعي اشػػ خدقايػػػؿقعيشػػػ ا واقذفقعيبيػػػبأق يي ػػػاق
يرػػ  قاريػػاقر  ػػرقي منػػرع قرػػفقمرػػ قعيدبيػػخأقررػػاقعمنيػػاديااقا ػػدقدػػادلقعيدبيػػخق يػػ ق
رراراػػػان اقعيشػػػم بيخقر ػػػذقرطرػػػمقعذيديػػػخقعياديػػػد،اقرمنرػػػد،قاػػػفقذيػػػؾقدرػػػ قعي ت بتػػػخق

ادقاي اأقاردافقراقنرعاملقدفقنرػؾقعيناػ ي لقعينػفقر تن ػاقير طػاعقعيراييخقعينفقنبق
عيخاصاقبدررلقدر قتشػرنقاػفقعذ شػطخقعلمنيػاديخقعين ادييػخاقعينبزيميػخقبعينااريػخاق
ربقاػػػفقرتاػػػفقعذتػػػبعؿقاػػػفق مػػػضقعذ شػػػطخقعل ناايػػػخقعي اػػػيطخأقاػػػ مبدق ػػػذيؾق يػػػ ق

رراراػػػػػالقعيدبيػػػػػخقنتريػػػػػؿقدريػػػػػؽقيررراػػػػػراؿقعيخػػػػػاصقاػػػػػفقازع ػػػػػرقعل دنػػػػػاحاقب ػػػػػذيؾق
قعلمنياديخقعينفقخ  لق  اقعيرانرمقعيرد فأق

ق

ق:ققخالصة
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قعيرانرػػمق اػػذنقاػػفقعير ػػررعلقعينػػفقعدنرػػد اقدري ػػاقاػػفقرامػػ اقلاػػنمراؿققرد ػػـب
عيرػػػد فق شػػػ رجقعياػػػاازقبعي ػػػاازقاػػػفقعيةػػػر اقباػػػفقعذاػػػ ا قعينػػػفقدامن ػػػاق يػػػ قعي يػػػاـق

قرػفقدبفقرفق  ػدرقدرػ قن ػديـقن مريػؼقيػجأقاػفقعيت ي ػخاقيػيسق اتاطخقناريخيخقيررد ػـب
يػػدي اقنمريػػؼق  درػػجقتػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فاقذفقرتابيػػخقعخنػػزعؿقدي اري يػػخقناريخيػػخاق
ايااػيخاقعمنيػاديخاقعانراديػخقباراػػديخقاػفقنمريػؼقيػيسق ر رػػخقعذ ػاديرفأقمػدقي ػػبفق
اذعقرػفقر رػخقعيايااػفقربقراػؿقعردػ ـاقذ ػجقرػاقرػفقاا ػد،قاػفقن ػديـقنمريػؼقيػ دنق

رػػػاق ريػػػدقن ديرػػػجقبنبمػػػيتجأقر رػػػخقدرػػػـقعلانرػػػاعقيػػػيسقن ػػػديـقعيبيػػػدالق يػػػ ق خدػػػاقق
عياػػػااز،اق ػػػؿقرتابيػػػخقا ػػػـقدي اري يػػػالقعشػػػنةاؿقعيظػػػبعارقعلانراديػػػخأقعخنػػػزعؿقر بيػػػخق
عيرانرمقعيرد فقافقنمريؼقيم ػفقعي مػاققدرػ قمدرعنػجقعينتريريػخقبعينداػيريخاقيػذيؾقيػفق

ق متفق  ذنقعي درعلقرفقراؿقن ديـقنمريؼأقق

قعيرانرػمقعيرػد فاقذ  ػاقاػفقي فق ػ ايرغـقذيػؾاقار تػااظقدرػ قعيد ػر،قعيناييػخقيرد ػـب
تااػػػػخق يي ػػػػاقاػػػػفقعيبمػػػػمقعيػػػػرعاف:ق   ػػػػاقا ػػػػر،قراػػػػرد،قنم ػػػػرقدػػػػفقعاػػػػن  ييخقعيرانرػػػػمق
علمنيػػادنقدػػفقعيرانرػػمقعيايااػػفاقبرػػاقي  لػػؽقدػػفقاػػذنقعلاػػن  ييخقرػػفقع م ااػػالق

ؾقدرػػ قعيم مػػخقدبيػػخقرانرػػمأق ذعقايااػػيخاقعانراديػػخاقعمنيػػاديخاقل اايػػخاقبنػػاليرقذيػػ
 افقرفقعيمربرنقن ديـقنمريؼقعارع ػفقاػفق تػيقر ػاديرفقاػافقاػذنقعيد ػر،قمػدقن ػبفق

ق ذيؾأق
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 لثعناصز الفصل الثا

 جمهُذ 

 حىل العلمنت والعلمانُتأوال: 

 زانُا: العنف كمفهىم للخحلُل الطىضُىلىجي

عي إلى الُزالثا:  تى الجشائز: من الدطلط الَز  جىبُا إلاضالماٍو

ت في أحظا  الخعذدًت الطُاضُت رابعا:   الشعبٍى

 شالصت. 
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 تمييد

مقعيرػػػػػد فقاػػػػػفقعيازع ػػػػػرقم ػػػػػؿقرفق نمػػػػػرضق يػػػػػ قدرعاػػػػػخقرمبمػػػػػالقنشػػػػػ ؿقعيرانرػػػػػ
اقاػػػ تابؿقربلقرفق نبمػػػؼقاػػػفقاػػػذعقاػػػفقذيػػػؾقد مػػػخقعيرراراػػػالقعيريميػػػخعيرمايػػػر،اقبق
اارخقاػفقنػاري قعيازع ػرأق   ػاقعيرتطػخقعيناريخيػخقعينػفق ا ػلقايشػ دققانر،عيديؿقد دق

اي ػػاقعيرانرػػمقعيرػػد فقعراػػاققربيػػ قشػػربطجقعيناريخيػػخقاػػفقعاػػن  انج:قررترػػخقعيناػػمي الق
عمنيػاديخقن اػسقشػ رياقنـقاي ػاقعطػ ؽقعيػ تالقايااػيخقبققرفقعي رفقعيرامفقعينف

يػػػػػػخقعيايااػػػػػػيخاقعيتريػػػػػػخقعرد ريػػػػػػخقانرػػػػػػمقعيرػػػػػػد ف:قعيري رعييػػػػػػخقعلمنيػػػػػػاديخاقعينمدديرر
قعيارمبيخاقعيدير رعطيخأبق

رفقع ػزلؽقعيمرريػخقعيايااػيخق تػبقعيم ػؼقاػفقق يػ قرشر اقافقعش اييخقاذنقعيدرعاخق
تا رػػػخقدػػػفقعريػػػ تالق دعيػػػخقعيناػػػمي الق ػػػافقدػػػار قتااػػػراقاػػػفقنرعاػػػمقعياػػػرطخقعي

اػػيخقعينػػفقشػػرعقاػػفقبمػػم اقاريػػؽقعريػػ تييفقعيػػذنقمػػادنقربيػػبدقعياياعلمنيػػاديخقبق
اق9192ايدػرنقق02برقعينمدديػخدقعيذنقنرخػضقد ػجقداػناقبق9199ترربشقر ذقا خق

عي  ػػدقعياديػػدأق ػػافق ار ػػافقعلاػػنلراراقمػػا بفقعي ػػرضقبقمػػا بفقلقاقمػػا بفقعيارميػػاوقبق
منيػادنقرػفق،اقنتررقعلعمنياديخقاديد بعددقاياايخقبقيي تالقرفقن اسقنرؾقعر

ندػػػػن قعير ااػػػػالقعيايااػػػػيخقررػػػػاـقعيرشػػػػار خقعيشػػػػم يخاقرنقر  ػػػػاقن اػػػػسقعيايااػػػػفاقبق
درعاػػن اقيررانرػػمقعيرػػد فأقيػػبق نػػ قينرػػؾقعليػػ تالقعي اػػاحقير رػػاق ا ػػلقارمػػيالق

عينرعاػػػمقد  ػػػاق اييػػػالقرخنردػػػخاقآخػػػرأقي ػػػفقنبميػػػؼقاػػػذنقعريػػػ تالقبققخػػػذلقر تػػػ ر
اقمنػؿق ػؿق9112داػنبرققبع ن ػاققق نرريػرمايػخقت برػخقعياػيدقربيػبدقترػربشاق دعيخق ا

مػػػػاؼق يػػػػ قاػػػػذنقعينرعامػػػػالقعآلرػػػاؿقاػػػػفق شػػػػبققمبعدػػػػدقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد فقعيازع ػػػػرنأقيصق
 ايط ماقع نشارقعيم ؼقعياياافق ش ؿقشارؿقافق ؿقر تاققعيازع رأقاػؿقذيػؾقعيم ػؼق
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اقبعي  ػ قربؼقعلمنيػاديخعيظعينرع رالقعيناريخيخاقبققعياياافق افقد داقدارماقرـقرف
قعيرانرمقعيرد ف؟ق شبققييسق ي  ا لقندامق ييجقبققيل اايخع

رراراػػػالقعي ظػػػاـقعيايااػػػفققعيد ػػػر،قعينػػػفق  طرػػػؽقر  ػػػاقاػػػفقاػػػذعقعيديػػػؿقاػػػفقرفق
عي ػػػػػػا ـقر ػػػػػػذقعلاػػػػػػن  ؿاقاػػػػػػبعققاػػػػػػفقعيت ػػػػػػؿقعلمنيػػػػػػادنقربقعيايااػػػػػػفقربقعيل ػػػػػػااف ق

عا ػػخقايرانرمقعيازع ػػرنق يػػ قعل داػػارقبعيدبمػػ قبعيربقعلانرػػادفق ا ػػلق ر ػػاقناػػرق ػػ
ا ـأقنرػؾقعينرع رػالق ا ػلقر ي ػخقعيدبيخقعيرااد،قافقعي ظػاـقعيتػعيم يدخق يفقعيرانرمقبق

اشاؿق ؿقدرريخقعي حاق ؿق ا لقن نظرقدرريالقعري حقي فقنم ػرقدػفق داػ اقر
ق ػدقر  ػاقيبيػبؿقعذرػبرق ر ط  اقعيندريرنأقظ رلقعي تالقعياػرطخاقعينػفق ػافقل

يةطػػػػاققدػػػفق ر ػػػافقيي ػػػذؼقتررػػػجق يػػػ قعيخػػػػارأأقعيرػػػازؽاق رلا ػػػخق ػػػزعقعقخ يػػػ قبمػػػمي
عريػػ تالقبمػػملقنتػػلقمػػةطقعذزرػػخقعلمنيػػاديخقعيخا  ػػخق اػػ  قع  يػػارقراػػمارق
عيرتربمػػػالقعينػػػفق ا ػػػلقنشػػػ ؿقعيريػػػدرقعير ياػػػفقينربيػػػؿقريػػػاريؼقعيدبيػػػخقاػػػفق ػػػؿق
عي طادػػػػالق مػػػػدقاشػػػػؿقعلاػػػػػنرعنيايخققعين ربيػػػػخقعير ن اػػػػخقر ػػػػػذقبيػػػػبؿق برػػػػديفق يػػػػػ ق

درػػػ قتػػػدقنم يػػػرقد ػػػدققيػػػ تالقنرػػػلقاػػػفقظػػػؿقل ااػػػخقايااػػػيخقلا نػػػخعياػػػرطخأقي   ػػػاقع
راػػػػضقعي ظػػػػاـق:ق1عياػػػػ ـقعيرةػػػػرعبنقاػػػػفقبيػػػػدجقيليػػػػ تالقعيايااػػػػيخقاػػػػفقعيرةػػػػر 

رتابيػػخقمريػػخقربمػػبداقيرن ػػااسقعل نخػػا فقبقخقعيايااػػيخقعيدطعيايااػػفقرفقيامػػؿقعياػػر
ننرلػػػؿقاػػػفقعاػػػنة ؿقعينمدديػػػخقي اػػػنررعرقاي ػػػاقتداظػػػاقدرػػػ قعرنيػػػازعلقراديػػػخقمػػػخرخق

ققررعم خقم بعلقنبزيمقعيريمأ

عيرانرمػالقعينػفقلقنػزعؿقنمػيشقررترػخقنػدعخؿقعيت ػبؿقعلانراديػخقدقنػدعخؿقافقق
عيت ؿقعيدي فاقبعياياافقبعلمنيادنقبتنػ قعيل ػاافواقيراػاقعيدػادربفقعيايااػيبفق يػ ق

رراراػان ـقبنيػبرعن ـاقبنت يػؽقراػدعا ـققنا يدق ؿقعيربعردقعيايااػيخقعيرناتػخقيشػرد خ
                                                           

  
1
. تغأَود اٍقرطة  اىفةةوا اةٜ اىَ ةري: إصةل وت  ٞو ةٞ  اةٜ لقواة   ةي   لوبتة ٛ: ٗصػ وض صىـوالً صىَغوغ   

 . 121-89، م م 2004، سغٝي، كسجء 19/20ىذـِ ػٞـجّٜ. ٍجيد ّقض. ػضص
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قأأأفق ػؿقرػفقعيػديفاقعي  يرػخاقعيمػرشافقعي  ػاققربقعيبيػبؿق يػ قعياػرطخقعيايااػيخأقق 
دعقغ يػػخقاػػفقد ايػػرقربييػػخقيػػـقيػػنـقنتييػػدااقايااػػياق مػػداقب اينػػايفاقا ػػفقنشػػ ؿقرػػبعرق

تامػر،اقاػذنقعذ  يػخقلقنػزعؿقر ناأقعيم ؼقعيايااف؛قاايشت خقعياياايخقعينػفقنترر ػاق
نزدعدقمبن ػاقاػفقتايػخقعذزرػالقعلمنيػاديخقبعيايااػيخاقبنشػ ؿقرػبردعق ار ػاقق ػيفق ؿقبق

قريدنقعيارادالقعلانراديخقعذ لرقريبييخأق

لقير ػػػفقيررانرػػػمقعيرػػػد فقرفقي شػػػاقاػػػفقر ػػػاخقايااػػػفقياػػػبدنقعيم ػػػؼاقبلقير ػػػفق
يليػػػػػ تالقعيايااػػػػػيخقيبتػػػػػدااقرفقناػػػػػر ق امػػػػػداققعياػػػػػرريخقدرػػػػػ قت ػػػػػؿقعييػػػػػرععق

قبعين ااسقدر قعيارطخقاقبت ؿقع ناأقعيارمقبعيخدرالقبعيتاايالقعيراديخقيررانرمأ

نتناأقدرريخقعمداققعياػرريخقدرػ قامػاققعييػرععقدرػ قعياػرطخقبامػاققعر نػاأق
علمنيػػادنق يػػ قع اػػتا قنرػػؾقعيم ايػػرقعينػػفقي ػػددقعاػػنخدر اقاػػفقعيرمر ػػخقعيايااػػيخق

خقربقم ريػػػخأقاػػػفقعيازع ػػػراقاػػػردافقرػػػاق نتبيػػػؿقاػػػذنقعذخيػػػر،ق يػػػ قرمر ػػػخقدي يػػػخقربق ل يػػػ
نتبؿقعين ااسقدر قعيارطخقعياياايخق يػ قتػر قراريػخقدربيػخاق ػافقعيػديفقرتػدقردبعلق
ن ريراػػػػاأقي ػػػػذعقعياػػػػ  قنظ ػػػػرقعيمرر ػػػػخقشػػػػرطاقناريخيػػػػاقراااػػػػياقمػػػػرفقشػػػػربطقنشػػػػ ؿق
أقبيدارقريمػاقعذاريػخقعي  يػر،قعينػفق عيرانرمقعيرد فاقبيظ رقاذعقر ذقاب زق ي قعييـب

 ػػاقعذد يػػالقعير نرػػخق ربمػػبدخقعيرانرػػمقعيرػػد فاقعيدير رعطيػػخاقعيتدعلػػخق ربمػػبعقنبيي
عيمرر خأقي دقع ن ػؿقدزرػفق شػار،ق مػدقناييدػجقي نػا قعيرانرػمقعيرػد فقدرعاػخق  ديػخاق يػ ق
رماياػػػػخقرمر ػػػػخقيربمػػػػبعقعيمرر ػػػػخقبعيمررا يػػػػخاقر  ػػػػدعق ا  رػػػػاقرن زرػػػػافقاػػػػفقاػػػػيرب،ق

يػػذنقريػؼق نا ػػجقتػبؿقعيرانرػػمقعيرػد فق مػػدقاػػ خقأق رػػاقرفق ػريـقر ػػبقتػ ب،اقع1عيتدعلػخ
ا طقرػفقيػدبرقعيط مػخقعذبيػ قي نػا قدزرػفق شػار،اقخيػصقايػ ق ػار ق ػيفقايػجق
رر زيخقعيم مخق يفقرد برفقعيمرر خقبعيرانرمقعيرد فأقبر ػجقلقير ػفقي ػذعقعذخيػرقرفق

                                                           
1
 صىؼيَجّٞد فٜ ؿٞجق تجعٝشٜ.  دَيس ْٕ٘صُ: صىضِٝ ٗػجىج ػؼٍٜ للجعة ًٍ٘٘ع صىؼيَجّٞد فٜ ثالثد نأؼصء  
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قيجقما رخقافقاياؽقغيرقرمررف  يػدقاػفقأقرراقي بعرنقددنقاا جقراق  دؾقدػفقعينا1ن ـب
قدرػػػ قريػػػدباخقل ليػػػخقاػػػفقعيرانرػػػمقعيرػػػد فاق رارػػػؿقر يدانػػػجقدرػػػ قرفقعيتدعلػػػخقن ػػػـب

قأقق2عيدماققعيمربرفقبايربر،قعيمرر خ

ي ػػػذنقعذاػػػ ا اقا خيػػػصقاػػػذعقعيديػػػؿقينتريػػػؿقعيم ػػػؼقعيايااػػػفقعيػػػذنقداشػػػنجق
عيازع رقافقا بعلقعينامي الاقرنقافقنرؾقعيرتظخقعينفق  اق  نظػرقاي ػاقعل ن ػاؿقرػفق

خامػػمقيردبيػػخق يػػ قرانرػػمقرنتػػررقرػػفقم مػػن اأقي ػػفقعياػػياؽقغيػػرقعيرصم ررػػفقرانرػػمق
 افقبرعققع زلؽقعيمرريخقعياياايخق ي قعيم ؼأقرنقرفقعيشربطقعيد ريػخقي شػا،قعيرانرػمق

قعيرد فقيـقن فقرت  خقافقريماأق

 ي قغايخق  ايػخقعيلرا ي ػالقرػفقعي ػرفقعيرامػفاقعرن ػزقعي ظػاـقعيايااػفقعيازع ػرنق
خقعيلبريػخقلتن ػارقعياػرطخاقرمنرػدعقاػفقذيػؾقدرػ قعذيديبيبايػخقعيشػم بيخقدر قعيشردي

ي دػػػفقباػػػبدقخ اػػػالقبعخن اػػػالقايااػػػيخقدعخػػػؿقعيااػػػـقعلانرػػػادفاقبدرػػػ قعيرػػػبعردق
عيريميػػػػخقيشػػػػرعقق''قعلارػػػػاعقعيايااػػػػفق''قتػػػػبؿقعي ظػػػػاـقعي ػػػػا ـأق راػػػػردقع  يػػػػارقراػػػػمارق

ب ػػدرقعينػػذررقينيػػاددقيااػػفاقعيرتربمػػالقاػػفقر نيػػؼقعيلرا يػػالاقع  ػػارقعرارػػاعقعيا
ي ػفقاػفققطخقبان قعيرااؿقرراـقعينمدديخأقبقرمقرطاي ق اداد،قنبزيمقعيارافقعيرانرمقق

اػػيامالقعذزرػػخقعلمنيػػاديخقعيخا  ػػخاقلقنزداػػرق لقعيخطا ػػالقعذيػػبييخقعينػػفقنمػػرؼق
ايػدعق يػػؼقناػػبؽقيرشػػربعقيصنػب فقياػػنطيمقايػػجقراػػرعدقعيرانرػمقرفقيميشػػبعقيتظػػالقرػػفق

اقنػػبتفقي ػػؿقبعتػػدقرػػ  ـق ا ػػجقيػػيسقبتيػػدعقررػػاـقناػػرطق''قعيدبيػػخقعيطاغيػػخق''اققعينمػػارف
برفق''قِ خبنػجقاػفقعيػديف''قين ااػربفقرمػجقيػمب القعيتيػا،أقبدػدقعيخطػا قعراػػ رابنق

اقعينػػفقن  ػرقي ػاقراػاؿقا  ػخقعينتريػرقعيػػبط فقعيازع ػرييفق نااػيدقمػيـقعيلػبر،قعينتريريػخ

                                                           
1
ىوٚ صىوووو صىغصلوغ صىَؼْوُ٘ ل  و  . ٍغأغ ؿجلق. نّظوغ تذضٝوضص يإشنوىٞ  ٍفًٖ٘ اىَجتَع اىَدّٜمغٌٝ نل٘ دالٗة،  

 . 161-125ٍَنْج  يصعصج صىؼيَجّٞد فٜ صىَجسَغ صىَضّٜ رر. م م رر
2
 َٝنِ صىغأ٘ع يىٚ ٍىىوج  ىٖ٘صعٛ ػضٛ صىسٜ طمغّجٕج ؿجلقج.  
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ـقراػاؿقعي ظػاـق داػادقبعن ػاققعيدبيػخقعراػ ريخأقريؽق  ػبنت يؽقعيمدؿقبعيراابع،قدفقط
رفقع نمػػػاداـقدػػػفقنمػػػاييـقعراػػػ ـقعييػػػتي قاػػػبقعيػػػذنقرد ق يػػػ ققعينبزيػػػمقرخ م ػػػـقاقبق
نارػ قرػفقخطػا قيلاػ رابييفاقق ا ػجقربعردقعيريميخقدر قعيازع رييفأققغيرقعيمادؿقير

قي دفقعان دعؿقرااؿقعي ظاـق رااي ـقتن قيابدقعيمدؿقبعيراابع،أق

فقتػيفقيػر قعي ظػاـقاػفق داػجقنااػيدعقيردبيػخقبعيبط يػخاق ػافقعينيػارقعراػ رابنقا
فق دعيػخقظػاـقيػـقيمػدقآ ػذعؾقدقعيتػدييقا ػاقدػير قافق داػجقنااػيدعقيلاػ ـأقبي ػفقعي 

وقيرنرػػػػػػػؾقرػػػػػػػبعردعقريميػػػػػػػخقيشػػػػػػػرعققعرارػػػػػػػاعقعيايااػػػػػػػفقعيػػػػػػػبط فاقب ػػػػػػػذيؾقعيناػػػػػػػمي ال
 ـقعيينػػػػػب فأقاياػػػػػنمرؿقعي ظػػػػػاـقعراػػػػػ رابييفقلقيرنر ػػػػػبفقعذدبعلقينت يػػػػػؽقرشػػػػػربد

عيم ػػػػؼقعيرػػػػادنقيرػػػػدااعقدػػػػفققعياػػػػرطخقبدػػػػفقعلرنيػػػػازعلقعيريميػػػػخقعينػػػػفقنتػػػػبزقدري ػػػػاق
 مػاققدرػ قارادانجاقافقتيفقانانمرؿقعيارادالقعراػ رابيخقعيم ػؼدقعيا ػادوققير

عراػػ ريخقعيماديػػخواقبقير ػػمقبيػػبي اق يػػ قريػػادرق-عيدبيػػخعي ظػػاـقعيػػذنقيميػػؽقنت ؽد
قققعيريمقينبزيمجأ

تي رػػػػػاقييػػػػػ  قعييػػػػػرععقدرػػػػػ قعياػػػػػرطخقريػػػػػ بسقر ػػػػػجاق اػػػػػ  قعي رػػػػػمقعيرػػػػػ ظـاقنراػػػػػاق
عيارادػػػػالقعيايااػػػػيخقعيررشػػػػتخقيراػػػػيطر،قدرػػػػ قعياػػػػرطخق يػػػػ قعلاػػػػنلرارقاػػػػفقعذ  يػػػػخق
عيممػػػػبيخدعي  يرخاققعيػػػػديفاقعيرخيػػػػاؿقعلانرػػػػادفققعيازع ػػػػرنقرنشػػػػ مق ايػػػػديفاقبنتػػػػندظق

ريخاقعيتػرب قعييػري يخاقبتػرب قذع رنجق اي ليرقرفقعذااطيرقتبؿقعيدنبتالقعراػ 
عينتريرقعيبط يخاأق  جقيرفقعيا ؿقنا يدنقبرعققعيخطػا قعيرعدي ػايفقعراػ رابنقي يػاد،ق
رمارؾقايااػيخقراػرتخق ااػـقعيػديفاقاػن بفقعيراػاادقبخطػ قعيارمػخقر ػا رعقبرمػام قق
ينا يػػدقعيشػػ ا قعي طػػاؿقبعيد يػػرقمػػدقدعيطةػػا،وقأقريػػ  قعيرانرػػمق ااػػرنقراػػيفقد دػػيف:ق
عيم ػػػؼقعير ػػػن قرػػػفقم ػػػؿقعي ظػػػاـقيرػػػدااعقدػػػفقريػػػايتجقبربممػػػجاقبياػػػنمرؿقاػػػفقذيػػػؾق

اػػ فقعيشػػ  القعيز ب يػػخقعيرنتايدػػخقين بيػػخقعيا ػػازقعي رمػػفقعي بيياػػفقبقعيرػػبعردقعيريميػػخقق
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رػػفقراػػػؿقعيػػدااعقدػػػفقاػػنتار ق اياػػػ حقبد ػػؼقعيارادػػػالقعراػػ رابيخقعينػػػفقرمػػجاق
  ايػػػػخقعيرطػػػػاؼاقريػػػػيسقعييػػػػرععقدرػػػػ قنت يػػػػؽقرشػػػػربد اقلا يػػػػاأقاػػػػفقبابداػػػػاقربلاقبق

عياػػػرطخقاػػػػبقيػػػرععقدرػػػػ قررعم ػػػخقم ػػػػبعلقنبزيػػػػمقعيريػػػماقعيريػػػػدرقعيبتيػػػدقيرلػػػػرب،قاػػػػفق
عيرانرم؟قرييسقعيديفقراردقربردقاياافقيشرد خقرراراالقارادالقاياايخقنتػابؿق

رػػػاافقتظػػػبظقعي ػػػب قعياػػػرريخققعيػػػ مـ؟فقن دػػػذق يػػػ قررع ػػػزقنبزيػػػمقعيريػػػبعقبعلرنيػػػازعلقبقر
قد فقافقعي ربزقبعينطبر؟بعيرانرمقعي
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ق

 العممنة والعممانية:  مفيوم حول أوال:

ت ػػػؿق ػػػاي ظرق يػػػ قعي ػػػـقعي ا ػػػؿقرػػػفقعذد يػػػالقعير نرػػػخق ربمػػػبعقعيمررا يػػػخقاػػػفقعي
 ػػاي ظرق يػػ قعلناػػانقعيمػػاـقي ػػذنقعذد يػػالاقاػػ قشػػؾقر ػػجقعذ ػػاديرفقبعيد ػػرنقعيمر ػػفاقبق

ياؽقر امشػػػخق شػػػ اييخقعيربمػػػبعقاػػػفقاػػػلرػػػخقعي ليػػػرقرػػػفقاياػػػنةر قعيتػػػدييقدػػػفقاػػػذعق
قأققعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رعيم ؼقبق

ربمػػبعقعيمرر ػػخقبعيمررا يػػخق طري ػػخقيػػؿقرػػفقعي نا ػػالقعينػػفق امشػػلقا ايػػؾقدػػددقمر
ير ػػفقرفقنتبي ػػاقرػػفق''قعي  ػػاشقاػػفقريػػديبيباياق''ق يػػ ق  ػػاشقاػػفق ػػرعديةـق تلػػفقير ػػفق

خاقعيل اايػخقبعلمنيػاديخأققي ػفقرفققيااددقدر قنتريؿقراربدػخقرػفقعيظػبعارقعيايااػي
رػػػػاقد مػػػػخقعيم ػػػػؼق رخنرػػػػؼقرشػػػػ ايجقبراػػػػنبيانجق ايمرر ػػػػخقبعيمررا يػػػػخ؟قبقاػػػػفقاػػػػػياؽق

قدرػ قا ػـقعيرانرمقعيرد فقتبؿقرطربتخ تايػخقعيم ػؼقعينػفقق يؼقياػاددقاػذعقعيرد ػـب
ق؟ ا لقرتدقعاـقرا ا قاشؿقدرريخقعل ن اؿقعياياافقافقعيازع ر

رمقرفق نرػػخق ربمػػبعقعيمررا يػػخقبعيمرر ػػخدياد يػػالقعير ػػاي ظرق يػػ قعلناػػانقعيمػػاـق
اذعقعذخيرقمريؿقعلانمراؿقد دقاذعقعلناانوققاا جقير  اقعي بؿقرفقعييػيةخقعينػفقمصػدـق
بأقيػػجقلقناػػاددقاػػفقشػػفققاػػفقا ػػـقبنتريػػؿقربمػػبعق   ػػاقاػػذعقعيربمػػبعقبق ػػبمشقبرص

بيانجأققدرػػػ قعيم ػػػؼقعيايااػػػفققاػػػفقد منػػػجق اياػػػرطخاق ػػػؿقعيم ػػػؼق  ػػػؿقرشػػػ ايجقبراػػػن
ررعقا ريػػػػاقبريػػػػػديبيباياقر ػػػػاقريػػػػبغاققبقعيم ػػػػساق ليػػػػرعقرػػػػاقق ا ػػػػلقاػػػػذنقعذطربتػػػػال

ع  ناأقعيم ؼقافقتؽقاذعقعيطرؼقربقذعؾأقرلق نػذ رق يػؼق ا ػلقارادػالقيرراراخقبق
 زتػػػػػؼق' ػػػػػايرد ريفقعيمررػػػػػا ييف''اقبقعراػػػػػ ـقعيايااػػػػػفقن ػػػػػددق'' اذ ظرػػػػػخقعيمررا يػػػػػخ''قب'

يرانرمػػػػالقعراػػػػ ريخقعيمر يػػػػخ؟قريػػػػـقينمػػػػرضقعي ليػػػػرقرػػػػفق''عيمررا يػػػػخقعي ػػػػاار،''قدرػػػػ قع
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عي نػػا قبعذد ػػاقق يػػ قعي نػػؿقربقرتػػابللقمنػػؿق اػػ  قن رػػخقعيمررا يػػخقعينػػفقنػػـق يػػدعرااق
قافقت  ـ؟ق

ي ػػفق ذعقرػػاقر ز ػػاقدرػػ قبققرػػفقعييػػمب خق رػػاق ػػافقرفق تيػػرقر يػػارقاػػذعقعينيػػارقا
اػػفقعيمػايـقعيمر ػػفقاا ػػجققعيطػػ  لػربعقدرػػ قايػػؿق ارػؿقرػػفقعي ػاتليفقبقعيرد ػريفقعيػػذيفقر

ربعمػػػػؼققرترػػػػدقدا ػػػػدقعياػػػػا رنقق نا ػػػػالقد ػػػػدقعيباػػػػا قعيراػػػػيرنقبققير   ػػػػاقعي ػػػػبؿق ػػػػاف
با رػػػفقابيػػػدنقشػػػ رلقاػػػيامالقا ريػػػخققينتبيػػػؿقعيمررا يػػػخقرػػػفقاػػػيربر،قناريخيػػػخق يػػػ ق

اػػـقرػػفقمػػاربعقأقلقق ػػددفق ػػافقاػػ لقق1ريديبيبايػػخق''دخيرػػخقدرػػ قعيرانرمػػالقعيمر يػػخ''
بعدفقبقر يبدق ي قريديبيبايااقبي فقطري ػخقرمػايان ـقي ػاققشرقب نتبير اق ش ؿقر ا

ينتبير ػاق يػ قذيػػؾأقرػفقذاػػ قينيػارعلقعراػ ـقعيايااػػفقاػفقعينػفقمػدرن اقدرػػ قط ػؽق
نقعيػػػذعيةر ػػػفاقبقيػػر قعياػػػا رنقرػػػل ق ػػػافقعيمررا يػػػخقاػػػفقاػػػزققرػػػفقعينشػػػ يؿقعيتمػػػارنق

قعيمررا يػػخقيم ػػفقايػػؿقعي  ياػػخقدػػفقعيدبيػػخاقبق غريػػ قدػػفقعراػػ ـقاقيمن ػػرق ػػافقرد ػػـب
أقرراقا رػفقابيػدنقايػددبق2ذ جقير ق افقعرا ـقييسق  ياخقي فقنديرجقدفقعيدبيخ

ق''أققق3رتار خقعيمررا ييفقعيرنطرايف ''قم بؿقعيمررا ييفقعيرمندييفقبق ي

 ااػنيما قتاػـقعي ػب،قي نا ق''عيمررا يخقنتػلقعيرا ػرق''قناػر قي ػاقرنمر خققمرعق،ق
ذيفقن ػابيبعقعيمررا يػخقبعيمرر ػخقاػفقعيت ػؿقعذ ػاديرفقعيمر ػفأقعيرد ػريفقعيػعيشاامخق يفق

راػػـقعيراػػيرناقعيػػذنقيصمن ػػرقد ػػدقعيػػ مضقن ػػيفقي ػػاقعير ػػاظر،قعي ا رػػخق ػػيفقد ػػدقعيباػػا ق
ريػػػدرقا ػػػرنقيد ػػػـقعيظػػػاار،اقبدزيػػػزقعيمظرػػػخقعيػػػذنقلقي ػػػادقيػػػذ رنقعينيػػػارقعذبؿقدػػػفقق

اايـقعيررن طػػػخق شػػػ ؿقخػػػاصقباػػػبدقرزرػػػخقا ريػػػخقت ي يػػػخقاػػػفقعيمػػػايـقعيمر ػػػفقناػػػانقعيردػػػ
 ا  رػاقايرنقافقرنق  طخقتبؿقعيمررا يػخقبق ايتدعلخأقلقي ادقيرن فقدزيزقعيمظرخقبعير

                                                           
1
،) 2: ػ ووض صىٕ٘ووج  صىَـووٞغٛ، ػؼٝووؼ صىؼظَوود، ٍ اىعيَوّٞةة  تحةةم اىَجٖةةر   ةة٘اسات اىقةةرُٚ مسووج : نّظووغ يىوو 

 (. 2000لٞغٗ ، صصع صىونغ صىَؼجهغ ، 

  
2

 145م ،  ٍغأغ ؿجلق، اىعيَوّٞ  تحم اىَجٖر  

 
3
 . 147، م  ٔصىَغأغ ّوـ  
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لقي امشػػافق دػػسقعيربمػػبعأقاػػفق ظر ػػااقعيراػػيرنقي ػػدـقربعمدػػاقريديبيبايػػخقرػػفقظػػاار،ق
ناريخيػػػػخقيػػػػـقيديػػػػر اقمػػػػر ياقدػػػػفقظػػػػاار،قعيمبيرػػػػخقبعيري رعييػػػػخأقي تػػػػيقعيراػػػػيرنقدػػػػفق

يتػػابؿقبمػػم اقنتػػلقيااطػػخقعيمررا يػػخاقلػػـقر يخقعي اناػػخقدػػفقعيرراػػراييخقبقعياػػعيظػػبعارق
ياردقدري اقراربدخقرفقعذرلرخقعينفقيمن دقر  ػاقن  ػدقا رنػجقتػبؿقعيمررا يػخق ادن اراػاق

أق مػػػدقرفقياػػػردقي ػػػاقررلرنػػػجقتػػػبؿقاػػػر يالق1ع  يػػػارقياخػػػ ؽقاػػػفقعيرانرمػػػالقعيةر يػػػخ
:ق''قلرػػػخقتااػػػخق يػػػ قريػػػطر قي ػػػبؿقي ػػػاراػػػ ـاقرد ػػػريفاقا اػػػدخوقعيتمػػػار،قعيةر يػػػخدق

قشارؿقيدارقاذنقعيظبعارقعيرنرع طخقعيرنشا  خاقبي يفقد مخقابع   اقعياػر يخق ابع   ػا
ي ػػػيفقعيبتػػػد،قعي ار ػػػخقخرػػػؼقاػػػذعقعين ػػػبعأقب تػػػفق ػػػذا ق يػػػ قرفقنمريػػػؼقعرياا يػػػخاقبق

قعلانراديػػػػخق  ػػػػخقبشػػػػاررخقمػػػػدقيدػػػػفق  ػػػػذعقعيةػػػػرضأقبقعيمررا يػػػػخق طري ػػػػخقررق ي ػػػػفقعيمرػػػػـب
''أقع ط مػاقرػفق2 قمدقرخد لقافقعينبيؿق ي قرلػؿقاػذعقعينمريػؼأعر اا يخقد دقعيمرقبق

يمررا يػػخقاػػذعقعينيػػبرقيرمررا يػػخاقيخنػػنـقعيراػػيرنق  رػػجق ػػددب،قيػػريتخق يػػ قرتار ػػخقع
ق ادن اراػػػػػػاقريديبيبايػػػػػػخقبق يياػػػػػػلقيػػػػػػيربر،قناريخيػػػػػػخقربق ػػػػػػرعديةـقنداػػػػػػيرنقاػػػػػػفقعيمرػػػػػػـب

مررػػا فقعيرنطػػرؼقبعيمررػػا فقعيرمنػػػدؿاق لقرفق ػػايرغـقر ػػجقيريػػزق ػػيفقعيأقبق3علانراديػػخ
غرمػجقعيظ ػبرقاقخقيػجلقدليػقون ني ػفدذيؾقلقيمدبقرفقي بفقافق ظر اقراردقنرييزق

                                                           
1
 . 32، 31، 30، صّظغ يىٚ م  ٔصىَغأغ ّوـ 
2
 . 45، م  ٔصىَغأغ ّوـ 
3
ٝؼسقوووض ػؼٍوووٜ للوووجعة لوووهُ صالال  صىؼيَجّٞووود ٗصىؼيَْووود  يوووس ٍشسيوووود ٍوووِ تٞوووجع يىوووٚ آسوووغ لوووجسسالف صىَ٘صقوووي  

ص ٝضٝ٘ى٘أٞد ٍِ ػالقد صىضِٝ لجىضٗىد ٗصىَجسَغ. فٜ دِٞ نّٔ ٝوسغى لهُ تنُ٘ صىؼيَْد ّظغٝد، ال ٝووطيخ ػيٖٞوج 

ٞغٗعص ، دسوٚ ىو٘ موجُ ٍْطيقٖوج لقضع ٍج تذجؿوب لَ٘أ ود قوضعتٖج ػيوٚ توـوٞغ ٍوج أوجء ىسوـوٞغٓ ٍوِ  و٘صٕغ ٗهو

) لٞووغٗ ، صىضٗدوود، صىَغمووؼ 2، ٍجيووض 2، ج اىةةدِٝ ٗاىعيَوّٞةة  اةةٜ  ةةٞو  تةةوسٝبٜنٝووضٝ٘ى٘أٞج رر. للووجعة ػؼٍووٜ، 

 . 9(، م2015صىؼغلٜ ىالذجر ٗصعصؿد صىـٞجؿج ، 

صىؼغلٜ. يّؤ تٞوجع  فٜ ّظغّج ٕظص ٕ٘ صىشطه صىظٛ ٗقغ فٞٔ صىسٞجع ص ماغ تهثٞغص فٜ هْجػد ٍوًٖ٘ صىؼيَجّٞد فٜ صىؼجىٌ

ال ْٝظغ يىٖٞج ػيٚ نّٖج ّظغٝد ٍوـغة ىظ٘صٕغ، لو ٝقضٍٖج ػيٚ نّٖوج نٝضٝ٘ى٘أٞود ٍؼجصٝود ىيوضِٝ، ٕٗوظص صىَ٘قوي فوٜ 

دض طصتٔ ٍ٘قوج نٝوضٝ٘ى٘أٞج ال ٝـوجػضّج فوٜ كوٜء فوٜ فٖوٌ  و٘صٕغ ٍوِ ٍاوو صىؼْوي. موجُ لجإلٍنوجُ نُ ال ّلوٞغ يىوٚ 

ٗصىججلغٛ مّٖ٘وج ٍ٘صقوي نلضٝ٘ى٘أٞود ٍىؿـود  لوضٗعٕج ػيوٚ نٝوضٝ٘ى٘أٞج ، صىوًٖ٘ صىَشسيود ىيؼيَجّٞد ػْض صىَـٞغٛ 

ٗىنِ كضة تهثٞغٕج ٗعٗصأٖج فغى ػيْٞج ٍغصأؼسٖج ّقضٝج ىنٜ ٝوٌٖ صىقجعٌ صىضٗصفغ صىَْٖجٞد ٗصىَؼغفٞود صىسوٜ مجّوس 

ل صىسوٜ ٝـو٘قٖج ٗعصء طىل، فذسٚ صصسو ص ٗؿجٍ صىججٍؼٞد، ال تؼصه صىونغة صىغصئجد د٘ه صىؼيَجّٞد ٗ صىؼيَْد ٕٜ تي

 صىشطج  صىضْٜٝ ٗ صالؿالً صىـٞجؿٜ دسٚ ٗ يُ تغيي لؼٌٖج لج مجصَٝ٘ٝد ػيٚ  غصع ص ؿَجء صىسٜ نكغّج يىٖٞج .
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اقادػفق  ايػخقعذرػػرقاػؿق ار ػافقعيراػيرنقرفقيريػزقريػػدع ياقبق رظ ػرقعيرمنػدؿقعيرتػابر
رلػؿقاػذنقعيرمندؿ؟قبقرفقافقعيا خقعينفقي اقعيتؽقافق يدعرقعيرنطرؼقبقبعممياق يفق

قعينرييزعل؟قار  تظقراق ن جقافق  ايخقردعخرنػجقاػفقعي نػا :ق''ق   ػاق ػذا ق يػ قرفق ػؿ
ق  يػػبصقعيداػػنبرق قد يػػد،قعذرػػخقبيرنػػـز عيرم ػػر،قدػػفقذيػػؾقييػػ  قنيػػارقايااػػفقيتنػػـر

رػػػػػفقت ػػػػػجقرفقي ناػػػػػ قعيشػػػػػرديخقبرفقي ػػػػػبفقشػػػػػري اقاػػػػػفقعيتيػػػػػا،قعيايااػػػػػيخقيررانرػػػػػمق
ؿقعيمررػػػا ييفقعيرمنػػػدييفاقاػػػبعقق ػػػا بعقعراػػػ رفأقي اػػػت قذيػػػؾقدرػػػ قرخنرػػػؼقايػػػا 

يي ػػػػػػػرعيييفقربقمػػػػػػػبرييفقربق ايػػػػػػػرييفقربقرار اػػػػػػػييفأقررػػػػػػػاقراػػػػػػػؿقعينطػػػػػػػرؼقعيمررػػػػػػػا فق
ي ػػػػددبفقد يػػػػد،ققعيرخايػػػػربفقيرػػػػديفقاػػػػ قر ػػػػافقي ػػػػـقاػػػػفق طػػػػارقعيشػػػػرديخق ذقر  ػػػػـقل

ي ػػػػػػ  ـقي ػػػػػػددبفقعريرػػػػػػافقذعنػػػػػػجاق اػػػػػػ رياق ػػػػػػافقرـقراػػػػػػيتياقرـقعيراػػػػػػرريفقبتػػػػػػداـاقبق
فقعيرار افقعيذنقرامجقعيرايرناقبعي ليرقرفقعيرد ريفقعيذيفقي نرػبفقأق 1''ي بدياأأأ

عذخ مػػػفقدرػػػ قرامػػػجقيباػػػبدقق  رػػػجقا ػػػاقي ػػػفقيمػػػدفق ػػػبعقرػػػفقعير ػػػرر يػػػ قنيػػػارناقي
راياػػػريجقدررػػػا ييفقرنطػػػرايفأقعيمررػػػا فقعيرنطػػػرؼقد ػػػدقعيراػػػيرنقلقيمػػػدبقرفقي ػػػبفق

 رم ػ قرخ مػفقعل ػبرر زنوق ربذااقرلايياقيترػؿق ػؿقعل م ااػالقعياػر يخدقاػر يخقا ػاق
ق يري رعييػػػػػخقبعيتمػػػػػار،قعيةر يػػػػػخاقبلقيخدػػػػػفقعيراػػػػػيرنقذيػػػػػؾق ددبنػػػػػجق يػػػػػ قنرديػػػػػدقرد ػػػػػـب
عيمررا يػػخقييترػػؿق ػػؿقاػػذنقعييػػدالقمػػار اقدػػرضقعيتػػا طق اياػػياؽقعينػػاريخفقبعيد ػػرنق

 عيذنقر ن قاذنقعيييربر،أ

 شػ ؿققررػاقق ظػر،قدزيػزقعيمظرػخقا ػدقاػاقلقق  ديػخقبناريخا يػخقيرربمػبعاقبمػدر ا
يار ق ال ن اؿق  اقرػفقربمػؼققبمػرعرقريػديبيبافق يػ قدي اري يػخقناريخيػخققننت ػؽقاػفق
ظػػػربؼقربمػػػبديخقاػػػفقعيرانرمػػػالقعي شػػػريخق شػػػ ؿقبقبنيػػػر،قرخنردنػػػيفق ػػػايط مأقلرػػػخق

 ػايرغـقي   ػاقبقطربتالقرشا  خققيرربمػبعاقدرػ قغػرعرققطربتػالقي ػبعرنقدػدنقاقبق
ز يخقبغيرقر نررػخقيربمػبعقعيمرر ػخاق ذقر  ػاقرفققرارين ااق لقر  اقن   ققرماياالقا

                                                           
1
 . 148، م   ّٔوـ صىَغأغ 
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القن ابيػػػػػجقيربعمػػػػػيمققيػػػػػـقن ػػػػػِردقاػػػػػفقر يػػػػػؼقخػػػػػاصق ايظػػػػػاار،اق ػػػػػؿقاػػػػػاقلقاػػػػػفقاػػػػػيام
قأأأأقق1عيتدعلخ قغرعرقعيم ؼاقعيرانرمقعيرد فاقبقاياايخقدرابايبيبايخقبق

ي نرحقي بعرنقددنقنيبرعقيرمرر خقدر قر  ػاقدي اري يػخقنخنػرؽقاريػمقعيرانرمػالق
عاػػػنل اقاقباػػػردخقاػػػذنقعيدي اري يػػػخقاػػفقعينػػػفقنخنرػػػؼقرػػػفقرانرػػػمق يػػػ ققعل اػػا يخقدبف

آخراقبن   قر شرعلقتمػبرااقبغيا  ػاققما رػخقيرر تظػخق اػ بيخأقق فقدراػخقعيمرر ػخق
افقعيت ؿقعلانرادفقبعياياافقير فقرفقن بفقر شرعقااراقينتديدقرد قِار ريخقت ػؿق

رػفقعيمػربرنقرفق  ن ػجقا ػاقعييرععقبعين ػااسقدرػ قعياػرطخقعيايااػيخاقب ػذيؾقييػ  ق
قفقعيتيػا،قعيمارػخاقبلقاػرض''قديػف ي قرفقعيمرر خقربقعيمررا يخقلقنم فق مياققعيديفقر

بممفق''قافقرانرمقراأقنظ ػرقعيمرر ػخق رػاقيػبقر  ػاقدي اري يػخقاباػيبيبايخقناريخيػخق
رػػػفقنتييػػػدقبعاػػػن مادقيػػػ مضقعيرػػػبعردققعيايااػػػيخقعينػػػفق فقعاػػػنمرر اقعيرن اااػػػبفقدرػػػ ق

طخقاػػػي دنقذيػػػؾق يػػػ قنتبيػػػؿقعين ػػػػااسق يػػػ قعمننػػػاؿقبن ػػػاترقدرػػػبييفاقي ػػػفقاػػػػذعقعياػػػر
لقاػػبقبيػػدخقاػػااز،قيرري ػػاقرد ػػرقدرػػ قعينتييػػدقلقيتػػديقدامػػخقبعتػػد،اقبقعلاػػن مادقبق
رعديػػخأق   ػػاقدرريػػخقلق رعديػػخقبقرانرمػػج عيخ ػػرعلقاػػفق دػػسقعيبمػػلقن ػػن قرػػفقعينار ػػخقبققع 

يخقنخنرػؼقدراػخقنبييػدااقيرم ػؼقرل ػاققعينفقيررقدري اقرانرمقرػاأقاػذنقعيرػبعردقعيايااػ
عانمراي اق اخن ؼقمب،قعيشت خقعيماطديخقبعيتايخقعينفقنترر اأقعيديفق تد قراـقاػذنق

ي ػذعقين ػااسقبينيػارعقرخنرػؼقعيدػادربفقداطديػخقبتاػيخاقبققعيربعردقعينفقنترؿقشػت خ
خقعتن ػػػاراـقيراػػػرطعتن ػػػارقنابيرػػػجقبنداػػػيرنققيشػػػرد خققعلانرػػػاديبفقبعيايااػػػيبفقدرػػػ 
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عيايااػػػػيخقبعلانراديػػػػخأق فقعي ير ػػػػخقدرػػػػ قعينابيػػػػؿقبعينداػػػػيرقاػػػػفقخطػػػػب،قاارػػػػخق تػػػػبق
قعي ير خقدر قعيارطخقبعيشرديالقعيررعا خقي اأق

 اػػ  قر ا ػػخقعيػػديفقبعينػػديفقاػػفقعيرانرمػػالقعر اػػا يخاق ةػػضقعي ظػػرقدػػفقي ػػفاقبق
 ػػبعقعيػػديفاققاػػافقعتن ػػارقعينابيػػؿقررػػرقيػػم اقبلقيتػػديقاػػفقاػػرـقبنبعاػػؽقرادعرػػػلق

رديػػػالقبراػػػدعؼقعلتن ػػػارقايااػػػيخقبريديبيبايػػػخأق ررػػػاقاػػػرضقطػػػرؼقرػػػاقا   رػػػاقرمي ػػػاقخ
رعققعيػػػديفأقننخدػػػ قبقيرػػديفق لقبظ ػػػرلقاص برػػػاقبنػػػابي لقرمػػػاد،قن ػػػبدنقمػػػب قايااػػػيخق

عينػػػاري قعراػػػ رفققيمػػػ ق ػػػاآللؼقرػػػفقعذرلرػػػخقدرػػػ ققاير ػػػخقعينابيػػػؿقعيايااػػػفقدرػػػ ق
مرر ػػخق مػػدقعيمػػايـقعراػػ رفقيػػـقن ػػفقرصققعينابيػػؿقعيػػدي فقعي اػػبنفقذفقعيرانرمػػالقاػػف

ي فقينتررقعينابيػؿقرػفقنماػؼقباير ػخقراػؿقعيايااػخأقاػذعقعينتػررقيتػديقاػفق طػارق
دي اري يخقناريخيخقرفقنرايزقبنرديؿقعيت بؿقعلانراديخقدفق مم اقعي مضاقتيػيق
يد دقعيديفقميرنجقعيايااػيخدق رػبردقيرنم  ػخقعيايااػيخوققاػفقاػياؽقرمػيفقبرتػددأق يػؼق

 ػػدقعيػػديفقاػػذنقعي يرػػخقعيايااػػيخقبعي ػػدر،قدرػػ قعينايػػيشقبعينم  ػػخ؟قاػػذنقاػػفقرتػػدقراػػـقيد
رػػفقدبفقطرت ػػاقبر امشػػن اققينتػػبؿقعي  ػػاشقي  ػػاشقتػػبؿقعيمرر ػػخقبعيمررا يػػخاقبقراػػ رخقع

اقبيػيسق يػ ق  ػاشققيػجقتبؿقعيمررا يخق ي ق  اشقريديبيبافقينتديػدقربمػؼقرػفقعيػديفق
مػػدققعذ اديريػػخأققاػػفق طػػارقاػذنقعي  ػػاشاقعيػػذنبققبعيرانرميػخر مػػادنققعيايااػػيخقراا انػجقبق

يػػػنـققعينتييػػػدقبر،قعيمرر ػػػخقاػػػفقعيدمػػػاققعيمرػػػبرفاقاػػػيرقي ػػػبفققرتػػػدقردبعلقدي اري يػػػخقبق
عي  ػػاقققيا  يػػخقعيممػػبيخدقعي  ػػاققعيػػدي فاقعي  ػػاققعيرةػػبناققDépolitisationعيايااػػفق

 خقعيردرغخقرفقعينابيػؿقبعينابيػؿقعيترقعيرذا فواقيبمؼعيمرمفاقعي  اققعي  رفقبعيطا دفقبق
نرمػػالقعيرمػػادقيرػػديفأقي ػػادقي ػػبفقنػػاري قعراػػ ـاقربق ػػاذتر قعينػػاري قعيايااػػفقيررا

عينابيػػؿقبعينابيػػؿقعيرمػػادققير ػػرآفاقعياػػ خاقنػػاري قعذتػػدعيققعيمر يػػخقعراػػ ريخاقنػػاري صق
ااػػفقلق داػ اأقعير ا ػػخقعيرر زيػخقيلاػػ ـقاػػفقعيرانرمػالقعيمر يػػخقتبيػػجق يػ قرػػبردقاي

رػخقناريخيػخاققيرػفقيريػدقغ  قد ػجاقاػفقاػياؽقرػاقنػبارقرػفقل ااػخقايااػيخقاػفق ػؿقررت
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ربٌاػػجققاػػريماق''قربقعي  ػػاقق''قطػػبي ق''قاػػفقعياػػرطخاقبمػػدق رػػغقعينابيػػؿقعيرمػػادقعيبيػػبؿق''
دػػفققعينتييػػدقعيايااػػفمػػ ـقعيػػ مضقاػػفقعطػػارقعاػػنرعنيايالققاػػفقن ديػػرقعيراػػرريفقي م

 ػالقق ايػرقتارػدقر ػبقزيػدقنرػد اق رػاقي دػفقرػفقعينتاييػؿقطريؽقعي نؿقربقعياافأقق نا
عذياػػػ يخدق اػػػ خقيمرػػػـقعيراػػػا يالوقبعيناريخيػػػخقبعياباػػػيبيبايخقتػػػبؿقعييػػػرععقعيايااػػػفق

 ػػػافققير ليػػػريفققأققي ػػػدقن ػػػيفق1درػػػ قعتن ػػػارقعينابيػػػؿقر ػػػذقااػػػرقعراػػػ ـق يػػػ قيبر ػػػاقاػػػذع
 رفق ا ػػػلقخ اػػػالقي قعراػػػرمظػػػـقعيخ اػػػالقدعيدي يػػػخوققعي  ػػػر قعينػػػفقدرا ػػػاقعينػػػارق

اقربقر  ػػاقاػػفقرتاػػفقعذتػػبعؿقخ اػػالقا ريػػخق2رنمر ػػخق اييػػرععقدرػػ قعياػػرطخايااػػيخق
ذفققدرريػػخقراااػػخقق3ا  يػػخقنػػـقنايياػػ اقرػػفقطػػرؼقعيررشػػتيفقيراػػيطر،قدرػػ قعياػػرطخ

عييػرععقدرػ قعياػػرطخقيػـقنص اػػزق مػداقرنقرفقدرريػػخق  ػاققعيدبيػػخقاػفقتػػدقذعن ػاقلقنػػزعؿق
ارقعيدبيػػخقاػػفقد ػػار،قدػػفقراػػنب قايااػػفقمػػا ب فقنتػػؿقاػػفقاػػفقخطػػبعلق دع يػػخق ادن ػػ

                                                           
1
 ّظمغ لجىشو٘م صىَىىوج  صىسجىٞد:  

 . 2000) صىضصع صى ٌٞجء، صىَغمؼ صىاقجفٜ صىؼغلٜ(، اىب وي ٗ اىتأٗٝوّوغ دجٍض نل٘ ػٝض،  -

 . 2006) لٞغٗ ، صىَغمؼ صىاقجفٜ صىؼغلٜ(، 5، ٍ اىْص ٗ اىةي   ٗ اىحقٞق ، -------------------- -

 . 2010ىضصع صى ٌٞجء، صىَغمؼ صىاقجفٜ صىؼغلٜ(، ) ص1، ٍ اىتجدٝد ٗاىتحرٌٝ ٗ اىتأٗٝو، --------------- -

 
2
ّؤ موجُ سالفوج نـَٚ لجىـوْد فوٜ ػووغّج صىذوجىٜ. يط ٗ ٍج  ٝ ْٕج صىشالف صىسجعٝشٜ لِٞ صىلٞؼد لجإلٍنجُ نُ ّظمغ 

ٍوج  صىسوهٗٝال  صىسووٜ صّ اقوس ػْٖوج الدقوج، ٕٗووٜ توهٗٝال  َٝنوِ نُ  تنووُ٘ ٞج لوِٞ ص ٍوِ٘ٝٞ ٗلووِٞ آه ٕجكوٌ، ٗؿٞجؿو

الٕ٘تٞد فقٖٞد، يال ىلغػْد  ؿيطد ؿٞجؿٞد صّٞ٘ٝد ىٖظص صىطغف نٗ طصك. ٗ لجىسجىٜ فهُ صىضٍجء صىسٜ ؿجىس ٍ٘صه تيل 

ب تَٞٞوؼ ٕوظص صىذق د، ٍٗ٘صه تجعٝز صٍسضصصٕج ٕٜ صٍجء ؿٞجؿٞد ٗىٞـس صْٝٞد دسٚ ٗ يُ صسسيَ صالٍوغ الدقوج ٗ هوؼ

 ٍِ طصك. 
3
ّلٞغ ْٕج نٌٝج يىٚ ٍج ٝؼغف فوٜ صىسوجعٝز صإلؿوالٍٜ لَذْود سيوق صىقغآُ...صىقٌوٞد ٕوٜ فقٖٞود الٕ٘تٞود لجىضعأود  

ص ٗىووٚ، ىنووِ ٍغدٖووج فووٜ ؿووٞجق   ٞووغ ٍؼيَووِ، تَٞووؼ لوووغصع ػْٞووي ػووو ٙ صىـوويطد صىـٞجؿووٞد) صىشالفوود(، نصٙ 

يٚ صىَـيَِٞ. فـجِ ٍِ ؿجِ ٗ قسو ٍوِ قسوو لـو ب ٍ٘صقوي لجىَهٍُ٘ يىٚ فغى ٍ٘قي صىَؼسؼىد صىوقٖٜ لجىق٘ة ػ

فقٖٞوود قووض تووىصٛ يىووٚ يّسووجج ٍ٘صقووي ؿٞجؿووٞد. مسووب ّوووغ دجٍووض نلوو٘ ػٝووض ٍووج ٝيووٜ: رر ٕووو مووجُ ٍ٘قووي صىَووهٍُ٘ فووٜ 

يهغصعصٓ ػيٚ فغىرر ػقٞضة سيق صىقوغآُ رر ػيوٚ صالٍود ٝجـوض ٍ٘قووج ػقالّٞوج، نً ٝجـوض قو٘ة صىـويطد صىغجكوَد فوٜ 

ٖج فٜ أَٞغ صىَججال ، ٗ ٍْٖج ٍججه صىونغ؟ ٗ يىٚ نٛ دض مجُ صىٖضف  ٞغ صىَؼيِ ٕ٘ تهصٝب ٍذجٗىد فغى ؿيطجت

لؼي صىذْجليود صىوظِٝ تووضٗص ىَقجٍٗود  ؿوٞطغة  ػـونغ صىَوهٍُ٘ ػيوٚ لغوضصص؟ لَْٞوج موجُ ٍلوغ٘ال لقسوجه نسٞؤ فوٜ  

صْٝٞوود ٍؼْٞوود، صٗ صالّسوووجع ٍووغٗرر.  ٝقووضً نلوو٘ ػٝووض ٕووظٓ صالٍغٗدوود ىٞ ووِٞ فٖٞووج صىشيوٞووج  صىـٞجؿووٞد الّسوووجع ػقٞووضة 

صىـٞجؿٜ ىونغة صْٝٞد ىٖضصف ؿٞجؿٞد، ٗ ّجهغ لو٘ ػٝوض، ٗ لـو ب ٕوظٓ صىطغٗدوج  صىْقوضٛ ىيسوجعٝز صإلؿوالٍٜ موجُ 

ػغًد ىَشسيي صىسٌٖ صىضْٝٞد صىسٜ هج ٖج ًضٓ عأوجه صىـٞجؿود ٗ صىوضِٝ ػيوٚ دوض ؿو٘صء يىوٚ صعأود نُ توٌ صىذنوٌ 

ػٝض، صىسجضٝوض ٗ صىسذوغٌٝ ٗ صىسهٗٝوو لوِٞ صىَؼغفود صىؼيَٞود ٗ صىشو٘ف لووئ ػِ ػٗأسٔ.  نّظغ يىٚ: ّوغ دجٍض نل٘

.  ٗ لشو٘م يأغصءص  ٍذجمَسؤ نّظوغ يىوٚ:  83، 82، م 2010ٍِ صىسنوٞغ،) لٞغٗ  صىَغمؼ صىاقجفٜ صىؼغلٜ(

 . 2014) صىَغغ ، صىَغمؼ صىاقجفٜ صىؼغلٜ ( اىتفنٞر اٜ زٍِ اىتنفٞرّوغ دجٍض نل٘ ػٝض، 
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 شػػػػ اييخقعياػػػػرطخقق طري ػػػػخقر لػػػػرقاػػػػرريخققبقباػػػػؽقي بعدػػػػدقر  بيػػػػخقرػػػػفقطػػػػرؼقرغرػػػػ ق
قعيايااييفأق قعيخيـب

يرمرر ػػػخقاا ػػػجقي ػػػؽقدػػػاازعقدػػػفقعاػػػنيما قيـقنمريػػػؼقيرمررا يػػػخقبقر رػػػاقتابي ػػػاقن ػػػد
رتػػػدقخقعينػػػفقنشػػػ ؿقعيمرر ػػػخقعيدي اري يػػػخقعينػػػفق ريػػػدقبيػػػد اق ػػػجأق   ػػػاقدي اري يػػػخقعيتدعلػػػ

دبعرػػؿقرخػػر اقبقيػػذيؾاقباػػ قعين  يػػجق يػػ قرفقدرريػػخقرازع  ػػاقاػػفقندادػػؿقرػػمقراػػزعققبق
يػػنـقا ػػطق نتييػػدقعيػػديفقق مػػداققعياػػرريخقدرػػ قت ػػؿقعييػػرععقدرػػ قعياػػرطخقعيايااػػيخقيػػـ

نتييػػدقعيدبيػػخقدي يػػاأقلقير ػػفقعخنػػزعؿقعيتدعلػػخقعيايااػػيخدقدبيػػخقعي ػػا بفوقاػػفقايااػػياقبق
عيمرر ػخقر رػاق ا ػلقراريػخقاػذنقعذخيػر،قاػفق  ناا ػاقبنت   ػاأققي ػدـقي ػبعرنققدي اري يخ

دػػػدنققنيػػػبرعقيرمرر ػػػخقدرػػػ قر  ػػػاقيػػػيربر،قناريخيػػػخقرػػػفق زعيػػػخقعيتاااػػػيالقعيدي يػػػخاق
عيمرميػػخاقعيرةبيػػخقرػػفقعيدمػػاققعيمرػػبرفقدقامػػاققعين ػػااسقدرػػ قعياػػرطخقبدرػػ قعيرػػبعدق

عياػرـقعلانرػادفقعيمػربرنقلشػنةاؿققعيراديخقبعيررزيخقاػفقعيرانرػموقيراػراحق ػات ؿ
أققعي  طػػػخقعذ لػػػرقراريػػػخقاػػػفقاػػػياؽقر امشػػػخقعيم ػػػؼقق1علمنيػػػادقبعيتيػػػا،قعلانراديػػػخ

بعياػػرطخقاػػفقعيرانرمػػالقعيمر يػػخقاػػفقعيم مػػخق ػػيفققراػػنب قعيمرر ػػخقبقراػػنب قعيم ػػؼق
ا ػػاق اػػدققل ليػػخقدزرػػفق شػػار،ققن ػػدـقي ػػاقيريػػرععقدرػػ قعياػػرطخقعيايااػػيخأقبقققعيررعاػػؽ

قربذااقرن ار ققلانخدعـق ظريخقعيمرر خقرمراياقينتريؿقايامالقرتدد،أقر 

اػػفقعيبعمػػماقيشػػ ؿقيػػدبرقق نػػا قدزرػػفق شػػار،قتػػبؿقعيمررا يػػخقبعيمرر ػػخقع نرػػالقق
اار،قننػػػػارا قق ػػػػيفقظػػػػق–ربمػػػػبعقعذ اديريػػػػخقي ػػػػذعقعيربمػػػػبعاقب  رػػػػجقرػػػػفقققيررماياػػػػخ

بيػػػيربر،قناريخيػػػخقد ػػػدقعيطػػػرؼقعينػػػاري قد ػػػدقاػػػذعقعيطػػػرؼقبدي اري يػػػخقعذيػػػديبيباياقبق
 ي قق رعديةـققرمرافقيد ـقبدرعاػخقرانرمػالق ااػرااأق تػفقلق  ػبؿقا ػاق ػافقق-عآلخر

اقاػيربر،قبقدي اري يػخقناريخيػخاقدزرفق شػار،ققيػـقي ػؿقدػفقعيمررا يػخقبعيمرر ػخقدرػ قر  ػ
                                                           

1
 Addi Lahouari, Espace public et société en Algérie, IN: le quotidian d'Oran, n° 

23,24,25 Avril 2004.  
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قبق ي  ػػجق ارمػػااخق يػػ قذيػػؾاقاػػن قير اتػػيقاػػفقعيت ػػؿقعيمر ػػفقعيراػػاؿقلاػػنمراؿقرد ػػـب
اقغيػػرقر اشػػررققرنيػػرخق اػػيامان اق شػػ ؿقر اشػػرقبقرا يػػخققبعيمرر ػػخققيدرعاػػخقظػػبعاعيمر

قأققدر قغرعرقربمبدخقعيرانرمقعيرد ف

 اػػػ اق ظريػػػاقير ػػػفقرفقيديػػػد اقاػػػفقا ػػػـقط يمػػػخقعيم مػػػخق ػػػيفقق1ي نػػػرحقدزرػػػفق شػػػار،
 ػػػؼقعيػػػذنقياػػػايرقاػػػذنقعيدي اري يػػػخقعيمرر ػػػخق دي اري يػػػخقناريخيػػػخقنخنػػػرؽقعيرانرػػػمقبعيم

مرر ػػخقيياػػلقدراانػػجقبرشػػ ايجق نةيػػرقراػػنب ق مػػا اقدنطبراػػاوأقعينبيانجقبقبننةيػػرقراػػ
لقاػػفق راربدػػخقرػػفقعي ػػبعريسقعينػػفقير ػػفق ر   ػػاقرػػفقعيتػػا ـقربمدػػاقبلقاػػفق  ػػرعرقبق

درػػػ قعيرانرػػػمأق   ػػػاقدرريػػػخقنطػػػبرقعيرانرػػػمقاػػػفقذعنػػػجاقتيػػػيقن ديػػػؿقبتػػػدعلقدػػػفق
عيبتد،قعذبيػ قم ػؿقق مم اقعي مضقلـقننتدقرفقاديدقينش ؿقبتد،قاديد،قنخنرؼقدف

يػذيؾاق دنػرضق ػافقدزرػفق ػفق ذعق ظػاار،قعيرانرػمقعيرػد فققبعيتدعلػخاقبقأقا2ع دياي ا
 شار،قافق طارقرشربدجقعيد رنقاقابؼقي ن ؿق مدقرفقي ن فقرفق نا ػجقتػبؿقعيمرر ػخق
قعيدمػاققعيمرػبرفقاقبقاػذعقعلانػرعضقر اػسق بعيمررا يخق ي ققرماياػخقرمر ػخققيرد ػـب

قعيدمػػاققعيمرػػبرفقاػػن نرؿقيػػبر،ققدرػ ققراػػارققنطػػبر ر تالػػجاق ذقرفق رماياػػخقرد ػػـب
عيتدعلخقافقعيد رقعيمر فقعيتديياق ادن ارقرفقعيتدعلػخقر ااػخقدرػ قرريػباخقل ليػخق

قافقعيرانرمقعيرد فاقايربر،قعيمرر خاقبعيدماققعيمربرفأق

                                                           
1
 نّظغ يىٚ:  

) قطووغ، صىَغمووؼ صىؼغلووٜ ىالذووجر ٗ 1، صىجووؼء ص ٗه، ٍاىةةدِٝ ٗ اىعيَوّٞةة  اةةٜ  ةةٞو  تةةوسٝبٜ للووجعة ػؼٍووٜ ،

 . 2013صعصؿد صىـٞجؿج (، 

) قطوغ، صىَغموؼ صىؼغلوٜ 1، صىجوؼء صىاوجّٜ، صىَجيوض ص ٗه، ٍ تةوسٝبٜاىدِٝ ٗ اىعَوّٞ  اٜ  ةٞو    للجعة ػؼٍٜ 

 . 2015ىالذجر ٗصعصؿد صىـٞجؿج ( 

) قطوغ، صىَغموؼ صىؼغلوٜ 1، صىجوؼء صىاوجّٜ، صىَجيوض صىاوجّٜ، ٍاىدِٝ ٗ اىعَوّٞة  اةٜ  ةٞو  تةوسٝبٜللجعة ػؼٍٜ، 

 . 2015ىالذجر ٗصعصؿد صىـٞجؿج (، 
2
(، نّظغ يىٚ  2015، صىَجيض صىاجّٜ،) صىضٗدد، ء اىثوّٜاىجس،  ٞو  توسٝبٜ اىدِٝ ٗ اىعيَوّٞ  اٜللجعة ػؼٍٜ،  

 ، ٗ صىَؼّْ٘د ل : نَّ٘طج ّظغٛ فٜ فٌٖ ػيَْد صىـٞجؿد ٗصىضٗىد. 431يىٚ  409صىشجتَد ٍِ م 
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ع ط ماقرفقعذدراؿقعينفقنـقعانمرعم اقرد ناقير فقي اقرفق دنرضق افقعيم ػؼق
 مرريػػخقجقاػػبقد ػػؼقايااػػفاقيػػنـق  نااػػقعيازع ػػرقخػػ ؿقانػػر،قعيناػػمي يالعيػػذنقداشػػنجق
اػػذنقعيرانرمػػالاقييسقاػػ  جققمػػمؼقراػػنب قعيمرر ػػخقاػػفقاػػذعقعيناػػأأأبقناػػييسقيرديفا

بممؼقدرريخق  اققعيدبيػخقق اطػارقنتػؿقايػجق شػ اييخقعياػرطخقق طري ػخقاػرريخأققباػؽق
لققدارػػػخاقبقعيازع ػػػرق يػػػدخقخايػػػخاق يػػػدخقاػػػذعقعير ظػػػبراقاػػػافقعيرانرمػػػالقعيمر يػػػخ

نش ؿقعانل اقاقا ػدقرػرلقعيرانرمػالقعذبرب يػخق  ػذنقعيررترػخاقتيػيق ػافقعيم ػؼقاػفق
رانبيانجقعيرنبتشخقتي راق افقعيدي فقافقمرػ قعيرع طػخقعلانراديػخقبريػدرقعيشػرديخق
عيايااػػيخقعير ياػػفأققعينطػػبرقعيتايػػؿقاػػفقعيرانرمػػالقعذبر يػػخقر   اػػلقعيدػػردقعيةر ػػفق

عيػػػديفقيػػيسقرص ناػػػاقيرم ػػؼق شػػػ ؿقدغرػػا فاق ػػػؿق فقناػػييسقعيػػػديفقبنتبيرػػجق يػػػ قق ػػافق
رػػبردقايااػػفقاػػفقاػػياؽقعين ػػااسقبعييػػرععقدرػػ قعياػػرطخقاػػبقعيػػذنقي ػػن قعيم ػػؼقرػػفق

نػػػابي قرمي ػػػاقيرػػػديفقناػػػانقعذ ػػػاقخػػػ ؿقرارػػػبعقعيريػػػبغالقبعياػػػيامالقعينػػػفقينيت ػػػاق
 رػاقيػبقر  ػاقما رػخقذفققيمرر ػخعشػ اييخقععآلخراقن ديسقعذ ػاقبشػيط خقعآلخػرأققنظ ػرقبق

 ػػػػػااسق  ػػػػػاقعيدػػػػػادربفقدرػػػػػ قعياػػػػػرطخاقنخنػػػػػزؿقاػػػػػفقممػػػػػيخقعيرػػػػػبعردقعيايااػػػػػيخقعينػػػػػفقين
يشرد بفق  اقبابداـقبرت ين ـقافقرراراخقعيت ـأقط يمػخقعيرػبعردقعيرا ػد،قد ػدقاػذعقبق

عيطػػػرؼقربقذعؾقنتػػػددقرػػػد قاػػػرريخقدرريػػػخقعينةييػػػرقعيايااػػػفأقق ػػػؿق فقعل ن ػػػاؿقرػػػفق
ردقرخػػر ققاػػبقاػػفقذعنػػجقع ن ػػالقد يدػػاقذفقعيارادػػالقعينػػفقنميػػدق  نػػاأقرػػبعردق يػػ قرػػبع
درػػ قعيرػػبعردقعين ريديػػخقاػػندعامق شرعاػػخقن ػػاقبراػػارير اقعيراديػػخقبعيررزيػػخقاير ن ػػاقبر ا 

ينارػػ قاػػذعقديبيبايػػخاقل اايػػخقبدي يػػخقريمػػاأققدرػػ قعاػػنررعرقبابداػػاقنتػػلقيااطػػالقري
قعيمررا يػػػخأقي ػػػدقرػػػمق شػػػ اييخقبقرػػػؿقعيد ػػػرنقبعيايااػػػفق بمػػػبحقاػػػفققر رػػػاطقعينما رد ػػػـب

عيػديفقايااػياوققيبرااقعيخطا قعيدي فد ادن ارااقعيرنمررقعير يافقرفقدرريػخقنتييػد
 ليػػػرعقرػػػاق ا ػػػلقن رػػخق''عيمررػػػا ف''قبرعققمنػػػؿقشخيػػػيالقاقبق1عريتػػاد ا  ػػاقاػػػفقعي دػػػرقبق

                                                           
1
ال ٝسـغ صىَججه ىظمغ صىَ ج  ٍِ صىنسب ٗ صىَقجال  صىسٜ تقضً صىؼيَجّٞد ػيٚ صّٖج صىنوغ ٗصىغغ ، ىنِ ػيوٚ ؿو ٞو  

 صىَاجه نّظغ يىٚ: 
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يػػبرااققعي ػػاارق''أق رػػاا ريػػخقبايااػػيخق ااػػـق''قعيػػدااعقدػػفقعيػػديفق''قمػػدق''قعيمررػػا فق
ر  ػػـقدقعي بريػػبفقعيمررػػا يبفوقاػػـقيػػراـقررػػافقخطػػا قعي ػػبرفقدرػػ قر  ػػاقعيتدعلػػخاقبقعي

يررػبعردقعيايااػيخقعين ريديػخق رػبعردقيػبييخأققعيمرر ػخق ذعاقاػفققنةييػرقمدقعيتر ػالقعذ
لقيػػنـق  ػػرعرقربق ارعدبيػػخقايااػػيخقرغػػـقر ػػجقير ػػفقرفقي ػػفقاػػذعقعينةييػػرققرخػػر قتدعليػػخا

تػػػػاللأققيتػػػػديقاػػػػذعقعينةييػػػػرق ادن ػػػػارنقمػػػػربر،قبتنريػػػػخقيتػػػػديق  رػػػػاقاػػػػفق مػػػػضقعي
 يػػ قتػػر قدي يػػخاقدرميػػخاققنا ػػ قنتػػبؿقعييػػرععقعيايااػػفيػػخقينا ػػ قعيد ػػاققبقعانراد

رذا يػػػخأق  ػػػجقمػػػربر،قعانراديػػػخقنناػػمقرممػػػخقتمػػػبرااق اناػػػاعقرممػػػخقعيم ػػػؼقطا ديػػخقبق
لقعرقبقافق خياراقبلقاػفق  ػرقعي ان قدفقعييرععقعياياافقدر قعيارطخقعياياايخأقلق
يػػػػزقعيمظرػػػػخأققعيمرريػػػػخقرم ػػػػد،اقاػػػػفق ايديبيبايػػػػخقدرػػػػ قتػػػػدقنم يػػػػرقدزرػػػػفق شػػػػار،قبدزق

عيل ػػاافاقمنيػػادناقبعيايااػػفقبعياباػػيبيبافقبقناػػنةرؽقانػػر،قطبيرػػخاقيندادػػؿقاي ػػاقعلبق
،قدػػػفق ممػػػ اقعيػػػ مضاقي   ػػػاقر ظرػػػخقيي ػػػن قبعممػػػاقاديػػػدعقرر  ػػػاقرػػػفقبتػػػدعلقرنرػػػايزق

 ػػػػؿقعذغر يػػػػخأقنتنػػػػاأققعيمرر ػػػػخق يػػػػ قا ػػػػـقر نظرػػػػخقبا ػػػػاقي ػػػػبع يفقرندػػػػؽقدري ػػػػاقرػػػػفقمبق
دزيػػػزقمػػػؼقر  ػػػاأقعيدػػػرؽق ػػػيفقدزرػػػفق شػػػار،قبقيػػػيسقينتديػػػدقربقاقعيناريخيػػػخاقبقيػػػدي ار ين 

ا رفققابيدنقرفقا ػخقرخػر قددنقرفقا خاقبعيرايرنقبعياا رنقبقعيمظرخقبي بعرنق
اػػػبقرفقعيدريػػػؽقعيلػػػا فققر ػػػن قرد يػػػالقنتػػػددقربعمدػػػاقريػػػديبيباياقرػػػفقدي اري يػػػخقناريخيػػػخق
رصخنزيػػلقاػػفقريػػديبيبايااقاػػفقتػػيفقرفقعيدريػػؽقعذبؿقمػػدـقنترػػي قناريخيػػاقياػػاددقدرػػ ق
ا ػػػـق يديػػػخقعشػػػنةاؿقدي اري يػػػخقعيمرر ػػػخقاػػػفقعيرانرمػػػالقعر اػػػا يخأقعيمرر ػػػخق ذعاقاػػػفق
ررترػػػخقرػػػفقررعتػػػؿقنطػػػبرقعيرانرػػػمقعر اػػػا فقعانراديػػػااقعمنيػػػادياقبايااػػػيااقتيػػػيق

اققعييػرععقدرػ قعياػرطخقعيايااػيخاقربقرانب قنطبرقعيمرر ػخقيتػددققرػد قاػرريخقامػ
 نم يػػرقآخػػرقرػػد قاػػرريخقامػػاققعييػػرععقدرػػ قعياػػرطخقعيايااػػيخقاػػبقر شػػرققميػػاسق

قدراخقعيمرر خقافقعيرانرماق   اقرتدقد ايرقعيتدعلخقبق  اققدبيخقعي ا بفأ
                                                                                                                                                                     

) ٍوووغ، صصع صىَذووضثِٞ ىي ذووث صىؼيَووٜ   ةلةةر اىفنةةر اىعيَةةوّٜ اةةٜ اىَجتَةةع ان ةةلٍٜػ ووض صىؼؼٝووؼ ٍذَووض عكووجص

 . 2010ٗصىسغأَد ٗصىْلغ(، 
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ق

 . ثانيا: العنف كمفيوم لمتحميل السوسيولوجي

ق نتريؿقط يمخقعيم ؼقعياياافقعيذن داشنجقعيازع ػرققر ػذقناػمي يالققم ؿقرفق  ـب
عي ػػرفقعيرامػػػفاقاػػي بفقرػػػفقعذاريػػخقربلقرفقق  ػػػيفقرػػاقاػػػفقعيشػػربطقعر اػػػنربيبايخق

رفق يػ قعي ظػاـقعيايااػفاقرنقعينفقيي  قاي اق ارر افقعيتدييق افقعيم ؼقردرد،قن ن
ا ػـقطريػؽقعشػنةايجقبراػ ا قاـقعيايااػفقعينػفقنديػدقاػفقنتريػؿقبقتدقر ب القعي ظػرر  اق
ق  نا اجقيرم ؼأقييالق ػؿقرشػ اؿقعيم ػؼقربمػبداقيمرػـقعلانرػاعقعيايااػفقربقعيمرػـب

بمػبداقيراباػيبيباياقعياياايخاق ؿق فقعي ليرقرفقرش اؿقعيم ؼقلقير فقرفقن ػبفقر
قعياي بيباياقن  دق افقرتدقرا ا قعيم ؼقافقعيدبعامقعياي بيبايخأقري قرادعرلق

عيايااػػػيخقعينػػػفقنػػػ دنق يػػػ ق  نػػػاأققي ػػػنـقدػػػايـقعلانرػػػاعقعيايااػػػفق نرػػػؾقعذاػػػ ا 
رانرمػػػػفقرػػػػااققرنقرفقرػػػػاقي ر ػػػػاقاػػػػبقعيم ػػػػؼقعيم ػػػػؼقبعاػػػػنررعرنقاػػػػفقاػػػػياؽقايااػػػػفقبق

عياياافق ادن ارقرادعاجقربقرا ا جأقعيناا ؿقعيذنقي طرؽقر جقدايـقعلانراعق ذعقاب:ق
رػػاافقعياػػيامالقعيناريخيػػخقبعيظػػربؼقعيايااػػيخقعينػػفقي ػػبفقاي ػػاقعيم ػػؼقردع،قراااػػيخق

بعي  ػػاققاػػفقعياػػرطخ؟ققلق ػػددفقر ػػدعق ا  ػػاقمػػادريفقدرػػ قعرتاطػػخق  ػػؿقاػػذنققيربيػػبؿ
عياػػيامالقبعيظػػػربؼاقي ػػػفقاػػػ تابؿقدرػػ قعذمػػػؿقعينر يػػػزقدرػػػ قنرػػؾقعينػػػفقي ػػػاقيم مػػػخق

قأقبمبعققعييرععقدر قعيارطخ ر

افقعيت ي خقييالقا ايؾقرانرمالقلقيبادقاي اقد ؼقاياافقبقيػبقنتػلقشػ رجق
ناق''افق ؿقعيرانرمالقا ايؾقد ؼقايااػفق ةػضقعي ظػرقعي ارفأققي بؿقددنقي بعرق

دػػفق بديػػخقعيشػػرديخقعينػػفقيشػػنةؿق  ػػاقعي ظػػاـقعيايااػػفاقا ايػػؾقدع رػػاقارادػػالقن تػػبعق
''أقي ػفقراػنبيالققبدراػالقعيم ػؼقاػفقعينػفقنخنرػؼأق  ػجقي رػػغق1 يػ قررااػخقعيم ػؼأأ

                                                           
1
  Addi Lahouari, Islam et violence politique ,OP,. Cit,  
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فقعيرانرمػػالقراػنبيالقد يػاقلقن ػػددقبتػد،قعيارادػػخقعيايااػيخققبعيتيػا،قعلانراديػػخقاػ
عينػػػفق رػػػغقاي ػػػاقراػػػنب ق  ػػػاققعيدبيػػػخقدراػػػخقرن درػػػخاقتيػػػيقعيمرر ػػػخقعخنرمػػػلقعيدمػػػاقق

لق يػػ قعينػػاليرقدرػػ قبدػػفقعذاػػرعدقبنرػػل ن ـقيرتيػػا،ققعلانراديػػخقعلانرػػادفقبقبيػػر
عياياايخأقافقاذعقعياياؽاقلققي ادقي بفقيرم ؼقرنقنػاليرقدرػ ققدي اري يػخقعييػرععقبق

نػـقراااػخقعييػرععقايخقعيشرديخقعياياايخقمدقتصارلقبقفقرابعين ااسقدر قعيارطخاقذ
أقدػاد،قرػاقن ػبفقعيتر ػالق بعين ااسقبا اقي بعدػدقيندػؽقدري ػاققرغرػ قعيدرمػاققبعيخيػـب
عيداشػػيخقعياديػػخقبعيم يػػريخقاػػفقعينػػفققن ػػن ق بدػػاقرػػفقعيم ػػؼقعيرػػادنقبقعيررػػزنقاػػفق

رنشػدد،قعناػػانقيخقبقيخقعيتا رػخقين  ػفقربعمػؼقد يػرقرتابيػخقيرمػةطقدرػ قعي ػب،قعيايااػ
قعلاا  ققربقعير ااريفقرل أق

رخطػػرقاػػفق مػػالقعي ػػب،قعيايااػػيخقي ػػبفقرشػػدقبقي ػػفقنػػاليرقعيم ػػؼقعيرػػادنقدرػػ قد
عيرانرمالقعينفقنمرؼقدازعقبممداقافقييربر،ق  اققعيدبيػخقبعير ااػالقعيايااػيخاق

ارعقرنقافقعيرانرمالقعينفقلقنزعؿقاي اقشرديخقرراراػخقعياػرطخقيػـقنتاػـق مػدأقننيػ
ريػػاي قلقبقدعخػػؿقاػػذنقعيرانرمػػالاقيػػيسقا ػػطقارادػػالقايااػػيخقتاررػػخقذيػػديبيبايا

رن اممػػػخقبرخنردػػػخاقبي ػػػفقننيػػػارعقريمػػػاقشػػػرديالقرن اممػػػخقبرنيػػػادرخقاػػػفقغايػػػ ق
عذتيػػافأققننيػػارعقعيشػػرديخقعيدي يػػخقرػػمقعيشػػرديخقعيلبريػػخاقعيشػػرديخقعيرر يػػخقبعيشػػرديخق

دين اقدػػفقطريػػؽقنا يػػدق ػػؿقرػػاقاػػبقعيناريخيػػخأأأأبق ػػؿقارادػػخقنتػػابؿقرفقندػػرضقشػػرق
خقرػاقدرػ قرناحق يفقريدي اأقعيم ؼقعيرادنقرتػدقاػذنقعذدبعلقعيراػنمررخقيدػرضقشػردي

ا ػػػارقعيطػػػرؼقعآلخػػػرقدرػػػ قعينخرػػػفقدػػػفقعيشػػػرديخقعينػػػفقتاػػػا قعيشػػػرديالقعذخػػػر قبق ع 
قي ادنق  اأق

اػفقعياػػيامالقعينػػفقي ػبفقاي ػػالقعيرانرػػمقعيرػػد فقرت ػؽقناريخيػػااقتيػػيقد مػػالق
رنبعز خق يفققعيرانرمقعياياافقبعيرانرمقعلمنيادناقي بفقعل نيػارقيشػرديخققعي ب،ق
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عييػػػػػ دبؽقبعل نخا ػػػػػالاقي ػػػػػفقاػػػػػفقاػػػػػيامالقرخػػػػػر اقتيػػػػػيقي ػػػػػيرفقعيايااػػػػػفقدرػػػػػ ق
علمنيادناقبتييقعيرانرمقنتلقرترػخقعيدبيػخقعمنيػاديادقمػدقي ػبفقذيػؾق اػ  قباػر،ق

 راقرفقاػرضقعلتن ػاـق يػ قعيريبعقرل واقاافقعييرععقتبؿقعيشرديالقيظؿقرتندرااق
عيي دبؽقغيرقرر فق ا  قعخن ؿقنبعزفقاػفقد مػالقعي ػب،أقاػفقظػؿقاػذنقعيظػربؼقق
يي  قعيم ؼقرتدقراـقردبعلق ا ارقعيخيػـقعيايااػفقدرػ قم ػبؿقعيشػرديخقعي ا رػخقربق
درػػ ق دػػاد،قعي ظػػرقاي ػػااقرػػفقاػػذعقعير طرػػؽقنػػـقعشػػن اؽقنمريػػؼقيرم ػػؼقعيايااػػفقدرػػ ق

قدرػػ ققعلدنػػدعققدرػػ قعيخيػػـقعيايااػػفقااػػدياقرػػفقر ػػجق''قذيػػؾقعييػػرععق عيػػذنققي ػػـب
 اقرادعـقافقبمميخقناػر قيػجقراؿق ا ارنقدر قم بؿققشربطقيم خقاياايخقظؿقيرام

ق''قق1رنق رام اوأ ذيؾد

در قمػبققرػاقاػ ؽاق  ػبؿق ػافقعيم ػؼقاػبقرتػدقعيرػبعردقعيايااػيخقعينػفقياػنمرر اق
،اقربقيرتدػػاظقدرػػ قشػػرديخقما رػػخقعيدػػادربفقعلانرػػاديبفقيدػػرضقشػػرديخقايااػػيخقاديػػد

لقنتظ ق اراراعقافقعيرانرمأقق فقرتدقعاـقيدالقعذ ظرخقعيشربييخقافقعي ػبسق
 ارارػاعقتػبؿق ػؿقعيندايػػيؿقعيرنمر ػخق اير ػاد اقعي ػػيـاقبعيرراميػالقعيايااػيخاقيػػذيؾق
داد،قراققننااػسقدرػ قريديبيبايػخقشػم بيخقنػراضقعلدنػرعؼق باػبدقنمدديػخقبخ اػالق

ققutopiqueيااػػػػـقعلانرػػػػادفأققي ػػػػػفاقاػػػػرضقاػػػػذنقعذيديبيبايػػػػخقعييبنب يػػػػػخقدعخػػػػؿقع
قمرػػمقاريػػمقعيخ اػػالقبعلخن اػػالقق ػػايم ؼأقعي نياػػخقاػػفقرفقعيم ػػؼقد  يػػرقياػػنرـز

خطبرنجقعيندريريخقدعخؿقعيرانرمػالقعينػفقرااافقافقعذ ظرخقعيشربييخاقبنزعدقتدنجقبق
قي بفقاي اقعيديفقرتبرياقافقعيم مالقعلانراديخقبعياياايخأق

در قمبققاذعقعيد ـقيرم ؼاقا تابؿقرفق ترؿقذيؾقعيم ػؼقعيػذنقدرانػجقعيازع ػرق
قافقا بعلقعينامي القرفقعي رفقعيرامفاقباذبرنقبقعيخرديخقعينفقعرن زقدري اأق

                                                           
1
 Lahouari Addi, OP,.Cit 
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ق

 توبيا اإلسالماوية...و التسمط الريعي إلى اليالجزائر: من ثالثا: 

عيازع ػػرقعيرمايػػر،قدرػػ قرػػاقيمػػرؼقدػػاد،قرػػاقنر ػػزقعيدرعاػػالقعير نرػػخق ػػايم ؼقاػػفق
اقتيػػيق0222اقبقاػػ خق9112 ايمشػػريخقعياػػبدعق''اقبقاػػفقعيدنػػر،قعيررنػػد،ق ػػيفقاػػ خق''

أقبعيدرعاػػالقعينػػفقريػػؼقمنيػػؿق922دػػرؼقاي ػػاقعيم ػػؼقراػػنبيالق  يػػر،قاامػػلقمػػتايانق
ناريخػػجققاػػفقاػػذنقعيت  ػػخقعيزر يػػخقدػػاد،قرػػاقنمػػبدق يػػ قعاػػنمرعضقنػػاري قنػػزؿقعيم ػػؼقبقنخ

عيتر ػػالقعراػػ ريخقاػػفقعيازع ػػرق اتلػػخقدػػفقيتظػػالقرػػفقنااػػيسقيرم ػػؼقاػػفق شػػاط اق
ربق رػػػاقرفقعيم ػػػػؼق ػػػافقتػػػػدلاقأق1برراراػػػن ااق رػػػاقيػػػػبقر  ػػػاقعيريػػػػدرقعيبتيػػػدقيرم ػػػػؼ

قدرمياقعرن طق يمبدقعرا ـقعياياافأق

لقاػػػػػفقعيتر ػػػػػالق ػػػػػؼقاػػػػػفقعيازع ػػػػػرقاػػػػػفقاػػػػػذنقعيررترػػػػػخاقبقعخنػػػػػزعؿقعيملقير ػػػػػفقق
عرا رابيخقعذيبييخأق فقعيم ؼق افقافقمر قييربر،ق شا،قعيدبيػخقعيبط يػخقاػفقتػدق
ذعن ػػػػااقرنقر ػػػػجق ػػػػافقباػػػػيرخقراااػػػػيخقيرمرػػػػؿقعيايااػػػػفقر ػػػػذقعيباػػػػبدقعلاػػػػنمرارنقاػػػػفق

دي ػػايفقاػػفقتػػز قيرععيازع ػػرأقبتشػػيخقعلاػػنمرارقعيدر اػػفقردلق يػػ قع نيػػارقعيا ػػاحقع
اػبقعيا ػاحقعيػذنقرر قاػفقعاػنمراؿقعياػ حقعيباػيرخقعيبتيػد،قي  ػاققعيشم قعيازع رناقبق

أقر ذقنرؾقعيدنر،اقبعيم ػؼقظػؿقباػيرخقراااػيخقرػفقباػا ؿق2عيدبيخقعيبط يخقذعلقعياياد،
                                                           

1
 لجإلٍنجُ نُ ّلٞغ ْٕج يىٚ صىَىىوج  صىسجىٞد:   

Boukra Liess, Algérie: la terreur sacrée( France, éd Favre) 2002.  

Moussaoui Abderrahmane, de la violence en Algérie,( Alger, Barzakh),2006.  

  
2
صّقـووٌ دووؼ  صىلووؼب صىجؼصئووغٛ) دغموود صّسوووجع صىذغٝووج  صىضَٝقغصٍٞوود( لقٞووجصة ٍوووجىٜ صىذووجج يىووٚ أْووجدِٞ:  

صىَوجىِٞٞ صىَ٘صىِٞ ىيؼػٌٞ صىسجعٝشٜ ٕٗ٘ صىجَجػد صىسٜ  تغفي صىيج٘ء يىٚ يػالُ دغ  كوجٍيد ًوض صالؿوسؼَجع 

صىَغمؼٝد(. ٕظص صىجْجح صىاجّٜ قغع صىسَغص لـ ب ػضً ػالقج  صىق٘ة، ٗ أْجح صىَغمؼِٝٞ) ص ػٌجء صىَ٘صىِٞ ىيجْد 

. 1954ػيٚ صىؼػٌٞ صىغٗدٜ  ٍوجىٜ صىذجج ٗ يػالُ صىا٘عة ًض صالؿسؼَجع صىوغّـٜ ىٞيد صىوجتخ ٍِ ّ٘فَ غ ؿوْد 

ٍْظ تيل صىذجصثد، ٗ ٍوجىٜ صىذوجج توٌ يسغصأؤ ٍوِ صىسوجعٝز صىغؿوَٜ ىياو٘عة صىجؼصئغٝود لذجود نّؤ ىوٌ ْٝشوغٍ فوٜ 

صة صالؿسقاله، ٗ  و صىذوضٝث ػْؤ ٍذوو تججطلوج  ٗ عٕجّوج  ؿٞجؿوٞد. دو٘ه ٕوظص صىًَ٘و٘ع صىنوجح صىَـيخ الؿسؼج

 نّظغ يىٚ: 
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عيمرؿقعياياافقتن ق مدقعلان  ؿأقخ ؿقاػ بعلقتػر قعينتريػرقعيبط يػخاقظ ػرقرػاق
اقعيػػػػػذنقعرن ػػػػػزقدرػػػػػ قعاػػػػػنمراؿق1عيرتررػػػػػيفقق''  ظػػػػػاـق بيػػػػػبؼ''رطرػػػػػؽقدريػػػػػجق مػػػػػضق

قعيايااػػييفقاػػفقاػػياؽقعييػػرععقدرػػ قعياػػرطخق مػػدق علغنيػػاللقبعيم ػػؼقمػػدقعيخيػػـب
علاػػن  ؿأقي ػػدقرغنيػػؿقعي ليػػرقرػػفقمػػاد،قعيلػػبر،قرػػفقطػػرؼقزر   ػػـق اػػ  قعاػػنرعنيايالق

 برػػػػديفقدرػػػػ قعييػػػػرععقدرػػػػ قعياػػػػرطخقبعي يػػػػاد،اقبنباػػػػلقاػػػػذنقعلغنيػػػػاللق ػػػػا    ق
نررلق اغنيػػاؿقعيت برػػخقعير منػػخق مػػدقعلاػػن  ؿقر اشػػر،أقي   ػػاقيػػـقننبمػػؼقا ػػااق ػػؿقعاػػ

وقباػػافقرمارمػػيفقاػػفقعيػػدعخؿدق2رترػػدقخيمػػراق ػػريـق ر ااػػـرمارمػػيفقاػػفقعيخارأد
تاػػػػيفقآيػػػػلقرترػػػػداقرترػػػػدق بمػػػػياؼاقعيم يػػػػدقشػػػػم ا فأأأوأقي ػػػػفقاػػػػؿق ارر ػػػػافقرفق

ا ػػػطقدرػػػ قعيم ػػػؼقبعي رػػػم؟ق ػػػايط مقلاققياػػػنررق ظػػػاـقايااػػػفقاػػػفقعيباػػػبدق الرن ػػػاز
اػػػػايم ؼقبتػػػػدنقيػػػػ دنق يػػػػ قتايػػػػخقتػػػػر قعي ػػػػؿقمػػػػدقعي ػػػػؿأقيتنػػػػاأقعي ظػػػػاـقعيايااػػػػفاق
 ارمػػػااخق يػػػ قعيم ػػػؼقبعيباػػػا ؿقعي بيياػػػيخاقيتنػػػاأق يػػػ قشػػػرديخقبريديبيبايػػػخقن رراػػػاق

قبردبعلقيييا خقاذنقعذيديبيبايخقافقربمالقعذزرالأق

                                                                                                                                                                     

Harbi Mohammed, 1954, la guerre commence en Algérie( France éd 

Complexe),1998.  

 
1
ؿَٜ لْظجً ل٘ه٘ف ّـ د يىٚ ٍىؿؾ صىَشجلغص  صىجؼصئغٝد ػ ض صىذوٞا ل٘ه٘ف. ٕظص ص سٞوغ ٕو٘ ندوض عفوجق  

لٍ٘ضِٝ فٜ ٍج ٝؼوغف لجَجػود ٗأوضة ) صىَضْٝود صىَغغلٞود صىسوٜ صتشوظٕٗج ٍؼقوال ى ْوجء أوٞق سواله ؿوْ٘ص  صىذوغ  

لؤ ٕوظٓ صىججٍؼود ٕو٘ ص سٞوجه ٍْٖوضؽ نؿسؼَو الدقج  سظ صىـيطد لجىق٘ة.( نٗىٚ ػَيٞج  صىقسو صىـٞجؿٜ صىظٛ قجٍس 

صىا٘عة صىجؼصئغٝد ػ جُ عٌٍجُ فٜ ٍضْٝد تط٘صُ لجىَغغ ، لؼوض نُ ّوجصٙ لَ وضن نٗى٘ٝود صىـٞجؿوٜ ػيوٚ صىؼـونغٛ 

 فٜ ٍٞاجق صىوٍ٘جً. 

 
2
. ٗ ّووظ 1967لجىْـ د ىيؼقٞض كؼ جّٜ، فقض تٌ صىذنوٌ ػيٞؤ لجإلػوضصً، لؼوض نُ صتٖوٌ لَذجٗىود صّقوال  ػـونغٛ ؿوْد  

فٜ دقٔ. نٍج ٍذَض لً٘ٞجف، فقض ّوٜ يىٚ صىَغغ ، ٗ ىٌ ٝؼض يىٚ صىجؼصئغ يال لؼض صؿسقجىد صىغئٞؾ كجصىٜ لِ صىذنٌ 

أضٝض، دٞث صؿسضػٜ ىلغو ٍْوب عئٞؾ صىَجيؾ ص ػيٚ ىيضٗىود لؼوض صىغوجء صىَـوجع صالّسشوجلٜ ٗ صسو٘ه صىجؼصئوغ 

موجُ ٝيقوٜ سطجلوج ّقوو ػيوٚ صىسيوؼٝوُ٘  فٜ ٍغديد صّسقجىٞد. ن سٞو ٍذَض لً٘ٞجف ٗ ٕ٘ ٝلغو ٕظص صىَْووب دَْٞوج

. ٍْظ طىل صىسجعٝز، نه خ صىؼْي أؼء ٍِ صىَلوٖض صىـٞجؿوٜ ٗ صالأسَوجػٜ فوٜ صىجؼصئوغ ٗ ىوٌ 1992أ٘صُ  29فٜ 

 تسغصأغ دضتٔ يىٚ فٜ ٍطيغ ص ىوٞد صىذجىٞد.  
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 ػػػػػػرقدرػػػػػػ ققل ليػػػػػػخ:قعيشػػػػػػرديخقعيلبريػػػػػػخاقعرن ػػػػػػزق ظػػػػػػاـقعيتػػػػػػز قعيبعتػػػػػػدقاػػػػػػفقعيازع
قعذيديبيبايخقعيشم بيخققبعينارطقعيريمفأق

 مػػػػػػدقع  ػػػػػػ  قعيم يػػػػػػدقاػػػػػػبعرنق برػػػػػػديفقدرػػػػػػ قعيت برػػػػػػخقعيازع ريػػػػػػخقعير منػػػػػػخقاػػػػػػفق
اق9120اػبعفقق91لـقدر ق فق رخقدقربؿقر ػيسقيرازع ػرقعيراػن رخوقاػفقق9120ييؼ

مػرؼق ػايرارسقعيػػبط فقراػسقرػاقينمطيػؿقعيرارػسقعيػبط فقعينااياػػفاقبقمػاـق برػديفق 
يػػػـقبي ػػػفقنػػػـقناريػػػدق شػػػاطقاػػػذنقعي ي ػػػخقبقيرلػػػبر،اق ػػػادر قاي ػػػخقايااػػػيخقردعر،قعيػػػ  داق

قنانرمقبقلقرر،قبعتد،اقبظؿق برديفقبعيايشقريدرقعيارطخقبرر زااقعيبتيديفأق

باػػدق ظػػاـق برػػديفقاػػفقعذيديبيبايػػخقعيشػػم بيخققر ػػررعقيشػػرد خققعل دػػرعدق اياػػرطخق
قعذيديبيبايخقعيشم بيخقدرػ قنيػبرقيررانرػمققبعمياققاريمقعيخيـب عيايااييفأقن ـب

درػػ قر ػػجق نرػػخقبعتػػد،اقلقننخررػػجقخ اػػالقبلقيػػرعدالقبلقعخن اػػالقرػػفقرنقط يمػػخق
عندػػػػاؽقعياريػػػػمقدرػػػػ قررػػػػلر ـقااػػػػيخقعيبعتػػػػد،اقعيريػػػػاي قعيبعتػػػػد،قبق ا ػػػػل:قعي بيػػػػخقعياي

اقتيػيق91921فقياػ خقعياياافقعيبتيدأقن رالقاذنقعذيديبيبايخقافقعيريلاؽقعيػبط 
بعتػػداقلقننخررػػجقخ اػػالقايااػػيخقريػػ قاػػفقدي اانػػجقدرػػ قرفق"عيشػػم قعيازع ػػرنقشػػم ق

أقعانمررلقعيشم بيخقير مقراااخقعييرععقدر قعياػرطخق2لقريديبيبايخ"بلقعمنياديخقبق
رػفقخػ ؿق دػػفقباػبدنق ػيفقعيازع ػػرييفاقارلررػاق ػافقعيازع ريػػبفقرنتػديفقخػ ؿقررترػػخق

ق ذيؾقخ ؿقررترخق''قعيعي داحقمدقعلان عينشػييدق''أقعي رػخقعي ريرػخق  اققبقمراراقاـقعييـب
عينػػػفقن ػػػادنق راااػػػخقعيخ اػػػالقد ػػػرقنتريػػػرقعيت ػػػؿقعيايااػػػفاق ا ػػػلقنػػػن ـق ايمرايػػػخق

                                                           
1
صىَٞاجق صىٍْٜ٘ ٕ٘ ػ جعة ػِ ٗثٞقد نٝضٝ٘ى٘أٞود، دوضص  فٖٞوج ٍؼوجىٌ صىس٘أٖوج  صىؼجٍود ىيضٗىود صىجؼصئغٝود سواله  

ؿْ٘ص  صالدجصٝد صىذؼلٞد. ٗ ٕٜ ٗثٞقد ال تَسيل هود صىقٖغٝد ٍاو صىضؿس٘ع، ىنِ  ٗػّٖوج صىغٍوؼٛ ٗ ص ٝوضٝ٘ى٘أٜ 

قيد ثوالر ٍ٘صثٞوق نؿجؿوٞد: ٍٞاوجق ٍوغصليؾ ٌٝجٕٜ صىضؿوس٘ع ٗ تَاوو ٍووضعص ٗ يٍوجع ىؤ. ػغفوس صىجؼصئوغ صىَـوس

. َٝنوِ ٍغصأؼود ّون 1986، صىَٞاوجق صىوٍْٜ٘ 1976، صىَٞاوجق صىوٍْٜ٘ 1964، ٍٞاجق صىجؼصئغ صىؼجهوَد 1962

-http://www.elٕووووووووووووووووظٓ صى٘ثٞقوووووووووووووووود ػيووووووووووووووووٚ ص ّسغّووووووووووووووووس ػيووووووووووووووووٚ صىؼْوووووووووووووووو٘صُ صىسووووووووووووووووجٛ: 

mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm 
2
   Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance 1962 – 1988, la 

Découverte, 2001, Paris, p 38.  
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يفأق  ػذنقعيطري ػخقع دػردق برػديفقيرخارأقعيػذنقيتػابؿقرفقيمػمؼقبتػد،قيػؼقعيازع ػري
 ػػاقيياػلقعخنرعدػػاقري ياايريػػادق اػػ خق ظارػجق اياػػرطخققيل لػػيفقاػ خق اررػػخأقعيشػػم بيخقابق

عيػػػ قعيم يػػػد،قعير ياايريػػػخوقي ػػػدؼق يػػػ قن ريػػػرقرخػػػذقعياػػػرطخقبعلاػػػني ققدري ػػػااق ػػػؿقاػػػفق
  نػػػػاأقيظػػػػربؼقناريخيػػػػخاقل اايػػػػخقبريديبيبايػػػػخاقباػػػػفقنم ػػػػرقدػػػػفقاػػػػفقرارر ػػػػاقدرػػػػ ق
رتدبديخقعيل ااخقعياياايخقي خ قراق مدقعلان  ؿقعيبط فأقبي ػفقتنػ قبق فقيػـقن ػفق

نطػبرق  اق يػ ق  نػاأق ظػاـقري يػاايرفاقبقداقري ياايرياق لقرفقطا م اقعيينب فقرد قعخنرع
رػػػػمقرػػػػربرقعيبمػػػػلقييػػػػر قاػػػػفقعياػػػػرطخقغايػػػػخقاػػػػفقتػػػػدقذعن ػػػػااقبتػػػػبؿقعيشػػػػم بيخق يػػػػ ق

قريديبيبايخقين ريرقذيؾأق من دقر جقلرخقتااخقينبمي ق يؼقتديق ؿقاذعأق

بعتػد،قارم ػانقدػدـقعدنػرعؼقتي راقي  دقعيريلاؽقعيػبط فقدرػ قرفقعيازع ػرييفق نرػخق
 اينػػػايفقعخػػػؿقعيااػػػـقعلانرػػػادفقعيازع ػػػرناقبقعي ػػػا بفقق باػػػبدقعخن اػػػالقبن اممػػػالقد

نظـقاي ػاقاػذعقنػ ظـقر ااػالقير ػفقرفقي ػبابدقتااخق ي قبمػمقمػبع يفقنخرػؽقبقددـق
يم رقدػفق داػجق طري ػخقما ب يػخقبدر يػخاقبق اينػايفقغرػؽقعيراػاؿقعلخن ؼقبعيخ ؼقبق

عيتز يخقبعيل اايخاقبعيارمبيخأقاػنخنزؿقعيتيػا،قعيايااػيخقاػفقن ػديـقعيػددـققرراـقعينمدديخق
بع  ػػدعققعيػػبلققيرتػػز قعيبعتػػداقبقاػػفقرتاػػفقعيتػػاللقاػػي بفقعين ػػااسقعيايااػػفقنتػػلق
رم يػػػػػخقر ػػػػػا فقعيتػػػػػز قرػػػػػفقراػػػػػؿقعتػػػػػن ؿقر ايػػػػػ قعيراػػػػػ بييخقاػػػػػفقايا رػػػػػجقعيبط يػػػػػخق

 نرػػػػػػفقايااػػػػػػيااقل اايػػػػػػاقبعيرتريػػػػػػخأققلقشػػػػػػؾقرفقعيارادػػػػػػالقعينػػػػػػفقنشػػػػػػمرق ا  ػػػػػػاقلقن
بريػػديبيباياق يػػ قاػػذعقعيا ػػازقاػػنتابؿقرفقنم ػػرقدػػفقعخن اااػػاق طػػرؽقاػػريخاقب راػػردق
ع نشػػػاا اقاػػػينـقن ػػػدير اق يػػػ قعيرتا رػػػالقعييػػػبريخقتيػػػيقنػػػبزعقن ػػػـقعيخيا ػػػخقبعيمرايػػػخق
قعيشػػم بيخقدرػػ قباػػـقر لرب بيػػبافقردػػادنقرفقعيرانرػػمقين ػػبفقرػػفق  اػػ بيخق  يػػر،أقن ػػـب

اااػػبفقاػػفقرػػاقلقينيػػاردبفقبلقين تررػػبفق دػػسقعي ػػيـقبعيرمػػاييراقبقاقي خػػب،قبقرخػػبعل
عيراػػػػاريؿقعيراديػػػػخأقعي ػػػػؿقر ن ػػػػمق د ػػػػر،قعيتػػػػز قعيبعتػػػػدقعياػػػػارمق يػػػػ  ـقتػػػػبؿقعيرػػػػبعردقبق

بعيمػػارفقيربتػػد،قعيبط يػػخأقباػػؽقاػػذعقعينيػػبراقلقير ػػفقرفقنظ ػػرقاػػفقعذاػػؽقتااػػخق
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ذعقعيػػػػػػباـقيػػػػػػد قعي ظػػػػػػاـقعيشػػػػػػم بنق يػػػػػػ قممػػػػػػاققراػػػػػػن ؿقبايػػػػػػؿق ػػػػػػيفقعياػػػػػػرطالأقاػػػػػػ
عذ لرب بيبافقب راقرشر اق ييجقاا  ااقييسقعخنرعدػاقري ياايريػااق ػؿق فقاػزقق  يػرقر ػجق
يمبدق ي قط يمخقعين شػ خقعلانراديػخقبعيايااػيخقي خػ قعلاػن  ؿقعيػبط فأق   ػاق خػ ق
 شػػالقدعخػػؿقر ػػاخقعذتاديػػخقعيتز يػػخاقتيػػيقرغرػػ قمػػاد،قعيازع ػػرقعينػػاريخيفقيمن ػػدبفق

ق-9191وقعينػػػفقدران ػػػاقعيازع ػػػرق ػػػيفقعيتػػػر يفقعيمػػػايرينيفدق1ز يػػػخ ػػػافدققعينمدديػػػخقعيت
وق ػػػػافقاػػػػػ  اقاػػػػػفقنشػػػػنلقعيازع ػػػػػرييفاقبيػػػػػبقلقعي مػػػػاققدرػػػػػ قاػػػػػذنقعينتز ػػػػػالق9140

بعل يػػػػ ارقاػػػػفقتػػػػز قا  ػػػػخقعينتريػػػػرقعيػػػػبط فقيرػػػػاقنر  ػػػػلقعيازع ػػػػرقرػػػػفقعاػػػػنماد،ق
يػـقيػخاقبقيػخقبيػبر،قعياا يػخقدػفقعذتادعان  ي اأقي ػدقنشػ رلقيػبر،قاػر يخقدػفقعينمدد

ي فقا ايؾقبدفقيد قعي خ ق افقعيشم بيخقاػفقريدبيبايػخقتػر قبرمر ػخقنيػر قا ػطق
يػػرصقعييػػدبؼقررػػاـقدػػدبقخػػارافاقب راػػردقزبعؿقاػػذعقعيمػػدبقننتػػبؿق يػػ قدػػا ؽقررػػاـق
  ػػاققعيدبيػػخقبعير ااػػالقعيايااػػيخقعينػػفقيػػ طرقاي ػػاقعييػػرععقدرػػ قعياػػرطخاقرادعرػػلق

قاسأقعير ااالقبادلقيتؿقرش رخقعييرععقبعين ا

 ذعق ػػافقرغرػػ قعيازع ػػرييفقرند ػػيفقدرػػ قمػػربر،قميػػاد،قرمر ػػخقعينتريػػرقنتػػلقرعيػػخق
ا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فاقرناػػابزيفق ػػؿقع ػػبععقعيخ اػػالقعينػػفق ا ػػلق يػػ  ـاقاػػا  ـقيػػـق

ِاػػػػرلق  ػػػػب،قق9120ي ب ػػػػبعق ػػػػذيؾقدشػػػػيخقعلاػػػػن  ؿقعيػػػػبط فأقرزرػػػػخقيػػػػيؼق عينػػػػفقتص
يل اايػخقعي بيانيػخقعينػفقرصامػلق ااػـقعيا حقنم رق مرؽقدػفقاػذعقعيػراضأقعير ب ػالقع

بتد،قعذرخقاردافقرػاقناياػلقبنتبيػلق يػ قريػدرقيرنػبنرعلقعلانراديػخقبعيايااػيخق
برتدعيقر ط خقعي  ا ؿقر ذقرطرمقعيلرا يالقن يفقذيؾق  ب،اقاذعاقاػفقتػيفق زدػلق يػ ق

                                                           
1
ٌّغ ػ جعة تؼضصٝد دؼلٞد لِٞ ق٘ؿِٞ تؼ ٞوغص ػوِ عفٌوْج الؿوسؼَجه صىؼ وجعة ى٘هوي تيول صىجَجػوج  صىـٞجؿوٞد  

صىسٜ ّله  ساله فسغة ٍج لِٞ صىذغلِٞ فٜ صىجؼصئغ. صىسؼضصٝد صىذؼلٞد ٕوٜ ّسوجج توجعٝشٜ صصسوو صىضٗىود، ٗ فوٜ  وو 

كووطد فووٜ ٍْووجر صالؿووسؼَجع. فووٜ ندـووِ  ٞووج  صىضٗىوود ال َٝنووِ صٍووالق صؿووٌ صىذووؼ  ػيووٚ صىجَجػووج  صىـٞجؿووٞد صىْج

صالدوو٘صه َٝنووِ تـووَٞسٖج دغمووج  ؿٞجؿووٞد تذغعٝوود. تَايووس ٕووظٓ صىذغمووج  فووٜ: دووؼ  صىلووؼب) دغموود صّسوووجع 

(، أَؼٞود صىؼيَوجء صىَـويَِٞ صىجؼصئوغِٝٞ، صىذوؼ  صىلوٞ٘ػٜ صىجؼصئوغٛ، دغمود 1945صىذغٝج  صىضَٝقغصٍٞد لؼوض 

 ند ج  صى ٞجُ صىجؼصئغٛ. 
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عياػػػريخقبعيم ػػػؼقنرػػػؾقعيارادػػػالقعيتاررػػػخقيرشػػػاريمقايااػػػيخقبريديبيبايػػػخقرخنردػػػخقدػػػفق
ريديبيباينػػػػػجأقعذتػػػػػدعيقعيم يدػػػػػخقعينػػػػػفقاػػػػػرلقبما م ػػػػػاق ػػػػػيفقعي ظػػػػػاـقعي ظػػػػػاـقبقربعقرشػػػػػ

اقبقعيػػػػػػػذنقرامػػػػػػػجق9192بعيارادػػػػػػػالقعراػػػػػػػ رابيخقر ػػػػػػػذقعيريلػػػػػػػاؽقعيػػػػػػػبط فقياػػػػػػػ خق
لقعيشػػم بيخقردع،قعشػػنرع ينجاقن ػػيفقاػػفقعذخػػر ق ػػـق ا ػػيبدينجقبقعلاػػ رابيبفق تاػػخقشػػ

قناييسقعي بيالقعيدرديخأقر ناأقعيم ؼاقبق

ديخقعيبتيد،قعينفقيانردقر  اقعي ظاـقبابدناقا فقعيشػرديخقيلبريػخاقعينػفقرراققعيشرق
نر مقن بققر اي قعيرا بييخقافقا ازقعيدبيخقبعيتز قدر قرفقيـقيشػارؾقاػفقتػر ق
عينتريػػرقعيػػبط فأقيػػـقي ػػفقيي ػػبفقيايديبيبايػػخقعيشػػم بيخقبعيشػػرديخقعيلبريػػخقاماييػػخقاػػفق

رػدعخيؿق ـق يػيا ن اق شػ ؿقدبرنق ػاربعؿقبقاعيرخياؿقعلانرادفقيػبلققميػاـقعي ظػاـقعيتػ
عيريبعقعي دطيخقعيمخرخأقي دقبددقعي ظاـقعيازع ػرييفق دبيػخقتديلػخقبعمنيػادقتػدييقاػفق
تػػػػاؿقرػػػػاق ذعقعيندػػػػبعقبرعققميػػػػادن ـقعيلبريػػػػخأق ايدمػػػػؿاقت ػػػػؽقعي ظػػػػاـقر شػػػػرعلقعمنيػػػػاديخق

راقعياا يػػخاقبممػػ قدرػػ قعي ليػػرقرػػفقرظػػاارقعي ػػ سقبعينخرػػؼقعينػػفقخرد ػػاقعلاػػنمرا
ق رةلق ا قعلانلرارعلقعيمربريخقرانبيالقمياايخقخ ؿقا بعلقعيا مي القبق

 راػردق دعيػخقنرعاػمقرػدعخيؿقعيدبيػخقرػفقيػادرعلقعيػ دطاق ػدرلقعيرشػػ  لقي ػفاقبق
علانراديخقبعياياايخقعينفقعانطاعقعي ظاـق  ن اقيم بداق ػدرلق ػايظ برقدرػ قعياػط ق

 قعيبعتدأقق فقدازقعي ظػاـقدػفقنر يػخق مدراق ا لقنمنرؿقدعخؿقعيمرؽقعياياافقيرتزق
نيااػػػالقعيرانرػػػمقرػػػفقاػػػرمقراااػػػيخاقبخػػػدرالاقبيػػػتخقبنمرػػػيـقبشػػػةؿدقاػػػفقبمػػػلقعت

لقايػػػجقعيدبيػػػخق ػػػؿقعير ػػػادرعلقعلمنيػػػاديخوقرد ق يػػػ قنرعاػػػمقلػػػـقمػػػمؼقاماييػػػخقعتن ػػػرق
عذيديبيبايخقعيشم بيخقبعيشرديخقعيلبريخقافقعيرخياؿقعلانرادفقيرازع ػرييفاق ػؿق ػدرلق

مابرػػػػلقيمن ػػػػرنقعي ظػػػػاـقر داػػػػالقناريخيػػػػخأقق دػػػػاد،ق ظػػػػرقتنػػػػ قاػػػػفققرػػػػاق ػػػػافدرريػػػػخق
عيشػػػم بيخقبعيشػػػرديخقعيلبريػػػخققلػػػ يقد ػػػبدق دمػػػؿقعيرراراػػػالقعيريميػػػخقير ظػػػاـاقعيػػػذنق
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عانمرؿقعلمنيادق اتدقعيربعردقعياياايخقعينفقيشػنرنق  ػاقعياػرـقعلانرػادفقبيمػبضق
يػػػ ادخقعرارػػػػاعقعيز ب يػػػخقبقلقعيشػػػرديخقيديػػػػجقرػػػفقخػػػ ؿقق اػػػ قعيشػػػػ  اقمػػػمؼ  ػػػاق

يػمقعياياافأقمػاـقعي ظػاـقعذتػادنقدرػ قا ػر،قعرارػاعقعيريػط مقرػفقخػ ؿقنبزيػمقعيرق
 اػػ قنخنرػػؼق ػػاخن ؼقعي ػػر قبعي مػػدقدرػػ ق ااػػخقعيت ػػبؿقعلانراديػػخقبي ػػفق ػػدراالقبق

رفقدبع ػرقيػ مقعي ػرعرأقرػاق فقع  ػارلقراػمارقعي نػربؿاقتنػ قطدػلق يػ قعياػط قنرػؾق
 ػػلقنمنرػػؿقاػػفقعيمرػػؽقعلانرػػادفأقي ػػدقن ػػيفق ػػافقعيرانرػػمق ا ػػلقعييػرعدالققعينػػفق ا

قنخنرمجقشرديالقر اااخقيرشرديخقعيلبريخقعينفقارم اقعي ظاـقمارعأق

اػػػػفق دعيػػػػخقعيلرا ي ػػػػالاق ػػػػدرلقعيتر ػػػػخقعراػػػػ رابيخقنظ ػػػػرق يػػػػ قعيمرػػػػفاقراػػػػنةرخق
راربدػػخقرػػفقعيظػػربؼقعيدعخريػػخقبعيخارايػػخأقعاػػنلررقعيخطػػا قعراػػ رابنقاػػفق دعيػػخق

رشػػرديخقعيراػػريخقير ظػػاـقعي ػػا ـاقيق–ر اممػػخقق–عذرػػرقاػػفق  ػػاققشػػرديخقاديػػد،قر اااػػخق
افقاذعقعياياؽقظ رق نا ققرتردقد دقعيرطيؼقارطا فققعيذنقزرعقعيشؾقذبؿقرػر،قبق

افقراق افقياػر ق شػ دعققعيلػبر،أق ػافقرػفقعيمػربرنقدرػ قعراػ رابييفقرفقيتػار بعق
ربلاقلػـقعينااػيسقيشػرديخقاديػد،قلا يػاأق نػ قعيشرديخقعينفقراسقعي ظاـقارطنجقدري اق

اػػرطا فقرػػاقيرػػف:ق''ققعراػػ ـقيػػـقيػػاررقعيراػػرريفق رتار ػػخقدػػدباـقرػػفقراػػؿقعاػػنماد،ق
مطمػػخقررضاقبعتاػػارقبقرشػػااراقبقلقرػػفقراػػؿقنررػػؾقخيػػرعلقاػػفقاػػذنقعيد ياأأأاػػذنق

 ػػؿق''أق ا ػػلقاػػذنقد ػػار،قدػػفقر درػػخقدي يػػخقي ػػفقي ن1عذرػػبرقننمرػػؽق ػػايةير،ققبعيتاػػدأأأ
ارطا فق ي قعيزتؼقدر قعيشرديخقعيلبريخقير ظػاـقبعاػندرعا اقينخػدـقعيشػرديخقعياديػد،ق
عيتاررػػخقيررشػػربعقعياديػػدأق  ػػجقيمن ػػرقعيلػػبر،قعينتريريػػخقعرنػػدعدعقيا ػػبدقارميػػخقعيمررػػاقق

اقبقنػػػـقعخنطاا ػػػاقرػػػ  ـقاػػػفقيتظػػػخقناريخيػػػخقرػػػاأق فقمنرػػػ قاػػػذنق2عيراػػػرريفقعيازع ػػػرييف
                                                           

1
( صىنسوج  ٍ وغ  1980،) صىجؼصئغ، صىَىؿـد صىٍْ٘ٞد ىيوُْ٘ صىَط ؼٞد،  ٖوً ان لً يطجّٜ،ندَض ػ ض صىيطٞي ؿ 

 ٍِ صالٍ٘صه صىشجهد ىيَىىي(. 
2
أَؼٞد صىؼيَجء صىَـيَُ٘ صىجؼصئغُٝ٘ ٕٜ دغمد صأسَجػٞد  ٖغ  فٜ ثالثْٞٞوج  صىقوغُ صىَجًوٜ ػيوٚ ٝوض ندَوض  

ٜ صىؼَوو صىَـويخ، ٗ فٌويس صىؼَوو صىسغلو٘ٛ صىوضػ٘ٛ لِ لوجصٝؾ. فوٜ لوضصٝجتٖج ص ٗىوٚ، مجّوس توغفي صالّشوغصٍ فو

 . 1956ىيذوج  ػيٚ ٍقٍ٘ج  صىلشوٞد صىجؼصئغٝد ٍِ يؿالً ٗ ػغٗلد. ىٌ تيسذق لجىا٘عة صىسذغٝغٝد يال لؼض ؿْد 



من ألاًذًىلىحُا الشعبىٍت : املعاصزةالفصل الثالث :      الخحىل الطُاس   في الجشائز 

ت  إلى الُىجىبُا إلاضالماٍو

98 
 

دي ػجقبيػيسقرػفقعيشػ دعققا ػطقرػفقرػالقرػفقراػؿقد يدنػجقبقعيتر قييابعق ر ـقش دعقاق
قأقق1عيبطفرالقرفقراؿقعذرضقبق

رػػػػفقبعينػػػػرعياقبقعيل ااػػػػخقعيايااػػػػيخقيرازع ػػػػرييفقلقنػػػػزعؿقرنشػػػػ مخق ايػػػػديفقبقعين اييػػػػدق
عياػػ ؿقرفقياػػدقخطا ػػاقدي يػػاقرعامػػاقيػػدعنقاػػفقعيمرػػؽقعلانرػػادفقاػػفقاػػياؽقعذزرػػخق

اػػػفقاػػػياؽقدبيػػػفقنريػػػزققنرػػػبحقاػػػفقعذاػػػؽاقبقفق ػػػدرلقرماير ػػػاقعلمنيػػػاديخقعيخا  ػػػخقعينػػػ
بقعيتػػػػر ققا9191بعيلػػػػبر،قعريرع يػػػػخقق9129 يػػػػمبدقعيرػػػػدقعراػػػػ رابنق مػػػػدقازيرػػػػخق

عيةػػػزبقعياػػػػبايانفقريػػػرعفأقاػػػػفق ر ػػػاقدبعرػػػػؿقاػػػاارلق اشػػػػ اؿقعريرع يػػػػخاقبقق-عيمرعميػػػخ
رخنردخقافقنتبيؿقعذيديبيبايخقعياديد،ق ي قرشربعقشرديخقايااػيخقر اااػخقيرشػرديخدق

قر راقعيشرديالقعيرش رخقيرشرديخقعي ا رخوققعيلبريخقبقعذيديبيبايخقعيشم بيخأقربق

اػػػفقاػػيامالقناريخيػػػخقغيػػػرقرمرر ػػػخاقلقي ػػػبفقعييػػػرععقرلررػػاقرشػػػر اق ييػػػجقاػػػا  ااقبق
درػػػ قعياػػػرطخقق ػػػيفققرشػػػاريمقايااػػػيخقاتاػػػ اق ػػػؿقيرنػػػدق يػػػ قيػػػرععق ػػػيفقشػػػرديالق

 قاػػػفقرزنقعلاػػػن  ؿاق ػػػافقيػػػرقرن اممػػػخقرتيا ػػػاأقعي ظػػػاـقعيايااػػػفقعيازع ػػػرنقعيػػػذنقراػػػ
ا  ػدقيػذيؾقاريػمقعيرػبعردقعيرناتػخقي  ػاققشػرديخقعذتاديػخقعيارطخقغايخقافقتػدقذعن ػااقبق

عيايااػػيخأقاػػفقعيت ي ػػخاقنريػػػؿقاريػػمقعذ ظرػػخقعيايااػػيخقعيناػػػرطيخق يػػ قاػػرضقيػػػبر،ق
اقبلقناػر ق ظ ػبرق2عياياافقبعلمنيػادنبط فقتبؿقعيرشربعقعذيديبيبافقبقق اراع

خن االق لقافقتدبدقلقراػافقي ػاقدرػ قيػبر،قعي ظػاـأقاياػنررقعرارػاعقعخ االقبق
قذبقاماييػػػػػػخقاػػػػػػفقتايػػػػػػخقرػػػػػػاق ذعقنػػػػػػبارلقرػػػػػػبعردقيػػػػػػيا نجدقراييػػػػػػخاقداػػػػػػ ريخاق عيرزدػػػػػػـب
ريديبيبايػػػخواقبي ػػػفقاػػػفقتايػػػخقنمػػػررقرتػػػدقاػػػذنقعيرػػػبعرداقاػػػافقنزدػػػزعقعيشػػػرديخق ػػػالق

                                                           
1
 نّظغ يىٚ:  

Liess Boukra, L'Algérie la terreur sacrée, OP, Cit. p 195.196 
2
ىوغى ص ٝضٝ٘ى٘أٞد صىلؼ ٘ٝد، ٗ ص دجصٝد صىذؼلٞد ٗ صإلأَجع صىَوطْغ، مجُ ٝؼس غ موو ٍوِ ٝوغفي صإلّشوغصٍ  

فٜ صىذؼ  صى٘صدض) أ ٖد صىسذغٝغ صىٍْٜ٘(، أَؼٞد صىل ج  صى٘صدضة) صىَْظَد صىٍْ٘ٞد ىيل ٞ د صىجؼصئغٝود(، يتذوجص 

صىؼَووووجه صى٘صدووووضة) صالتذووووجص صىؼووووجً ىيؼَووووجه صىطي وووود صى٘صدووووض) صالتذووووجص صىووووٍْٜ٘ ىيطي وووود صىجؼصئووووغِٝٞ(، ّقجلوووود 

 صىجؼصئغِٝٞ(...سجئْج ٗ ًض صىَوجىخ صىؼيٞج ىيا٘عة ٗصىٍِ٘. 
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ػػػا خقشػػػم بيخقاقبيػػػبؿقعذيديبيبايػػػخقعي9199ر نػػػب رقق20تنريػػػاأقنشػػػ ؿقرتػػػدعيق عيرصي 
ا سقعيشرديخقعيلبريخقعينفقيرن زقدر ي ق  اين اقبقق ايرراراالقعيريميخ ي اقعي ظاـقاػفقع 

اػػػػخقعيايااػػػػيخقي   ػػػػاقلقنم ػػػػرقدػػػػفقنةيػػػػرقدريػػػػؽقاػػػػفقق  يػػػػخقعيل ارراراػػػػنجقيراػػػػرطخاقبق
رػػػػاقتػػػػديقخػػػػ ؿقعيمشػػػػريخقعيربعييػػػػخقي ػػػػيفق  ػػػػب،قعاػػػػنررعرقاماييػػػػخقيررانرػػػػمقعيازع ػػػػرناقبق

شم بيخقبي فقنتػلقخطػا قاديػداقر لػرقرخ ميػخقبقينب يػخأققا ػاقي رػفقعذيديبيبايخقعي
 مػػدقر لػػرقرػػفقل لػػخقد ػػبدقدرػػ قعلاػػن  ؿاق لقؿقعي ظػػاـقعيايااػػفقعيازع ػػرناق ذقبقاشػػ

علاػػػن  ؿدقريديبيبايػػػخقعيتػػػر قق–ر ػػػجقظػػػؿقياػػػنلررقاػػػفق دػػػسقعذيديبيبايػػػخقرػػػاقم ػػػؿق
يبيبايػػػخقعينػػػفقعخنطدن ػػػاقبعيرمر ػػػخقدرػػػ قتػػػدقنم يػػػرقي ػػػبعرنقدػػػدنوأقباػػػفق داػػػ اقعذيد

قظـقعيتا ـاقي فق ردعققدي فقاديدأعيتر القعرا رابيخقينانمرر اقمدقعي ا

ق

 ن التعددية السياسية.احضأشعبوية في رابعا: ال

اريػػخقيرتر ػػالقعراػػ رابيخقينػػ  ضقدرػػ قعيشػػارعقق9199 ا ػػلقرتػػدعيقع نػػب رق
باػػػفقع م ااػػػالقرػػػفقخػػػ ؿقعاػػػنلرارقايااػػػفقامػػػاؿقاػػػفقعيرخيػػػاؿقعلانرػػػادفقعيػػػدي فق

د ػػػػػبدقرػػػػػفقعيرراراػػػػػالقعيريميػػػػػخقبعيشػػػػػم بيخقير ظػػػػػاـقعيتػػػػػا ـقدرػػػػػ قعيػػػػػبدفقبقعيل ااػػػػػخق
عياياايخأق فقاشؿقعيرشربعقعينتديلفقعيذنقبددق جقعي ظاـقعيازع ػرييفقشػ ؿقربمػبداق
خيػػػ اقيرررعشػػػ خقبعيرزعيػػػد،قعيايااػػػيخق ػػػيفقرخنرػػػؼقعيدػػػادريفقاػػػفقعيت ػػػؿقعيايااػػػفق مػػػدق

أقافقعيبمػلقعيػذنقعنا ػلق مػضق9191ايدرنقق02دانبرققعمرعرقعينمدديخقعيتز يخقاف
تػػػبؿق ػػػرعر قعمنيػػػاديخقبعانراديػػػخققعذتػػػزع قعياديػػػد،ق يػػػ ق  ػػػاققعاػػػنرعنيايالقايااػػػيخ

ايااػيخققير ػفقبيػػد اق ايتديلػخاقدررػػلقعيتر ػالقعراػ رابيخقدرػػ قعلاػنلرارقاػػفقبق
ػػػدقتػػػز قا  ػػػخقعينتريػػػرقعيػػػبط فدقا ػػػازقعياػػػرطخ وق دػػػسقعيخطػػػا قعيشػػػم بنقعيػػػذنقرر 

رػػػػمق مػػػداقق ػػػػبعقرػػػفقعذخػػػػ ؽقبعيػػػديفقدرػػػػ قاػػػػذعق ل لػػػيفقاػػػػ خقرػػػفقعيمرػػػػراقبي ػػػفقق
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عيخطا أقاي بفقعيشارعقافقريدقرفقاين فق طري خقرامؿقخطا قعيشم بيخاقبعيا  ػخق
عراػػ ريخقيل  ػػػاذق ا ػػػلققعذامػػػؿقرػػػفق ػػػيفقعياريػػػماقخايػػػخقبقرفق شػػػاط اققعياػػػرنق

قأقق1رفقعيظربؼقعيدبييخقخايخيرندق ي قا بعلقعيا مي القبعيلرا ي الاقرنةذياق

اػػػفق طػػػارقاػػػ رابيخقاريػػػخقير شػػػاطقاػػػفقعيمرػػػفقبقيرتر ػػػخقعرق9191رػػػ  قداػػػنبرق
قق-تػػػزع ق اػػػ ريخاقدرميػػػخقبقا بيػػػخعيػػػذنقيػػػـقي ػػػفقير ػػػمقآ ػػػذعؾقنااػػػيسقرق-عي ػػػا بفق

 خطا  ػػػاقعذخ مػػػفاقعي امػػػدقيراػػػاؿقعياػػػرطخقبعي ظػػػاـاقعاػػػنطادلقرفقنتيػػػدقرغر يػػػخقبق
اقلـقرغر يخقعير اددقعي يا يخقاػفق9112خقافقع نخا القابعفقعيراايسقعل نخا يخقعي ردي

قأقق9119نشريميالقديار رق

يرم ػؼقعيػذنقق فق يةاققعيراارقعل نخا فقلقير فقرفقي ػبفقرداػرعقبتيػدعقبراااػيا
ر ذقنرؾقعيررترخأقيا قرفقيرندقناا ي اقعي تلػفق يػ قدرػؽقعيخطػا ققدخرلقايجقعي  دق

عينيػػارقعراػػ رابنقاػػفقعيازع ػػرأقلقيم ػػفقنااػػسقدري ػػاقبعذيديبيبايػػخقعينػػفققبعي ر ػػار 
اذعق ا  اق ةضقعيطرؼقدفقعيم ؼقعير ن قرفقطرؼقعي ظاـاقاػذيؾقعيم ػؼقاػبق تػد ق

 ػػافقعي ظػػاـقيػػـقن ػػفقيديػػجقعي يػػخققبعمػػتايػػدالقعيػػ ظـقعيشػػربييخق ت ػػـقنمريد ػػاأق ػػالق
بعررعد،قيرنخرػػػفقدػػػفقعياػػػرطخق راػػػردقعمػػػرعرنقيرنمدديػػػخقعيتز يػػػخقاػػػفقعيداػػػنبراقا ػػػدق ػػػافق

قق–ربقدرػػػ قعذمػػػؿقذيػػػؾقرػػػاقيمن ػػػدنقاػػػزققاػػػاـقباادػػػؿقرػػػفقعي ظػػػاـقق–يمن ػػػدق ر ػػػجقاػػػي ـب
اياػػػػػػػنررق شػػػػػػػرديخقاديػػػػػػػد،ق ب يخدعيشػػػػػػػرديخقين دػػػػػػػ ق اينمدديػػػػػػػخقباػػػػػػػينت ـقاي ػػػػػػػاقبق ا

نخدػػؼقدريػػجقعيمػػةبطالقعينػػفقنراراػػ اقدريػػجقعير ظرػػالقعيدبييػػخقبعيةػػر قعل نخا يػػخوق
 يػدخقدارػػخاقبي ػفقعياػػ عؿقاػبقق يػػؼقرد قنبميػؼقعيراػػارقعل نخػا فق يػػ ق  نػاأقاػػذعق

قعيتاـقعي ا ؿقرفقعيم ؼ؟ق
                                                           

1
لضن  صىذغمد صإلؿالٍجٗٝد فٜ صىجؼصئغ ّلجٍٖج فٜ ؿغٝد ٗػْي، دٞث ٝؼس غ صىؼَو صىسشغٝ ٜ صىظٛ قجصٓ ٍذوو٘   

دغموود صىَجسَووغ صالؿووالٍٜ ٗ صىسووٜ ّذْووجح) ػػووٌٞ فووغع صالسوو٘صُ صىَـوويَُ٘ فووٜ صىجؼصئووغ صىَؼغٗفوود لجؿووٌ دَووجؽ: 

يىٚ دغمد ٍجسَغ صىـيٌ(.  ًض ٍْلآ  ػٍَ٘ٞود ػقوب صىَووجصقد ػيوٚ صىَٞاوجق  1996 ٞغ  تـَٞسٖج لؼض صؿس٘ع 

 ، مهٗه  تذغك ىٖظص صىسٞجع. 1976صىٍْٜ٘ ؿْد 
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رفقخطػػا قعيا  ػػخقعراػػ ريخقيل  ػػاذاقبعيررن ػػزعلقعذيػػديبيباياقيرشػػربد اقق من ػػد
ا م ػػاقعيينػػب فقعيةيػػرقما ػػؿققيرنت ػػؽاقاػػبعققنػػـقبمػػؼقعيايااػػفقتاررػػخقيرم ػػؼق اػػ  قط

عيراارقعل نخا فقربقيـقينـقذيػؾأق فقعيا  ػخقعراػ ريخقيل  ػاذقاػفقاػفقعيبعمػمق اػخخق
رندي خقارديخقيا  خقعينتريرقعيبط فقدرػ قتػدقنم يػرقي ػبعرنقدػدنأقرلررػاقرفقعينػاري ق

ر،قعينتريػػراق ػػافقاػػفقيػػؼقعيا ػػاحقعيرعدي ػػايفقاػػفقتػػز قعيشػػم ققدشػػيخقع طػػ ؽقلػػبق
ق افقعيناري قريماقرمقعيتز قعذ لرقرعدي اييخقدشيخقعمرعرقعينمدديخقعيتز يخأق

عدنردلقعيا  خقعرا ريخقيل  اذاقر ذقاػ بعلقعياػريخاقدرػ قعيخطػا قعلخ مػفقق
اػػػفقعيرانرػػػمقربلاقلػػػـقلت ػػػاقعي  ػػػدقعذخ مػػػفقيراػػػاؿقعي ظػػػاـقبعياػػػرطخأق ا ػػػلقنػػػن ر ـق

بمػػػػبعقعيداػػػادقير ػػػاارن ـققرػػػػفقزعبيػػػخقرخ ميػػػخقدي يػػػػخأق داػػػادقعذخػػػ ؽاقبعاػػػنةرلقر
قعيداػادقاػفق ظػرقعيا  ػخاق ػافق اػ  قع نمػادقعيراػ بييفقدػفقرخػ ؽقعيػديفقعراػػ رفا

يػػػذيؾاقاا ػػػجقلق ػػػدقرػػػفق مارػػػخقعيدبيػػػخقعراػػػ ريخقي ػػػفق  مػػػفقدرػػػ قرظػػػاارقعيداػػػادقبق
منيػادنقاػفقأقعيد ػرقبعي طايػخققبعينخرػؼقعل1بعل ت ؿقعذخ مفقاػفقعيرانرػمقبعيدبيػخ

يػيسقن اممػالقعلاػنرعنيايخقظرقعرا رابييفاقعا ا  اقابقددـق زعاػخقعيراػ بييفاقبق 
عين ربيػػخقاقربقلقغيػػا قايػػؿق ػػيفقعياػػرطالاقبدػػدـقعاػػن  ييخقعي مػػاقأقلرػػخقنيػػبرق
يررانرمقافقخطا قعيتر القعرا رابيخاقدر قر جق خػب،قبقرخػبعلقيارم ػـقعريرػافق

 دسقعينيبرقعيذنقنربأقيجقعذيديبيبايػخقعيشػم بيخاقي ػفقرػمقق اهللقبعيديفقعيبعتدأأأ  ج
نااياػػجقاػػفقعيرخيػػاؿقعلانرػػادفق يػػبرقرػػفقعيرامػػفقعيػػدي فقعذاػػطبرن''قيررانرػػمق
عراػػػ رفق''أقن ػػػبؿقعيا  ػػػخقعراػػػ ريخقيل  ػػػاذاق ا ػػػجقي دػػػفقعفقيمػػػبضقراػػػاؿقا  ػػػخق

علانراديػخاقذفقعينتريرقعيبط فق رااي اقي فقنماي ققاريػمقعيرشػ  لقعلمنيػاديخقبق
                                                           

1
طد فوٜ ٝؼ٘ص ٍلغٗع صىضٗىود صإلؿوالٍٞد يىوٚ ؿوْ٘ص  صىاَجّْٞوج ، دٞوث قجٍوس صىذغمود صإلؿوالٍجٗٝد آّوظصك، صىْجكو 

 صىججٍؼج ، لً٘غ ٍٞاجق صىضٗىد صإلؿالٍٞد. نّظغ يىٚ:

Boukra Liess, OP, Cit 
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رشػػربد اقراػػنردقرػػفقعراػػ ـاقبعراػػ ـقاػػبقعيتػػؿقي ػػؿقعيرشػػ  لقعينػػفقنمػػا فقر  ػػاق
''عيرانرمػػالقعيمررا يػػخق''أقي ػػفقراػػاؿقعي ظػػاـقلقيريػػدبفقيشػػرعقعهللقرفقياػػدقر ا ػػجقاػػفق
عيرانرمقعرا رفقعيذنق''قراادنجقعيمررا يػخقبعيتدعلػخق''اقبرػاقبمػؼقعيراػارقعل نخػا فق

ر ق''قرمادعن ـقيرشريمخقبعرا ـق''أقافقظؿقاػذنقعيظػربؼاقييػ  قعيا ػادق لقدييؿقد
ارضقديفقدر قاريمقعيراػرريفاقبقعيا ػادقبتػدنق ديػؿق ػافقيمػرفقيشػريمخقعهللق ػافق

قنط ؽاقبرفقيانميدقعيرارربف''قراداـقعيةا رق''أقق

عتناأقاذعقعيخطا قعذيديبيبافقعياياافق يػ قردبعلقييػيا نجقبنرريػرنأقاػفقظػؿق
يػػػػخقعيد ػػػػرقبعي طايػػػػخقب ػػػػدر،قعياػػػػرمقعذاااػػػػيخاقباػػػػدق''عيازع ػػػػرنق''ق داػػػػجقبتيػػػػدعقررػػػػاـقتا

يػػػمب خقعيتيػػػا،قعييبريػػػخقعينػػػفقناػػػ  قاي ػػػاقع  يػػػارقعلمنيػػػادقبقنط يػػػؽقشػػػربطقعي  ػػػؾق
عيػػدبيفقيرنيػػتي قعي ي رػػفأقي ػػفقخطػػا قعيا  ػػخقعراػػ ريخقيل  ػػاذقردػػادقي ػػـقعذرػػؿاق

اػػػفقعيشػػػبعرعأققي ػػػفقيػػػربعلقعياراديػػػخقرػػػفقخػػػ ؿقعيخطػػػ قعي اريػػػخقاػػػفقعيراػػػااداقبعي
رابعؽقعيرترػخق''قعينػفقن ػاعقاي ػاقعياػرمقعيةذع يػخق الرػافقرخييػخقاػدعقريماقرفقخ ؿ''

أقق   ػػاق دػػسقعيرراراػػالقعيشػػم بيخقي ظػػاـقعيتػػز قعيبعتػػدق1ر ار ػػخقرػػمقعذاػػبعؽقعيماديػػخ
قيػػبزعقرػػبعدقعاػػن   يخقراػػنبرد،عيازع ػػرييفقاػػفقريػػا مقلقن ػػن اقبققعيػػذنق ػػافقيبظػػؼ

ييػبرنقدرػ قر ػجقاػفقعيرانرػماقبقق le politique  يؼقرامارااأأأبقي دفقعيايااػفق
ق نرخقرناا اخأق

                                                           
1
صّلوه  صىج ٖوود صإلؿووالٍٞد ى ّقووجط كوو ند ٗصؿووؼد ٍووِ صىَوويٞج  ٗ صىَـووجأض دوو٘ه صىَووضُ، مجّووس تـووسؼَو ىيسؼ  وود  

لهؿو٘صق صىغدَود، ت وجع فٖٞوج  ص ٝضٗى٘أٞد ّٗلغ صىْظجً صىجضٝض. ثوٌ لؼوضٕج قجٍوس لً٘وغ كو ند ٍوِ ص ؿو٘صق ؿوَٞس

صىـيغ لهثَجُ عسٞود. ٍنْس ٕظٓ صىََجعؿج  صىج ٖود صإلؿوالٍٞد ٍوِ دلوض صٟالف ٍوِ ص ت وجع فوٜ  وغف ٗأٞوؼ.  

 لشو٘م صىًَ٘٘ع نّظغ يىٚ : 

Mohammed Madani, villes algérienne: entre panne de projet et urbanisme de fait, 

In: NAQD, N°16, 2001, pp 11- 25.  
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اػفق ت ػـقنمريد ػاقغيػرقما رػخقيرنت ػؽاقي ػفقعاػنمراي اق رػبردقابق1اذنقافقعيينب ياق
عياػرطخاقيامػؿقتارري ػاققق-ربقيربيػبؿق يػ ق-اياافقبريديبيبايخقيشرد خقعي  اققاػفق

غيرقبدفقيرراراخقعيم ؼقذاؿقناايداااقذ  ػـقغيػرقبعدػبفققربردابديفقدفقبدفق
 ا  ػػػاقينب يػػػاأق ػػػؿقي تلػػػبفقدع رػػػاقدػػػفق ػػػ شقاػػػدعققينميي ػػػجق مػػػدبقيريػػػدقرفقير ػػػمق ػػػاي ب،ق

اقيم ػرق  ػب،ق2ناايدقرشربد ـ أقعيم ؼقعيذنقداشػنجقعيازع ػرقر ػذقعلاػن  ؿق يػ قعييػـب
قعيارطخقبردبعنجأقدفقممؼقرانب قعي  اققعيدبينفقرفقتييقراااخقعييرععقدر ق

ق

ق

ق

ق

ق

                                                           
1
، ابٝدٝ٘ى٘جٞو ٗ اىٞت٘بٞو  ٍقدٍ  اٜ  ٘ ٞ٘ى٘جٞو اىَعراة ّس ْٚ ْٕج تؼغٝي مجعه ٍجّٖجٌٝ ىيٞ٘ت٘لٞج، فٜ مسجلٔ:  

. ٝق٘ه ٍْٖجٌٝ : رر تنُ٘ صىذجىد صىظْٕٞد ٝس٘لٞد دَْٞج 1980تغأَد، ٍذَض عأج صىضٝغْٜٝ، كغمد صىَنس ج  صىن٘ٝسٞد، 

غ دجىد ص ٍغ صى٘صقغ صىظٛ تذضر فٞٔ. ٗ ٝسٌخ ٕظص صىسْجفغ صصئَج فٜ مُ٘ ٕظٓ صىذجىد صىظْٕٞد، فٜ صىش غة تسؼجعى ٍ

ٗ صىونغ ٗ صىََجعؿود، ٍس٘أٖود ّذو٘ نكوٞجء  ٞوغ ٍ٘أو٘صة فوٜ صىً٘وغ صى٘صقؼٜ....يّْوج ؿوَْْخ صىووود صىٞس٘لٞوج ىسيول 

ىوٚ ؿوي٘ك، يىوٚ تذطوٌٞ ّظوجً ص كوٞجء صىـوجئض صىس٘أٖج  صىَسـجٍٞد ػيٚ صالٍوغ صى٘صقوغ، ٗ صىسوٜ تَٞوو دوِٞ تسذو٘ه ي

 . 347دْٞظصك تذطَٞج ميٞج نٗ أؼئٞج...رر، م 
2
صّقـٌ صىغنٛ صىؼوجً فوٜ صىجؼصئوغ يىوٚ ٍـوجّض ٗ ٍؼوجعى ى٘قوي صىَـوجع صالّسشوجلٜ. ٗ دسوٚ ٍوج ٝـوَٚ فوٜ ٗؿوجئو  

قغصع صىجٞق ل٘قوي لًىغوجء صإلػالً لج دؼص  صىضَٝقغصٍٞد فـجّضص ٍاال دؼ  صىسجَغ ٍِ نأو صىاقجفد ٗصىضَٝقغصٍٞد 

ّسووجئج صالّسشجلووج ، فووٜ دووِٞ ٗ قوووس كشوووٞج  نمجصَٝٞوود ٗ فنغٝوود ًووض صىقووغصع. فووٜ ٕووظص صىـووٞجق نٌٝووج  ٖووغ  

ىوجد ٖج ػجىٌ صالأسَوجع صىـٞجؿوٜ صىجؼصئوغٛ ىٖو٘صعٛ   la régression fécondeنٍغٗدد رر صىسغصأغ صىشوب 

ىسٜ صػٜ فٖٞج صىجٞق يىٚ ػضً ت٘قٞي صىَـجع صالّسشجلٜ  ُ ػضٛ. يط صّٔ قجً لنسجلد ؿيـيد ٍِ صىَقجال  صىوذوٞد ص

ت٘لٜ صإلؿالٍجٗٛ ؿٞسشظٓ طعٝؼد ىسهأٞج صىؼْي ٗ صىضػ٘ة يىوٚ صىجٖوجص. ٗ صػسقوض ىٖو٘صعٛ ػوضٛ، لوهُ ٘صىَلغٗع صىٞ

 تغك صىج ٖد صإلؿالٍٞد ى ّقجط تَجعؽ صىـويطد ؿوٞىصٛ يىوٚ  رر صدسغصقٖوج ؿٞجؿوٞج رر فوٜ نػوِٞ صىجؼصئوغِٝٞ،  ّٖوج ال

ت٘لٜ  ٞغ قجلوو ىيسجـوٞض. ٗ عنٙ نّٖوج صىوغهود صى٘دٞوضة ٘تَسيل لغّجٍجج ؿٞجؿٞج ٗ ال صقسوجصٝج ٍج ػضص صىَلغٗع صىٞ

 ىنٜ تْنلي دقٞقد صإلؿالً صىـٞجؿٜ.  لشو٘م ٕظص صىًَ٘٘ع نّظغ يىٚ: 

Lahouari Addi,  retour sur la régression féconde, In: Elwatan, 4 Aout 2013  
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 خالصة. 

تابي ػػػػاقاػػػػفقاػػػػذعقعيديػػػػؿقعي يػػػػيرق اػػػػ ياقرفق نبمػػػػؼقد ػػػػدقرتطػػػػخقناريخيػػػػخق ػػػػافق
يدنػػػرضقرفقن ػػػبفقعير  ػػػخقعذاااػػػيخقي شػػػبققمبعدػػػدقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقعيازع ػػػرنق ادن ػػػارق
راريخقعري تالقعينفقنـقعط م اقد  قرزرخقر نيػؼقعيلرا ي ػالأقيػـقن ػفقعيازع ػرق

يذنقعاناتنجقاػذنقعيرباػخقعياديػد،قرػفقعيدر رطػخاق ػؿقدراػلق رػدعفقرخػر،قعي ردقعيبتيدقع
 دػػسقعينار ػػخقدرػػ قغػػرعرق رػػدعفقربرب ػػاقعيشػػرميخأقعياػػ عؿقعيػػذنقيطػػرحقا ػػاقاػػبقيرػػػاذعق
 اتلق ردعفقربر اقعيشرميخق ا ياقاػفقعينمارػؿقرػمقنار ػخقعل ن ػاؿقعيػدير رعطفق  اػاحاق

؟قلق ػػػددفقر ػػػجق ارر ػػػافقعخنػػػزعؿقاػػػفقتػػػيفقع زي ػػػلقعيمرريػػػخقاػػػفقعيازع ػػػرق تػػػبقعيم ػػػؼ
عراا ػػخقدػػفقاػػذعقعياػػ عؿقاػػفقدارػػؿقربقدػػارريفأقي ػػفقعذ يػػدقرفقعياػػياؽقعيػػذنقتػػدللق
ايػػجقدرريػػخقعر ن ػػاؿقيػػـقي ػػفق داػػجقا ػػاقبا ايػػؾاقبلقي ػػادقيارم رػػاق لق مػػضقعيخطػػبطق
عيمريمخقافقعي ربذأقعلمنيادنقعياػا دأقعلمنيػادقعيايااػفقي ػ قعيناػر نيفقيػـقي ػفق

دعاقب ػػذيؾقدراػػخقعيناػػرطقأقعينرػػل لقعلانراديػػخقريمػػاق ا ػػلقرخنردػػخأقعلمنيػػادقبعتػػ
عياياافقينار خقازع رقعلان  ؿق افقي بدق يػ ق  نػاأقشػ ؿقاديػدقرػفقعيم ػؼاق مػدراق

  افقر نيرعقدر قد ؼقعي ظاـقعياياافقعيررن زقدر قعينارطقعيريمفأقق

ق
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عي الب ادٌؼم  الَز

 .ذنيــــــــــــامل خمعــــــــواشكالُتاملج
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 عناصز الفصل الزابع

 جمهُذ 

عي  أوال: الب ادٌؼم الَز

ع  -1  مفهىم الَز

ع النفطي -2  الَز

 النذرة - أ

 امللكُت الذولخُت   - ب

عي -3  الاقخصاد الَز

عُت -4  الذولت الَز

عيزانُا:   في نقذ الب ادٌؼم الَز

 محمذ حشماوي أطزوحت  -1

 الخحلُل الارجباطي - أ

 إهمال العامل الطُاس   - ب

 الشزعُت الطُاضُت - ث

 املعارطت الطُاضُتطعف  - ر

 الخحىل الذًمقزاطي - ج

 فخُحت طالحُذ أطزوحت  -2

 نقذ و حعقُبزالثا: 

 حعقُب على محمذ حشماوي  -1

 فخُحت طالحُذ  -2

 الاقخصاد الجشائزي: املؤشزاث و الخصائصرابعا: 

 : مزحلت الخأمُماث الكب ي 1972-1962ولى: املزحلت ألا  -1

 : مزحلت الطفزة النفطُت1986-1373املزحلت الثانُت   -2

 : مزحلت ألاسمت. 2000 -1986املزحلت الثالثت  -3

 : الطفزة النفطُت الثانُت2000املزحلت الزاٌعت : بعذ ضنت  -4

شالصت. 
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 تمييد

 يػػػ قغايػػػخقعياػػػ مي يالقرػػػفقعي ػػػرفقعيرامػػػفقاير ػػػلقعذطربتػػػالقعيل اابيػػػخققققققق
ينتػػػػػبللقعيايااػػػػػيخقاػػػػػفقدبؿق ػػػػػاديرفقعير ػػػػػنـق درعاػػػػػخقعبيخقدرػػػػػ قعيت ػػػػػؿقعذبعيايااػػػػػ
قعيرانرػمقعيرػد فقغا  ػاقاػفقعي  اشػالقعيا ب د عيمايـقعيلاييقاا  اوأقتي رػاق ػافقرد ػـب

 ػجق ػػافقرػػفقاير رعطفقب  ػػاققدبيػخقعي ػػا بفاقايايااػيخقبعل ن ػػاؿقعيػدعير نرػخق ػػاينتبللقع
عيرم ػبؿقرفقي نيػػرقعانرػػاـقعي ػػرعديةـقعيريمػػفق ا ػػازنقعيردػػاايرفقعيرنمػػددقدرػػ قرتابيػػخق

خقعينتديليػخقعينػفقاشؿقعينار خقعين ربيػبقعيشربييخقعلان دعديخاققندايرقررن زعلقعذ ظرخ
قعين ميخقيدبؿقعيرر زأقرطر لقآ ذعؾاقبددـقعي در،قدر قاؾقعلرن اطقبق

ي ػػذنقعذاػػ ا اقيػػـقي تػػظقرنقعانرػػاـقير ػػرعديةـقعيريمػػفقق ربمػػبدخقعيرانرػػمققققق
عيريميػػػػخقربقنرػػػػؾقعينػػػػفقعانرػػػػلقاػػػػفقعيدرعاػػػػالقعينػػػػفقعانرػػػػلق ايدبيػػػػخقعيرػػػػد فاقاػػػػبعقق

 المنيادقعيريمفأقربمبعقعيرانرمقعيرػد فق ػافقغا  ػاقريػ قدػفقعي ظريػخقعيايااػيخق
ربمػػػػػبداقير  ػػػػػاشقتػػػػػبؿقماػػػػػ رقعيشػػػػػرمفاقب اينػػػػػايفقيػػػػػـقي ػػػػػفق يػػػػػ قغايػػػػػخقع  يػػػػػارقعير

قدبيخقعي ا بفأقعيدير رعطيخقبق

افقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػبقردع،قعيدر رطػػخقعذاااػػيخقبرتػػبرقعيلا ي ػػقاػػفقعيديػػؿقرري ػػا
قر ػػجق ػػافقيبرػػاقب ػػرفقعياػػادسقدشػػرق يػػ قيبر ػػاقاػػذعاقنار ػػخقعيتدعلػػخقعذبرب يػػخققر ػػذقعي
اانقعلانرادفقاػفقاػذنقعيرانرمػالأقرػفقا ػاقييػ  قعيرقراقررعدااقيرن ريخقعلمنياديخقبق

 ظرػػػػػخقلاػػػػػنررعرقعذ ارر ػػػػػافق مارػػػػػخقااػػػػػرقرمراػػػػػفق ػػػػػيفقعي ػػػػػرعديةـقعيريمػػػػػفقعيرداػػػػػرق
عيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقدبؿقعيا ػػب أقاااػػنررعرققنشػػ ؿدػػدـققعيايااػػيخقعيشػػربييخققب ػػيف

بفقاي ػػاقعيشػربييخقبعلاػن دعدقررعداػػاقيمػدـقنت ػػؽقعيرانرػمقعيرػد فقاػػفقعيررترػخقعينػػفقي ػ
قاذعقعذخيرقراابياقلان  ييخقعلمنيادنقدفقعياياافأق
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عي قأأوال: الب ادٌؼم الَز

عيرانرػػمققعيريمػفقير ػفقرفقي ػػبفقرػدخ قينداػيرقدػدـقنت ػؽق1 من ػرقرفقعي ػرعديةـق
اشػػػػؿقنار ػػػػخقعينتػػػػدييقعلمنيػػػػادنقبقعلاػػػػن دعدققعيرػػػػد فقرػػػػفقخػػػػ ؿقندايرا اػػػػنررعر

علاػػن دعدقرلررػػاقذا ػػلق ييػػجقاػػ  فق ػػيفقعيريػػمقبققسقر ػػطقري ػػا ي فبعلانرػػادفأق  ػػجقيػػي
 مػػضقعذطربتػػالقاػػفقاػػذعقعي ػػرعديةـاق ػػؿق   ػػاقر ػػذقعي دعيػػخق   ػػدقدرػػ قدػػدـقباػػبدقرنق

ي ػػفق تػػفقفقناريخيػػاأقبقعلاػػن دعدق ظػػاارنيفقر ديػػرنيفقعيريػػمقبقد مػػخقاػػ  يخقتنريػػخق ػػي
 قا ػػر،ق  طرػػؽقرػػفقارمػػيخاقر رػػاقنا ػػدلقعي ليػػرقرػػفقعيدرعاػػالقرػػفقنت   ػػااقما رػػخقدرػػ

عيةازيػػػخقيػػػد قر ظرػػػخقعاػػػن دعديخقاػػػاددااقدرػػػ قاػػػيخقاػػػفقرفقباػػػر،قعيريػػػبعقعي دطيػػػخقبقراا
يخ ػػؽقعيرانرػػمقعيرػػد فأقرنقر  ػػاقايااػػفقي اػػنررعرقاػػفقعياػػرطخاقبققعاػػنمراي اق رػػبرد

  ػػرق باػػبدقر ظرػػخقعاػػن دعديخقاػػا  خقناريخيػػاقدػػفقباػػبدقعيريػػماقربقر  ػػاق  ػػرق ػػافقعيريػػمق
نت ؽقاي اق مدقدبيخقعي ا بفأقاػذعقعرمػرعرقيم ػفقارػاقيم يػجقادقافقررترخقناريخيخقيـقنبصق

قخقعلان دعدق ؿقابقرتدقررن زعنجأ افقعيريمقييسقابقخردي

يرن زقعي رعديةـقعيريمفقدر قراربدخقرفقعيرداايـقعينفقن نرفق ي قت ػبؿقرمرايػخق
قعيايااػػػػيخاق رنقر ػػػػجقرخنردػػػػخ:قعلمنيػػػػادقعيايااػػػػفاقدرػػػػـقعلانرػػػػاعقعيايااػػػػفقبعيمرػػػػـب

قعيرانرػػػػمقديةـقدػػػػا رقيرنخييػػػػالاقبق ػػػػرع اػػػػبقرػػػػاقينبعاػػػػؽقرػػػػمقاػػػػيربر،قنطػػػػبرقرد ػػػػـب
عيرػػد فأقي ػػدقرشػػر اقاػػا  اق ػػافق''قاػػذبرقعيرانرػػمقعيرػػد فق''ق ا ػػلقرةرباػػخقاػػفقعيت ػػؿق

                                                           
1
، فوٜ Thomas kuhnيىوٚ فٞيـو٘ف صىَؼغفود ص ٍغٝنوٜ تٍ٘وجؽ موِٕ٘   paradigmeصى وغصصٝغٌ  ٝؼ٘ص ٍوًٖ٘  

. دٞث ٝقضً فٞٔ تو٘عٓ ىسط٘ع صىؼيً٘. ٝوغٙ موِٕ٘ 1970مسجلٔ صىلٖٞغ رر لْٞد صىا٘عص  صىؼيَٞد رر ىظٛ هضع ؿْد  

د صىؼيٚ صىسـجوال . ئّ لهُ ىنو أَجػد ػيَٞد لغصصٝغٌ سجم لٖج، ٝغكضٕج ٗٝـجػضٕج ػيٚ توـٞغ صىظ٘صٕغ ٗصإلأجل

ىٞؾ ّظغٝد، لو قض ٝنُ٘ ٍج٘ػد ٍِ صىْظغٝج  صىَسغصلطد ٍوجَٕٞٞج، ىسلنو َّ٘طأج توـٞغٝج، ىٞؾ ىظوجٕغة ٗصدوضة 

 فذـب ٗىنِ ىسوـٞغ لْٞد مجٍيد ٍِ صىظ٘صٕغ . نّظغ نىٚ: 

   . 

KUHN, T.-S. La structure des révolutions scientifiques. .(1972) Paris. 

CF, Guy Rumelhard, PROBLÉMATISATION ET CONCEPT DE PARADIGME 

APPROCHE ÉPISTÉMOLOGIQUE 

PSYCHOLOGIQUE, SOCIOLOGIQUE, ASTERN° 40. 2005 
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نيػػاديخاقيم ػػلقاي ػػاقعلمنيػػادناق ػػؿق فقعيتدعلػػخق ررن ػػاق ا ػػلق  ػػاققناريخيػػاق  ادػػد،قعم
يخيػػاقتااػػراأقاػػذنقاػػفقعير ػػررعلقعذاااػػيخقعيرراػػراييخقعييػػ اديخقدبرعقنارقعي برابعزيػػخقبق

قعينفقيرن زقدري اقناايا اقرش اييخقعيرانرمقعيرد فقتبؿقردردعلقعي رعديةـقعيريمفأق

اػػػػػ تابؿقرفق  ػػػػػامشقاػػػػػفقرػػػػػايرفقعيردػػػػػردعلقعذر مػػػػػخقعذاااػػػػػيخققي ػػػػػذعقعي ػػػػػرعديةـاق
 ػػػارقرػػػد قيػػػ  خقعذرمػػػيخقي اػػػنمرضق مػػػدقذيػػػؾقراػػػـقعل ن ػػػادعلقعيربا ػػػخقيػػػجقلخن

عينػػفقن طرػػؽقر  ػػاقاػػذنقعل ن ػػادعلاقي يػػؿقارػػاقريػػخقبعير  ايػػخقعينػػفقيرن ػػزقدري ػػاقبقعي ظ
 مػػػدق يػػػ قتػػػدبدنقعيرمرايػػػخقاػػػفقنداػػػيرقظػػػاار،قدػػػدـقنت ػػػؽقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػفقدبؿق

قعيا ب قدارخاقبعيازع رقخايخأق
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 ثانيا: مفردات البراديغم الريعي: 

 . la renteمفيوم الريع:  -1

ايـقعيرشػػ رخقعذاااػػيخقعينػػفقعشػػن لقر  ػػاق ػػامفقعيردػػاقعيردػػرد،عيريػػمقققرد ػػـبمن ػػرقي
 نرػفق يػ قت ػؿقاػفقردػرد،قن''قla rente عيريػمق''ققاػافاػفقعيبعمػماقير ػرعديةـقعيريمػفأقبق

يمػػػػبدقنػػػػاري قظ براػػػػاق يػػػػ قااػػػػرقعيتدعلػػػػخقعذبيػػػػ قاػػػػفق نا ػػػػالقعلمنيػػػػادقعيايااػػػػفقبق
 DAVIDديديػػػػػدقري ػػػػػاردبقعر اريػػػػػزأقي ػػػػػفقيمن ػػػػػرقعلاػػػػػ نر دييفقبقعلمنيػػػػػادييفق
RICARDOراػػـقرػػفقمػػدـقنترػػي قدمي ػػاقي ػػذنقعيردػػرد،اقي ػػذعقي ػػاؿقد  ػػاقر  ػػاقردػػرد،ققق

قأق une catégorie ricardienneري ارديخق

 la renteعيريمقعيبتيدقعيذنقدػرؼقاػفقااػرقعيتدعلػخقعذبيػ قاػبقعيريػمقعيم ػارنق
foncière عذرعمػػفقعيزرعديػػخقدرػػ قيشػػيرق يػػ قنرػػؾقعيما ػػدعلقعينػػفقنػػدرااقرر يػػخقاقبق

ي ػػذعق ا ػػلقعيريػػبعقاػػزققرػػفقعذر ػػاحقدرػػ قراػػنةري اأقبققريػػتا  ااقرػػفقخػػ ؿقعمنطػػاع
عيم اريخقي ربفقطبيرخقراػاسقعي ظػاـقعلانرػادفقعلمطػادفققعيػذنقاػادقاػفقربر ػاق يػ ق
غايخقظ برقعي ظػاـقعلمنيػادنقعيرراػرايفأقرػفقا ػاقدػرؼقري ػاردبقعيريػمق ا ػجق''قذيػؾق

ق''1مقير ؾقعذرعمفقعيزرعديخقر ا ؿقعيتيبؿقدر قت بؽقعانة ي اقعيراؿقعيذنقيدا

 ػؿقرػفققلقرػفقعذرضقعيزرعديػخقر اشػر،اعيزرعدفقبقق ذعاقعيريمقلقينالقرفقعل ناأ
رر ين اقرفقم ؿقا خقعانراديخقمريرخقي بفقعذرعمفقعيزرعديخق ادر،ققافقظرؼقاباػيبق
عمنيػػػادنقبديرةرعاػػػفقنريػػػزنقعي ػػػدر،أقير ػػػفقنتديػػػدقعي ػػػدر،قع ط مػػػاقرػػػفقتاػػػـقعذرعمػػػفق
عيزرعديػػػخقعيرنػػػبار،ققاػػػفقانػػػر،قرػػػاق اي اػػػ خقيمػػػددقعياػػػ افقعيرتنػػػاايفق يػػػ قاػػػذنقعذرضق

 ادن ػارقعيزرعدػخقعيريػدرقعيبتيػدقردػاد،قعل نػاأقعيرػادنقر ناأقراقي دي ـقرفقغػذعقاق

                                                           
1
Goumeziane Smail, le pouvoir des rentiers, Ed Paris – méditerranée, 2003, p 37 
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عيي ادخأق رراقزعدقدددقعياػ افقفقافقظؿقغيا قعيناار،قعيخارايخقبقيررانرمقعلمطاد
 ررػػػاقزعدقعيطرػػػ قدرػػػ قعير ناػػػالقعيزرعديػػػخ؛قاػػػفقتػػػيفقرفقتاػػػـقعذرعمػػػفقعييػػػايتخق

فقغيػػػػرقيرزرعدػػػػخقغيػػػػرقما ػػػػؿقي رنػػػػدعدققد اػػػػ  قرتدبديػػػػخقآييػػػػالقعانيػػػػ حقعذرعمػػػػ
نزعيدقدددقعيا افق شػ ؿقرناػارعأقبرػفقا ػاقيػن رصقدػددقرػ ؾقعذرعمػفقعيزرعديخواقي

قي نيرقدر قدا  لق مي  اقننبعريقاذنقعيرر يخأقبق

ر يػػػخقتي رػػػاقشػػػ دق شػػػالقعيريػػػبعقعيم اريػػػخقخػػػ ؿقعي ػػػربفقعيباػػػط قاػػػفقربرب ػػػاقعية
ر،قاػفقعذرعمػػفقخرػؽق ػدقعياػا مقرػي دنقنزعيػدعقديرةرعايػاقاػريماقررػاعي ػر يفقعياػادسقبق

تبي ػػاق يػػ قراػػافق''قيرنررػػؾقعيدػػردنق''أقع تيػػارقرر يػػخقعذرعمػػفقعيزرعديػػخقعيزرعديػػخقبق
داػػػمققق maisons princièresداييػػػخقعيخيػػػب خقدرػػػ ق مػػػضقعيػػػديرقعذريريػػػخقق

اػػفقعيت ػػبؽقعينػػفقاػػريلقارػػاقاػػمققت ػػبؽقعاػػنة ؿقاػػذنقعذرعمػػفاقبق ػػايد تيفق يػػ قد
ق مدق ايريبعقعيم اريخأق

رتظػػػػػخقعيناريخيػػػػػخقردطػػػػػلقاػػػػػذنقعيريػػػػػبعققعيم اريػػػػػخقيرنػػػػػاري قعذبرب ػػػػػفقر ػػػػػذقنرػػػػػؾقعي
قأقق1ناريخيخاقرفقخ ؿقن ي ؿقعيم مالقعلانراديخقتبي اق-خيبيينجقعيابايب

اػذنقعذخيػر،قققن اسقعمنيادياقيررر يػخقعيخايػخاقبقافقعينفقق la rareté فقعي در،ق
اػزققرػفقاػا ضقعل نػاأقناخذقرش الققرنمدد،قرفقعيػبدفقعلانرػادفقيشػرد خقعمنطػاعق

ق ػجق رفقطرؼقعير ؾقدرػ قعيد تػيفقعيراػنةريفقي ػاأقياػر قاػذعقعلمنطػاعقعيػذنقي ػـب
نرلػػػؿقرػػػفق ػػػبفقعذرضقعيزرعديػػػخقنرنرػػػؾقبقققرايػػػؾقعذرضقق''عيريػػػمق''أق ذعاق ػػػن قعيريػػػم

نرنػازق اي ػدر،قرػفقا ػخقرػفقا ػخاقبققune valeur d'usage ميرػخقعاػنمراؿقداييػخق
ردبقافقاذعقعييددقراقيرف:ق''قد دراقناػن رقارادػخقعانراديػخقرخر أق ن قديديدقري ا

                                                           
1
Addi Lahouari, Etat et pouvoir: approche méthodologique et sociologique, Ed 

ENAL, 1991, Alger,p 54. 
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رنػػبار،قق  لػػر،اقزرعدػػخقشااػػمخقبقذبؿقرػػر،قاػػفقر ط ػػخقرػػااقتيػػيقعذرعمػػفقعييػػايتخقير
اػذعقعلاػنة ؿقلقر  ػاقينر يػخقعتنيااػالقعيارادػخاقبقاا جقي دػفقعاػنة ؿقاػزققيػةيرق

ييقدػفقعر ا يػخقباػبدق''قيتناأق ي قر بسقرربعؿق  ير،أقافقاذنقعيتايخقلقير فقعيتد
ق شػػرعققت ػػبؽقعاػػنة ؿقذرعمػػفق ريػػبع''قذ ػػجقرػػاقرػػفقرتػػدققرػػفقراػػرعدقعيارادػػخقاػػي ـب

ق''قق1رررب خققافقتيفقيبادقعي ليرقر  اق  قرايؾأأ

يدنػػرضقرػػفقخػػ ؿقاػػذعقعينمريػػؼق ػػافقراػػاسقنشػػ ؿقعيريػػمقاػػبقعي ػػدر،قعينػػفقنتػػبؿق
نزعيػػدقدػػددقعياػػ افقيػػن رصققدبفقعر ا يػػخقعرػػن ؾقرنق ػػافقيارعمػػفقعينػػفقيريػػدااأقرػػم

تػػديقتايػػخقتاػػـقعذرعمػػفقغيػػرقعيرررب ػػخق يػػ قرفقي مػػدـقاػػفق مػػضقعذرػػا فقتيػػيقن
ا ػػػاقي ػػػبفقعيد تػػػبفقعياػػػددقرػػػفقعياػػػ افدق ادن ػػػارقعيد تػػػخقنشػػػ مقنػػػاـقاػػػفقعيرر يػػػخأقبق

ريػػدرقعي شػػاطقعلمنيػػادنقعيبتيػػدقاػػفقعي ظػػاـقعلمطػػادفوقرا ػػريفقدرػػ قداػػمقت ػػبؽق
أقاػػػػذنقعيت ػػػػبؽقاػػػػفقعينػػػػفقنشػػػػ ؿقعيريػػػػبعاقرنقاػػػػذنقاػػػػفقعاػػػػنة ؿقعذرعمػػػػفقير   ػػػػا

عيرتظخقعيناريخيخقعينفقن درقاي ػاقعيريػبعقعيم اريػخقاػفقعينشػ ؿاقبقعي ظػاـقعلمطػادفقاػفق
يػػػخقرػػػفقعلخػػػن ؿق ػػػيفقدػػػددق يػػػ قظ ػػػبرقتانػػػ دنقتايػػػخقعينشػػػ مقبعلرػػػن ققعينااػػػسأق
خقريمػػاقن ػػدرقاػػفقاػػذنقعيرتظػػخقعيناريخيػػفقتاػػـقعذرعمػػفقعي ا رػػخقيرنررػػؾاقبق ػػيعياػػ افقبق

قعيرر يخقعيخايخقافقعيظ برأق

ننر زقعيرر يخقعيم اريخقافقريػدقا ػخقمريرػخقرػفقعي ػاساق تيػيقناػنمرؿق ػؿقعيباػا ؿق
عذيػػديبيباياأقرػػفقفقاػػذنقعيباػػا ؿق اػػدق ػػؿقرػػفقعيم ػػؼقبقعيرناتػػخقيرػػدااعقد  ػػاأقرػػفق ػػي

،قاباػػػيبقعمنيػػػاديخقا ػػػاقييػػػ  قعيريػػػماق ر ا ػػػؿقياػػػ قدامػػػجقييػػػات قعيرر يػػػخاقظػػػاارق
يػػيسق ظػػاار،قندػػرزنقعذ  يػػخقعلانراديػػخقعلمطاديػػخأقيػػبق ا ػػلقعذرعمػػفقناػػجقعي ػػدر،قبقن 

فق ارر ػػػافقرفقن ػػػبفقربمػػػبعقنررػػػؾقاػػػردنقدبفقاعيزرعديػػػخقرنػػػبار،ق دايػػػخقيراريػػػماقي ػػػ

                                                           
1
 Cité par Lahouari Addi, Op.Cit,.p 55.  
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ربمػػػػبعقذبقميرػػػػخقعاػػػػنمراؿقداييػػػػخاققيرػػػػاق ا ػػػػلعيتااػػػػخقيػػػػدامقر ا ػػػػؿقلاػػػػنة ي ااقبق
اػػػػي بفقغيػػػػرقعي ظػػػػاـقعي طػػػػادفققق اينػػػػايفق ػػػػافقعير طػػػػؽقعلانرػػػػادفقعيػػػػذنقاياػػػػبدبق

قق1ي  جقد ػار،قدػفقعمنطػاعبقققsurproduit اينا يدأقعيريمقييسقاا ماقافقعر ناأق ي ػـب
 -plus  ػجقرايػؾقعذرضاقرنقراػردقدرريػخقنتبيػؿق اػيطخأق  ػجقيػيسقاػا ضقميرػخق

value يػنـقخر ػجقرػفقعيمػدـققune création ex-nihiloدرػ قغػرعرقعير ناػالققق
قعيي اديخأق

يػػػتي ق ػػػافقعي ظػػػاـقعلمطػػػادفقاػػػفقربرب ػػػاق ػػػافقيميػػػدق  نػػػاأق داػػػجقدرػػػ ققعيريػػػبعق
عيم اريخقعينفق افقيتيؿقدري اقدر قرااسقراربدخقرفقعلرنيػازعلقعينػفققن ػن قرػفق

 ن ػانق يػػ قرفقرػاقق يػ قدا رػػخق  يرػخق ايبرعلػخاقبي ػػفقياػ قعرعل نعيرر يػخاقعيػػبلد،اقبقتػؽق
عي ادػػػػد،قعيراديػػػػخقير ظػػػػاـقعلمطػػػػادفاقدرػػػػ قاػػػػذنقعلرنيػػػػازعلقيياػػػػلقاػػػػفقرػػػػفقيشػػػػ ؿقق

ريػبعقرعيم ساق فقاذنقعلرنيػازعلقاػفق  نػاأقعذاػاسقعيرػادنقير ظػاـقعرمطػادفاقرنقي
قأق2عيم اريخ

ضق مػػػػننشػػػػ ؿقراااػػػػاقرػػػػفقعيزرعدػػػػخقبققعي ادػػػػد،قعيراديػػػػخقير ظػػػػاـقعرمطػػػػادفق ا ػػػػل
مطاديػػخاقدقعليػػذيؾقعاػػنررلق''قعيريػػبعق''ق يػػ قرػػاق مػػعيتػػرؼقعييػػةير،قعيررن طػػخق  ػػااقبق

يػػػػيسقنتػػػػلقشػػػػ ر اقرػػػػاقم ػػػػؿقعيرراػػػػرايفاقرنق ظػػػػاار،قاقبقي ػػػػفقنتػػػػلقرشػػػػ اؿقاديػػػػد،بق
ؿقعيريػبعققييشػرؿقد يػرعق ػذيؾقعناػمقراػااريخيخقررن طخقق ظػاار،قعي ػدر،اقبقنق-ابايب

قربعردعقرخر قغيرقعيربعردقعيزرعديخأقبق

رػػػػفقطػػػػرؼققنرر  ػػػػاعيرػػػػبعدقعي ػػػػادر،قميرػػػػخقعاػػػػنمراؿقرمي ػػػػخاقينرعيم ايػػػػرقبققنرنرػػػػؾ
ير ػػفقرفقناخػػذققle pouvoirعينػػفقنرنرػػؾقعي ػػدر،قدرػػ قذيػػؾأقاػػذنقعي ػػدر،قدػػالقعيارا

                                                           
1
تٌ صكسقجق ٍوًٖ٘ صىْظجً صالقطوجػٜ منوو. دٞوث ٝقوً٘ ػيوٚ ػَيٞود صقسطوجع   ponctionصّطالقج ٍِ ميَد صقسطجع  

 ٝقً٘ لٖج عأو صالقطجع صُٗ نُ ٝـجٌٕ ٕ٘ فٜ نٛ ٍجٖ٘ص يّسجأٜ . 
2

 لشو٘م ٕظٓ صإلكجعة يىٚ مسج  ىٖ٘صعٛ ػضٛ صىَظم٘ع نػالٓ.نّظغ 
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رش القرخنردخاق ذعقير فقرفقن ػبفقعياػرطخقعيشػرديخقربقغيػرقعيشػرديخاق رػاقير ػفقرفق
غيػرقعيشػرديخقاا  رػاقررن طنػافق اي ظػاـقيباياأق اي اػ خقيراػرطخقعيشػرديخقبقن بفقعذيديبق

اي ظاـقعيررارايفقعيذنقيتناأق ي قن ريػرقنرر ػجقعلمطادفاقايتيفقنرن طقعذيديبيباياق 
قعي ب،قعيراديخأقخاصقيرربعردقدبفقعانمراؿقعيم ؼقبقعيدردنقعي

اػػفقعينػػػفقردلق يػػ ققظ براػػػاقي ػػػدر،ق مارػػؿقراااػػفقي شػػػا،قعيريػػمقبق  ػػذعاقنظ ػػرقعبق
باؽقرش اؿقاديد،قافقديرقعيرراػراييخأق فق ػدر،قلػربعلقط يميػخقذعلقميرػخقعاػنمراؿق

 قريادرقرااايخقينتييؿقعيريبعأقع ط ماقرػفقاػذنقعيد ػر،قير ػفقي ػاقداييخقيتبي اق ي
نتػػبزقدري ػػاق مػػضققعيةازيػػخققعينػػفدػػفقعيلػػربعلقعي اط يػػخقعيرمد يػػخقبعي دطيػػخقبققعيتػػديي

قررشتخقينتييؿقعيريبعأقققعي ردعفقق ريادر

عتد قاذنقعيلربعلقعذااايخقافقعي دطأقيمن رقعي دطقرػفقردظػـقع نشػااالقعي ػرفق
 تيػيقنتػبؿق يػ قريػدرقراااػفققيرطامػخقنن ػامصقعتنياطانػجقيبرػاق مػدققعيناامقدشر

قيرػػرقدري ػػاأقي ػػدق يبرػػاق اػػ  قعلاػػن  ؾقعيبعاػػمقيػػجاقب اينػػايفقنزيػػدق درنػػجقاػػفق ػػؿقيػػـب
اػػفقبمػػػلقلقيػػزعؿقينمػػػادؼقاييخقعي  ػػر قعتنياطان ػػػاقعي دطيػػخقعاػػن ر لقعيػػدبؿقعيرراػػػر

عفقعيمر يػػػخقاػػػدأقنشػػػ ؿقعي رػػػداقبصقاػػػذعقرػػػاقدام ػػػاق يػػػ قعي تػػػيقد ػػػجقري رػػػبققعتنياا ػػػاق ييػػػجا
ننةيػرقق دعيػخقعاػنة يجق ػدرلقر رػ قاػذنقعيػدبؿرخزب اقااراقير دطاقب راردقع نشااجقبق

عاػػنماد،قاػػيادن اققعلانرػػادفأاقخايػػخق مػػددرػػ قعييػػميديفقعلمنيػػادنقبعيايااػػفقبق
قبممقيدااقدر قت بيجأقعيبط يخقبق

ق

ق

ق
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ق

 الريع النفطي. -2

اػػفقظػػؿقققune rente pétrolièreقييػػ  ق ارر ػػافقعيتػػدييقدػػفقريػػمق دطػػف
قعيشربطقعيناييخ:ق

عيػػػ دطقيػػػيسقرنػػػبارعق دايػػػخقاػػػفق ػػػؿقدبؿقعيمػػػايـاق ػػػؿقاػػػبقاػػػرمخق ػػػادر،قاػػػفققالنـــدرة:  -أ
اػػػذنقعي ػػػدر،قغيػػػرقررن طػػػخققعياػػػبؽقعيمايريػػػخق ادن ػػػارنقعيريػػػدرقعير ياػػػفقيرطامػػػخأقي ػػػف

 ايم مػػػالقعيدعخريػػػخقيررانرمػػػالقعيرتريػػػخقعير ناػػػخقيػػػجاق ػػػؿقاػػػبقد يػػػرق ػػػادرقمػػػرفق
اػػػبعقأقيػػػبقلقعيطػػػا مقد مػػػالقنناػػػابزقعيتػػػدبدقعيدعخريػػػخقيردبيػػػخقبعيرانرػػػمقدرػػػ قتػػػدق

يااػػبعؽقعي دطيػػخققيرػػاقباػػدلقا ايػػؾق ػػدر،قعرر ريػػايفقبعيمػػايرفقي منيػػادقعيرراػػرايفقبق
ـقعيرانرمػػالقعير ناػػخقيػػجقنت ػػؽقاا مػػاقع ناايػػاقمػػخراقلقناػػنطيمقيرػػ دطاققذفقرمظػػ

يػػػبلقاػػػذنقعيتااػػػخقعي  يػػػر،ق يػػػ ققرنقر ػػػجعمنيػػػادعن اقعرنيايػػػجقير ليػػػرقرػػػفقعذاػػػ ا أق
علمنيػادعلقعيمايريػخقعييػ اديخاقيرػاقنتػبؿق يػ قاػرمخقدرػ قراػنب قعذاػبعؽقبققعي دطق

دبؿقعير ناػػػخقيرػػػ دطقطر ػػػاق ػػػادر،قبريػػػدرقيرلػػػرب،قير رػػػدعفقعي دطيػػػخأقلقيرنرػػػؾقرغرػػػ قعيػػػ
 دعخرياق ااياقدريجاق ؿقرمظـقعل ناأقينـقنيديرنق ي قعيابؽقعيمايريخأ

يػيسقدرػ قمقدر قرانب قعين ادللقعيدبييخقبق ذعاقد مخقعي در،قعينفقنريزقعي دطقن 
رػخأقاػذعقعيبعمػمقاػبقعيػذنقرد ق يػ قظ ػبرقعيريػبعقعذق–نب قعين ادؿقعيدعخرفقيردبيػخقرا

ر  ػاقريػادرقدخػؿقاارػخقيردبيػخقعير ناػخقيػجأق ذعقنيػبر اقرػل ق ا ػجقعي دطيخقرػفقتيػيق
ايانفقيبراقنانطيمقايجقعيدبؿقعيي اديخقعي  ػر قنػبايرق ػدع ؿقرخػر قيرػ دطقرمػؿقن ردػخقق

ق اينايفقانزبؿقريماقعيريبعقعينفقيدرااأق در،قعينفقنريزقعي دطقانزبؿاقبقاافقعي
ق
ق
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 ػافقنررػؾقعذرضق ذعق:  propriété étatiqueالممكيـة الدولتيـة  - ب
رػػفقم ػػؿقراػػرعدقخػػبعصدقعلمطػػادييفوقاػػبقعيػػذنقرػػ ت ـقتػػؽقعمنطػػاعقراػػزعققاارػػخقرػػفق

عيم مػػالقعينػػفقطق ػػدبؿقذعن ػػاقاػػفق طػػارقعي ػػبع يفقبقابع ػػدقعل نػػاأاقاػػافقنررػػؾقعيػػ دطقيػػرن 
ضقعينػػفقنخنػػزفقاػػفق اط  ػػاقنت ػػـقعي ظػػاـقعيػػدبيفأقاايدبيػػخقاػػفقعيرايػػؾقعذاااػػفقيػػارق

ؿقعرمطػػاعقعلبرب ػػفاقنرنرػػؾقررمػػاقنخنػػزفقرػػبعدعقربييػػخقداييػػخقاػػفق رلا ػػخقراػػعيػػ دطاقبق
القر ا ػػػػؿقعاػػػػنخرعا اقيشػػػػر القرنمػػػػدد،قعيا اػػػػيعي يرػػػػخاقنرػػػػ  قنػػػػرعخيصقعاػػػػنة ي اقبق

ن يمػػجقاػػفقتيػػافقناػػنخراجق شػػر ان اقعيبط يػػخقبقاػػفق مػػضقعذعمنطادػػالق  يػػر،قر  ػػاأقبق
 عيابؽقعيمايريخق اامارقنناابزق ليرعقامرقعين ردخأق

اػػػػذنقعيد ػػػػر،قاػػػػبقدػػػػدـقنتػػػػبؿقعيلػػػػرب،قعي دطيػػػػخققاػػػػفق مػػػػضقعي رػػػػدعفقق فقرػػػػاقيػػػػددـ
اػذعقيمػبدق يػ قذ ظرن ػاقعيايااػيخاقبقعيي اديخقعيرراراييخقق ي قريػادرقيرريػمق اي اػ خق

قراربدخقرفقعذا ا قرار ا:ق
 عيلرب،قعي دطيػخقيػـقي ػفقاػفقررترػخقعلاػن دعدقعيرطرػؽاق ػؿقظ ػرققظ بر

ر رعطيػػخقيدبيػػخقعي ػػا بفقاػػفقررترػػخقناريخيػػخق ا ػػلقاي ػػاقعير ااػػالقعيدي
درػػػػ قمػػػػدرق  يػػػػرقرػػػػفقعي مػػػػ اقررػػػػاقتػػػػاؿقدبفقرفقنتن ػػػػرقرباػػػػبد،اقبق

عاػػػنة ي اقذ ظرػػخقعيايااػػػيخقعي ا رػػخقآ ػػػذعؾقبقعيلػػرب،قعي دطيػػػخقرػػفقم ػػػؿقع
 ايااياأق

 يػػاديالقعيدعخريػػخقي ػػذنقعيػػدبؿقمادػػد،قيػػ اديخقاػػدقرنطػػبر،قنرنرػػؾقعلمن
مادر،قدر ققعان  ؾقعيازققعذ  رقرػفقع ناا ػاقعي دطػفاقرنقرفقعيػ دطق

عي اػ خقعذدظػـقرػفقاراقر ار خق رػاقن ناػجقعييػ ادخاقبقلقيش ؿقدخ قا
 عييدقعيماررخقرشةرخقافقعي طاعقعيي ادفأق
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 اػػنة ؿقيشػػر ان اقصقعلعي ليػػرقرػػفقاػػذنقعيػػدبؿقعييػػ اديخاقنرػػ  قرخػػ
 اينػايفقاػافقتنػ قرر يػػخقعيلػرب،قعي دطيػخقننتػبؿق يػ قعي طػػاعقعيبط يػخاقبق
 عيخاصأ

 يػ قرػبردققنندادؿقاذنقعذا ا قعيل يقينتبؿقدبفقنتبؿقعيلرب،قعي دطيخقعيدعخريػخ
قيط مقعلمنيادق ر ط جقعيريمفأقريمفقي ن قعيارب يالقبعيرراراالقعيريميخاقبق

قعيػدبؿقعير ناػخ عذبرب ػفاق تيػيقر  ػاقنرػ  ققيرػ دطقدبرقراػؿقعلمطػاعقنرم قعييـب
د ػػػبدقعاػػػنة ؿقيرشػػػر القعيرنمػػػدد،قعيا اػػػيالقر ا ػػػؿقعمنطػػػاعقاػػػزققاػػػاـقرػػػفقرخػػػصقبق

عذر ػػػاحأقياػػػ قرفق نػػػذ رقا ػػػاق ػػػافقعيشػػػر القعيرنمػػػدد،قعيا اػػػيالقلقنرمػػػ قذنقدبرق
شػػربييخقي ػػاقرػػاقننتػػايؼقرػػمقر ظرػػخقدير رعطػػفقدعخػػؿقعي رػػدعفقعينػػفقنشػػنةؿقاي ػػااق ػػؿقغا

نااددااقافقررعم خقرانرمان اقر لرأقاػذعق ػايرغـقرػفقر  ػاقمػدقن ػبفقشػر القربعط ػخقبق
اػػػػفقرانرمان ػػػػاقعذيػػػػريخأقلقياػػػػ قعينمبيػػػػؿقدري ػػػػاقاػػػػفقردعققدبرق برابعزيػػػػخققااػػػػرق

قعيتدعلخقعذبي قافقربرب اقعيةر يخأقا ذعقعدن ادقابقنم يرقدفقاذعاخقر لر بيبايخأ

قعيريػػػػماقنػػػػـق  ػػػػاقق  يػػػػ خققراػػػػزعققعيا ػػػػازقعيردػػػػاايرفقعيرشػػػػ ؿقير ػػػػرعديةـقرػػػػفقرد ػػػػـب
أقا تابؿقارػاقعيريمفاقرفقرلؿ:قعلمنيادقعيريمفاقعيدبيخقعيريميخاقعيرراراالقعيريميخ

قعير  ايخأقاقعينتريريخاقبتدبدااقعي ظريخقبقعانمرعضقرارين يرفقر امشن اقبق

ق

ق

ق

ق

ق
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ق

 .Economie rentièreاالقتصاد الريعي:  -3
عيرػػػبعدقدرػػػ قدارػػػؿقبعتػػػدقا ػػػط:قباػػػر،قعيػػػ دطقبقيريمػػػفقلقينااػػػسقعلمنيػػػادقعقققق

عذبييػػػػخاق ػػػػايرغـقرػػػػفقنر يػػػػزق مػػػػضقعذطربتػػػػالقدرػػػػ قاػػػػذعقعيمارػػػػؿقربقذعؾأقي شػػػػاق
ااػػػيخقيي ػػػن قعلمنيػػػادقعيريمػػػفقرػػػفقندادػػػؿقراربدػػػخقرػػػفقعيمبعرػػػؿقعلمنيػػػاديخقبقعياي

 ابايبيبايخأق مدااقآلارعقل اايخقبق

فقراااػييفاقر  ػاقن تػدرق  يػخق يدخقدارخاقينااسقعلمنيادقعيريمفقدرػ قشػرطي
يفقشػػػػربطقظ ػػػػبرقعلمنيػػػػادقعيخيػػػػا صقعذخػػػػر قعيتارػػػػؿقي ػػػػااقرنقياػػػػ قعينرييػػػػزق ػػػػ

ق يفقخيا يجقبقعارعزعنجأقعيريمفاقبق

يرلػػػػؿق ػػػػؿقرػػػػفقخارايػػػػخقعيرػػػػبعردقعيراييػػػػخاقبقاػػػػياد،ققد يػػػػرقريمػػػػفقاػػػػفقرػػػػدعخيؿق
 ا ػػػجققق1علمنيػػػادقعيػػػبط فققراػػػسقعلمنيػػػادقعيريمػػػفأقي ػػػبؿقد ػػػدقعيرايػػػؾقاػػػيدقرترػػػد

ق92عق  اػػػػ خقمػػػػخرخقنناػػػػابزقبقرػػػػاقريميػػػػاق ذعق ا ػػػػلقناػػػػبدقايػػػػجقعيريػػػػييػػػػ  قعمنيػػػػادعق
ق اير خاقشرطقرفقن بفقاذنقعيريبعقريدرااقخارافق اي ا خقلمنيدقعيدبيخأق

 Blandineاػػػنريربيشػػػرطقعيلػػػا فأقي ػػػبؿق   ػػػديفقديدرػػػ قاػػػذعقعذاػػػاسقي ػػػن قع
Destremau2ذنقنباػػػدقايػػػجقريػػػادرق:ق"قعلمنيػػػادقعيريمػػػفقاػػػبقذيػػػؾقعلمنيػػػادقعيػػػق

قراييخقمخرخقغيرقررن طخق ايا دقعل ناافقعيدعخرف"أق

                                                           
1
 Sid Ahmed Abdelkader, le paradigme rentier en question: l'expérience des pays 

arabes producteurs de  brut. Analyse et éléménts de stratégie. In: Tiers-Monde. 

2000, Tome 41 n°163. PP . 5201-521.  
2
 Destremau Blandine, Mutations et économie rentière au Moyen-Orient: In, Tiers-

Monde. 2000, Tome 41 n°163. p 491 
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رتاديػخقعلمنيػاددقعدنرػادنقدرػ قريػدرقدخػؿقبعتػدق فق ؿقرفقعيخارايخقعيريبعقبق
 اير خوقاراقعذاااافقعيرذعفقي ديافق يػ قنبييػدققراربدػخق  يػر،قق92  ا خق  ير،قندبؽق

ي ػػػفقرػػػفقعير ػػػـقرفقعلمنيػػػادقعيريمػػػفأققبقبرااقيخيػػػا صقرػػػفقعيندػػػاد لقعير ناػػػخق ػػػد
 ذ رقق افقاذيفقعيشرطيفقغيرق ػااييفقيلاا ػخقدرػ قناػا ؿققررػ :قيرػاذعقنػ دنقباػر،ق

لقنػػ دنق يػػ قذيػػؾقاػػفق رػػدقفق رػػدقرػػاق يػػ قظ ػػبرقعمنيػػادقريمػػفقبقعيرػػبعردقعيطامبيػػخققاػػ
طرتػجقاػفقاػياؽقبقرػفقعي تػياققآخر؟قاػ نرؾقر امشػخقاػذعقعيناػا ؿق يػ قررترػخقلت ػخ

اققرعضقخيػػػا صقعلمنيػػػادقعيريمػػػفقاػػػبقيرنػػػػذ يرق باػػػبدقنيػػػارقمػػػبنقرػػػفقدررػػػػعاػػػنم
قعيايااػػػػيخاقبق اػػػػفقاػػػػياؽققعلمنيػػػػادقررػػػػفقلقيطرتػػػػبفقاػػػػذعقعياػػػػ عؿعلانرػػػػاعاقعيمرػػػػـب

ق  داـقير رعديةـقعيريمفأقرام ـقبق

عيشػػػرطققعينػػاريخفقعذاااػػػفقي شػػػا،قعلمنيػػادقعيريمػػػفقاػػبقباػػػبدق ظػػػاـققينارػػ قرف
نا مػخقيررر ػزأقعيدادػؿقجقدرػ قدبيػخقرنخردػخقعمنيػادياقبق مػناياافقعان دعدناقيت ـقم

عذاااػػػفقعيرتػػػبرنقاػػػفقتر ػػػخقعي ػػػرعديةـقعيريمػػػفقاػػػبقعي ظػػػاـقعيايااػػػفقعيشػػػربيفقعيػػػذنقق
قراقيرنيؽق جقرفقخيا صأقاسقافقيتظخقراقي منيادقعيريمفقبقي ق

يندادػػؿق ػػؿقرػػفقعلاػػن دعداقباػػر،قعيرػػبعردقعيراييػػخقعيخارايػػخقغيػػرقعيررن طػػخق ايا ػػدق
عيدبيػػػخقعيريميػػػخأقاػػػفقعيبعمػػػمقيي ػػػن قخيػػػا صقعلمنيػػػادققعيريمػػػفقبققنػػػاافقعيػػػدعخرفعل 

خيا صقعلمنيادقعيريمفقرشن خقرػفقخيػا صق رػبذأقرػفق رػاذأقعيدبيػخقعيشػربييخق
قافقش  اقعلمنيادنأق

ق l'économiqueتي رػػػػاق ػػػػافقرػػػػفقغيػػػػرقعيرر ػػػػفقعيديػػػػؿق ػػػػيفقعلمنيػػػػادنق
يفق اػ  قمػمؼقعاػن  ييخقعلمنيػادقعيػريمياػفقعيدبيػخقبققق le politique عيايااػفقبق

ر  ايػػاقب ظريػػاققايػػؿق ػػجقرػػفقغيػػرقعيرر ػفقاعيت ػبؿققبدػػدـقباػػبدقايػػؿقيراػرطالاقا
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قعيدبيػػخقعيريميػػخدق ادن ػػارقعلمنيػػادنقخيا يػػ رااقبق يػػذيؾقاػػ تابؿقعاػػنمرعضقرد ػػـب
قررت اقيراياافواقي ديؿق مدااقافقخيا ي اأق

ق

 :قEtat rentierالدولة الريعية  -4

قعي ػ  بنقر لػرقلمنيادنقعريرع فقتايفقر دعبنقبقؿقرفقعيمن رق  عيريرنقتػاـز
علمنيػادقعيريمػفقر ػذقعياػ مي يالقد يالقعير نرخق ايدبيخقعيريميػخقبقعذاراققذ رعقافقعذ

أق قرفقعي رفقعيرامفق ي قعييـب

خقش رلقعيطدر،قعي دطيخقعذبيػ قاػفق دعيػخقعياػ مي يالق اي اػ خقير ػدعفقعيمر يػخقعية يػ
عيةازقاياماقناريخياقيرمبد،ق ي قعلانرػاـقق ػايريمقبقعلمنيػادقعيريمػفقبقعيدبيػخقبق اي دطق

عيريميػػػخقايااػػػياقبقعمنيػػػادياقبقعانراديػػػااقرنقرتابيػػػخقنداػػػيرقراربدػػػخقرػػػفقعيظػػػبعارق
قع ط ماقرفقردردعلقعي رعديةـقعيريمفأق

قنمريؼقيردبيخقعيريميخقع ط ماقرفقراررنيفقراااينيف:قق1ي نرحقتايفقر دعبن

 ديػػدقعيراػػررخقعذبيػػ ق ػػافقعيدبيػػخقعيريميػػخقلقنتيػػؿقدرػػ قربعرداػػاقدػػفقطريػػؽقن
تااػػػ خقعيمػػػرع  قعينػػػفقندرمػػػ اقدرػػػ قربعط ي ػػػااقبق اينػػػايفقا ػػػفقلقنخمػػػمقق يػػػ قر

                                                           
1
. ٍىؿـوود اىْاةةوً اىرٝعةةٜ ٗ بْةةوء اىدَٝقراطٞةة : اىثْوئٞةة  اىَةةةتحٞي    وىةة  اىعةةرا نّظووغ يىووٚ: هووجىخ ٝجؿووغ،  

ٍسوووووووو٘فغ ػيوووووووووٚ صىْووووووووس ػيووووووووٚ صىؼْووووووووو٘صُ ) .2013فغٝووووووووضعٝق يٝ ووووووووغ ، ٍنسوووووووووب ص عصُ ٗصىؼووووووووغصق. 

 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10346.pdfصىسجىٜ:

 ٗ نّظغ مظىل يىٚ مسج  دـِٞ صىَٖضصٗٛ لجىيغد صإلّجيٞؼٝد. 

H.Mahdavy, ‘’ The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier 

States:The Case of Iran “, in:M.A.Cook, ed., Studies in Economic History of the 

Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University 

Press, 1970), pp. 428-467. 
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ا ػاقنظ ػرق ماقرفقعان  يين اقعيمػري يخأقبقايااياقع طقرخعيربعط يفقي ااقاني  قران 
 لقمرع  ق دبفقرشار خقاياايخق''أق داد،قيياغخقاديد،قيرر درقعر اريزنقعي ا ؿق''

 
 نديػػػػدقعيراػػػػررخقعيلا يػػػػخق ػػػػافقاػػػػذنقعيدبيػػػػخققنمنرػػػػدقايااػػػػخقنبزيميػػػػخق ػػػػدلقرػػػػفقو

عياػػػػ افقرػػػػفقعيتيػػػػزقرػػػػرق يػػػػ ق خػػػرعأقخقعينػػػػفقنػػػػ دنقاػػػفق  ايػػػػخقعذعيايااػػػالقعل ناايػػػػ
  اينايفقعخرعا ـقرفق طاؽقعيرطاي خق ايدير رعطيخأعياياافاقبق

عير ػدعبنقعيدبيػخقعيريميػخق ا  ػاقق''قنرػؾقعيدبيػخقدر قاذيفقعيراررنيفقيمرؼقتايفق
عينػػفقنمنػػاشقدرػػ قدا ػػدعلقرػػفقعيخػػارأاق رػػاقرػػفق يػػمقرػػاد،قخػػاـدقعيةػػازاقعيػػ دطاقرػػبعدق
ربييػػخوقربقرػػفقن ػػديـقخػػدرالقعاػػنرعنيايخاقربقرػػفقمػػرع  قندػػرضقدرػػ قنتػػبي لقرػػفق

قأأأقق1عيخارأ

دػدـقرشػار خقعيطامػخقعر ناايػخقاػفقنتيػير اققبقق فقخارايخقعيربعردق اي ا خقيردبيػخا
قعيدبيػػخقعيريميػػخأق لرػػخقنشػػا جق  يػػرق ي  ػػاقب ػػيفقاػػفقعيم ايػػرقعير ياػػيخقعيرشػػ رخقيرد ػػـب

برب يػػػػػيفقعيػػػػػذيفق ػػػػػا بعقاػػػػػـقريمػػػػػاقيتيػػػػػربفقدا ػػػػػدعلقمػػػػػخرخقدبفقعلمطػػػػػادييفقعذ
دقراػػرقرشػػار ن ـقاػػفقعيا ػػدقعل نػػاافأق دػػسقعذرػػرق اي اػػ خقيدبيػػخقعير ػػدعبنقعيريميػػخ:ق 

عيرػػبعدقعلبييػػخقعي ػػادر،قنرنر  ػػاقدبيػػخدقغيػػرقدير رعطيػػخاقرنقرفقعذرعمػػفقعية يػػخق ػػاي دطقبق
اػػفقطريػػؽقعي  ػػاقق ذعقرػػاقررد ػػاقعاػػنمار،قنم يػػرقي ػػبعرنقدػػدنواقتنػػ قننتػػبؿق يػػ قراػػؿق

ي ػػػفقعآللػػػارقعياػػػر يخقعيرػػػدرر،قلمطادين ػػػاقعيم مػػػالقعيدبييػػػخأقبق مطػػػاعقدعخػػػؿقر ظبرػػػخق
اػػؽقر طػػؽقايااػػفقيػػ قدعخػػؿقعيرانرػػمقعيػػذنقدقنردػػانوقبقنناػػجقا ػػطق يػػ قعيػػدعخؿاقرنق 

لقشػػؾق ا  ػػاق ار ػػخقعير ػػدعبنقن  ػػدقاػػذعق بمػػبحقبق تػػلأقعيراػػررالقعينػػفق  يػػلقدري ػػاقر
قا مبدق ايندييؿقر لرقافقاذنقعيخيا صأق

                                                           
1
 هجىخ ٝجؿغ، ٍغأغ ؿجلق. 
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علمنيػػادقعيريمػػفاقير ػػفقعاػػن ناأقرارػػبعقمػػاقرػػفقرد ػػبرفقعيدبيػػخقعيريميػػخقبقع ط 
قافقرايف:قق1يااررعمفقياي قيرخي اقعلمنيادنقعيمخيا ي راأق

عيريػػػػدرقعذاااػػػػفقيرػػػػدعخيؿقعيدبيػػػػخقاػػػػػفقعيما ػػػػدعلقعيخارايػػػػخقعيرنانيػػػػخقرػػػػػفق -
نيػػديرقعيرتربمػػػالاقعيرػػػبعدقعذبييػػػخاقنتػػػبي لقعيمرػػػاؿقاػػػفقعيخػػػارأاقربقرػػػفقردا ػػػالق

 راييخقن در اقعيدبؿقعي  ر قي مضقعيدبؿدقريراقعذردفوأق
برنمػخرخقعي د ػالقبعيريزع يػخاقن ن قعيدبيخقعيريميخقدبيخقرنمػخرخق يربمرعطيػااق -

مقعلرنيػازعلقبرشػاريمقعردرػارقبعي  ػ قغاي ػاقرػاقن ػزعق يػ قنبزيػبرنمخرخقعمنيادياأقبق
عيربعييػػخقي ػػااقاػػبعققدرػػ ق''قعي خػػ ''قعيررن طػػخق  ػػاقبققعيب ػػاللعينتنيػػخاقبعير اميػػالقبق

 بق ري راقافق مضقعذتيافأقر رياقفقاذعقعيبلققايااياقرـقدشار ا
اػػفقتايػػخقعيدبيػػخقعيريميػػخقعي دطيػػخاقا ايػػؾقنمػػخـقيما ػػدعلقعيدبيػػخقنر   ػػاقرػػفق -

عذ اديريػخقررػفق ا ػلقر ارػخقرفقعي خػ قعيل اايػخاقعلمنيػاديخقبقشرعققمطادالقبعامخق
عاػػن  ييخقانرػػمقيميػػدق  نػػاأقذعنػػجقاػػفقندادػػؿقبقيرراػػاارخقاػػفق  ػػاققعيرانرػػمقعيرػػد فاق ر

 دبيخأقدفقعي
يمنردقعلمنيادقعيدعخرفقيردبيخقعيريميخقدر ق داد،قندبيرقدعخرفقيرريمقعي دطػفق -

رػػفقعيػػدخبؿقعيريميػػخقعيلا بيػػخدققدعخػػؿقعلمنيػػادقعيرترػػفاقررػػاقيػػ دنق يػػ قنبييػػدقنشػػ يرخ
 دػػاؽقدرػػ قرشػػاريمقعي  ػػ قعينتنيػػخقعيرشػػن خوقرػػفقخػػ ؿق ػػرعر قعل دػػاؽقعيمػػاـاقر ػػؿقعرربق
 دا دعلقدر قعيرمار خقعيم اريخأق داؽقدربللقمخرخقبقيبيدقاذعقعرقعين ربيخأبق

داد،قنبزيػمقعيرزعيػااقخق شبققش  خقرفقد مالقعينبزيمقبقي ن قدفقعيدبيخقعيريمي - ع 
قرػػفقعيشػػرع  قعيريميػػخقعيرننا مػػخققعينػػفقنتيػػؿق  تيػػيقي ػػنظـقعيرانرػػمقدرػػ قشػػ ؿقاػػـر

ق نبزيػػمقاقبقدرػػ قرزعيػػاقخايػػخق نياػػخقيبمػػم اقعيرنريػػزقاػػفقاػػذعقعي ػػـر اػػفق ػػدبرااقن ػػـب
 ازققرفقعيتر القعيناييخقرفقاذنقعيشرع  أق

                                                           
1

 صىَغأغ ّوـٔ. 
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ينريػػزقعي طػػاعقعيت ػػبرفقاػػفقعيدبيػػخقعيريميػػخق ايمػػخارخاق تيػػيقينباػػمقعيا ػػازق -
عردعرنقعي يربمرعطػػفقي ػػفقياػػنتبذقدرػػ قتيػػخقعذاػػدقرػػفقعييػػدقعيماررػػخقد ػػدقعيدبيػػخأق

اػػـاقبعذمػػمؼقرػػفقعيتقي ػػادقي ػػبفقعيا ػػازقعردعرنقمطػػاعقعينبظيػػؼقعذاػػـقرػػفقتيػػي
عر ناايػػػخأقا ايػػػؾقرػػػفقعي ػػاتليفقرػػػفقيمن ػػػرقاػػػذعقعيا ػػػازقعي يربمرعطػػػفقتيػػيقعيدماييػػػخقبق

 تي اقر يماقي ؼقمدق ؿقرش اؿقعينم يرقعيرانرمفقعيترأق
غيػػػا اقربقمػػػمؼقنتيػػػيؿقعيمػػػرع  ق رخنرػػػؼقر بعد ػػػاقدػػػدعقنرػػػؾقعينػػػفقيػػػنـق -

 عمنطاد اقآيياقرفقرابرقعيمراؿقافقعي طاعقعيت برفأق
عيػػػدبؿقعيدير رعطيػػػخاقتيػػػيقرفقدخػػػؿقعيدبيػػػخقعذاااػػػفقينػػػان قرػػػفققدرػػػ قد ػػػس -

اػػفقعيدبيػػخقعيريميػػخقرفقعذاػػرعدقعيمػػرع  قعيردربمػػخقدرػػ قعي شػػاطقعلمنيػػادناقي تػػظق
عيريميػػػخقاػػػفقعينػػػفقيمناشػػػبفقرػػػفقعيدبيػػػخق''ق ادن اراػػػاقر قعيمرػػػؿقعذاااػػػفأقاايدبيػػػخق''

 د القعيدبيخأقفقي بفقعيرانرمقابقريدرق رنربؿقعذارعدقبعيارادالق دؿق
خقراػػػػن رخق اػػػػ ياقدػػػػفقريػػػػادرقعي ػػػػب،قعيػػػػدخبؿقعيماييػػػػخقرػػػػفقعيػػػػ دطقنامػػػػؿقعيدبيػػػػ -

اقننرنػػػمق ررب ػػػخق  يػػػر،قاػػػفقعيمرػػػؿقاػػػذعقرػػػاقيامر ػػػياػػػرطخقعيرنمػػػارؼقدري ػػػاقن ريػػػديااقبقعبق
عير ػػابر،قندػػبؽق يػػ قتػػدق  يػػرقعلتػػبعؿقعلدنياديػػخقعينػػفقنتيػػؿقاي ػػاقبتريػػخقعير ػػادر،قبق

 ربقعيمرريخقعل ناايخأققعيدبيخقدفقدخبي اقرفقعيمرع  

دػفقاػذبرااقعلانراديػخاقايااػياقبعمنيػادياققاذنقعيبمميخقنامػؿقعيدبيػخقر  طمػخ
ررزيػػػػاقاػػػػفقعيرخيػػػػاؿقعلانرػػػػادفأق   ػػػػاقن طػػػػؿق ػػػػؿقباػػػػا ؿقعيمػػػػةطقعيرمرباػػػػخقاػػػػفقبق

عرمػػرع القعيمراييػػخأقلقنا ػػجقعيدبيػػخقعيريميػػخققمػػالقعيتديلػػخقرلػػؿقعيمرػػؿقعي  ػػا فقبقعيرانر
ق–عيرتػدبدقافقعي طاعقعر نػاافقعيمػميؼقبققعينفقنتيؿق ادرعق–ييخقيلمرع القعيمرا

رػػدعخير اأقي   ػػاقاػػفقعير ا ػػؿقترييػػخقاػػدعقدرػػ قلقيػػ لرقدرػػ قنبعز ان ػػاقعيراييػػخقبقذ ػػجق
راػػمقعيرزعيػػاقعيرر بتػػخقيرمػػارريفقاػػفقعي طػػاعقعي دطػػفققيندػػادنقريػػخقردااػػا،قغيػػرقاػػار،قأق
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مػػػبع يفقيػػػاررخقنمػػػاافقنرػػػؾققغاي ػػػاقرػػػاقيخمػػػمقعيمرػػػاؿقاػػػفقعيشػػػر القعي دطيػػػخق يػػػ 
اػػػذعقاػػػبقاػػػرقعلاػػػن رعرقعيػػػذنقنمراػػػجقاػػػذنقرػػػبؿق  ػػػاقاػػػفقعي طادػػػالقعيماػػػ ريخاقبقعيرم

قعي طادالقعيادقعانرعنيايخق اي ا خقيردبيخقعيريميخأق

 فقعلانراـقعيبتيػدقعيػذنقن رػجقعيدبيػخقعيريميػخقاػبقيػ مضقعي طادػالقعينػفقنتظػ ق
داد،قرػاقنراػاقاػفقبققعينر بنقعينمريرفاق اانراـققررزنقافقعيرانرماقدر قغرعرقعي طاع

غيػرقما ب يػخقرعرعلقشم بيخقغيرقعمنيػاديخاق ػؿقبتنػ قغيػرققشػرديخقبقذيؾق ي قعنخاذقم
دعرقمػػػرعرعلقراػػػنمارخق مػػػدـقشػػػرديخقيبمػػػؼقعلمػػػرع القاي ػػػااقرلػػػؿقعيراػػػبقق يػػػ قعانيػػػ

ما ب يخقعلمرع القعينفقنتيؿق ش ؿقدبرناقتييقنطاي قاي اقشرع  قدريمػخقرػفقبق
لقعيباػػػط ق رمػػػاددخقتيػػػن اقرػػػفقعيريػػػمقدػػػفقطريػػػؽقراػػػمقرابراػػػاأقلقن ػػػنـقعيط  ػػػا

اػػػـقبد،قعينمرػػػيـقبقعيخػػػدرالقعييػػػتيخاقبعيخدرػػػخقعيمربريػػػخاق ػػػؿقعذعيدبيػػػخقعيريميػػػخق اػػػ
قد دااقابقعيتداظقدر قعلان رعرقاي اق ةضقعي ظرقدفقامايين اقرفقددر اأق

يق دػػػػاؽقعيت ػػػػبرفقاػػػػفقعيدبيػػػػخقعيريميػػػػخقدرػػػػ قلػػػػػ ننر ػػػػزقراػػػػاللقعر -
 رااللقرااايخقاف:قعل داؽقعيررارايفاقعينمبيمالقعيمارخاقعلان  ؾأ

عي طادػػػػالقعاػػػػن   اقيرريزع يػػػػخاققي ػػػػفقي  ػػػػ قراػػػػاؿقعينمبيمػػػػالقعيمارػػػػخققر  ػػػػربق
ينرلػػؿقاػػذعقعي ػػبعقرػػفقعينمبيمػػالقاػػفقرارػػبعقعلرػػبعؿقعيمػػخرخقعينػػفقنػػدام اقعيدبيػػخقبق

عينرػػػبي فقيررػػػبعدقعيػػػددـققدرػػػ قشػػػ ؿقابع ػػػدقدرػػػ قعيػػػديفقعيمػػػاـاقعيمػػػرافقعلانرػػػادفا
 د ػالقاػفقاػذعقافقعي ليػرقرػفقعيػدبؿقعيريميػخاقناػنخدـقاػذنقعيبقعيرتربمػالأأأعيةذع يخقبق

عيناػػار،قعيخارايػػخقارشػػيخقطا رػػخقعيلػػرعققبنتبيػػؿقمطػػاعقعلاػػنيرعدقبقةعي طػاعقاػػفقخرػػؽقربيي
ق ي قر لرقعي طادالق ربعأق

علزداػػػػػػارقبقمػػػػػػخـقعل ط ػػػػػػاعق ػػػػػػاي ربقعلمنيػػػػػػادنق دػػػػػػاؽقعيمرػػػػػػبرفقعييمطػػػػػػفقعر
علانرػػػادفقرػػػفقخػػػػ ؿقعغػػػرعؽقعياػػػػبؽقعيرتريػػػخق رخنرػػػػؼقعياػػػرمقعير ناػػػػخقاػػػفقعيػػػػدبؿق
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عييػػ اديخقعيرن درػػخأقي ػػفقاػػذعقعل ط ػػاعقرخػػادعقق ذقر ػػجقيخدػػفقت ي ػػخقعمنيػػاديخقاػػفق
ر ػػػجقاػػػفقعيبمػػػلقعيػػػذنقنناػػػمقايػػػجقدع ػػػر،قعي شػػػاطقعلاػػػنيرعدنقعينػػػدبيرناقيػػػن رصقتاػػػـق

أق قعي شاطقعل ناافقيبراق مدقيـب

ق

 في نقد البراديغم الريعي. نيا: ثا

اػػػ تابؿقاػػػفقرػػػاقيرػػػفقرفق اػػػنمضقراػػػـقعل ن ػػػادعلقعينػػػفقبا ػػػلق يػػػ قعي ػػػرعديةـق
خقاػػػفقعيمػػػايـقعيمر ػػػفق يػػػدخققعيظػػبعارقعيايااػػػيقرعيريمػػفق رػػػدخؿق ظػػػرنقيدرعاػػػخقبنداػػػي

عيازع رق يدخقخايخأق   اق ذق انمرضقاذعقعي  ػدقاػافقذيػؾقرػفقراػؿقرفق  ػيفقدارخقبق
عير  ايػخقعينػػفقنمارر ػاق  ػاقرػػمقاػذنقعل ن ػادعلقاػػفقبعيتاػػ قعي ظريػخقبقعير ػررعلق مػدااق

قدرعان اقلش اييخقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رقعيرماير،أق

ق ا  ندفق ااػنمرعضقربمػؼق ػان يفاقي نريػافق يػ قت رػيفقرمػرايفقرخنردػيف:قعيمرػـب
علمنيادق اي اػ خقيدنيتػخقط تيػلأقاػفقعيت ي ػخاقياياايخق اي ا خقيرتردقتشرابناقبقع

قيـق ملرقافق طرؽق تل اقدر قع ن ادعلقذعلقراريخقرفقطرؼقدرراققعانراعأق

قمحمــد حشــماويأطروحــة   -9 قعيايااػػيخقاػػفقرم ػػدقعيمرػػـب :قاػػبقراػػناذقعيمرػػـب
عيايااػػػػيخق  اريسدار اػػػػاوأقي ػػػػنـقاػػػػفقردرايػػػػجقعي تليػػػػخق ظػػػػبعار:قعيداػػػػاداقعلاػػػػن دعداق

 عيز ب يخقعياياايخققبقعل ظرخقعياياايخقافقعيمايـقعيمر فأق

 ااققعخنيار اقيدرعاخق  دنقير رعديةـقعيريمفقيا  يف:ق

 عيمر فاقياايخقبقعيداادقافقعيازع رقبقعيمايـق ب جقرتدقربعدقدرعاخقعيز ب يخقعيا
رمػػيالقعيدرعاػػخاقاػػافقعيز ب يػػخقعيايااػػيخقاػػفقرتػػدقع م ااػػالقبرلررػػاقرشػػر اق ييػػجقاػػفقا
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 اينػػايفقا ػػفقرتػػدقعيرنػػزعبأقرػػمقعي ظػػاـقعيايااػػفقعلاػػن دعدناقبققر منيػػادعيطػػا مقعيريمي
 دبع ؽقنش ؿقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رأق

 ايرغـقرفقعندام اقرمجقافقعاندتاؿقظاار،قعيز ب يخقعياياايخقبعيدااداق لقر  ػاقق 
 خنرػػؼقرمػػجقاػػذرياقاػػفقنداػػيراراأقادػػفقتػػيفق من ػػدقر  رػػاقعاػػرعزعقط يميػػاقيرر طػػؽقعيػػذنق
يشػػنةؿق ػػجقعيايااػػفقبعلمنيػػادنققاػػفقعيازع ػػراقيػػراضقتشػػرابنقعدطػػاققريػػخقعاريػػخق

 رػػػػاأق  ػػػػجقيدمػػػػؿقعيرػػػػ   قعرل ػػػػبغرعافقاػػػػفقيرط يمػػػػخقعيريميػػػػخقي منيػػػػادقاػػػػفقنداػػػػيرنقي
  ػػػػاقن ػػػػمقدعخػػػػؿقدرػػػػؽقعي  ػػػػاققعلانرػػػػادفقرعينمارػػػػؿقرػػػػمقعيز ب يػػػػخقعيايااػػػػيخاقبيمن ػػػػدق
 clientélisme et patronage dans l'Algérieعيازع رناقبيظ رقاذعقارياقافق نا ج:ق

contemporaine. 2013)  يػخق ػجقيمطػفقراريػخق ايةػخقير  ػ قعي  ريػخقعين ريدرتيػيق اػدق
 افقع ناأقعيز ب يخاقبيخنزؿقتمبرااقافقعل نخا القق رخنرؼقرانبيان اأق

ظ ػػرق  ػػدقرترػػدقتشػػرابنقير ػػرعديةـقعيريمػػفققاػػفقر ػػاؿقيػػجق شػػرقاػػفقعيدبريػػخقعيدر اػػيخق
قعيايااػػيخ اػػ خقق20واقعيمػػددقrevue française des études politiquesدق1يرمرػـب

 مػػضقعي رػػدعفقعيمر يػػخاقتيػػيقأقرنقاػػفقخمػػـقعيتػػرعؾقعيايااػػفقعيػػذنقدرانػػجق0290
تاػػ فقر ػػارؾقاػػفقريػػراقبرػػاقاػػفقنػػب ساقبقرطػػي ق اير ياػػيفقزيػػفقعيما ػػديفق ػػفقدرػػفق

قرد  قاذعقرفقترعؾقافق ؿقرفقيي يااقعييرفاقابرياوأق

ر قدريػػجق ػػاير يمقعيمر ػػفوقعيرتظػػخقعيناريخيػػخقعينػػػفقط ػػافقاػػذعقعيتػػرعؾدقعيػػذنقعيػػ
 ػػاقعي ػػرعديةـقعيريمػػفق ذقمػػاـقدريع طرػؽقر  ػػاقرترػػدقتشػػرابنقييد ػػدقيػػتخقعذاػػسقعينػػفق

يخقاػفقرفقعيريػمقي ػن قعلاػن دعدق ظريػخقعيدبيػخقعيريميػخقما رػخقدرػ قر بيػخقراااػي بؿ:ق''
ير مػػػجقرػػػفقعيرطاي ػػػخق ايػػػ تالقدير رعطيػػػخأقي ػػػفقرتػػػدعيقبيتيػػػدقعيرانرػػػمقايااػػػياقبق

                                                           
1
Mohammed Hachemaoui,  la rente entrave –t elle vraiment la démocrati? 

Réexamen critique des théories de « l'État rentier » et de la « malédiction des 

ressources », Revue française de science politique2012/2 - Vol. 62, pages 207 à 230 
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 فق شدلق افقاذعقعي رعديةـقعيندايرنقمدقبيػؿق يػ قرػازؽقذ ػجقيػـقياػنطمقرقمعيعير يمق
فقييػػػردقررػػػاـقعيبعمػػػماقاايشػػػمب قاػػػفق مػػػضقعيرانرمػػػالقعيمر يػػػخقيػػػـقنر م ػػػاقعيرػػػبعردقر

قأق1عيرشار خقعياياايخق''يميخقرفقعيرطاي خق ايدير رعطيخقبقعيرق

عيذنقامؿقرتردقتشرابنقي تػيقاػفقنش ؿقاذنقعيرتظخقعيناريخيخقعيدعامقعير يسق
لقاػػفقرػػازؽقرػػفقعآلفق ػػايمن ػػدقر ػػجقرعديةـقعيريمػػفاقبقعيمػػمؼق''ققاػػفقعي ػػ''  ػػاطقعيخرػػؿقبق
رػػػػفقا ػػػػاقير ػػػػفقفقعلاػػػػن دعدق يػػػػ قتػػػػدبدنقعي يػػػػب أقبقربيػػػػؿقعي تػػػػيقاػػػػايػػػػاددعق''قبق

قنرخيصقراـقر ارفقعيخرؿقايجقافقراقيرف:ق

 التحميل االرتباطي: -أ

قدرػ قعانػرعضقبقا ػقير قتشرابنق اػبدقد مػخقاػ  يخقفق ظريػخقعيدبيػخقعيريميػخقن ػـب
عينػػػفقنػػػدرااقعيرػػػبعردقق ػػػيفقباػػػر،قعيريػػػبععيريػػػماقراااػػػاااقباػػػبدقعرن ػػػاطق ػػػيفقعلاػػػن دعدقبق

ظريخقر  يخقدر قرمطيػالقعانررعرنأقع  اق عيط يميخققب يفقع نشارقعلان دعدقعياياافقبق
اطق يفقعيظاارنيفأقبي ػفاقي ػبؿقتشػرابنقد مالقرياميخقن  دقبابدقعرن عتيا يخقبق

فقميػػػػبرقاػػػػذنقعي ظريػػػػخقي رػػػػفقا ػػػػا:قرنقاػػػػفقعشػػػػن اؽقد مػػػػخقاػػػػ  يخقرػػػػفقعينتريػػػػؿقا ػػػػ
اػفق دػسقعيبمػلقلقيم ػفق ايمػربر،قر  رػاقررن طنػافقظاارنيفققتمبررن اطفأق فقعل

ر اشػرأق فقريػتا ق قاػفقع نػاأقعلخػر ق شػ ؿقنر ػا فقبقا  يااقرنقرفقرتػداراقيناػ 
اريػػػخق ػػػيفق ـقتشػػػرابناقرمػػػاربعقد مػػػخقاػػػ  يخقبق''قد يػػػد،قعي ظريػػػخقعيريميػػػخ''ق رػػػاقياػػػري

اقؿقمػا  :قاػؿق ػؿقد مػخقعرن اطيػخقاػفقيناػفقر ديػرنيف:قعيريػماقعلاػن دعدأقبقظاارني
عي رػػاذأقتشػػرابناقاايمػايـقررػػفقق اذرلرػػخقبقد مػخقاػػ  يخق ايمػػربر،؟قلق ػايط مقيايػػ ق

ياردقي اقررلرػخق ليػر،ق ػذ رقر  ػا:قبيخقعيريميخق''اقبقعينفقند دقعدداقق''قرتارفق ظريخقعيد

                                                           
1
 Ibid,  
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 ر ػاقدبؿقننػبارقاقأأأبقعي ػربي اقعيررر ػخقعيرنتػد،قرانرعييااقعيبليالقعيرنتد،قعلرري يخا
 در قربعردقط يميخقمخرخقي   اقلقنت ر اقع ظرخقعان دعديخقشربييخأق

فقعانرمػػػػػ اقباػػػػػبدقد مػػػػػخقاػػػػػ  يخقاػػػػػفقعينتريػػػػػؿقعلرن ػػػػػاطبي ػػػػػفقتنػػػػػ قبق فقق ػػػػػيفقع 
مػا  قفقعناػانقاػذنقعيم مػخقيظػؿقغارمػاقبقعيريمدقباػر،قعيرػبعدقعيط يميػخواقاػاعلان دعدقبق

ر،قعيربعردقعيط يميخقافقعينػفققن ػن قعلاػن دعد؟قرـقرفقيرراا رخأقي بؿقتشرابن:قاؿقبا
 يػ قعين ميػخققيررػبعردقعيط يميػخقبعيريػبعقعينػفقنػدراااقعي ظاـقعلان دعدنقابقعيذنقي دنق

ع نشارقعيرراراػالقعيريميػخ؟قتنػ قبقيػـقيديػ قتشػرابنقدػفقربمدػجقرػفقاػذعقعياػ عؿقبق
رد ناقارامػجقعيراػ ؽق لقرفقعراا خقير فقعانخ ي اقرفقعير درالقعينفقياغ اق

اػػػانقعيم اػػػفقيرم مػػػخق ػػػجقياػػػا دقعلنريخقعير اشػػػر،ق ػػػيفقعيظػػػاارنيفقيم ػػػفقيرم مػػػخقعياػػػ  
عين ميػػػػػخقيررػػػػػػبعردقرراراػػػػػالقعيريميػػػػػخقبقفقعلاػػػػػن دعدقاػػػػػبقعيػػػػػذنقي ػػػػػػن قعيرعياػػػػػ  يخاقرنق
قعيط يميخأق

 اىمال العامل السياسي:  - ب

قؿعيايااػفق مارػؿقراػن ير قرتردقتشػرابنق ػافقعي ػرعديةـقعيريمػفقرارػؿقعيمارػؿق
ققl'économiqueر جقعخنزؿق ؿقعيظبعارقاػفقعلمنيػادنقردارقي ان دعدقبعينارطاقبق

 ظػػػاـقمقعيظػػػبعارقعيررن طػػػخق الاػػػن دعدقبقر طر ػػػاقينداػػػيرقاريػػػخيػػػرقبامػػػؿقرػػػفقاػػػذعقعذ
اػررلقنرارػاقيرتنريػخقعلمنيػاديخقعيت ـقافقعيدبؿقعيريميخأق   ااقافق ظرناق ظريخقعان

رن اقدرػػػ قنةييػػػرقعيبعمػػػمقعيايااػػػفقبعلانرػػػادفقمػػػدتر ػػػالقعلانراديػػػخقبقبيػػػـقن ػػػايفق اي
علمنيػػػادنأق ػػػذيؾقا ػػػاقياػػػيؽقي ػػػاقعي انػػػ قعير يػػػمقعيمر ػػػفق تاػػػخقدرػػػ قدػػػدـقمػػػدر،''قبق

قعلمنيادنق''قدر قنتييدقعيرانرمقايااياأق

ق
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 الشرعية السياسية:  - ج

عيايااػيخقق اي ا خقيتشرابناقلقنرن زقعي ظـقعلان دعديخقا طقدر قشػرعققعيشػرديخ
ر لػػرقاماييػػخقاػػفقعراػػاققددػػا ـق دطيػػخاق ػػؿقلرػػخقريػػادرقرمػػب قر  ػػاقبق ػػاربعؿقعيريػػبعقعي

يػػػيسقدرػػػ قشػػػرديخقل قيرن ػػػزقدرػػػ قعيشػػػرديخقعيلبريػػػخقبقعلاػػػن دعدأقعي ظػػػاـقعيازع ػػػرنقرػػػ
قعيراؿأق

 ضعف المعارضة السياسية:  - د

مػػمؼق ظريػػخقعيدبيػػخقعيريميػػخق يػػ قظػػاار،قعيريمػػفقبققي ن ػػدقتشػػرابنق ظػػر،قعي ػػرعديةـ
راػ ا جقاػفقباػر،قعيريػبعقاػفقيػدققفقرتػدراياايخقافقعي ردعفقعيريميػخاقدرػ قعيرمارمخقعي

 ظرخقعياياايخأق  جقيمن دق ا جقاذعقعيممؼقا  جقابقعلاػن دعدقاػفقتػدقذعنػجق ب ػجقعذ
يػيسقعيطػا مقعيريمػفقماقعلق شاطقعيرمارمػخقعيايااػيخاقبقايةرؽقبيتايرقرااللقبق

 يردبيخقربقعلمنيادأق

 ول الديمقراطي: التح -ه

 ظرػػػخقفقداػػػزقدػػػفقنداػػػيرقظػػػاار،قعاػػػنررعرقعذفقعي ػػػرعديةـقعيريمػػػايػػػر قعي انػػػ ق ػػػ
ق-9192ذاػػبعؽقعيمايريػػخدقعلاػػن دعديخقخػػ ؿقد ػػبدقع  يػػارقراػػمارقعيرتربمػػالقاػػفقع

ن دعداقاررػاذعقيػـقيناا ؿ:ق ذعق ػافقعيريػمقاػبقعيػذنقيػ دنق يػ قعاػنررعرقعلاػواقبق0220
 ظرػػػخقتي رػػػاقن رػػػصقتاػػػـقعيريػػػمق يػػػ قراػػػنبيافقد يػػػا؟ققلقشػػػؾق ذعقرفقناػػػ طقاػػػذنقعذ

قررن زعلقعيداادقن مقافقر افقآخرق دؿقعيريبعأق

ق

ق
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 فتيحة طالحيت. أطروحة -2

اػػفقعمنيػػاديخقازع ريػػخقنشػػنةؿق ااػػناذ،قي منيػػادقاػػفقعياارمػػالقعيدر اػػيخأق  ػػنـق
ددقعينمارػػػؿقرػػػمق   ػػػدااقير ػػػرعديةـقعيريمػػػفقي ب ػػػجق  ػػػدقرػػػفقخرديػػػخقعمنيػػػاديخاقذ  ػػػاق يػػػ

 رعديةـقراسقدر قردرد،قنمبدقاذبرااق ي قعلمنيػادقعيايااػفقعي  اػي فأق رػاقن ػنـق
ر ػػػجققاقرن1ن ظػػػرق ييػػػجقرػػػفقزعبيػػػخقر ااػػػانيختيػػػلق ظػػػاار،قعيداػػػادقاػػػفقعيازع ػػػراقبقط 

قبابدقخرؿقاي اأقنم يرقدفقدازقافقعير ااالقبق

 la rente etااقق  دقط تيلقير رعديةـقعيريمفقافقر اؿقي اقيترؿقد بعف:ق''ق
l'Etat rentier recouvrent-ils toute la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui.  

Tiers-monde. N°210. Avril 2012.  ق

قعيريػػػمق يػػػ قناػػػن ؿق  ػػػدااققير ػػػرعديةـقعيريمػػػفق ناػػػا ؿقردػػػابق دن:قاػػػؿقنباػػػيمقرد ػػػـب
يػػػػػخق''اق''قعيرراراػػػػػالقبيػػػػػخقعيريميػػػػػخق''اق''قعلمنيػػػػػادقعيريمػػػػػفق''اق''قعيرراػػػػػراييخقعيريمعيد''

ق''ععيريميػػػخق''ق نتبيرػػػجق يػػػ قيريػػػمق''قرػػػفقدللنػػػجقعلمنيػػػاديخقبقلقيػػػ دق يػػػ ق ا ػػػارقرد ػػػـب
قا رفقغيرقدميؽ؟ قرد ـب

فقردػػػػرد،قعيريػػػػمقاػػػػفقردػػػػرد،قن نرػػػػفق يػػػػ قعلمنيػػػػادقعيايااػػػػفقانمن ػػػػدقط تيػػػػلق ػػػػ
قعيايعي  اػػي فاقبق ااػػيخقرػػفقدبفقرفقند ػػدقدللن ػػاقبمػػدرن اقلقير ػػفق  ر ػػاق يػػ قعيمرػػـب
عيريمػػػفقاػػػفققيةـ ػػػاي رعدعينداػػػيريخقدعخػػػؿقعيت ػػػؿقعلمنيػػػادنقأق فقعلانرػػػاـقعينتريريػػػخقبق

 قداػػزعقا ريػػاقدرػػق– اي اػػ خقيط تيػػلقق–درعاػػخقعمنيػػاديالقعيشػػرؽقعذباػػطققيرلػػؿق
 ظريػػخأقبقنمن ػػدق ػػافقاػػ  قع نشػػارق  ػػاققردػػاايـقاديػػد،ققر لػػرقدمػػخقبيػػ  خقر  ايػػخقبق

قعيريػػمقاػفقعيت ػػؿقعذ ػاديرفقعير ػػنـق ايمػايـقعيمر ػػفققيمػبدق يػػ  رغ ػخقعي ليػػرقرػػفققرد ػـب
                                                           

1
 نّظغ ٍاال يىٚ:  

Fatiha Talahite, Economie administrée, corruption et engrenage de la violence en 

Algérie. Révue de Tiers Monde,2000, Tome41.n°61.  
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ن ػػػدؼق يػػػ ق دػػػاد،قن ظػػػيـقعيايااػػػيخققاػػػفقعي يػػػاـق ايػػػ تالقدري ػػػخقعي خػػػ قعيد ريػػػخقبق
نخديػػػػؼقاير ػػػػخقعيدبيػػػػخقدرػػػػ قعيت ػػػػؿقرشػػػػيدقعاػػػػنمراؿقعيرػػػػبعردقعيريميػػػػخاقبقنعلمنيػػػػادقبق

رػػفقا ػػخقرخػػر ققاػػذعقرػػفقا ػػخاققادنقرػػفقراػػؿقنت يػػؽقاماييػػخقن اااػػيخقر  ػػرأعلمنيػػ
عيت ػبؽق ايرزيدقرفقعيمدعيػخقعلانراديػخقبقيار ق  دقعلمنيادقعيريمفقير خ ق ايرطاي خق

قعيرق يػػػػػمقيررطاي ػػػػػخق ايػػػػػ تالقعيدير رعطيػػػػػخأقن ػػػػػبؿقط تيػػػػػلق ػػػػػافقعاػػػػػنمراؿقرد ػػػػػـب
 ػؿقرنيفقبرنػبعا نيفق ايمػربر،اقبق راقيبقرفقعي زدنيفقرن  قاياايخققيبتفعمنياديخقبق
قباػػػػبدقعذخػػػػر :ق يػػػػ حقعلبعتػػػػد،قرػػػػفقع قعيػػػػ تالقل نػػػػيفقناػػػػنرـز منيػػػػادنقياػػػػنرـز
اػػذعقاػػفقرري ػػاقيػػيسقيػػتيتاق ايمػػربر،اق ػػؿقاػػبقراػػردقر ػػطقري ػػا ي فق ػػيفقايااػػيخاقبق

بمػػػؼقا ػػػاقيرن ػػػفقربمػػػؼقط تيػػػلقرػػػمقرنيفقر ديػػػرنيفقدػػػفق ممػػػ راقعيػػػ مضأقبق ػػػزد
اػػػػػ  يخقتنريػػػػػخق ػػػػيفقباػػػػػر،قعيريػػػػػبعقبعلاػػػػػن دعدققخمػػػػػرترػػػػدقتشػػػػػرابن:قيػػػػػيسقا ايػػػػؾقد 

عيم مػػػخقعذرلرػػػخقدرػػػ قذيػػػؾق ليػػػر،أق رػػػاقنناػػػا ؿقاػػػفقعذخػػػر قدػػػفقت ي ػػػخقعيايااػػػفاقبق
عيريػػػمقبقن ػػبؿ:قاػػؿقعلاػػن دعدقي ػػػن قن ميػػخقيرريػػم؟قرـقرفقباػػػر،قعياػػ  يخق ػػيفقعلاػػن دعدقبق

قعيريبعقافقرفقي ن قعلان دعد؟ق

قعيريػمقبق ػايمبد،ق يػ قنػاري قردنخنػنـقط تيػلق نػراضقعخػرعأقاػذنقعيردػرد،قرػػفق ػػـب
لقمػػا  ااقبن  ػػدقرفقعيريػػبعقرن بدػػخقبق طػػارقعي ظريػػخقعلمنيػػاديخقعينػػفق شػػالقدعخػػؿقرت

ير فقعخنزعي اقا طقافقنرؾقعينفقندرااقيادرعلقعيرتربمػالاقي ػجقا ايػؾقريبدػاقنرمػ ق
عيريمػػفقرػػفقطػػرؼقريػػتا قعي ػػرعديةـقدربعقعياا يػػاقاػػفقعلمنيػػادقيػػـقيػػنـقعرشػػار،ق يي ػػاق

قعيدبيخقعيريميخأقبق

ق

ق

ق
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 نقد وتعقيب. ثالثا:

رػػاقنػػـقعانمرعمػػجقرػػفق  ػػدقير ػػرعديةـقعيريمػػفقلقيمػػدبعقرفقي ػػبفق لققاػػزقعقيػػةيرعق
رفقرد يالق لير،قنراضقعلان  ييخقعي ظريػخقير ػرعديةـقعيريمػفأقي ػدقع ندي ػاق ااػنمرعضق

نرػػؾقعينػػفقي ػػاقد مػػخق مػػضقرػػفقعي  ػػدقعيػػذنقيخػػدـقعيةايػػالقعي تليػػخقي ػػذنقعيدرعاػػخاقرنق
شػػػػ اييخق ر اشػػػػر،قق اي  ػػػػاققعي ظػػػػرنقعيػػػػذنقرااػػػػ اقدريػػػػجقرطربتػػػػخقعيز ب يػػػػخقعيايااػػػػيخقبع 

علقعيرانرمقعيرد فقافقعيازع رأقرػفقا ػاق ػافقيزعرػاقدري ػاقنبمػي قربمد ػاقرػفقعل ن ػاد
عيرد ػػريفققرػػمقرػػاقيمن ػػرقد ػػدق مػػضقعي ػػاتليفقبققر  ايػػاعياػػا  خ:ق يػػؼقنمارر ػػاق ظريػػاقبق

فقعي ػػرعديةـقعيريمػػف؟قرػػاقرػػد قعيمرػػؽقعيػػذنقنرػػسقايػػجقاػػذنقعل ن ػػادعلقااػػب،ق ظريػػخقاػػ
ق اي  اققعي ظرنقيردرعاخ؟ق

ـقرػػػاقنػػػـق  اق ػػػاقعي ظػػػرنقررػػػاي ػػػفقم ػػػؿقاػػػذعقبذعؾاق يػػػ قرنقرػػػد قييػػػردقطرت ػػػاقبق
ر ػػجق  ػػدقي ػػدبعقذبقرنا ػػخقرػػفقبا ػػخقعي ظػػرقعيشػػ ريخقدرػػ قعانمرعمػػجقرػػفق  ػػداقخايػػخقبق

قعذمؿ؟

قماوي:محمد حشأطروحة تعقيب عمى   -9

تدعيقعينفقدران اق مضقعي رػدعفقعيمر يػخقاػفقفقعذابي قينار قي اق ر ذقعيبارخقعذ
عيخرسقا بعلقعذخيػر،دقرػاقياػر ق ػاير يمقعيمر ػفوقاػفقعينػفقدامػلق رترػدقتشػرابنق

عيدبيػػخقعيريميػػخاقبعينشػػ يؾقاػػفقرػػد قعديةـقعيريمػػفقبق يػػ ق دػػاد،قعي ظػػرقاػػفقر ػػبللقعي ػػرق
انػػػر،قر  ػػػر،قرػػػفققعيايااػػػفأق فقر ايػػػجقعيػػػذنقظ ػػػرقاػػػفمػػػدرن اقدرػػػ قنداػػػيرقعلاػػػن دعدقق

نػػػب سقبريػػػراقبعنخػػػاذنقي ػػػذنققعلانرػػػادفقعيػػػذنقشػػػ دنجق ػػػؿقرػػػفعيتػػػرعؾقعيايااػػػفقبق
ر ػػررقي  ػػاققع ن ادعنػػجقير ػػرعديةـقعيريمػػفقيمطػػفقي ػػاقاارشػػاق  يػػرعقرػػفقبقتػػدعيق تاػػخقعذ

اييخق''ق ػػجقي ػػدرأقمػػرفقخا ػػخق''قعي نا ػػالقعلاػػنمااعياػػرر،قعيد ريػػخقي ػػفق يػػؼقعير ػػاؿق 
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عينػػػفقظ ػػػرلقر اشػػػر،قد ػػػ قعرطاتػػػخق ػػػاير يسقعينب اػػػفقزيػػػفقعيما ػػػديفق ػػػفقدرػػػفقاػػػفق
علاػن دعديخقاػفقعيمػايـقاقتيػيقعدن راػاقعي ليػرق رلا ػخق دعيػخق  ايػخقعيػ ظـق0299اا دفق

قعلان دعدأقعيمر فاقبا بطقرطربتخقعيريمقبق

ع تػرعؼقاارقعينتبؿقعيػدير رعطفقاػفقنػب سقبريػراقبقرفقعل ن ااخقعينفقدرا اقر
عيتػػػر قعذاريػػػخقاػػػفق ػػػؿقرػػػفقعيػػػيرفاقاػػػبرياققتػػػرعؾقعيايااػػػفقعياػػػررفق تػػػبقعيم ػػػؼقبقعي

 يػػ قرزيػػدقرػػفقعينمرػػؽقاػػفقنترير ػػاقبر تظن ػػاقياتػػدعياقباػػفقعخنيار ػػاقبيي يػػااقيػػدام اق
ي ػػفاقياػػ قرفق ندػػؽقدرػػ ق ايػػخقعير  رػػخقينداػػيرقرػػاقيتػػديأقبقعير يػػادبعلقعي ظريػػخقبق

قد،قرا اطقعي رعديةـقعيريمفقدامخقبعتد،أرفقراقتديقلقير فقرفقي بفقماد

قعيردردعلقعذااايخقير رعديةـقعيريمفاق  نشؼقراقيرف:ق ايمبد،ق ي قعير بللقبق

 عير ػبللق شػ ؿقرطرػؽقباػبارع فاقعيردػردعلقبق فقتشػرابنقمػدقنمارػؿقرػمقاػذنق
ؽقرػفقيتظػخقاػفقعينػاري قعيايااػفقدبفقبمم اقافقاياؽقناريخفقرتػددأق فقعل طػ 

فقيرانرػػػػمقرػػػػاقينااػػػػيسق  ػػػػدقير ػػػػرعديةـقرمراػػػػفققاػػػػبقاػػػػفقتػػػػدقذعنػػػػجقدرػػػػؿقعلانرػػػػادبق
 فق نا  قاذنقعيرتظخقعيناريخيخقيفقنظ رقافقعيران  ؿقعي ري أقرانماؿاقذ

 
 ق  رػػػػخقعيرػػػػبعردقققرطربتػػػػخابنق ػػػػيفق ظريػػػػخقعيدبيػػػػخقعيريميػػػػخاقبقيػػػػـقيدػػػػرؽقتشػػػػر''

عيلا يػػػخقراػػػردقعيمرػػػـقرفقعذب ق ظريػػػخقرن اررػػػخقبققدقرػػػمعلل نػػػيفنمارػػػؿقرػػػمقعيط يميػػػخ''اقبق
اديػػػػخقبعيايااػػػػيخدقرطربتػػػػخقق مػػػػدوق   ػػػػاققرمراػػػػفقبعتػػػػدقيداػػػػرق دػػػػسقعيظػػػػاار،قعلانر

علطربتػخقن ػادقن ػبفقبعتػد،قفق ا ػلقر طر ػالقعي ظريػخقبق علان دعدقبعينارطوأتن قبق
 بعتد،أققافق مضقعيتاللاق لقر جقلقير فققعيخرطق ي  راقبعدن اراراقمادد،ق ظريخ

 عدنرد اقافقعانمرعم اقير رعديةـقعيريمفقدر قردردعنجقعذااايخ:قعيريػماقعيدبيػخق
عدن ر ػػػػاقعيرػػػػبعردقعيط يميػػػػخقراػػػػردقادقعيريمػػػػفاقعيرراراػػػػالقعيريميػػػػخأقبقعيريميػػػػخاقعلمنيػػػػ
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قناريخيػػػخقرتػػػدد،بطقايااػػػيخاقعانراديػػػخاقعمنيػػػاديخقبقريػػػدرقينشػػػ ؿقعيريػػػبعقاػػػفقشػػػرق
باػػػر،قعيرػػػبعردقعيط يميػػػخقلقيم ػػػفقر ػػػدعقنشػػػ ؿقيرريػػػبعققفربذ ر ااػػػاق دمػػػخاقبرشػػػر اقريمػػػاق

  ش ؿقآيفأق
 
 خيػػػػا صقعير ػػػػبللقعذاااػػػػيخقير ػػػػرعديةـقيػػػػـقينمارػػػػؿقتشػػػػرابنقرػػػػمقعاػػػػرعزعلقبق
قعيدبيػػخقعيريميػػخأقعيريمػػف  ػػجقيػػـق أق ػػؿقع ندػػ ق اينمارػػؿق شػػ ؿقاارػػدقبرطرػػؽقرػػمقرد ػػـب

قفرعطف؟ق رػاقفقدرػ قعينتػبؿقعيػدير رقيذ رقرل ق يؼقي لرقخيػا صقعلمنيػادقعيريمػ
 م ااػان اقدرػ قعيااػـقعيدبيػخقعيريميػخقعي ا رػخقناريخيػاقبقتشرابنقيـقي امشقخيا صقع

د ػػار،قدػػفقظػػاار،قق رػػاقيػػبقرفقعلاػػن دعدقنعيبعمػػمقعيايااػػفأقين ػػيفقرػػفق  ػػدعلانرػػادفقبق
 ل اايخأقرطر خقناريخياقبييسقي اقر ا زقعمنياديخقبعانراديخقبق

 تي رػػاقياػػردقي ػػاقررلرػػخقيد ػػدق  ػػاقعلرن ػػاطقيناااػػؿقتشػػرابنقعياػػيامالقعيناريخيػػخق
عيتايؿق يفقبار،قعيربعردقعيط يميخقبقعلان دعدقبقعيريماقرغػـقعدنرعاػجقاػفقر ػافقآخػرقق

قرعديةـقعيريمػػفقيناااػػؿقعياػػيامالقعيناريخيػػخققي  ػػجقرػػفقدبفقرفقي ػػدـقي ػػاقررلرػػخ ػػ ػػافقعي
فق اػػدقر  ػػاق ا ػػلقد يػػالقعير ااػػخقير ػػرعديةـقعيريمػػناريخيػػخقدػػفقذيػػؾأق ػػايمبد،ق يػػ قعذ

مػاقننمارؿق دمخق  ير،قرمقتاللقناريخيخقرتدد،اقاتافقعير دعبنقبممق ظرينجقع ط 
عي ػػ  بنقعيػػذنقرنػػـقعي  ػػاققعي ظػػرنقيتاػػفقعير ػػدعبنق ػػافققتػػاـزرػػفقعيتايػػخقعريرع يػػخاقبق

ينمارؿقرمقعيدبؿقعيريميخقعيمر يخأقي دق افقتشرابنقيمرؿقدرػ ق دػفقممػاياقيػـقيػددفق
 يدبيخقعيريميخقيتن اقربقخطاااأققريتا ق ظريخقع

 
 عيتػػ لقعيناريخيػػخقعينػػفقراػػسقدري ػػاقعي ػػرعديةـقعيريمػػفقيػػـقنمػػرؼق دػػسقعيراػػارق

عيناريخفقافقنش ؿقعيدبيخققبقعيط  القعلانراديخقاػفقعيةػر قبقعرري ػاقعيشػراييخأق فق
رق ريطا يػاق تػاللقيػـقننػال قبقعيبليالقعيرنتد،قعلرر يػخقبقعرشار،ق ي ق ؿقرفقعي ربي
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ق comparatisme ػػبار،قعيرػػبعردقعيط يميػػخقاػػبقاػػفقذعنػػجقاػػ بطقاػػفقاػػ قعير ارع انيػػخق
عيدبيػخقبقعيط  ػالققعيذنقيناااؿقنراراقعياػيامالقعيناريخيػخقعينػفق شػالقاي ػاقبقخ ي ػا

 علمنيادقعياياافقي دقراأقعلانراديخقبق

قعيريػػػػمق يػػػػ ق دػػػػاد،قر امشػػػػنجقاػػػػفقاػػػػياؽقنػػػػاريخفقيد ػػػػـقعيرمػػػػاريفق يتنػػػػاأقرد ػػػػـب
عاػنمرايجقشتفق  اقافقعلمنيادقعياياافققبدرـقعلانراعقعياياافاقبققياياايخقعينفع

رػػفقدع ػػر،قعينتريػػؿقق رػػاقنػػـق  ا ػػجقاػػفقعلمنيػػادقعيايااػػفقعي  اػػي فقاػػيخراجق ػػايط م
يخنزيػػجقاػػفق  ػػاشقعمنيػػادنق تػػلأقرلررػػاقنػػـقعرشػػار،قعياباػػيبيبافقبعي بيينبيػػبافققبق

قعيريمقر فقي   فقدر قرميارقبعتدأقياػ قدرػ قعذمػؿقنػبارق ييجقاا  ااقلقير فقيرد ـب
عيرانرػػماقيرػػبعردقعيريميػػخق اي اػػ خقيردبيػػخقبقلػػ يقرمػػاييرقربقشػػربطققراااػػيخ:قخارايػػخقع

عين ميػػخقيرخػػارأق اي اػػ خقيػػادقعيرترػػفاقعينخرػؼقعين  بيػػبافقبقدارػؿقعي ػػدر،ق اي اػػ خقي من
شػنؽقر ػجقع ط مػاقرػفقعي ػرعديةـقعيرا ػاقييػ  ق  ػدقعلمنيػادقعيريمػفقبققي منيادأققرػف

عيػػػدبؿقعيمر يػػػخقعيريػػػدر،قير نػػػربؿقبعيةػػػازقبدبؿقغر يػػػخقريػػػ مخقر ار ػػػخقر ارع انيػػػخق ػػػيفق
ناريخيػػاأقعيرػػبعردقعيريميػػخقاػػفقعيػػدبؿقنيػػازاقر ار ػػخقغيػػرقر ااػػخقرمرايػػاقبقرراػػراييخق اربق
علمنيادقرلرراقيتديقذيؾقاػفقعي رػدعفقعيمر يػخأقي مخققلقندرقريبداقدر قعيدبيخقبقعير

 افقرفق نتديقد دقعيبيبؿق ي قاذنقعي  طخقرفقعينتريػؿقدػفقباػبدق ػبديفقرػفق ارر
قrente politiqueريػبعقايااػيخققبقق rente économiqueعيريبع:قريػبعقعمنيػاديخق

قأقق

فقاػػيامالقايااػػيخقشػػربييخقعيريػػبعقعيايااػػيخقاػػفقريػػبعقعمنيػػاديخقاػػقااػػفقعيت ي ػػخ
ناريخيػػخقعمنيػػاديخققرنخردػػخقبنمػػا فقرػػفقعين ميػػخاقاػػذعقرػػاقيػػ دنق يػػ قعارعزاػػاقناػػرطيخقبق

يردمػػبؿقايااػػفقشػػديداق تيػػيقننتػػبؿق يػػ قدرػػخقاػػ  يخقاػػفقع نػػاأقراربدػػخق  يػػر،قرػػفق
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أقق تػػػػفقلق ػػػػددفقاػػػػفقاػػػػذنق1علمنيػػػػاديخلانراديػػػػخاقعيايااػػػػيخاقعيل اايػػػػخقبقعيظػػػػبعارقع
ق يػػؼقي   ػػاق تػػابؿقرفق ػػدرساقبقي ػػن قعلاػػن دعدق شػػ ؿقآيػػفقرطرػػؽفقعيريػػمقاعيدرعاػػخق ػػ

يػػ لرقعيريػػمقدرػػ ق  نػػاأقظػػبعارقايااػػيخقرمي ػػخقتي رػػاقي ػػبفق ػػيفقريػػدنق ظػػاـقايااػػفق
شػ اييخقتاػػفقعير ػدعبنقبقشػربيفقناػر خػرييفقرػفق دػػسقع طر نػاقارػػاقعآلعي ػ  بنقطفاقبع 

 اينايفقيي  قرفقعيم يقعي ياـق ر ار القر ارع انيخقيرنا ػدقعيرم  قبيـقنددياقعينمريـاقبق
يػػتخق ػػرعديةـقر ػػن قيدرعاػػخقاػػيامالقناريخيػػخقرتػػدد،ق دمػػخأقا ػػاقريمػػاقيتظػػرقاػػفققرػػف

ق''قعي ػرعديةـقعيريمػفقيرلػؿقراػـق اػ اـق Lisa Anderson اي ػاقر بيػخققييػزعقر دراػبفق
للقرخػػر قشػػراؿق اري يػػاق''أقلقشػػطقر ػػجقلرػػخقتػػا ظػػرنقيدرعاػػخقدبؿقعيشػػرؽقعذباػػطقبق

بعتػػد،قدرػػ ققيمػػفاقي ػػفقياػػ قدرعاػػخق ػػؿفقنيػػدؽقدري ػػاقر ػػبللقعي ػػرعديةـقعيرقرير ػػفق
عيرػبعردقبققفق  طرؽقرفقرميارقعلان دعدقعياياافقبقبار،قعيريبعرتد اق ذقر جقلقي دفق

قعيط يميخقي فق ا طقر بلنجقدر قاذنقعيتاللأق

 فتيحة طالحيت.  أطروحة  تعقيب عمى-2

دران ػاقتدعيقعينػفقير رعديةـقعيريمفقمدقع طرؽقرفقعذ ذعق افق  دقرتردقتشرابنق
 ػػ فقدرػػفقبتاػػ فقق مػػضقعي رػػدعفقعيمر يػػخقاػػفقعيخرػػسقاػػ بعلقعذخيػػر،قد ػػ قعرطاتػػخ

اػفققفق  دقانيتخقط تيلقاػبق  ػدقعمنيػادنق ارنيػازأقط تيػلقاػفق اتلػخار ارؾاقا
ردػرد،قعيريػمقلقاػافقمرعقن ػاقير ػرعديةـقعيريمػفقبقق اينػايفاقبق29علمنيادق اارمخق اريسق

لقنػددـقـقرنق ػديؿق ظػرنقردػاايرفقيرريػماقبقلقن ػدنخرأقدفقزعبيخقعخنيايػ اأق   ػاق
رمػػر قررػػاقي ػػبفقبايخق ا ػػلقرـق ر ري يػػخاق  ػػجقراػػضق  ػػداا قرامػػ اق تاػػ اقع اػػنربي

ق  دعقرددراق تا قر  مخأق

                                                           
1

ٝجووغٛ صىذووضٝث ْٕووج ػووِ صىؼقيٞوود صىغٝؼٞوود، صىََجعؿووج  صىغٝؼٞوود، صىاقجفوود صىغٝؼٞوود، صىَجسَووغ صىغٝؼووٜ، صالقسوووجص 

 صىغٝؼٜ.....نّظغ يىٚ

Rachid Bendib, l'Etat rentier en crise. OPU, 2006. Alger.  
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اقرنق فقراػػضقط تيػػلقنباػػيمقردػػرد،قعيريػػمق يػػ قت ػػبؿقرمرايػػخقخػػارأقعلمنيػػاد
قعيايااػيخاقين ػامضق تبقدرـقعلانرػاعقعيايااػفقبق رػمقدي اري يػخق  نػاأقعيرمراػخقعيمرػـب

قعلانراديخاقعينػفقنتػابؿقعفقن اػرقعيتػبعازقعينخييػيخقييػاي قر ار ػالق افقعيمرـب
ر ػػػبللقعي ػػػرعديةـقق رعديةرػػػالقدػػػا ر،قيرنخييػػػالأقعفقراػػػضبقرنمػػػدد،قعينخييػػػالق

بقعيت ػػػؿقربدقاػػػذبرااق يػػػ قعلمنيػػػادقعيايااػػػفقفقاػػػذنقعيردػػػردعلقنمػػػرعيريمػػػفقيراػػػردق
نا مػخقجقرندعخرػخقبقا ؿقيبعممقاياافقتييقلقنزعؿقعيت بؿقايقعلمنيادنقابقناااؿ 

نػػاليرقعيايااػػفقدرػػ قعلمنيػػادنق مػػخقيرايااػػفق فقررد ػػاقعيدمػخوقاقبقي ممػ اقعي مضدنا
فقي ػػبفقراػػردقررتػػؽقربقربؿقبلقيمػػدبق ػػؿق فقاػػذعقعذخيػػرقرػػرن طق ػػاذلقيػػزعؿقمبيػػااق

قر اابعرقافقرغر قعيرانرمالقعيمر يخأق

مر يػػخقاػبقد ػػار،قدػػفقرػػفقعيدرعاػػالق ػافقلمنيػػادنقاػفقعيػػدبؿقعيي ػدق ي ػػلقعي ليػرق
نةؿقباػػػؽقفقعيت ػػػؿقعلمنيػػػادنقلقيشػػػر ظرػػػخقعيمر يػػػخقعيناػػػرطيخاقبقرػػػبردقايااػػػفقيا

عي يرػػػػػخقر ط ػػػػػجقعيخػػػػػاصق ػػػػػج:قعيمػػػػػرضقبعيطرػػػػػ قبعير اااػػػػػخقعيتػػػػػر،اقنت يػػػػػؽقعذر ػػػػػاحقبق
ة يجقا ػػاقن ػػـقعاريػػخقعاػػن ػػؿقيشػػنةؿقباػػؽقر طػػؽقايااػػفقخػػايصاقبقعيرمػػااخأأأ  جقت

قدعداقعيداادقبعينخرؼقبعين ميخأافقرتابيخقندايرقرا ا قعانررعرقعلان 

 

 االقتصاد الجزائري: المؤشرات والخصائص. ثالثا: 

ع ط ماقرفقخيا صقعلمنيادقعيريمفقبخيا صقعيدبيخقعيريميخاقاػؿق ارر ػافق
قرفق  بؿق افقعيازع رقدبيخقريميخقبعمنيادااق ذيؾ؟
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 ي ق ليرقرفقعيا دقي اي قدر قاػذعقعيناػا ؿاقار ػذقد ػبداقافقعيبعمماقلق تناأق
أق1% ق19بقق%19ب ا خقرااارخقعيرتربمالقافقعييادرعلقعيازع ريخقننػارا ق ػيفق

يياػػػلقا ػػػطقعلتيػػػا يالقعين  يػػػخقاػػػفقرػػػاقي  ػػػدقذيػػػؾاق ػػػؿقتنػػػ قعيخطػػػا قعيايااػػػفق
ا ػػاقعيراػػرفقيػػـقي ػػدرقدرػػ قعخدػػاققاػػذنقعيت ي ػػخقعيايااػػيخقعلمنيػػاديخاقدػػفقميػػدقعتي

اػػبقعيم مػػخق ػػيفقعيطػػا مقعيريمػػفقي منيػػادقبدػػفقغيػػرقميػػدقرتيا ػػاقرخػػر أقرػػاقي ر ػػاق
بدػػدـقبيػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيازع ػػرأقاػػ تابؿقرفق ػػدرسقاػػذنقعيم مػػخقع ط مػػاق
رػػفقعاػػنمرعضقعينار ػػخقعين ربيػػخقاػػفقعيازع ػػرقتيػػيق  ػػيفق يػػؼقظ ػػرقعير طػػؽقعيريمػػفق

قبنطبرقافقمر قعيمرريخقعين ربيخقذعن اأق

:قيػػـقن ػػفقق2) مرحمــة التيميمــات الكبــرى(1972 -  1962المرحمــة األولــى: أ9
عيرتربمالقنش ؿقعا اراقرمن ػرعقاػفقعلمنيػادقعيػبط فاق ذقيػـقي ػفقنارير ػاقمػدقتػديق
 مداقبيـقن فقرامارااقذعلقميرخقافقعيابؽقعيمايريػخأقبي ػذعاقنريػزلقعيمرريػخقعين ربيػخق

عردعر،اقعيتػػػػػػرؼاقعيناػػػػػػار،قبعييػػػػػػ ادخقق ػػػػػػ مضقعينػػػػػػبعزفق ػػػػػػيفقرخنرػػػػػػؼقعي طادػػػػػػالق:
بعيزرعدخأق ي قغايخق دعيخقعياػ مي الاقيػـقن ػفقعيدػبعرؽقعلانراديػخقعيمري ػخق لقعرنػدعدعق

 ينرؾقعينفقاادلقخ ؿقعيت  خقعلانمراريخأق
 
:قنرلػػؿقاػػ خق3) مرحمــة الطفــرة النفطيــة( 1986 -1973 المرحمــة الثانيــة:  أ0
عفقعيريميػػػخاق ذقشػػػ دلقدرريػػػالقنػػػاريـقبعاػػػمخقر مراػػػاقناريخيػػػاق اي اػػػ خقير رػػػدقق9199

                                                           
1
www.Statistiques-mondiales.com 

2
ٕظص صىسقـٌٞ ىيَغصدو سٌغ ىَْطق صؿٖجً صىْوَ فٜ صالقسوجص. ْٕجىول تقـوَٞج  نسوغٙ تشٌوغ ىغجٝوج  ٗ صٕوضصف  

لذاٞوود نسووغٙ. نّظووغ ٍوواال يىووٚ نٍغٗدوود صىووضمس٘عصٓ ىْ٘ٝوووغ ليقجؿووٌ صىَؼّْ٘وود ل  وو  رر صىسَْٞوود ٗ تغٞووغ ّـووق صىقووٌٞ 

 ( أجٍؼد قـْطْٞد.. 2011صالأسَجػٞد)
33

 د فٜ صىجؼصئغ، نّظغ يىٚ: ىيَؼٝض د٘ه صىسجغلد صىسٍْ٘ٞ

، صٝو٘صُ صىَط ٘ػوج  1962-1982ػ ض صىيطٞي لوِ نكوْٖ٘، صىسجغلود صىجؼصئغٝود فوٜ صىسَْٞود ٗصىسشطوَٞ  -

 ،صىجؼصئغ. 1982صىججٍؼٞد،،

- Mohamed El Hocine Benissad, Economie du développement en Algérie, 

(1962-1978) OPU, Alger, 1980 

http://www.statistiques-mondiales.com/
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واق9192ي طػػاعقعيرتربمػػالقاػػفقعي ليػػرقرػػفقعي رػػدعفأق مػػدقعيتػػر قعيمر يػػخقعراػػرع يريخد
رخػػػذلقراػػػمارقعيرتربمػػػالقاػػػفقعلرندػػػاعق شػػػ ؿقميااػػػفقاػػػفقعياػػػبؽقعيمايريػػػخقبباػػػرلق

 ردعخيؿقمخرخقي ذنقعي ردعفأق
ق

 

ق
ق:قنبزيمقعلانلرارعلقعيمربريخقتا قعي طادالأق29قش ؿقرمـ

 عيريدر:ق

M. Ecrement, Indépendance politique et libération économique, un quart de 

siècle de développement de l’Algérie, 1962-1985,  ENAG – OPU (Alger) et PUG 

(Grenoble), 1986. 

                                                                                                                                                                     

صىسَْٞوود صىوووْجػٞد فووٜ صىجؼصئووغ، تغأَوود صىوووضٝق ؿووؼضٛ، صٝوو٘صُ صىَط ٘ػووج  أَووجه صىووضِٝ ىؼ٘ٝـووج ،  -

 1986صىججٍؼٞد، صىجؼصئغ  ،

- Hamid Temmar, structure et modèle de développement de l’Algérie, SNED 

Alger, 1974, 

- - Les industries industrialisante et les options Algériennes in : tiers monde, 

N.47, TXII, 1972. 

- - L’économie Algérienne depuis l’indépendance, annuaire de l’Afrique du 

nord, VIII, 1962. 

ٍذَووض ليقجؿووٌ دـووِ لٖيوو٘ه، صىجؼصئووغ لووِٞ ص ػٍوود صالقسوووجصٝد ٗصىـٞجؿووٞد، ٍط ؼوود صديووب، صىجؼصئووغ،  - -

1993 . 

Nachida M’hamssadji bousidi , 5 essais sur l’ouverture de l’économie Algérienne, 

ENAG, Alger, 
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عين ربيػػخقعيازع ريػػخقر مراػػاقتااػػرااقا مػػدقرفقاػػفقاػػذنقعياػػ خاقرخػػذلقعلاػػنرعنيايخق
 ػػافقر ػػررعقعلانرػػاـق اي طػػاعقعيزرعدػػفقينت يػػؽقاػػا ضقاػػفقعي يرػػخقياػػنمرؿقلت ػػاقاػػفق

دبلرققق42نربيػػؿقعي طػػاعقعييػػ ادفاقاػػاققعرندػػاعقراػػمارقعيرتربمػػالق يػػ قر لػػرقرػػفق
'ق"قرشػػػ خق'–بر ػػذقذيػػؾقعيتػػيفق يػػ قيبر ػػاقاػػذعقق–ييػػبارقدرػػ قعي ظػػاـقعيايااػػفقآ ػػذعؾق

علاػػػنلرارقعيزرعدػػػفأقنػػػـقعل ن ػػػاؿقاػػػػريماق تػػػبقخيػػػارقعييػػػ ادالقعيريػػػ مخاقب ػػػػدرلق
عيدبيخقاػفق  شػاققمادػد،قيػ اديخقمػخرخقاػفقعيرػدفقعي  ػر اقعاػن ط لقآلؼقعيمرػاؿق

عينػػفق ا ػػلقق–رػػفقعذريػػاؼقبعي ػػر أقااػػرقعيد تػػبفقرػػزعرد ـقب اػػاني  ـق تػػبقعيردي ػػخق
بعقر ايػػ قدرػػؿقاػػفقعيريػػا مأقعرن طػػلقيياػػدق-نرلػػؿقعرن ػػاقعقعانراديػػاقاػػفقتػػدقذعنػػجق

نػػدرنقيػػادرعلقعيرتربمػػالقرػػفققعيمرريػػخقعين ربيػػخق ر ػػااقرػػفقعاػػنلراراقنبظيػػؼأأأق رػػا
قأ1عريبق

ق
ق

ق

                                                           
1
 ىيَؼٝض د٘ه صىسجغلد صىسٍْ٘ٞد فٜ صىجؼصئغ، نّظغ يىٚ:   

، صٝو٘صُ صىَط ٘ػوج  1962-1982ػ ض صىيطٞي لوِ نكوْٖ٘، صىسجغلود صىجؼصئغٝود فوٜ صىسَْٞود ٗصىسشطوَٞ  -

 ،صىجؼصئغ. 1982صىججٍؼٞد،،

- Mohamed El Hocine Benissad, Economie du développement en Algérie, 

(1962-1978) OPU, Alger, 1980 

أَووجه صىووضِٝ ىؼ٘ٝـووج ، صىسَْٞوود صىوووْجػٞد فووٜ صىجؼصئووغ، تغأَوود صىوووضٝق ؿووؼضٛ، صٝوو٘صُ صىَط ٘ػووج   -

 1986صىججٍؼٞد، صىجؼصئغ  ،

- Hamid Temmar, structure et modèle de développement de l’Algérie, SNED 

Alger, 1974, 

- - Les industries industrialisante et les options Algériennes in : tiers monde, 

N.47, TXII, 1972. 

- - L’économie Algérienne depuis l’indépendance, annuaire de l’Afrique du 

nord, VIII, 1962. 

ىجؼصئووغ، ٍذَووض ليقجؿووٌ دـووِ لٖيوو٘ه، صىجؼصئووغ لووِٞ ص ػٍوود صالقسوووجصٝد ٗصىـٞجؿووٞد، ٍط ؼوود صديووب، ص - -

1993 . 

- Nachida M’hamssadji bousidi , 5 essais sur l’ouverture de l’économie 

Algérienne, ENAG, Alger, 1998  .  
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قعيا خ  يادرعلقعيرتربمال
تاػػػػػػػػػػػػػػـقعلاػػػػػػػػػػػػػػػنلرارق

قعيمربرف
 اػػػ خقعاػػػ اـقعيرتربمػػػالقاػػػفق

 %علانلرارأق

1970 3 505,0 8 160,4 42,95 

1971 3 149,0 8 342,2 37,75 

1972 4 815,0 9 811,3 49,08 

1973 6 296,0 12 417,5 50,70 

1974 17 965,0 16 964,4 105,83 

1975 16 480,0 23 975,0 68,74 

1976 20 363,0 31 358,1 64,94 

1977 23 623,0 38 433,4 61,46 

1978 24 170,0 50 789,7 47,59 

1979 35 943,0 54 374,6 71,35 

 : نسبة اسيام عائدات المحروقات في حجم االستثمارات العمومية الخام. 01جدول رقم 

قعيريدر:ق

Y. Benabdallah,  Economie rentière et surendettement, Thèse Doctorat Lyon 

II, 1999.p. 157. 

ق
ق
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اػػػفقعييػػػادرعلققاػػػفقتػػػيفقيرلػػػؿقعيراػػػـقعي يػػػا فقعينػػػايفاق اػػػ خقعيرتربمػػػال
قعيبط يخقخ ؿقعيا مي الأق

 

ق
ق

ق:ق ا خقعيرتربمالقافقعييادرعلقعيبط يخأق20ش ؿقرمـق
قعيريدر:ق

OUCHICHI Mourad,L’obstacle politique aux réformes économiques 

en Algérie.,Thèse présentée pour l’obtention d’un Doctorat en Science 

Politique2011,   
ق

 ايربعزع،قرمقن ديسقعيمراؿقافقعيريا ماق ا ػلقع ناايػخقعي طػاعقعيزرعدػفقننرعاػمق
 اػػ  قعدػػاد،قعي ي رػػخقعينػػفقدرا ػػاقخػػ ؿقرػػاقيمػػرؼق ػػايلبر،قعيزرعديػػخأقدا ػػدعلقعي نػػربؿق
عيمػػخرخاقاػػرتلقير ظػػاـقعيايااػػفقعي ػػا ـق ادنرػػادقايااػػخقناػػييرقرر زيػػخقيرر ااػػالق

أقنتبيػلقعير ااػخق1 تيالققدرػ قراػنبعااعلمنياديخاقرارغن اقرفق ؿقعياػرطقبعييػ

                                                           
1
 نّظغ لٖظص صىشو٘م يىٚ:  

Addi Lahouari,Néo-patrimonialisme et économie en Algérie ,In M. Camau, 

Changements politiques au Maghreb, éd. CNRS, 1991 
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علمنياديخقعيمربريخقرفقاماققيل نػاأق يػ ققر ػافقيرتدػاظقدرػ قعيريػاي قعيايااػيخق
قير ظاـقعياياافقرفقخ ؿ:

 نبزيػػػمقعير ايػػػ قعردعريػػػخقاي ػػػاقدرػػػ ققز ػػػا فقعي ظػػػاـدقراػػػاؿقعيتػػػز اق
 بعيايشأأو

 رػػػػؿ''اق تيػػػػيقشػػػرعققعياػػػػرـقعلانرػػػػادفقيرارػػػاايرقر ا ػػػػؿقنػػػػبايرقر يػػػ ق''قيرم
 ا ػػلقعيريػػا مقنشػػةؿقدشػػرعلقعذمػػماؼقرػػفقعتنيااان ػػاقعيت ي يػػخأقرر ػػ قعيتديػػدقبق

ريػػػؼقاػػػفقعيبمػػػلقعيػػػذنققلققيتنػػػاأقدػػػددقق42عييػػػر قرػػػل اق ػػػافقي رػػػغقدػػػددقدرايػػػجق
 أقق1رلؼقدارؿق92عآلللقعيربابد،قايجق لق ي ق

برعققدعخػػػؿقعير ااػػػخقعيمربريػػػخق ا ػػػلقعيدبيػػػخقنػػػدامقرػػػاقياػػػريجقي ػػػبعرنقدػػػدنق''قراػػػ
عياػػػػػرـقعلانرػػػػػادفأقبقعذاػػػػػرقرػػػػػاؿاقر ا ػػػػػؿقمػػػػػرفقعيػػػػػبلققعيايااػػػػػفقبقايااػػػػػيخق''قيرم

عيايااػػفقاػػبقذيػػؾققعذاػػرقعيػػذنقيتيػػؿقدريػػجقعيربظػػؼقدبفقرفقي ػػن قرػػاقي ا رػػجقرػػفق
قأقق2ارمخقربقخدرخ

اػػػذنقعيرراراػػػالقعاػػػنررلق يػػػ قغايػػػخقر نيػػػؼقعيلرا ي ػػػالقرػػػفقعي ػػػرفقعيرامػػػفاق
ا ػاق ػدرلقعيدبيػخقننرعاػمقاقبق%02ن ػاق تػبعيفقتييق ػدرلقراػمارقعيرتربمػالقند ػدقمير

شػػي اقاشػػي اقدػػفقرراراػػان اقدعخػػؿقعير ااػػخقعلمنيػػاديخقعيمربريػػخاقعينػػفق ا ػػلق رلا ػػخق
ماطر،قعلانرعنيايخقعين ربيػخقعينػفقيػاغ اقايػرعرقدبق ير ػفأقعاػ سقعيخزي ػخقعيمربريػخقق

 ا ػػػلقعيدبيػػػخقخػػػ ؿقاػػػ بعلقعرندػػػاعققامػػػ قداػػػزقر ااػػػالقعي طػػػاعقعلمنيػػػادنأق ذع
عاػػػػنيرعدقدرعؾقداػػػػزقعير ااػػػػالقعلمنيػػػػاديخاقبقراػػػػمارقعيرتربمػػػػالقمػػػػادر،قدرػػػػ قعاػػػػن

                                                           
1

 نّظغ يىٚ صعصؿد ػيٜ صىنْؼ. 

Ali El Kenz, Le complexe siderurgique d'El Hadjar, Une experience industrielle en 

Algérie, Ed du CNRS, Paris, 1987 
2
هغح ٗػٝغ صىؼَو ٗ صىسلغٞو ٗ صىٌَجُ صالأسَجػٜ، صىـٞض ٍذَوض ل٘ وجػٛ لوهُ صى٘ ٞوي صىؼَوٍٜ٘ ٝؼوجّٜ ٍوِ  

تٌشٌ كضٝض فٜ ػضص صىَ٘ وِٞ. ٗ قضً عقٌ ًشٌ د٘ه ػضص صىَ٘ وِٞ صىظِٝ ىٞـس صىغضصعة فٜ دجأد فؼيٞود يىوٌٖٞ، 

 ٗ ػضصٌٕ ٕ٘ ٍيُٞ٘ ٗ ّوي ٍيُٞ٘ ٗ ٞود. 
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عتنيااالقعيرانرػمقرػفقعياػبؽقعيدبييػخاقاػافقع  يػارقعذاػمارقدام ػاق يػ قعيخيػارق ػيف:ق
رفقنةرؽقعير ااالقبنارحقعيمراؿاقربقنانبردقعتنيااػالقعيرانرػمأقتيػرلقعيازع ػرق

رفقي دبؽقعي  دقعيدبيفقر ا ؿقشربطقماايخقدر قعيرانرػم:قبمػؼقددػـقدر قمربضق
عيربعدقعلان   يخاقغرؽقعير ااػالقعيمربريػخقب ربقخيخيػن ااقبمػؼقعلاػنلرارعلق

قعيمربريخأأأ
خػػػ ؿقعياػػػػ بعلقعذخيػػػر،قرػػػػفقعيلرا ي ػػػػالقنرع رػػػلق ػػػػؿقعذاػػػ ا قييتػػػػديقع داػػػػارق

قيريميخأقاقعيذنقبممقتدعقيم بدقرفقعيرراراالقع9199ر نب رق
ق
يػـقن ػفقعيازع ػرقر يػا،ققق:) مرحمة األزمة( 2000 -1986المرحمة الثالثة:  أ2

تػػػػدلن اقعذزرػػػػخقعلمنيػػػػاديخقرلقعانراديػػػػاقير ػػػػز،قعيم يدػػػػخقعينػػػػفقعمنيػػػػادياقبلقايااػػػػياقبق
ت  ػػػػخقرزرػػػػػخقت ي يػػػػخاقعانراديػػػػػااقيػػػػػذيؾاقا ػػػػدق ا ػػػػػلقدشػػػػريخقعيناػػػػػمي القبعيايااػػػػيخأق

 عمنيادياقبايااياأق
 
اشػػؿقعينار ػػخقعين ربيػػخقعياػػا  خاقدامػػلق اي ظػػاـقعيايااػػفق يػػ قنتريػػرقعي طػػاعقققق

علمنيادنقآر قرفققي بفقمادرعقدر قنر يخقعتنيااػالقعيرانرػمقرػفقعياػرماقعيخػدرالق
دبفقعدػاد،ق1بعيشةؿأقأأقي فقاردافقرػاقن ػيفق ػافقعي ظػاـق ػافقيريػدقع دناتػاقعمنيػادياق

علانرادفاقباذعقرػاقرد ق يػ قدخػبؿقعيػ  دقاػفققنبزيمقعيارطخقعياياايخقدعخؿقعيااـق
شػػ جقتػػر قراريػػخقدراػػلقاي ػػاقعير شػػرعلقعلمنيػػاديخاقعلانراديػػخقراػػبرق نا ا ػػاقدرػػ ق

بنمػػػدلق اػػػ خقعيازع ػػػرييفقعيػػػذيفقيمشػػػبفقققق%ق20عرطػػػ ؽأقناػػػابزلق اػػػ خقعي طايػػػخق
قأقق2.%09ر لرقرفققق0222نتلقخطقعيد رقا خق

                                                           
1
 ىقطجع صىشجم، ٗ فٌجءص  ّلجٍٔ ٗ آىٞج  صػجصة يّسجج ّوـٔ. ؿْؼ٘ص الدقج يىٚ ٍـجع تط٘ع ص 
2
لشو٘م نٌٕ صىَىكغص  صالأسَجػٞد ٗ صالقسووجصٝد، صّظوغ يىوٚ صىضعصؿود صىقَٞود صىسوٜ نػوضٕج   صىَغموؼ صىوٍْٜ٘  

 صىشجهد لجىسشطَٞ، صىسٜ ٝقٌٞ فٖٞج آثجع ؿٞجؿد صػجصة صىسوذٞخ صىٖٞنيٜ صىسٜ فغًٖج هْضٗق صىْقض صىضٗىٜ. 
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ق
 . الطفرة النفطية الثانية( )2000بعد سنة المرحمة الرابعة:  .4

ر مراػػاقاػػفقراػػارقعين ريػػخقاػػفقعيازع ػػراق ػػذيؾقنشػػ ؿقق9199رلررػػاقشػػ رلقاػػ خق
يردبيػػخقعيازع ريػػخأق   ػػاقعياػػ خقعينػػفققر مراػػاقآخػػرقاػػفقعينػػاري ققعيتػػدييق0222اػػ خق

دادلقاي اقرامارقعيرتربمالققي رنداعقراددعاقتييقررػدلقعي ظػاـقعيايااػفقعيػذنق
 افقدر قتااخقعي ابيخقق ريدرقمخـقرفقعيريػبعاقعاػنطاعقعفقيبعاػجق  ػاقعيطر ػالق
علانراديػػػػخقرػػػػفقاػػػػرماقخػػػػدرالقبقشػػػػةؿقبقي ػػػػفقريمػػػػاقربعا ػػػػخقتايػػػػخقعي شػػػػرديخق

اقعذرػػػرق9110دػػا  قر  ػػػاقر ػػذقبمػػؼققعيراػػارقعل نخػػػا فقاػػفقاػػ خقعيايااػػيخقعينػػفق
قعيذنقار قيجق ايمبد،قراددعق ي قا بعلقعيشم بيخقعلمنياديخأق

اق لقرفق0299بقق0222 ايرغـقرفقع خداضقعي طايخق ش ؿقبعمػ ق ػيفقاػ نفق
عرن ػػاطقعلمنيػػادقعيػػبط فق ػػايريبعقعي دطيػػخقظػػؿقدرػػ قرػػاق ػػافقدريػػجقر ػػذقعلاػػن  ؿدق

قرفقعييادرعلوأقق %19فقر لرقر

ق
قأقق0299اقبق0229:قنطبرقعي طايخققافقعيازع رق يفقا خق22ش ؿق

قwww.statististiques-mondiales.comعيريدر:ق

                                                                                                                                                                     

Centre national d'étude et d'analyse pour la planification, les effets du 

programmes d'ajustement structurel sur les services publics en Algérie. La revue 

de CENEAP, n°16( décembre 2000, 2 partie).  
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ي دقدادقعي ظاـقعياياافق ي قعينبظيؼقعياياافقيرشػ ا ققاػفقعي طادػالقعردعريػخق
قتييقيانديدبفقرفقرارقدبفقرنقر ا ؿقع ناافأق

ق

 (%) 2011 (%) 2009 (  %) 2008 قطاعات النشاط
 0.8 3.1 2.1 الفالحة/ الغابات

ــــة و  األشــــغال العمومي
 الري

1.9 3.2 07 

 0.7 3 1 الصناعة
 6.7 19.1 23.4 الخدمات

 72.5 53.5 71.6 اإلدارة
 0.2 1.9 - العدالة
 3.3 3.6 - الصحة
 13.2 12.4 - التعميم
 0.2 0.1 - الحرف

 1.8 - - الجمعيات
قأقق0299بققق0229:قنبزيمقعينبظيؼقدر قعي طادالق يفقا خق20ادبؿ

قAgence de développement social (A.D.S)عيريدر:
ق
ق
ق
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رػػفقرارػػبعقعيبظػػا ؼقعينػػفقنػػـقق%90ياػػنتبذقعي طػػاعقعردعرنقدرػػ قر لػػرقرػػفقق
أقبقرفقراـقرريزعلقاذعقعي طاع:ق0229خر  اقر ذقا خق ق ي قغايخقعييـب

  ا خقعيداادقايجأققعرنداعقق-ممؼقعذابرق -
 غيا قعييرعرخقبعل م اطأققق-غيا قعيدادريخقعل ناايخ -

   اقرتدقعيخيا صقعذااايخقيردبيخقعيريميخقبعمنيادااقعينبزيمفدقر ظرق يػ ق
 د يرقخيا صققعيدبيخقعيريميخوأق

عي طػػاعقعردعرنققاػػبقعي ادػػد،قعيخرديػػخقعينػػفقياػػنمرر اقعي ظػػاـقعيايااػػفقاػػفقررعم ػػخق
منيادققدر قتدقابعقاقبيرم ق دػسقعيػدبرقعيػذنق ا ػلقنرم ػجقعير ااػخقعيرانرماقبعل

علمنياديخقعيمربريػخقخػ ؿقاػ بعلقعيتػز قعيبعتػداقتيػيقيتيػؿقعذاػرعدقدرػ قراػبرق
قاياايخقر ا ؿقعيبلققير ظاـأق

اقيػػػذيؾاق9191ي ػػػفقاػػػفقعير ا ػػػؿاقنػػػـقاػػػن قعيراػػػاؿقير طػػػاعقعيخػػػاصقر ػػػذقداػػػنبرق
باػػ قدري ػػاقدرعاػػخقريػػبيجقعلانراديػػخاقراػػارعنجقعير  يػػخقبامػػاقعلق شػػاطجقبقآييػػالق
عدػػاد،ق  نػػاأق داػػجقرػػفقراػػؿقرفقق مػػرؼقعذاػػ ا قعينػػفقنمي ػػجقاػػفقعلاػػ اـقاػػفقعخػػرعأق

قعلمنيادقعيازع رنقرفقطا مجقعيريمفأق

ق

ق

ق

ق

ق
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 خالصة

در قعيت ػؿقق thèses culturalistes مدقد بدقرفقاير خقعيطربتالقعيل اابيخق
قعلانراديػػػػخاقخايػػػػخقنرػػػػؾقعير نرػػػػخق ػػػػايظبعارق عذ ػػػػاديرفقعيمر ػػػػفقاػػػػفقراػػػػاؿقعيمرػػػػـب
عياياايخاقااققعي ػرعديةـقعيريمػفق رمراػخقر ناػخقدعخريػاقين ػبفق ديرػخقدػفقنرػؾقعيرمراػخق

 ػػلقعي رعديةرػػالقعيةر يػػخقعير نرػػخق درعاػػػخقعيدخيرػػخقعير ناػػخقاػػفقعياارمػػالقعيةر يػػػخأق ا
ظاار،قعلان دعدقعياياافاقعيم ؼاقعينارطقبعينخرؼأأأغاي اقراقنمنردقدر قعطربتالق
عانشػػػرعميخقتيػػػيقيانتمػػػرقعي اتػػػياق شػػػ ؿقبععقربقغيػػػرقبععاق ربذاػػػاقرلاييػػػاقغر يػػػاق

ظػاار،قدفقعيظاار،قعيردرباخاق نداػيرعن اقعيةر يػخقعياػااز،اقبيتػابؿقرفقي ػيسقدري ػاقعي
عيردرباػػخقاػػفقعيرانرمػػالقعيمر يػػخدقعبقغيػػرقعيةر يػػخوأقردلقاػػذنقعير ار ػػالق يػػ ق  نػػاأق
خطا ق ل برر زنق ةطاققر ػاديرفاقتيػيقيداػرق ػؿقرػاقاػبقدقاػر فوق م يػرقعيل ااػخق

قعرا ريخقربقعيديفقعرا رفأقق-عيمر يخ

عخنرعمػػاقدرػػ قخػػ ؼقاػػذنقعير ار ػػالقعي ظريػػخقعيابارع يػػخاقيشػػ ؿقعي ػػرعديةـقعيريمػػفق
ت ي يػاقير رعديةرػالقعين ريديػػخقبقناػابزعقرمرايػػاقير رػاذأقعي ظريػخقعياػػااز،قعير ناػخقخػػارأق

قعيايامالقعيناريخيخقيررانرمالقافقعيمايـقعيمر فأق

عير بللقعذااايخقعينفقيرن زقدري اقعي ػرعديةـقعيريمػفقرل نػلقريػا ن اقعي ظريػخقبق
عير  ايػػخقاػػفقنداػػيرقعي ليػػرقرػػفقعيظػػبعارقعيرم ػػد،قعينػػفقاػػادقعلدن ػػادقابي ػػاقطػػػبي ق

عيراػرـأقق-عراػ ريخقبقعر اػافقعيمر ػفق- ا  اقظبعارقل اايػخقررن طػخق ايل ااػخقعيمر يػخ
يخقبا ػػػػاقيرر ار ػػػالقعيل اابيػػػػخقاػػػػفقرانرمػػػػالقراػػػػن د،اقعراػػػػ رق-عيرانرمػػػالقعيمر يػػػػخ

رنارطخق ت ـقل اان ااقبقد يدػخق ت ػـقدي  ػادقعراػ ـوأقعي ػرعديةـقعيريمػفقيػدتضق ػؿق
اػػػذنقعير ػػػبللقعرل برر زيػػػخقعيازارع يػػػخاقبقيميػػػدقعيخطػػػا قعذ ػػػاديرفق يػػػ قعياػػػيامالق

ديػػدعقعذاػسقعيراديػػخقعيناريخيػخقعينػفقناػػرنقاي ػاقعلتػدعيقبقن ػػن قاي ػاقعيظػبعاراقبقنت
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عينػػفقيميػػدقعيرانرػػمق  نػػاأق داػػجقدري ػػاأقبا ػػاقي ػػذعقعيطػػرحاقاػػافقدػػدـقنت ػػؽقعيرانرػػمق
عيرػػػد فقاػػػفقاػػػذنقعيرانرمػػػالقلقير ػػػفققعخنزعيػػػجقاػػػفقاير ػػػخقعي ااػػػخقعذ بيػػػخقبقعيػػػربع طق
عيممػػػػبيخقدرػػػػ قتاػػػػا قعيدردع يػػػػخقبقعي  ػػػػ قعيتديلػػػػخاق رػػػػاقعفقعيم ػػػػؼقعيػػػػذنقيػػػػات قق

 رعطفقلقير فقريماقرفقي بفقعيػديفقبتػدنقاػبقعير ػن قيػجأقياػ قدرريخقعر ن اؿقعيدير
بمػػػمق ػػػؿقاػػػذنقعيظػػػبعارقدقدػػػدـقنت ػػػؽقعيرانرػػػمقعيرػػػد فاقعيم ػػػؼاقعلاػػػن دعدأأوقاػػػفق
عياػػياؽقعلمنيػػادنقبقعيل ػػاافقبعياااػػفقعيػػذنقنباػػدقاي ػػااقرنقمػػربر،قدرعاػػخقعيم مػػخق

اأقعيرػػػادنقدػػػػفق ػػػيفقعلمنيػػػادنقبقعيايااػػػفقبقرػػػػد قعاػػػن  ييخقدرريػػػخق دػػػػاد،قعر نػػػ
قعيارطخأق

م ػػؿقعفق نمػػرضق يػػ قراػػ ا قدػػدـقنت ػػؽقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيازع ػػراقاػػ تابؿق
ربلقرفق خن ػػرقرػػد قمػػدر،قعيا ػػازقعيردػػػاايرفقير ػػرعديةـقعيريمػػفقدرػػ قنتريػػؿقبقنداػػػيرق
تايػخقعيم ػؼقعيايااػفقعينػػفقدران ػاقعيازع ػرقدشػيخقعمػػرعرقعينمدديػخقعيتز يػخقبقعيري رعييػػخق

ادن ػػػارقرفقذيػػػؾقعيم ػػػؼق ػػػػافقاػػػ  اقيرطاي ػػػخقشػػػرع  قعانراديػػػخق ادػػػػاد،قعلمنيػػػاديخاق 
عي ظػػرقاػػفقطري ػػخقناػػييرقعياػػرطخقبقنبزيم ػػاقدعخػػؿقعيااػػـقعلانرػػادفاقبقاػػبق ػػذيؾق
ع م ااػػاقيػػراضقعي ظػػاـقعيايااػػفقعي ػػا ـقاػػذنقعيرطايػػ اقبقنااػػدقذيػػؾقايػػدعقاػػفق يةػػاقق

يررترػػخقعلبيػػ اقبقعليػػ تالقعلمنيػػاديخقعينػػفق اشػػرااقاريػػؽقربيػػبدقترػػربشقاػػفقع
عليندػػػػػاؼقدرػػػػػ قعليػػػػػ تالقعيايااػػػػػيخق بمػػػػػؼقعيراػػػػػارقعل نخػػػػػا فقبق دػػػػػ فقتايػػػػػخق

قعيطبعر أقرنق نمطيؿقدي اري يخقنش ؿقعيرانرمقعيرد فأق

ق
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 تمــــــــــــييد

نطػػػرحقاػػػذنقعيدرعاػػػخقعشػػػ اييخقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػفقعيازع ػػػرقعيرمايػػػر،قبعيم مػػػخق
قق–رانرػػػػمق دبيػػػػخأقب ػػػػاي ظرق يػػػػ قرػػػػانـقر امشػػػػنجقاػػػػفقعيديػػػػؿقعيلػػػػا فقعيرنمرػػػػؽق رد ػػػػـب

عيرانرػػمقعيرػػد ف:قعيدليػػخقبعي شػػا،قعيناريخيػػخاقاا  ػػاق اػػدقر داػػ اقرا ػػريفقدرػػ قعينبايػػؽق
ي ػػػاأق فقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقر بيػػخقنيػػػؼق ػػيفقاػػذنقعرشػػ اييخقبعي ػػرعديةـقعينتريرػػفق

دي اري يػػػػخقناريخيػػػػخقررن طػػػػخقاػػػػفق شػػػػان اقعذبيػػػػ ق المنيػػػػادقعيايااػػػػفقيػػػػدبؿقربرب ػػػػاق
عيةر يػػخأقعي برابعزيػػخق  ػػب،قناريخيػػخق رػػاقنتررػػجقرػػفقمػػيـقعمنيػػاديخاقاباػػيبيبايخقاػػفق

اػذعققعي ب،قعلانراديخقعينفقتررلقعيرانرمقعيرد فق ي قعيبعا خاقب اينايفاقاػافقر طػؽ
قعي تيقعيابايبيبافقيدرضقدري اقعلانراـق  ذنقعيردرد،قافق ؿقررعترجأق

ا تابؿقافقاػذعقعيديػؿقر امشػخقعيردػاايـقعينتريريػخقعينػفقرػفقشػا  اقرفقنداػرقي ػاق
راػػػ ا قدػػػدـقنت ػػػؽقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػفقعيازع ػػػرقعيرمايػػػر،قباػػػؽقرػػػاقنػػػـقطرتػػػجقرػػػفق

راا ػػخقدرػػ قعيناػػا ؿقعينػػايف:قرػػاقردػػاايـقبر ػػبللقاػػفقعيديػػبؿقعياػػا  خاقرنقرتابيػػخقع
اػػػفقعآلييػػػالقعينػػػفقنرعمػػػ ق  ػػػالقعيدبيػػػػخدقعيرانرػػػمقعيايااػػػفوقعيرانرػػػمقبنر مػػػجقرػػػػفق
علاػػػػػن  ييخدق ادن ػػػػػارقعلاػػػػػن  ييخقا ػػػػػاقعيشػػػػػرطقعينػػػػػاريخفقعذبؿقعير اػػػػػسقيررانرػػػػػمق

 ػػر قر ػػجقرػػفقعيبعاػػ قدري ػػاقبمػػمقاػػذعقعيناػػا ؿقمػػرفقر ػػبللقعلمنيػػػادقق؟عيرػػد فو
عيريميخق ادن ارااقريمػاقر ػبللقنداػيريخقبنتريريػخققناػر قاػفقعذخػر ققعيريمفاقعيدبيخ
قعيناييخ:ققعيدرديخقق طرحقعيناا لل

رػػػػػاافقعآللػػػػػػارقبعل م ااػػػػػػالقعياباػػػػػػيبيبايخقبعلمنيػػػػػػاديخقي منيػػػػػػادق -
عيريمػػػفقبقعيدبيػػػخقعيريميػػػخققدرػػػ قط يمػػػخقعي  ػػػاققعيػػػدبينفقربلاقلػػػـقلت ػػػاقط يمػػػخق

 مخق يفقعيدبيخقبعيرانرم؟ق عيم
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رػػػػاافقعآلييػػػػخقعينػػػػفقي نا ػػػػاقعلمنيػػػػادقعيريمػػػػفقبعيدبيػػػػخقعيريميػػػػخقناػػػػر ق -
  اانن اعقعيرانرمقبعانزلرجقبر مقعان  يينجأقق

فقعيبمػػػمقعيتػػػايفقيردبيػػػخقعيازع ريػػػخقبعيرانرػػػمقعيازع ػػػرنقاػػػبق نػػػاأقا دنػػػرضق ػػػ
نرع رػػػالقناريخيػػػخقرػػػمقرػػػاقنتدلػػػجقعينتػػػبللقرػػػفقنةييػػػرعلقدري ػػػخقدرػػػ قدرػػػؿقاػػػذنق

جقتنػػ قنرػػؾقعينتػػبللقعيمري ػػخقعينػػفقدران ػػاقعيازع ػػرقاػػفقعيراػػاؿقعينرع رػػالأقرنقر ػػ
وقبعيراػػػػاؿقعلمنيػػػػادندقي ريػػػػخق9191عيايااػػػػفقدقعينمدديػػػػخقعيتز يػػػػخقاػػػػفقداػػػػنبرق

علمنيػػػادقر ػػػذق  ايػػػخقعيلرا ي ػػػالوقاػػػفق ػػػدبرااقناػػػااـقاػػػفق دطػػػاققعيشػػػ ؿقعي  ػػػا فق
قي ذنقعينرع رالدرنقر  اقازققرفقعينرع رالوأق

يخقبعلمنيػػاديخقيردبيػػخقعيريميػػخقعذتاديػػخقعيتػػز قظرػػلق فقعيرراراػػالقعيايااػػ
جقعيدبيػػخقعيازع ريػػخق يػػ قيبر ػػاقاػػذعأقاازع ػػرقنػػنػػ لرق ل ر ػػاقدرػػ ققعيراػػارقعيػػذنقرخذ

رػػاـقرعيري رعييػػخقعلمنيػػاديخقبعينمدديػػخقعيتز يػػخدقرػػمق ػػؿقعينتدظػػالقعيبعاػػ قع ػػدع  اق
خقبعذتاديػػخقاػػذيفقعيبيػػديفوقاػػفقعاػػنررعرق شػػ ؿقرػػفقعذشػػ اؿقيازع ػػرقعلشػػنرع ي

تػػدعيقينةيػػرعلق ممػػ اقدريػػؽاق عيتز يػػخقرػػمق ػػؿقرػػاق درمػػجقاػػذعقعلاػػنررعرقرػػفق
فقعيري رعييػػػػػخقعلمنيػػػػػاديخقاب ممػػػػػ اقعآلخػػػػػرقاػػػػػطتفقشػػػػػ رفأقير ػػػػػفقرفق  ػػػػػبؿق ػػػػػ
يػػفقن ػػبفق ايمػػربر،قققق9191بعينمدديػػخقعيتز يػػخقعينػػفقدران ػػاقعيازع ػػرق مػػدقداػػنبرق
  رػػاقانيػػط ةافقتنرػػاق يمػػايـأقرلػػؿقريػػخقنمدديػػخقربقيي رعييػػخقاػػفقر ػػافقآخػػرقرػػفقع

ايراقا ؽق ا جقعمنيػادقايااػفقلققدرا اق المنيادقعياياافقيردبيخقعيبط يخقاقبمد
ير فقرفقي ن قيي رعييخقعمنياديخقبنمدديخقاياايخقافقظرؼقبايزأقيػـقي ػفقا ايػؾق
رنقنيبرقافقعذاػؽقعي ريػ قد ػدق خػ قرػاق مػدقعلاػن  ؿققيرشػربعقعل ن ػاؿق يػ ق

  ػػاقا ديػػؿقر لػػرقانمدديػػخقايااػػيخقت ي يػػخقبعمنيػػادقيي رعيػػفقع نػػاافأقرػػفقعير  ػػدق 
قتدقتاا اقعذااايخقافقعيدرعاخأقرطخق ب  اقافقاذنقعي  
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علمنيػػػػادقعيايااػػػػفقيردبيػػػػخقعيبط يػػػػخقعيازع ريػػػػخقياػػػػنددفقر ػػػػاقعيبمػػػػبؼقد ػػػػدنق
يرمراػػخقعيبظيدػػخقعيت ي يػػخقي منيػػادقبعلمنيػػادنقاػػفقعيرانرػػماقبرػػد قعاػػن  ييخق
ق ػؿقذيػؾقرػفقن ميػخقبعاػن  ييخق عيت ؿقعلمنيادنقدفقعيت ؿقعياياافقبرػاقياػنرـز

يػػػػػػ ققيردػػػػػػادريف علانرػػػػػػادييفاقعلمنيػػػػػػادييفقبعيايااػػػػػػييفقيػػػػػػمبدعقق ػػػػػػزبلقرػػػػػػفقبع 
قعيرانرمأق

عزداػػػػرلقخػػػػ ؿقاػػػػ بعلقعياػػػػ مي يالقبعيلرا ي ػػػػالقاػػػػفقت ػػػػؿقدرػػػػـقعلانرػػػػاعق
عيايااػػػػػػػفقرد يػػػػػػػالقنتػػػػػػػابؿقرفقنيػػػػػػػؼقعل م ااػػػػػػػالقعيايااػػػػػػػيخقبعياباػػػػػػػيبيبايخق

ربؼاقاػافقي منياديالقعيمايـقلايليخقدر قط يمخقعيدبيخقعياديػد،أقبرلررػاققاػبقرمػ
اػػػػذنقعلمنيػػػػاديالق ػػػػافقرمظر ػػػػاققيبيػػػػؼق المنيػػػػاديالقعيريميػػػػخقذعلقعين ميػػػػخق

بييػػخدقرنقيراػػبؽقعيمايريػػخوأقعي خػػ قعيايااػػيخقعيشػػ خقرطر ػػخقيررتربمػػالقبعيرػػبعدقعذ
عينػفقرخػذلقعياػرطخق مػدق شػا،قعيدبيػخقعيبط يػخقررعدلقنتػدييقرانرمان ػاقعمنيػػادياق

عيرانرػػػػػماقبمػػػػػدقباػػػػػدلقاػػػػػفقعيخيػػػػػارقدبفق دػػػػػاد،قنبزيػػػػػمقعياػػػػػرطخقعيايااػػػػػيخقاػػػػػفق
ديػخقعيتز يػػخأقلقاتعلشػنرع فقر ػررعقريػديبيباياققين ػريسقعيشػم بيخقعي ا رػخقدرػ قعذ

مقعيراػػػاؿقاػػػفقاػػػذعقعيديػػػؿقيرنمرػػػؽقاػػػفقاػػػذنقعيراػػػايخقذ  ػػػاقاػػػ مبدق يي ػػػاقاػػػفقاػػػين
عيبملقعير اا قافقر افقآخراقي فقراقنشػيرق ييػجقرغرػ قعذد يػالقاػبقرفقعيدبيػخق

 Etat Néoافقراقعيط ةلق اريمقيدالقعيدبيخقعي يب انررب ياييخقعيبط يخققارد
patrimonial اقب ت ػػـقنمريػػؼقعيدبيػػخقعي انررب ياييػػخققاقاا  ػػاقدبيػػخقن مػػدـقاي ػػاقق

رػػ ؾقعيخايػػخقياريػػردقعيػػر يسواقبنخبييػػ اقعيتػػدبدق ػػيفقعلرػػ ؾقعيمارػػخقبعذ
قعي خ قعينفقنايطرققاي اقدر قعيارطخقعياياايخأق
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 ػػػػجقلقير ػػػػفقنيػػػػبرقعيدبيػػػػخق ػػػػايرم  قعيراػػػػازنق ػػػػايط ماقذقناػػػػن دقخبييػػػػخ
خبييػػػػػػخقرطر ػػػػػػخقي ػػػػػػااقناػػػػػػن دق يػػػػػػ قشػػػػػػرديخ قشػػػػػػرديالقن رراػػػػػػاقريديبيبايػػػػػػخ ق

قريديبيبايالقافقاياؽقناريخفقرتددأق

 تفق مرـق افقعي ظاـقعيايااػفقعيازع ػرنقعيػذنقراػرزنقعلاػن  ؿقيػـقياػن دق يػ ق
يػ قر ااػالقنرليريػخقاػفقرراراػن اقشرديخقع نخا يخقافقبيبيجق ي قعياػرطخاقبلق 

رترياقببط ياأقي دقعان دقدر قعيشرديخقعيلبريخقلتن ػارققاداد،قنبزيم اقاز ياع قي اقبق
عيارطخقبدر قعذيديبيبايخقعيشم بيخقين ريراػااقبدرػ قعيرراراػالقعيريميػخقبعيز ب يػخق
قعياياايخقيييا ن اقب ا قترداققب ا قبلقعلقافقعيمرؽقعلانرادفأقي   ػاق مرػـ

 ا ػػػػلق رلا ػػػػخق  ايػػػػخقد ػػػػدققيرشػػػػرديخقعيلبريػػػػخقق9199تػػػػدعيقر نػػػػب رقرريمػػػػاق ػػػػافق
بعذيديبيبايخقعيشم بيخقببيبي راق ي قتدبداراقعي يب قافقمرافق دػاد،قع نػاأق

ايدػػرنقق02عي ظػػاـقعيايااػػفقبعلارػػاعقعيػػبط فأقعمػػرعرقشػػرديخقاديػػد،قاػػفقداػػنبرق
قدييؿقدر قذيؾأقق9191

ااػػػػفقتنػػػػ قاػػػػفقظػػػػؿقعيشػػػػرديخقعياديػػػػد،أق  تػػػػظقايػػػػدعقعاػػػػنررعرقعي ظػػػػاـقعياي
ع م ااػػالقعيطػػا مقعي يب انررب يػػايفققظ ػػرلق  ػػب،قدرػػ قراػػارقعيدر رطػػخقبعل دنػػاحق

دبعلقعلمنيػػػادنقرمػػػاأق من ػػػدقرفقاػػػذنقعل م ااػػػالقعي انررب ياييػػػخقاػػػفق داػػػ اقعذ
عينػػػفقياػػػنمرر اقعي ظػػػاـقعيايااػػػفقيخ ػػػؽقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقبر ػػػطقعيرانرػػػمق ايدبيػػػخق

خرديػػػػخقعيدبيػػػػخقعي يب انررب ياييػػػػخقناااػػػػلقردػػػػاايـ قظػػػػبعارققرلػػػػؿققدربديػػػػاأققدرػػػػ 
عيز ب يػػخقعيايااػػيخاقعينمزيػػ قعيايااػػفاقرنقرفقتان ػػاقعذاااػػيخقاػػفقاػػذنقعيدرعاػػخق

قيمفقبعيدبيخقعي يب انررب ياييخ شالقدر قخرديخقعلمنيادقعيرق
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ربؿقق Max weber:قيمػدقرػا سقاي ػرققPatrimonialismالباترمونياليـة  -9
قعي انررب ياييػػخقيبيػػؼقدبيػػخقعي ػػربفقعيباػػط قاػػفقررب ػػاقعيةر يػػخاق رػػفقعاػػنمرؿقرد ػػـب

رػػ ؾقعيمارػػخاقتيػػيق ا ػػلقن مػػدـقعيتػػدبدقعي ا ب يػػخقبعذخ ميػػخق ػػيفقررػػ ؾقعيررػػؾقبعذ
 ر ؾق راقيبقر جقينيرؼقافقرر  جقعيخايخأقاينيرؼقافقعيررر خقبعذ

قق نطػبرقعيدبيػخقعيةر يػخاقاتبيػجق يػ ق ي فقاي رقطبرق مدقذيػؾقرػفقدلللقعيرد ػـب
قنتريرػػفقعاػػنمررجقاػػفق نا ػػجقعيشػػ يرق''قعلمنيػػادقبعيرانرػػمق''قييم ػػفق ػػجقعينباػػمق رد ػػـب

عير ػر يفقعيماػ رنقبعردعرنقيراػرطخقعذ بيػخقبذيػؾقاػفقراػنب قعخنيػارقعيراػ بييفقرػفق
عذبايػاققيشػػخصقعيػر يسقعيررلػػؿقعيبتيػدقيراػػرطخاقبعيػذنقلقيمنرػػدقاػفقدرريػػخقعيناػػييرق
درػػػ قر ااػػػالقراػػػريخقبم ػػػبعلقرتػػػدد،اق ػػػؿق  ػػػجقيريػػػؿق يػػػ قعلدنرػػػادقدرػػػ قراػػػايي ق
بم بعلقلقش ريخقاقرنقغيرقراريخقنتػدقرػفق يزعريػخقعيراػ بييخققمػرفق طػارقايااػفق

ياػػػنردقايػػػجقعيػػػر يسقشػػػردينجقرػػػفقراػػػا د،قعياػػػيشقلقيػػػ دنقايػػػجقعين ػػػااسقدبرعقناديػػػدياق
قأق1بعيارطخقعيررزيخقيرم يد،قعيراريخقعيرنرلرخقافقعيديف

قعي انررب ياييػػخقبا ػػاقي ػػذنقعيػػدلللقعيدي ريػػخقيترػػؿقمػػب،قنتريريػػخقاا رػػخقناػػر ق رد ػػـب
 د ػػـقعي ليػػػرقرػػػفقعيرراراػػالقعيايااػػػيخقيا ظرػػػخقعيشػػػربييخاقبيداػػرقي ػػػاقع ندػػػاقق مػػػضق

يخققاػػػػفقعطػػػػارقعينمدديػػػػخقعيايااػػػػيخقعيشػػػػ ريخاق ن ػػػػديـقعيػػػػبلققبعيطادػػػػخقرتنراػػػػفقعيايااػػػػ
يراػػػرطخقعيتا رػػػخق ػػػايرغـققرػػػفقرفقعي ػػػا بفقيدػػػن قي ػػػاق ػػػا قعين ػػػااسقرػػػفقراػػػؿقعتػػػن ؿق
قر طػػػؽقعيرراراػػػالقعيرشخيػػػ خق ر يػػػ قعيتػػػا ـق داػػػجأقبرخيػػػرعاقيداػػػرقاػػػذعقعيرد ػػػـب

راػػبقق يي ػػاقاػػفقدرريػػخقيراػػرطخقعيايااػػيخقبراػػ ا قعتن ػػارقعيبظيدػػخقعير ااػػانيخقبدػػدـقعي
قي مقعي رعرعلقبناييرقعيشافقعيماـأق
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قعي انررب ياييػػخقد ػػدق يز اػػنادق ياػػاددقق Eisenstadtعينطػػبرقعيتايػػؿقاػػفقرد ػػـب
ر لػػػرقاػػػفقنتريػػػؿقدريػػػؽقينار ػػػخقعي  ػػػاققعيػػػدبينفقاػػػفقعيمػػػايـقعيلايػػػيأق ػػػاي ظرق يػػػ قدػػػدـق

 ػػػػػاقعر ا يػػػػػخقخبييػػػػػخقعيدبيػػػػػخق شػػػػػ ؿقرطرػػػػػؽقدرػػػػػ قغػػػػػرعرقرػػػػػاق ػػػػػافقاػػػػػا دعقاػػػػػفقرربق
عي راػػػطبيخاقب ػػػاي ظرق يػػػ قناػػػددقباػػػا ؿقبرشػػػ اؿقخبييػػػخقعيدبيػػػخقبشخيػػػ ن ااقمػػػاـق
قعي انررب ياييػػػػخق دػػػػايـقعيايااػػػػخقعذيرػػػػا فق يز اػػػػنادق امػػػػااخق ررػػػػخقاديػػػػد،قق يػػػػ قرد ػػػػـب
قرر ػػػ قاػػػبقعي انررب ياييػػػخقعياديػػػد،قربقعي يب انررب ياييػػػخق ادن اراػػػاق اايػػػ  قيػػػدي اقرد ػػػـب

قبيػػػدفقنتريرػػػ فق شػػػاقاػػػفقانػػػر،قر  ػػػر،قرػػػفقنػػػاري ق شػػػا،قعيد ػػػرقنطػػػبرعقط يميػػػاقيرد ػػػـب
قعياياافقافقررب اقعيةر يخأق

يارفق يز انادقعيدبيخقعي انررب ياييخقنرؾقعيتايخقعيناريخيػخقعينػفقي ػبفقاي ػاقعيرر ػزق
دقرر ػػزقعياػػرطخوقرتنػػؿق  ػػدؼقق  ػػاقق خ ػػخقق le centre politiqueعيايااػػفق

اق1 ػاققعيدبيػخاياايخقافقعيارطخقتاررػخقير رػخقنتػدييقعيرانرػمقب  أقباػؽقاػذعقعيرد ػـب
اافقنار خق  اققعيدبيخقعيبط يخقعيازع ريخقاػفقنار ػخق يب انررب ياييػخقق ارنيػازاق ادن ػارق
رفقعي خػػ قعيايااػػيخقعينػػفقرخػػذلقعياػػرطخق مػػدقعلاػػن  ؿقعاػػنلررلقاػػفقاػػذنقعير رػػخق

ققعيناريخيخقرفقراؿقعي  اققافقعيارطخقبراضقعداد،قنبزيم اقدعخؿقعيااـقعياياافأ
ق

ر رػػاقلقياػػ قعي ظػػرق يػػ قعذيديبيبايػػخقعير ناػػخقيرتايػػخقعي انررب ياييػػخققدرػػ قر  ػػاق
ريديبيبايػخقر ياايريػػخاقاػ قير ػػفقرفق نيػبرق ػػافقاريػػمق خػ قرػػاق مػدقعلاػػن  ؿقعينػػفق

ققرػػػفقعياػػػرطخقاػػػفق خػػػ قر ياايريػػػخأقعفق برػػػديفق داػػػجقراػػػؿقبط ػػػفقبقيػػػـقزق ا ػػػلقاػػػ
عيرػػاؿقعيمػػاـقبقعاػػنة ؿقعير يػػ أقبققيمػػرؼقد ػػجقممػػاياقااػػادققعبقلػػرعققدرػػ قتاػػا 
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ي فقرشربدجقبعيل ااخقعياياايخقعينفق شاقاي اقخ ؿقا بعلقعي دػاحقعيػبط فقاػفقعينػفق
شػػ رلق ػػدبرااقل اانػػجقعيايااػػيخقعينػػفقدامنػػجق يػػ ق  نػػاأقرراراػػالقاػػرطبيخقرامػػلقاػػفق

ق  ايخقعيرطاؼق ي قع ترعؼقعيرشربعقعينتديلفق تبقعي انررب ياييخأق
ق

دق ػػػافقط يمػػػخقعير رػػػخقعيناريخيػػػخقاػػػفقعينػػػفقاػػػبؼقنػػػ لرقاػػػفقط يمػػػخقي ػػػبؿقعيز اػػػنا
عيم مػػػخق ػػػيفقعيرر ػػػزقعيايااػػػفقبرتيطػػػجاقبقندػػػرضقم ػػػبعلقرػػػفق ػػػبعقرمػػػيفقيػػػنـقرػػػفق

دػػػػػاد،ق  نػػػػػاأققعي خػػػػػ قعيايااػػػػيخأ رػػػػػفقعيبعمػػػػػ ق ذعق ػػػػػافقر رػػػػػخققق1خ ي ػػػػاقنبظيػػػػػؼقبع 
فقظػػػبعارقعينتػػدييقعيناريخيػػػخقاػػػفقعينػػفقر ناػػػلقعي ظػػػاـقعي انريرب يػػػايفاقبرػػاقيتررػػػجقرػػػ

رنيػػػػػرخق ط يمػػػػػخقعيم مػػػػػخقعي اشػػػػػ خق ػػػػػيفقعياػػػػػرطخقعيرر زيػػػػػخقبرطرعا ػػػػػااقب ػػػػػيفقعيدبيػػػػػخق
بعيرانرمأق فقدبيخق شالقد  قتر قطات خقمدقددبقخارافقدعـقباػبدنقر لػرق ػفق

اػػػ خاقاػػػن بفقدبيػػػخق خ  ػػػاقر بباػػػخق  ػػػؿقعيندايػػػيؿقعييػػػةير،قعينػػػفقير ػػػفقرفقق922
عيااػػـقعيايااػػفقبعلانرػػادفأقي ػػاقرفقنزدػػزعقبابداػػاقببتػػدن اقعينرع يػػخقبا ػػر،قناػػا سق

 نيػػػبرقعيتايػػػخقعياػػػي بيبايخقي خػػػ قرػػػاق مػػػدقعلاػػػن  ؿقبخبا ػػػاقعيشػػػديدقرػػػفقعمػػػادخق
فقاي بيبايخقاذنقعي خ اقناػاددقاػفقا ػـقرراراػان اق عان  ؿقرالقذارجقعير ييفأق

عي يب انررب ياييخاقييسق ؿقعيرراراالق ايط ماقبي فقدر قعذمؿقاػزققاػاـقر  ػااقباػذعق
اا ػػػخقدرػػ قعياػػ عؿ:قاػػػؿقعي ظػػاـقعي انررب يػػػايفقاػػبق ظػػػاـقرػػفقخػػ ؿقراػػػاددن اقاػػفقعر

ر يػػاايرفقق ت ػػـقنمريدػػج؟قرـقر ػػجق راػػردقعراػػاققمبعدػػدقعي ظػػاـقعي انررب يػػايفقتنػػ قن ػػدرق
قردرعضقعير ياايريخقعياياايخقافقعيظ برقبعل نشار؟

ق
درػ قعياػرطخقلقير فقيمامػؿقرفقينيػبرق ػافق ػؿقعي خػ قعيايااػيخقعينػفقعاػنبيلق

افق خ قاااد،قبر ياايريػخقناػم قا ػطقاػفقعياػيطر،قدرػ قعياػرطخقق9120افقييؼق
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يخدرػػخقريػػايت اقعيشخيػػيخق ػػايرغـقرػػفقباػػبدقتػػاللقناريخيػػخقربل ػػخقن  ػػدقدرػػ قرفق
خطػػطقعياػػيطر،قدرػػ قعياػػرطخقعيايااػػيخقاػػفقازع ػػرقرػػاق مػػدقعلاػػن  ؿقمػػدقبمػػملقر ػػذق

اداػػػاق ػػػافقر ياايريػػػخقق ظػػػاـقرػػػاق مػػػدق  ايػػػخقعيخراػػػي الأق تػػػفق رييػػػؿق يػػػ قارمػػػيخقرد
علاػػػن  ؿقب اػػػ  قطا مػػػجقعي يب انررب يػػػايفاق شػػػالق ررترػػػخقرنػػػاخر،قناريخيػػػاقبيياػػػلق

بيػػ أقي ػػدقرر ق برػػديفقاػػفق داػػجقر ردػػاق ر رػػخقناريخيػػخقاػػفقييػػي خق ػػجقر ػػذقعيبارػػخقعذ
  ػػاققدبيػػخقذعلقاػػياد،قغيػػرقما رػػخقيرندػػابضقربقعين ػػازؿقد  ػػااقبدبيػػخقراػػن رخقايااػػياق

منيػػػػادياأقل ػػػػؿقاػػػػذنقعير رػػػػخقعيناريخيػػػػخقيداػػػػرقاا  ػػػػاق  يػػػػرعقرػػػػفقع تػػػػرعؼقعيرشػػػػربعقبع
عينتػػػديلفق تػػػبقعي انررب ياييػػػخقعينػػػفق ػػػافقاي ػػػاق برػػػديفق رلا ػػػخق  طػػػخقعلرن ػػػازققي ب ػػػجق

 يسقعيدبيػػػخاقر ػػػيسقعيتػػػز اقبزيػػػرقرقعخنػػػزؿقاريػػػمقعياػػػرطقبعييػػػ تيالقاػػػفقشخيػػػجد
 يربمرعطفقيرعم ق ؿقعيدمػاقعلققعرن دعيدااعاقر يسقعيت برخاأأأوقبماـق   اققا ازق

علانراديػػػػخقبعلمنيػػػػاديخقبعيايااػػػػيخاقبلقيػػػػدعقريػػػػخقاريػػػػخقيظ ػػػػبرقارادػػػػالقتاررػػػػخق
يرشػػاريمقايااػػيخقربقرانرميػػخقرخنردػػخأقي ػػدقرت ػػـقعي ظػػاـقعي انررب يػػايفقعرغػػ ؽقدرػػ ق
ردػػػػاايـقعيبط يػػػػخاقعيباػػػػاققبعخنزي ػػػػاقاػػػػفقعل نرػػػػاقق يػػػػ قتػػػػز قا  ػػػػخقعينتريػػػػرقعيػػػػبط فق

قرعطقافقر ظرانجقعياراايريخأقبعل خ
ق
قأققالشعبوية و الباترمونيالية -0

يياػػػلقعي يب انررب ياييػػػخقشػػػرعق ر ػػػااقااتػػػد قع اازعن ػػػاقعيناريخيػػػخقر  ػػػاق ا ػػػلقرم ػػػرعق
يررانرمقعين ريدنق تػبقدعيتدعلػخوأق فقن ػديـقعياػرطقعيرتريػخقعيدرديػخقبناريػمقعيػبلقعلق

دقعشػػػػنةاؿقاػػػػذعقعيرر ػػػػزاققبي ػػػػ يػػػػ قرر ػػػػزقايااػػػػفقبعتػػػػداق ةػػػػضقعي ظػػػػرقدػػػػفقطري ػػػػخق
دي اري يػػػخق  ػػػاققدبيػػػخقذعلقاػػػياد،قدرػػػ ق مرػػػيـقاةرعاػػػفقرتػػػددقرػػػفقخػػػ ؿقن اػػػيرقنرػػػؾق

فقظ ػػبرقعيدبيػػخقعيبط يػػخق رممػػخقاةرعايػػخقذعلق عيػػبلقعلقعلمريريػػخقبعيربتيػػخقعين ريديػػخأق
اػػياد،قمػػرفقعيم مػػالقعيدبييػػخقلقيم ػػفق ايمػػربر،ق ػػافقعيػػبلقعلقعيدرديػػخقعين ريديػػخقمػػدق
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لرلقاػػػفقعيرتظػػػخق داػػػ اديتظخقعلاػػػن  ؿق ادن اراػػػاقعيرتظػػػخقعيناريخيػػػخقعير ااػػػخقع ػػػد
ق ي شا،قعيدبيخقعيازع ريخوقأقا اقنظ ػرقعيتااػخقبيػبقيدنػر،قر منػخق يػ قاػرطخقرر زيػخقن ػـب
 مرريػػػخقعاػػػن طا قايااػػػفقيرػػػبلقعلقعيدرديػػػخأقي ػػػبؿقي ػػػبعرنقدػػػدنقاػػػفقاػػػذعقعييػػػدد:ق

خ يػػػجقعيرانرمػػػالقعين ريديػػػخقعيم ػػػبرق تػػػبقق''عي يب انررب ياييػػػخقنشػػػ ؿقرم ػػػرعقن تػػػيقرػػػف
عيتدعلػػػػخأقعل م ااػػػػالقعيخارايػػػػخقي ػػػػذنقعيمرريػػػػخقاػػػػفقخبييػػػػخقبشخيػػػػ خقعياػػػػرطخق
عياياايخقعيربا خق دبفقشؾق تبقعي ماققدرىػايبلقعلقعين ريديػخقييػاي قاػرطخقعيدبيػخق
عينػػفقننااػػدقاػػفقاػػرطخقعيػػر يسأقعي يب انررب ياييػػخقنظ ػػرق رػػاقيػػبقر  ػػاق  رػػخقن تػػيقرػػفق

ق''أقق1ي اقعيارادالقعين ريديخق داد،قنش يؿق دا اقدر قش ؿقدبيخقررخخ 

رػػػفقخػػػ ؿقرػػػاقاػػػ ؽاقير ػػػفقرفق اػػػن ن ق ػػػافقعي يب انررب ياييػػػخاقب راػػػردقرفقنل ػػػلق
اذبرااقدعخؿقااـقاياافقرميفاقتن قن ػدرقعيظػبعارقعياياايخدعياػر يخوقاػفقعي ػربزاق

خػػر ققرلػػؿقعيز ب يػػخقعيايااػػيخقاقرنقر  ػػاقاػػفقعي ادػػد،قعينػػفقن شػػاقدري ػػاقعل ترعاػػالقعذ
قعيدااداقبعيشربييخأق

 فقربؿقرػػػػاقيتنػػػػاأق ييػػػػجقعي ظػػػػاـقعي انررب يػػػػايفاقعيػػػػذنقيترػػػػؿقدرػػػػ قدان ػػػػجقر رػػػػخق
عينتػػدييقعيناريخيػػخقبر رػػخقعيتدػػاظقدرػػ قع ػػدراأقعيارادػػخقعيايااػػيخققعمريريػػاققايااػػياق

طخقبعيررر ػز،قريديبيبايػخقن ػررقبنػدعامقدػفقرراراػانجقعيرشخيػ خقيراػرابقبعانراديااق
اػػػفقن ظيرػػػالقرتاديػػػخأقاػػػيتناأق يػػػ قريديبيبايػػػخقناػػػر قيػػػجق ن ريػػػرق دػػػفقعلخن اػػػالق
بعيخ اػػػالقاػػػفقعيرانرػػػماقرلررػػػاقيتنػػػاأق يػػػ قرػػػبعردقراديػػػخقييػػػيا خقاػػػذنقعذيديبيبايػػػخق

قب شرااأق

 رةػػخق ػػارؿقرػػار سقنرلػػؿقعي يب انررب ياييػػخقعي  ػػاققعينتنػػفقبعذيديبيبايػػخقعيشػػم بيخق
ي ػػاأقا ايػػؾقعرن ػػاطقنػػاريخفق ػػيفقعيظػػاارنيفاقبلق  ػػادق اػػدقاػػفقعينػػاري ققعي  ػػاققعيدػػبمف

                                                           
1
 Lahouari Adddi, OP. cit.  
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عيرمايػػرقدبيػػخق يب انررب ياييػػخق ػػدبفقريديبيبايػػخقشػػم بيخدقعيشػػم بيخقا ػػاقننرػػ سقرم مػػخق
رخنردػػخ:قمػػدقن ػػبفقدي يػػخاقعشػػنرع يخاقشػػيبديخأأأوقن ػػررقبابداػػاأقير ػػفقرفق  ػػبؿق ػػافق

ي انررب ياييػػػخاقبعي انررب ياييػػػخقاػػػفقتارػػػؿقعيشػػػم بيخقاػػػفقريديبيبايػػػخقعيػػػ ظـقعيايااػػػيخقع
ايااػػػفقبعمنيػػػادنقيايديبيبايػػػخقعيشػػػم بيخأق ػػػر قر ػػػجقرػػػفقعيمػػػربرنقربلقرفق شػػػرحق

قعذيديبيبايخقعيشم بيخقبقراقذعق  يدق جقافقاذنقعيدرعاخأ قرد ـب

قعيشػػػػم بيخاقبعذيديبيبايػػػػخقعيشػػػػم بيخققرتبريػػػػاقاػػػػفقردرػػػػاؿقدػػػػايـق ي ػػػػدق ػػػػافقرد ػػػػـب
يازع ػػػرنقي ػػػبعرنقدػػػدناقبنػػػبأقذيػػػؾق اطربتػػػخقد نػػػبرعنقق شػػػرلقعلانرػػػاعقعيايااػػػفقع

 l'impasseؿقعيازققعيلا فقد بعف:قرػازؽقعيشػم بيخقرلت اقافق نا قرفقاز يفاقت
du populisme 1أقتػػػابؿقدػػػدنقاػػػفقاػػػذعقعي نػػػا قرفقي ػػػيفق يػػػؼقربيػػػرلقق

عذيديبيبايػػػػػخقعيشػػػػػم بيخقعيرنتايدػػػػػخقرػػػػػمقعي ظػػػػػاـقعي انررب يػػػػػايفاق يػػػػػ قرػػػػػازؽقايااػػػػػػفق
نيادنقبعانرػادفقرامػ قاػفق  ايػخقعيرطػاؼق يػ قرزرػخقاػفق ػؿقعيراػاللأق ا ػلقبعم

نب يػػػػخقدػػػػار قتااػػػػراقاػػػػفقنل يػػػػلقر ػػػػا زقعي يب انررب ياييػػػػخقبقعذيديبيبايػػػػخقعيشػػػػم بيخقعيي
بعيشػػربييخقبعلاػػن دعدأققيػػر طقي ػػبعرنقدػػدنق ػػيفقلػػ يقظػػبعارقريػػزلقازع ػػرقرػػاق مػػدق

فقبعاػػرعغقعيدبيػػخقرػػفقدللن ػػاق دمػػاققعلاػػن  ؿ:قعيدشػػؿقعلمنيػػادناقعيناػػرطقعيايااػػ
ر ااػػػػػانفقمػػػػػا ب فقنتػػػػػؿقايػػػػػجق شػػػػػ اييخقعياػػػػػرطخقعيايااػػػػػيخققبناػػػػػيرقاي ػػػػػاقعيخ اػػػػػالق

قبعين اممالقدعخؿقعيااـقعلانرادفأق

عيشػم بيخقعينػػفق ا ػلقنريػػزقبنةػػذنقخطػا قعيتر ػػخقعيبط يػػخقخػ ؿقتػػر قعينتريػػرق
 افقي اقدبرعقناريخياقافقع ناأقدبيخق يب انررب ياييخاقرنقرفقعيدبيػخقعيبط يػخق شػالقاػفق
اػياؽقريػديبيبافقريػزنقاير ػػخقعيخطػا قعيايااػفقعيشػػم بنقعيرنشػ مق ايػديفاقعاػػنخدرنجق

فقبنبتيػػداـققلاػػنماد،قعلاػػن  ؿقب  ػػاققدبيػػخقا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فقيتشػػدقعيازع ػػريي

                                                           
1
 Addi Lahouari, l'impasse du populisme, ENAG, Alger, 1990.  
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داديخقنزبؿقاي اقرظاارقعي  سقبعيدبعرؽقعينػفقناػ  قاي ػاقعلاػنمرارأقعرن ػزقخطػا ق
ا  ػػػخقعينتريػػػرقدرػػػ قبتػػػد،قيػػػؼقعيازع ػػػرييفقب  ػػػذقعيخ اػػػالقبعلخن اػػػالقرنق ػػػافق
 بد ػػػػػااقبدرػػػػػ قمرػػػػػمقعيخ اػػػػػالق ػػػػػيفقمادن ػػػػػاقم ػػػػػؿقظ براػػػػػاق يػػػػػ قعيمرػػػػػفأقاػػػػػي بيبايخق

اػػػػػيبيبايخقعيتر ػػػػػالقعينترريػػػػػخقغاي ػػػػػاقرػػػػػاقيريزاػػػػػاقعي ػػػػػبسق ارارػػػػػاعقتػػػػػبؿق ػػػػػؿقبابق
عيندايػػيؿقبع  ػػرعزقعيػػبلققيرارادػػخقعيراػػير،قيرلػػبر،قعبقعيتر ػػخقعينترريػػخأقرشػػ ملقعيا  ػػخق
خطا  ػػػاق ايػػػديفقعلاػػػ رفقبدررػػػلقدرػػػ قنػػػذبي ق ااػػػخقر ب ػػػالقعيتر ػػػخقعيبط يػػػخقاػػػفق

عيرخيػػػاؿقعلانرػػػادفقيرازع ػػػرييفققايا ر ػػاأقر ػػػذقنرػػػؾقعيرتظػػخقعيناريخيػػػخاقع نيػػػرلقاػػف
تاديػخقعيتز يػخقدرػ قيػبر،قعينمدديػخأقي ػدق شػالق خػ قعلاػن  ؿقدعخػؿقاػذعقيبر،قعذ

عير اخقعياياافق:قذب ػافقعيديػا ؿقعيايااػيخقدعخػؿقا  ػخقعينتريػرقعيػبط فقاػبقردنػاحق
عي اػػػاحقاػػػفقرمر ػػػخقعلاػػػن  ؿاقررػػػاقعينمدديػػػخقبعينتػػػز قا ػػػدق ػػػافقاػػػ  ققعيدشػػػؿقاػػػفق

ياياد،قعيبط يخأقا اقي رفقر  مقعييبر،قعيار يخقينمدديخقيـقن ا قافقنبتيػدقعانرااعقع
عيازع ػػرييفاقبيػػبر،قعياا يػػخقذتاديػػخقتز يػػخقاػػرتلق مػػبد،قعياػػياد،قعيبط يػػخاقبعزدعدلق

قاذنقعينرل لقتد،ق اش اد اق نابي لقدي يخقرفقعيناري قعرا رفقأق

تاديػخقاػفقعينػفقنةػذلقيػخقبعذاذنقعينيبرعلقبعينرل لقيرايااػفاقيرنمدديػخقعيتز 
ر  اقريديبيبايخقعيدبيخقعيبط يخقبعانخدرن اقافقن ريرقعيخيارعلقعياياايخقبعلمنيػاديخق
بعلانراديػػػخاقباػػػفق داػػػ اقعيخيػػػارلقعينػػػفق ا ػػػلقن ػػػدؼق يػػػ ق  ػػػاقق خ ػػػخقرمي ػػػخقاػػػفق

قعيارطخقرمقترؿقر رخقعينتدييقبعي  اقأق

تاديػػػخقؿقبعتػػػد،قر  رػػػاق تػػػبقعذننبعاػػػؽقعيشػػػم بيخقرػػػمقعي انررب ياييػػػخقاػػػفق زدػػػخق ػػػ
بعيبتػػد،قبعيشخيػػ خاقيػػذيؾقتي رػػاقباػػدلقعيشػػم بيخق طػػارعقايااػػياقنن  ػػانق ايديبيبايػػخق
راػػريخقبغيػػرققراػػريخقاػػفقعيخطػػا اقر ناػػلق ظارػػاق انررب ياييػػاقرعدي اييػػاقدرػػؿقدرػػ ق
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ناريمق ؿقعيارطقافقرر زقبعتػدقرامػ قاػفقعي  ايػخق يػ قعاشػاؿقر رنػجقعيناريخيػخقاػفق
قعيمير خأقعينتدييقبق

ا د ـقيراذعقردلقعيشم بيخق ي قع ترعؼقعيدبيخقعيبط يخقعي اش خق تبقعي انررب ياييػخقق
قتي راق نمرؽقع لرقافقنتديدقنمريؼقي اأق

ناريخيػػػااقظ ػػػرلقعيشػػػم بيخقاػػػفقرباػػػياقعي ييػػػريخقاػػػفقعي يػػػؼقعيلػػػا فقرػػػفقعي ػػػرفق
  ػخقعيلبريػخقعيناامقدشراقب ا ػلقما رػخقدرػ قا ػر،قرداداػاقرفقط  ػخقعيد تػيفقاػفقعيط

عيبتيػػد،قاػػفقعيرانرػػمقعيرباػػفأقررػػاقاػػفقعيازع ػػراقا ارمػػااخق يػػ قرػػاقنػػـقعرشػػار،ق ييػػجق
اا  اقتبؿقنراخ اقافقعي ااخقعياياايخقيتر خقعينتريرقعيبط فاقاػافقريلػاؽقطػرع رسدق

واقعيبلي ػػخقعذيديبيبايػػخقير ظػػاـقعيايااػػفقعيتػػا ـاقمػػدق ػػرسقاػػذنقعيشػػم بيخقرػػفق9120
تد،قعيشم قعيازع رنقرفقا خاقبرفقط  ػخقعيد تػيفقعي اػطاققاػـقخ ؿقعينا يدقدر قبق

قأقق1عيط  خقعيلبريخقافقعيرانرم

ي ػػػػيفقي ػػػػبعرنقدػػػػدنقاػػػػفقر ػػػػاؿقيػػػػجقتػػػػبؿقل ليػػػػخ:قعيشػػػػم بيخاقعي يب انررب ياييػػػػخقبق
فقعيشػػم بيخقعينػػفقعدامػػلقنشػػ ؿقبقنطػػبرقعيدبيػػخقعيبط يػػخاقب ا ػػلقرق يػػؼق2عيدير رعطيػػخ

خقربيػػػ اقبقاػػػ  اقآخػػػرقاػػػفقاشػػػؿقنار ػػػخقرػػػ يػػػايفقاػػػفقررتاػػػ  اقاػػػفقع ترعا ػػػاقعي يب انرربق
عل ن ػػػاؿقعيػػػدير رعطفقاػػػفق  ايػػػخقعيلرا ي ػػػالقاػػػفقررترػػػخقلا يػػػخأق فقعيشػػػم بيخقاػػػفق دػػػفق
يبابدقخ ؼاقعخن ؼقبيرععقدعخؿقعيرانرمق يػدخقدارػخقبعي ظػاـقعيايااػفق يػدخق
خايػػػػخاقبميار ػػػػاقدرػػػػ قر ػػػػدرق دػػػػفقعيايااػػػػفدقاػػػػبارق ػػػػؿقرانرػػػػموقامر ػػػػاقننيػػػػبرق

نرمقدر قر جق نرخقبعتد،قلقننخررجقيرعدالق يفقرارعدناقبرػادعـقعذرػرق ػذيؾقاػ قعيرا
تااخق ي قر ااالقاياايخقما ب يخقيراااخقبناييرقبتؿقاػذعقعييػرععقبعيخػ ؼأقلق

                                                           
1
Lahouari Addi: Populisme, néo-patrimonialisme et démocratie en Algérie. In: R. 

Gallisot, Populismes du Tiers Monde, ( l' Harmattan, 1997). Pp 215. 255 
2
Ibid, 



 الفصل الخامظ:                                                    الشبىنُتالطُاضُت في الجــــــــــشائز

 

165 
 

عي زعدػالقعلانراديػخققظيدػق لقتااخق ي ق ريرافاقربقرتزع قاقبقلقتااػخق يػ قممػاق
عيرراراػػػػػالقعلمنيػػػػػاديخقبعل ناايػػػػػخأأأأقعييػػػػػةير،اقبلقتااػػػػػخق يػػػػػ قعياػػػػػبؽقيناػػػػػبيخق

دنػػرعؼق اينمدديػػخقبعلخػػن ؼقبعييػػرععقتاػػ قعيشػػم بيخقاػػبقن ديػػدقيربتػػد،قعيبط يػػخقعر
بناا سقعيااـقعياياافقبددا،قعينمدديخقبعلخن ؼقاـقرددعققبدر ققيرخػارأأقي ػبؿق
دػػدن:ق''قعيشػػم بيخقاػػفقريديبيبايػػخقرمر ػػخقبتػػر قناػػر ق ػػرصقعييػػدبؼقمػػدقعيمػػدبق

رافاقبي ػػفق راػػردقرفقيػػزبؿقاػػذعقعيمػػدبقعيخػػارافقننتػػبؿق يػػ قدػػا ؽقررػػاـق  ػػاققعيخػػا
''أقيػػػيسقا ايػػػؾقريػػػخقتااػػػخقتاػػػ ق1عيدبيػػػخقبعير ااػػػالقبنػػػدامق  ػػػاق تػػػبقعي انررب ياييػػػخ

عيشػػم بيخق يػػ قنبزيػػمقعياػػرطخقاػػفقعيرانرػػماقبلقتااػػخق يػػ ق ريرػػافاقيػػتااخقراػػن رخاق
ر ػزقاريػمقعياػرطخق ػيفقريػدقرػفقممػاققراػن ؿقربق  ا ػالأأأدر قعيم ػساقياػ قرفقنن

يم رقبقياادقبتد،قعيشم قبقناا اج:قعير يسقربقعيزديـأقيا قدر قاػذعقعذخيػرقرفق
يشةؿق ااػخقعير ايػ قعيتاااػخقاػفقعيػ  د:قر ػيسقعيدبيػخاقعي امػفقعذبؿقاػفقعيػ  داق
ق ر ػػػيسقعيت برػػػخاقبزيػػػرقعيػػػدااعقبما ػػػدقعياػػػيشاقر ػػػيسقعيتػػػز قعيبعتػػػدأأأأبق  ػػػذعقي ػػػـب

م بنق   ػػػاققايرعرشػػػيخق دعريػػػخق ػػدؿق  ػػػاققر ااػػػالقايااػػػيخقما ب يػػػخقيناػػػبيخقعي ظػػاـقعيشػػػ
قعيخ االقبعييرعدالقدعخؿقعيمرؽقعلانرادفأق

تػػادنقم ػػؿقعيناػػمي القين ريػػرقعاػػنمررلقعيشػػم بيخقرػػفقطػػرؼقعي ظػػاـقعيايااػػفقعذ
رخػػػػػػػذنقيراػػػػػػػرطخاقباػػػػػػػردافقرػػػػػػػاقرد ق ايدبيػػػػػػػخق يػػػػػػػ قعل تػػػػػػػرعؼق تػػػػػػػبقعي انررب ياييػػػػػػػخأق

خقتاػ قي ػبعرنقدػدنقاػفقعرنػدعدقيايديبيبايػخقعيايااػيخقيرتر ػخقعيبط يػخقعي انررب يايي
ررػػػخقديػػػريخاقتيػػػيقنػػػذب ق ػػػؿقعل  اػػػارالقق-عينػػػفق ػػػافقاػػػدا اقعير ياػػػفق  ػػػاققدبيػػػخ

علانراديػػخقبعيدػػبعرؽقعلمنيػػاديخأقعيدبيػػخقبا ػػاقي ػػذعقعينيػػبراقيياػػلق اي  ػػاققعيايااػػفق
ديػػػخاقعلمنيػػاديخقبعيايااػػػيخاقعي ػػا ب فقعيػػػذنقير اػػسقعيخ اػػػالقبعييػػرعدالقعلانرا

دخقعيايااػيخقد ػرقر ااػالقايااػيخقيم ػرقافقيامر اقرنبعا خقرمقبتد،قعيارربيتابؿق
                                                           

1
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اي اقدفقعلخػن ؼقبعين ػااسق ػيفقرخنرػؼقعيشػرع  قعلانراديػخأق ػؿقاػفقراػردقن ظػيـق
 يربمرعطػػػفقيترػػػؿقدرػػػ قدان ػػػجقر رػػػخقعي مػػػاققدرػػػ قعلخن اػػػالقعلانراديػػػخققين بيػػػخق

قأقق1عينفقنرلر اقبتد،قعيارادخ

 ذعق ا لقعيشم بيخقافقريديبيبايخقينب يخقاافقعي يب انررب ياييخقاػفقعل م ػاسقعيػبعممفق
قرانرمأقق-ي اقدعخؿقر ااالقعيدبيخقبدر قبعممقعيم مخقدبيخ

دبيخاقاا  اقاردافقرػاقنن طػمقبنيػ  قعيدبيػخقدبفقق–ااراق اي ا خقيرم مخقرانرمق
ؽقعلانرػػػادفقبن ةػػػرسقايػػػجاقبقرػػػنخنػػػرؽقعيمقاػػػذبرقعانراديػػػخقبدبفقشػػػرديخقايااػػػيخ

 ذيؾقن  د قر ااالقعيدبيخقدر ق دا اقبننتبؿق ي قاماققيناييرقيػرعدالقعي ظػاـق
عياياافق داجأقي ػفقاػذعقعيناػييرقيريػرعدالقدرػ قعيرػبعردقعيراديػخقبعيررزيػخقياػ قرفق

فقفقيطدػبق يػ قعياػط قبقيخػرأقيرمرػفقذرينـقافقاريخقنارخقبنتلقعذم يخاقبلقياػ ق
فقعي ظػػػاـقبعتػػػدقبرنتػػػدقلقننخررػػػجقريػػػخقاذيػػؾقي ػػػامضقعيخطػػػا قعيراػػػرفقعيػػػذنقيػػػددفق ػػػ

يػرعدالقن ػددقع اػازقعير رػخقعيناريخيػخاقبنااػيدقراػم قعيشػ دعققعذ طػاؿأقعيخطػػا ق
عيرارفقي  دقدر قرفقاريمقعيراػ بييفقاػفقعيتػز قعيبعتػدقربعيػبفقيرػزديـقبيم ػرقاػذعق

قازع رييفأقخيرقدفقطربتان ـقبآراي ـقبرراؿق ؿقعيعذ

يػ قرراراػخق ييسقا ايؾقتااخقذفق ػذ رق ػافقعي ظػاـقعي يب انررب يػايفقاػفقتااػخق
رػاـقرعيم ؼقمػدقخيػبرجقبمػدق ػؿقرػفقيطايػ ق ادػاد،قنبزيػمقعياػرطخقباػن قعيراػاؿق

عير اااػػػػػخقعيايااػػػػػيخقبعير ػػػػػادر،قعلمنيػػػػػاديخاقا ػػػػػذنقعيرراراػػػػػالقعي رميػػػػػخقاػػػػػفقاػػػػػبارق
رلرػػخقدػػفقدرريػػالقعي نػػؿقفق اػػردقا ػػاقدشػػرعلقعذعي انررب ياييػػخق ت ػػـقنمريد ػػاأقير ػػفقر

قمػدق ػؿقرػفق بعينمذي قبعي دػفقبعياػافقعينػفقمػاـق  ػاقعي ظػاـقر ػذقعلاػن  ؿق يػ قعييػـب
دػػػارضق ػػػفق رػػػخاق برػػػديفاقربقعيشػػػاذيفأقي ػػػفقاػػػفق دػػػسقعيبمػػػلقلقير ػػػفقرفق نيػػػبرق
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فقعي ظػػػػاـقعيايااػػػػفقعي انررب يػػػػايفقير ػػػػفقرفقياػػػػنررقاػػػػفقعيباػػػػبدق اياػػػػرطخقا ط مػػػػاق ػػػػ
 الدنرادقا ػطقدرػ قعيم ػؼقبعي رػماقا ػذعقراػنتيؿقبمػدقيػ دنقاػفق  ايػخقعيرطػاؼق يػ ق
بقرتػػر قعي ػػؿقمػػدقعي ػػؿأق ذعقعانرمػػ اق ػػافقعيم ػػؼقرباػػجقمػػدقرمارمػػيفقرمػػربايفق

بعلقعينػػفقياػػنمرر اقدارادػػالقرنرػػرد،قير ػػفقنتديػػدااقبيػػبق شػػ ؿقاز ػػفاقارػػاقاػػفقعذ
عي ظػػػػاـقاػػػػفقعيتدػػػػاظقدرػػػػ قنرااػػػػؾقعيارادػػػػالقعينػػػػفقنشػػػػ رجقبن نرػػػػفق ييػػػػج؟قرػػػػاقاػػػػفق
رراراالقعي ظاـقدعخؿقعردعر،قعيمربريخقناػانقرماب يػج؟ققبرػاقاػبقعير طػؽقعيػذنقيت ػـق

قنماررجقرمقعيمرؽقعلانرادف؟ق

رػادفقا ايؾقرانبييفقينمارؿقعي ظاـقعياياافقعي انررب يايف:قرانب قعيمرػؽقعلان
بعيايااػػػػػالقعلمنيػػػػػاديخقبعلانراديػػػػػخقعيمارػػػػػخأققراػػػػػنب قدعخرػػػػػفقينمرػػػػػؽق ايم مػػػػػالق
عي يرعرشػػيخق ػػيفقرخنرػػؼقراػػنبيالقبط  ػػالقعيا ػػازقعي يربمرعطػػفقيردبيػػخأقاػػفقعيت ي ػػخاق
عيراػػػنبييفقرنػػػدعخريفقبررنػػػديفقاػػػفق ممػػػ راقعيػػػ مضاقبيةػػػرضق يػػػدعغبافقر  اػػػفق

قا تابؿقرفق  دـق ؿقبعتدقدر قتد أق

 م الباترمونيالي والمجتمع. النظا -أ
ي بؿقدايـقعلانراعقعيدر افقعيرنخيصقافقدرعاخقعيدبؿقعراري يخقابفقار اػبعق

اػػػفقبيػػػدجقيرظػػػاار،قعي يب انررب ياييػػػخ:ق''ق فقخبييػػػخقق J.F. Medartريػػػدعرق
عياػػرطخاق ادن ػػػارقذيػػػؾقاػػبارقعي يب انررب ياييػػػخاقرد ق يػػػ قظ ػػبرق نيانػػػيف:قعيم مػػػالق

اػػدعؼقر خقب انررب ياييػػخاقبيػػنـقناػػييرقعيشػػ بفقعيمارػػخقتاػػ قعيمارػػخقريػػ تلقرشخيػػ
ق''أقق1دعر،قبعيايااخقريادرقير اا قبعرنيازعلقعمنياديخبغايالقخايخاقبري تلقعر

                                                           
1
Jean-François Médard, Clientélisme politique et corruptionIn: Tiers-Monde. 2000, 

tome 41 n°161. Corruption, libéralisation, démocratisation. pp. 75-87. 
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ع ط ماقرفقاذنقعير تظخقعيبيديخقيريدعرققننار قي اقط يمخقعيم مخق يفقعيدبيػخق
قراقيرف:ققبعيرانرمقافقعي ظاـقعي يب انررب يايفاقبير فقنرخيي اقاف

 عتن ػػػارقعيدبيػػػخقياريػػػمقعيبظػػػا ؼقعيايااػػػيخاقعلمنيػػػاديخقبعلانراديػػػخقق
بناريػػمقاػػذنقعيبظػػا ؼققدعخػػؿقر ااػػالق يربمرعطيػػخقنب ػػؿق يي ػػاقر رػػخقناػػييرق

  ؿقعيمرريالق ش ؿقرر زنأق
 يػػػنـقنتييػػػدقاريػػػمقعييػػػرعدالقعيايااػػػيخقبعلمنيػػػاديخاقبير ػػػمقعينم يػػػرق

د  ػػاق لقمػػرفقرػػاقناػػر ق ػػجقعير ظرػػالقعياراايريػػخقعينا مػػخقيرتػػز قعيبعتػػداق
باػػفقم ػػبعلقيرنم يػػرقدػػفقيػػرععقبن ػػااسقدبفقراػػافقت ي ػػفقاػػفقعييػػاؿق خػػ ق
قاديد،ق ي قعيارطخأقعيراافقعيبتيػدقاػبقعين ػر قرػفقعياػرطخقعيت ي يػخقعيرنت رػخ

 افقنبزيمقعيخيرعلقعيريميخأق
 ننتػػػػبؿقرخنرػػػػؼقعير ااػػػػالقعي يربمرعطيػػػػخاقبعلمنيػػػػاديخق يػػػػ قامػػػػاقق

عينشػػةيؿقعيبتيػػدقعيػػذنقير ػػفقرػػفقخ يػػجقير ظػػاـقعي انررب يػػايفقعي يػػاـق نتػػبي لق
عانراديػػػخق تػػػبقعذاػػػدؿاقرنق تػػػبقعيط  ػػػالقعلانراديػػػخقعيرخنردػػػخقدرػػػ قشػػػ ؿق

 رابراقر  اقرااددعلأأأق
 رػػػ قبظيدػػػخقدعخػػػؿقعيا ػػػازقعي يربمرعطػػػفق يػػػ قراػػػافقينتػػػبؿقعيتيػػػبؿقد

راااػػفقاػػفقعيرانرػػماق ادن ػػارنقعير ػػافقعيبتيػػدقعيػػذنقنتػػديقايػػجقبد ػػرنقدرريػػخق
عييػػػػػػػمبدقبعلرن ػػػػػػػاققعلانرػػػػػػػادفأقرػػػػػػػفقدبفقعيرػػػػػػػربرقدرػػػػػػػ قم ػػػػػػػبعلقعي ظػػػػػػػاـق
عي انررب يايفقييسقا ايؾقآييالقربقرررعلقرخر قناػر قيردػردقيػيسقا ػطق ارػمق

 عييبرفأققعيلرب،اق ؿق  ا قمبنج
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 اػػػػردافقرػػػػاقي  لػػػػؽقدعخػػػػؿقعيرانرػػػػمقتارػػػػؿقاديػػػػدقيرر ػػػػاطقعلانرػػػػادفق
ييػػط غقق ر طػػؽقعي ظػػاـقعي انررب يػػايفقاػػفقناػػييرقعلمنيػػادقبقنبزيػػمقعيلػػرب،قبق

 أقق1عي د الأق  جقر اطقعانرادفقريمفقدر قتدقنم يرقرشيدق فقذي 
 ني  قدرريػخقتيػاز،قاػزققرػفقعيريػماقعيػذنقيػبزعق اييػالقرنمػدد،اقراػافق
 ارعدقبعيارادالقافقعيرانرماقبنظ رقراقير فقنارينجق ايم ريخقعيريميخأقعذ

 افقاػذنقعيتايػخاقننتػبؿقعيدبيػخق يػ قردع،ق  ػ قيرريػماقباػفق دػسقعيبمػلق
ربمبداقير   ق اي ظرق ي قعنااعقا ازااقعي يربمرعطفقبيمب خقعيػنت ـقايػجأق

رػػػػػدقياػػػػػنمرؿقعيربظدػػػػػبفقاػػػػػرطن ـقي  ػػػػػ قعيرػػػػػاؿقعيمػػػػػاـاقان ػػػػػن قرػػػػػاقياػػػػػريجقرت
 ايدبيػػػػخقعي اا ػػػػخقعير  ب ػػػػخأقدبيػػػػخقياػػػػنمرؿقردبع  ػػػػاقاػػػػرطن اقي  ػػػػ قق2تشػػػػرابن

 خيرعن اقبخيرعلقعيراربدخقعيبط يخأق
 

 النظام الباترمونيالي وجيازه البيروقراطي.  - ب
اػػفقظػػؿقط يمػػخقعيم مػػخقعين ميػػخق ػػيفقعيدبيػػخقبعيرانرػػمقاػػفقعي ظػػاـقعي انررب يػػايفاق

د ػػجدقر ظػػرقعيديػػؿقعيلايػػيقعيخػػاصق ايدبيػػخققبعت ػػاـقم مػػخقعيدبيػػخقدريػػجققبعاػػن  يين ا
عيريميػػخوق يػػؼقاػػن بفقعيم مػػالقدعخػػؿقعيا ػػازقعردعرنقيردبيػػخ؟قرػػاقاػػفقعآلييػػالقعينػػفق
ننت ـقافقدرريخقي مقعي رعراقبعينمييفقبعينرميخقاػفقعير ايػ ؟قرػاقاػبقعير طػؽقعيػذنق

قرب ياييخ؟قايت ـقرراراالقعذارعدقبعيارادالقدعخؿقعيا ازقعردعرنقيردبيخقعي يب انرق
وق9199ق-912نتػػندظقعيػػذع ر،قعيازع ريػػخق ر بيػػخقشػػ ير،قيرػػر يسقاػػبعرنق برػػديفدق

تي رػػػػػػاقرليػػػػػػرلقممػػػػػػيخقااػػػػػػادق مػػػػػػضقعيراػػػػػػ بييفقاػػػػػػفقعيتػػػػػػز اقعردعر،قبعير ااػػػػػػالق

                                                           
1
Rachid BENDIB, L'Etat rentier en crise, OPU, 2006, Alger.  

2
Hechemaoui Mohammed, les infortune du politique: rapport de clientele et de 

predation entre Etat et société dans l'Algérie contemporaine. In: Djillali Liabès, la 

quete de la rigueure. Collectif. Ed Casbah. 2002. Alger. Pp 75- 92. 
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عيمربريػػخأقمػػاؿ:ق''ر ػػا شقيػػفقيخػػدـقاايماػػؿقبرػػاقيرتاػػشقيػػ ميج''قرنقاػػفقرػػاقرم ػػانق
ق رتػسقريػا مجق ايمر يخقعيديت :قييسقا ايؾقرفقيشنةؿقافقني ديخقعيماؿقبلقي ـب

دعخػػؿققدرػػاقيتػػديقعينػػفقنرنيػػؽقاي ػػاقرػػاد،قعيماػػؿقعيرذيػػذ،أقنم ػػرقاػػذنقعير بيػػخق مرػػؽ
داػػػاييزقعيا ػػػازقعي يربمرعطػػػفقيردبيػػػخاقبنم ػػػرقاػػػفقعآلفق داػػػجقدػػػفقربمػػػؼقعيراػػػ بييفق
عي  ػػارقرػػفقظػػاار،قعيداػػادقعيرانشػػرنقاػػفق ػػؿقعيراػػنبيالقعردعريػػخأق اي اػػ خقي برػػديفاق

اػػػرطقبرتن راػػػااقممػػػيخقعخػػػن سقعيرػػػاؿقعيمػػػاـقاػػػفقررػػػرقدػػػادنق ػػػاي ظرق يػػػ قاػػػارمقعي
بقعيخيػرعلقعيمػخرخقعينػفقياػيراااقبرػفقررػبعؿقيمب خقنرايؾقعيرا بؿقي داجقررػاـقعذ

عيرشػػربعقيػػجقرفقيرػػدقيػػدنقيياخػػذقاػػزقعقر  ػػاق طري ػػخقغيػػرقما ب يػػخقرػػاقدعرػػلقشػػرديخقاػػفق
يشػم قاػفقعردعر،قرفقياخػذق ظرنأقرنقرفقتؽقعيرا بؿقعيذنقي مفقبمنجقافقخدرػخقع

اػزققرػػفقعيرػاؿقعيمػػاـقدرػ قشػػ ؿقرشػابناقدرػػ لاق  ػ اقأأأا ايػػؾقاػرؽقبعمػػ ق ػػيفق
عي ا ب يػػػخقبعيرشػػػربديخاقتنػػػ قبق فق ػػػافقعي ػػػا بفقير ػػػمقرلػػػؿقاػػػذنقعيرراراػػػالاق لقرفق
ر طػؽقعيناػييرقعيايااػػفقيامػؿقر  ػػاقرشػربدخقاػػفق ظػرقاادري ػػاأقعيراػيربفقعي اػػطاقق

رػػػػفقعردعر،قيشػػػػرد بفقرراراػػػػان ـقعي   يػػػػخقدػػػػفقطريػػػػؽقر ار ػػػػخققاػػػػفقعيراػػػػنبيالقعيػػػػد يا
قعردعرن:قرػػػادعـقعيراػػػ بؿقعيرر ػػػزنقعيػػػذنقينر ػػػ ق ر داػػػ ـق ايراػػػ بييفقاػػػفقردرػػػ قعي ػػػـر
رار،قردرػ قي  ػ قرػفقعيرػاؿقعيمػاـق اشػ اؿقرخنردػخاقارػفقت ػفقر ػاقريمػاقرفقر  ػ قرػاق

انقعيرانرػػماقي ػػفقلقعاػػنطملق ييػػجقاػػ ي أقي ػػفقي  ػػ قعي  ػػ قاػػفقتػػدبدقدػػدـق لػػار،قع ن ػػ
نظ ػػػػرقعيدبيػػػػخاقدرػػػػ قعذمػػػػؿقدرػػػػ قراػػػػنب قعيخطػػػػا قعيرباػػػػجقي اػػػػن  ؾاقر اممػػػػخق
يط يمن اقعيلبريخقعيااديخق ي قناايسقعيمدعيػخقعلانراديػخأقغاي ػاقرػاقيػنـقنتػذيرقر ػيسق
 رديػػػخاقربقراػػػ بؿقر ااػػػخقدربريػػػخقرػػػفقطػػػرؼقعيشػػػرطخقعياػػػريخق ا ػػػجقناػػػابزقعيتػػػدبدق

لربنػػجق ػػدرلقنليػػرقع ظػػارقعآلخػػريفأقرػػمقرػػربرقعيبمػػلاققعيراػػربحق  ػػاقاػػفقعي  ػػ اقبرف
ناااػػلقمبعدػػدقرنمػػارؼقدري ػػاقتػػبؿقتػػدبدق  ػػ قعيرػػاؿقعيمػػاـاقرنقتػػبؿقعيتػػدبدقعينػػفق

قير فقرفقنناار قرم اقعيارطخقعيرر زيخأق
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يم رقاذعقعيبعممقدفقغيػا قنرػؾقعيتػدبدق ػيفقرػاقاػبقدػاـاقررػؾقيرارادػخقعيبط يػخق
اػػػرعدقرتػػػدديفأقر  ػػػػاقنم ػػػرقدػػػفقتػػػد،قعيطػػػػا مقبعيدبيػػػخاقب ػػػيفقرػػػاقاػػػبقخػػػػاصقرررػػػؾقذ

عي يب انررب يايفقيردبيخاقبقعيراارقعيذنقرخذنقعيداادقر ذقنرؾقعيررترػخق يػ قيبر ػاقاػذعاق
ر ػػدقعير تػػ قعينيػػاددنقيػػجق يػػ قرفقنتػػبؿق يػػ قعي ادػػد،قعذاااػػيخقعينػػفقيميػػدقعي ظػػػاـق

قعي ظػػػاـقعي انررب يػػػايفقدػػػاد،ق ةػػػضقعيطػػػ رؼقدػػػفقعيايااػػػفق  نػػػاأق داػػػجقدري ػػػاأقي ػػػـب
ناابزعلقردبعفقعيا ازقعي يربمرعطػفق رػاقاػفقعيمرػؽقعلانرػادفقر ا ػؿقمػرافقعيػبلقق
عياياافقيرتز قبعير يسقربقيرارادخقعيتا رخأق  جقرفقعين ادؿقافقعير ػاامقبعيخػدرالق

قعيراديخقبعيررزيخق يفقبيفقعي مرخقبعيز بفأق
بعيخػػاصاقب ػػيفقدعخػػؿقاػػذعقعير ػػاخاقعيػػذنقن مػػدـقايػػجقعيتػػدبدقعيدايػػرخق ػػيفقعيمػػاـق

عياػػرطالقعي مػػا يخاقعين ديذيػػخقبعينشػػريميخاقباػػفقر ػػاخقعمنيػػادنقلقيػػزعؿقيطةػػ قدريػػجق
تاديػػػخقعيطػػػا مقعيريمػػػفقبغيػػػا قيل ناايػػػخقعيدعخريػػػخاقبي ػػػفقريمػػػاقاػػػفقاػػػياؽقنطػػػبرقعذ
طربتػػػػخقرعيتز يػػػػخق تػػػػبقنمدديػػػػخقشػػػػ   يخاقبيي رعييػػػػخققغيػػػػرقر نررػػػػخقبااي ػػػػخاقظ ػػػػرلق

 ير ػػػخقدرػػػ قعيت ػػػؿقعيايااػػػفاقعلمنيػػػادنقبعلانرػػػادفاقعيز ب يػػػخقعيايااػػػيخق م مػػػخقر
بنػػػػنت ـقاػػػػفقآييػػػػالقعييػػػػمبدقبعلرن ػػػػاققبعلمنػػػػرع قبعل نمػػػػادقرػػػػفقدبع ػػػػرقنبزيػػػػمقعيػػػػ مـق

قبعيخيرعلأق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
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 الزبونية السياسية.   ثانيا:
اقب مػػػػػدااققاػػػػػ تابؿ اػػػػػفقعي دعيػػػػػخقرفق مػػػػػبدق يػػػػػ قعذيػػػػػبؿقعي ظريػػػػػخقي ػػػػػذعقعيرد ػػػػػـب

اػػػػػ نطرؽق ييػػػػػجق نم يػػػػػرقدػػػػػفقظػػػػػاار،قايااػػػػػيخاقعمنيػػػػػاديخقبعانراديػػػػػخقاػػػػػفقعيازع ػػػػػرق
قعيرماير،أق

 في أصول المفيوم. -1
قعيدبيػػػخقعيريميػػػخقاػػػفقنػػػ قعيز ب يػػػخقعيايااػػػيخقرػػػمقعزداػػػارقرد ػػػـب زعرفقعزداػػػارقرد ػػػـب

اياايخقافقعيمايـقعيلاييقخ ؿقاػ بعلقعياػني يالقعيرقظبعاعيعذد يالقعير نرخق درعاخق
قياػػنخدـقيبيػػؼقنرػػؾق بعياػػ مي يالقرػػفقعي ػػرفقعيرامػػفأقب ليػػرعقرػػاق ػػفقاػػذعقعيرد ػػـب

اػػػفقعيديػػػؿققرري ػػػاعيم مػػػالقعي اشػػػ خقدعخػػػؿقدرػػػؽقعيدبيػػػخقعيريميػػػخقبعلمنيػػػادقعيريمػػػفأق
قعيدبيخقعيريميخقبعلمنيػادقعيريمػفقي رػاقعاػرعزعلقدري ػخقبشػديد،قدرػ ق عيلاييق افقرد ـب
اريمقعيت بؿقعلانراديخقاقخايخقعيت ريفقعيايااػفقبعلمنيػادنق ادن ارارػاقتػاررفق

طربتػػػالقعيدبيػػػخقرخػػػر أق ػػػافقرػػػفقعيط يمػػػفقرفقنزداػػػرق مػػػدقعيم مػػػالقعلانراديػػػخقعذ
مفقرطربتالقرخر قننمرػؽقاػفقدرعاػخقرػاقيتػديقدعخػؿقعيمرػؽقعيريميخقبعلمنيادقعيري

عيايااػػػفقبعلانرػػػادفاقبا ػػػاقظ ػػػرلقردػػػاايـقعيز ب يػػػخقعيايااػػػيخاقعينمزيػػػ اقعلاػػػنزلـق
ق-بعي يب انررب ياييػػػػػخق ردػػػػػػاايـقنمرػػػػػػؿقدرػػػػػػ قبيػػػػػؼقبنتريػػػػػػؿقنرػػػػػػؾقعيابع ػػػػػػ قعير ػػػػػػرب

قعيدبيخقبعيري-ابايبيبايخقبقعير رب ميخقبعلمنيػادقاياايخققعينفقلقييؿق يي اقرد ـب
قعيريمفق ادن ارااقرداايـقنةطفقعياا  قعيرا ربقابايبيبافقبعيرا ربقاياافأق

قعيز ب يػػػخقاػػػفقعيرةػػػخقعيمر يػػػخق   رػػػالقرخػػػر قيمػػػؿقرار ػػػاقدرػػػ قريشػػػارق يػػػ قرد ػػػـب
عرط ؽققافقعينفقربردااقعي اتيقتااظقد دقعيرتيـقافقرطربتنػجقيرػد نبرعنقعيرم ب ػخق

اػػػفقعيرانرػػػمقعيمر ػػػف:قمػػػرعق،قعانراديػػػخقايااػػػيخقاػػػفقنار ػػػخقق''عيز ب يػػػخقعيايااػػػيخ1 ػػػػػ:ق''

                                                           
1

اىسبّ٘ٞ  اىةٞو ٞ  اٜ اىَجتَع اىعربٜ: طراء  اجتَوعٞ   ٞو ٞ  اٜ تجرب  اىبْوء اى٘طْٜ دجفا ػ ض صىغدٌٞ، 

 ، ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد، ؿيـيد نٍغٗدج  صىضمس٘عصٓ، لٞغٗ ، اٜ تّ٘س
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عي  ػػاققعيػػبط فقاػػفقنػػب س''أقا ارمػػااخق يػػ قردػػرد،قعيز ب يػػخقعيايااػػيخقياػػنمرؿقريمػػاق
عينمزي أقنن بفقعيم مخقعيز ب يخقرفقطرايفقراااػييفق= ررعدؼقي اق ررخقعلانزلـقبق

راقا اػػػر قذ داػػػ اقأقيمػػػرافقدمػػػخقر  ػػػpatronمػػػز ققبقعيرصقق clientارػػػا:قعيػػػزييـق
أق1رػفق نا ػجق029 امن ػاصقطبيػؿقيرػاق ن ػجقتػااظقد ػدقعيػرتيـقدرػ قاػارشقعييػدتخق
قق clientélisme نػػ قرػػاقيرػػػف:ق''قي ػػدقامػػػر اقعينرارػػخقعيناييػػخ:قعلاػػػنزلـقررعداػػاقيػػػػػق

عيم مػالقعين ميػخقعيشخيػيخققرػفق رطقفأقعلانزلـقاpatronageبعينمزي قررعدااقيػػق
ق ايرمز ق ادن ارنقااد اقيا غقعي مرخقدر قرفقيشاقأققعينفقنر طقعيزييـ

اػػػػبقعاػػػػنزلـقبقق clientélismeاػػػػبقزيػػػػيـقبققق client ذعقاػػػػايررعدؼقيػػػػػػق
clientéliste اػػبقعاػػنزلرفقبذيػػؾقذفقعيزيرػػخقاػػفقعيرةػػخقعيمر يػػخقاػػبقعيراػػؿقعيشػػ يجقق

ق ايم ػػػػدقرػػػػفقدبفقرفقي ػػػػبفق ػػػػذيؾقعير طػػػػبعقيػػػػزديـاقبلقيتيػػػػؿق لقدرػػػػ قعي ريػػػػؿقرػػػػف
عيطمػػػاـأقبقي ػػػاؿقزيػػػـقعيراػػػؿقرنقعمنطمػػػجقي داػػػجقيير ػػػمقدرػػػ قغيػػػرنقاػػػفقن ػػػديـقعيخدرػػػخق
 ربا قعيبلققعيشخيػفق ت ػـقريػرتخقرن اديػخقيينتػبؿقعيػبلققلتنػبعقق ارػؿقعاػن ادعق
ق ي قمربر،قعيطادخقعيرطر خق تلاقدفقررن خقبقباااخقاديد،قبيمبدقعانرادفأأأأأ

يفاقي بؿقتااظقد دقعيػرتيـق ػافقعلاػنزلـقع ط ماقرفقاذعقعيندايرقعيرةبنقيرردردن
وقpatronاػػػفقظػػػاار،قناػػػن دق يػػػ قر ػػػدرقن ػػػادؿقعلرنيػػػازعلق ػػػيفقطػػػرايفقارػػػاقعيرمػػػز دق

وق راقر  راقطراافقينت رػافقاػفقريػادرقبريػاي قغيػرقرن اا ػخأقيمػدقclientبعيزييـقد
لا ػػخقعذبؿقراي ػػاقي ػػادقعيرمػػز وقبعيلػػا فقدقعيػػزييـوقطاي ػػاقي ػػاقاػػفقر ا ػػؿقاػػرمخقاػػفق ر

أقاػفقاػذنقعيد ػر،قيظ ػرقي ػاقعيم يػرق2ريرتخقربقخدرخقير فقيرلػا فقرفقي ػدر اقيػابؿ
عيلاييقعيرش ؿقيرم مخقعيز ب يخاقبابقعيطرؼقعذاـقدر قعرط ؽق ادن ارنقاػ  قميػاـق
اذنقعيم مخقبدعام اقبخاي  ػاأق   ػاقعيخدرػخقربقعياػرمخقعينػفقي ػدر اق ػؿقطػرؼقي خػراق
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 ، نّظغ يىٚ ٕجٍق صىووذد. 261، م  ٔصىَغأغ ّوـ
2

 262ػ ض صىغدٌٞ، ٍغأغ ؿجلق، م  دجفا
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 ددفق ا جقا ايؾقطرؼقبعتدقي دـقاػرمخاقادػفق ػؿقعذتػبعؿققبافقعيت ي خقلقير فقرف
لرػػخقرػػاقياػػ قن ديرػػجقاػػبعققخدرػػخاقترايػػخاقاػػرمخاقبلقاقتشػػدقارػػاايرنأأأ فقط يمػػخق
اػػػذنقعياػػػرمخقربقعيخدرػػػخقاػػػفقعينػػػفقنتػػػددقط يمػػػخقعيم مػػػخقعيز ب يػػػخ:قاػػػؿقاػػػفقز ب يػػػخق

عذ ػػػبنقبقايااػػػيخقرـقغيػػػرقذيػػػؾ؟قيريػػػزقتػػػااظقد ػػػدقعيػػػرتيـق ػػػيفقعينمزيػػػ قذبقعينباػػػجق
عينمزي قعياياافأقي فق ايرغـقرفقاػذعقعينرييػزقعيػذنقي يرػجاق لققر ػجقلقي دػفقعر ا يػخق
قدرػػ قاػػذنق عرنػػدعدقعينمزيػػ قعذ ػػبنق يػػ قعيت ػػؿقعيايااػػفأقاػػفقعيبعمػػمق فقرطربتنػػجقن ػػـب
عيد ػػػر،ق مي  ػػػاأقيػػػر ق ػػػافقط يمػػػخقعيم مػػػالقعذ بيػػػخقعينػػػفقنت ػػػـقعيدػػػردقعينب اػػػفق يػػػدخق

يمر يػػخق يػػدخقدارػػخقاػػفق داػػ اقعيم مػػخقعينػػفقنطػػبرلقبعرنػػدلقخايػػخقبعيرانرمػػالقع
 يػػػػ قدعخػػػػؿقعيت ػػػػؿقعيايااػػػػفقبنتبيػػػػلقلت ػػػػاق يػػػػ ق  نػػػػاأقز ب يػػػػخقايااػػػػيخدقعاػػػػنزلـق
ايااػػػفوأق فقعذ بيػػػخقعينػػػفقاػػػادلقدعخػػػؿقعيما رػػػخقعينب اػػػيخقنػػػـق دػػػاد،ق  ناا ػػػاقدعخػػػؿق

خقير خػػ قعير ااػػالقعيايااػػيخقاػػفقنػػب ساقبريػػ تلقباػػيرخقعيم ػػبرقبعيرػػربرقعذاااػػي
رفقر ا خق ي قرخر أق ؿق  جقيدنرضق ػافقعي ظػاـقعيايااػفقعينب اػفقاػفقد ػدق برمي ػخق
ب ػػػػػفقدرػػػػػفق ػػػػػافقيشػػػػػنةؿقيػػػػػ رطقعيم مػػػػػالقعذ بيػػػػػخقعياػػػػػا د،قدعخػػػػػؿقعذاػػػػػر،أقعين شػػػػػ خق
علانراديػػػخقير خػػػ قاػػػاارلق شػػػ ؿق  يػػػرقاػػػفقاير ػػػخقعيم مػػػالقعيز ب يػػػخقاػػػفقعيت ػػػؿق

 رةػػخق يػػارق برديػػبق ػػا ينبسقايااػػفقمػػا ـقعيايااػػفقرنقاػػفقظ ػػبرقرػػاقير ػػفقرفق اػػريجق
درػػ قعاػػنمدعدقراػػ ؽقيااػػرعدقيرػػبلققعيشخيػػفقبن ػػديـقخػػدرالقايااػػيخقيرػػزديـقر ا ػػؿق

قخدرالقبر اامقبنرميالأق
اا  رػاقي ظػرعفققYves Shmeilبق يػؼقشػرانقق Jean Lecaررػاقاػبفقيب ػاق

خقاػػرطخق يػػ قعيم مػػخقعيز ب يػػخقدرػػ قر  ػػاقنتػػايؼقدرػػبدنق ػػيفقرشػػخاصقيرنر ػػبفقر ا ػػ
بربعردقغيرقرن اا خاقتيػيق ػؿقبعتػدقرػفقعيطػرايفقيػر قر ػجقرػفقعيرديػدقعرػن ؾقتردػاقق
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أقي نػػر قاػػذعقعينمريػػؼق  ػػب،قرػػفقعيظػػاار،ق1اػػفقعير ا ػػخقعذدرػػ قربقاػػفقعير ا ػػخقعذاػػدؿ
ربمػػبعقعيدرعاػػخقاػػفقاػػذنقعذطربتػػخاق ذقرفقعيتػػدييقدػػفقر ا ػػخقردرػػ قبر ا ػػخقراػػدؿق

ق-خقعيايااػػيخقاػػفقراػػنب قربؿقاقبعيم مػػخقرانرػػميتير ػػاقر اشػػر،قدرػػ قد مػػالقعياػػرط
دبيػػػػػخقاػػػػػفقراػػػػػنب قلػػػػػافأقباػػػػػفقراػػػػػنب قلايػػػػػيقعيم مػػػػػالقعي يرعرشػػػػػيخقدعخػػػػػؿقعيا ػػػػػازق
يػػػا اق ػػػزبؿقبيػػػمبدق عي يربمرعطػػػفقيردبيػػػخقعيػػػذنقي اػػػ قايػػػجقعذاػػػرعدقد مػػػالقذاػػػا قبع 

قين ادؿقعير اامقبعيخدرالقتا قعيظربؼقبعلتنيااالأق
يدنرضقابفقيب ػاقبق يػؼقشػرايؿقباػبدقلػ يقر ب ػالقر ياػيخقيرم مػخقعيز ب يػخ:ق

قعين ادييخاقعين ار اقعي ن اا أق
 ذعق ػػافقعيم يػػرقعذاااػػفقاػػفقعيم مػػخقعيز ب يػػخقد ػػدق  ػػرعايـقتػػااظقاػػبقعياػػرمخق

يػؼقشػرايؿقيامػ فقرػف عيم يػرقعير ياػفقي ػااقققالالتكفـؤ عيرن اديخاقاافقابفقيب اقبع 
ن ػاا قرػفقعخػن ؼق-ذنقيمطػفقيرم مػخقط يمن ػاقعيز ب يػخأقي ػن قد مػخقعيػ ذ جقابقعي

عير ا ػػػخقعينػػػفقيشػػػةر اق ػػػؿقرػػػفقعيػػػزييـقبقعيرمػػػز أقيدنػػػرضق ػػػافقعيػػػزييـقيشػػػةؿقعير ا ػػػخق
عياػػػػػدر قاػػػػػفقتػػػػػيـقيشػػػػػةؿقعيرمػػػػػز قر ا ػػػػػخقردرػػػػػ قاػػػػػفقعي يرعرشػػػػػيخقعردعريػػػػػخقيرا ػػػػػازق

دبرنقرفق ػػػؿقبعتػػػدقر  رػػػاقعي يربمرعطػػػفقيردبيػػػخأقعخػػػن ؼقعير ا خدعير يػػػ وقيدنػػػرضق ػػػ
يرنرػػؾقاػػرطخقرخنردػػخقدػػفقعآلخػػراقبي  ػػجقلقيم ػػفق ايمػػربر،ق ػػافقعيطػػرؼقعذد ػػ قلق
لقرػػاذعقاػػي دـقيررمػػز ؟قاػػفقاػػياؽقعيتػػدييقدػػفقعير ا ػػخقلقشػػؾق يرنرػػؾقرنقاػػرطخاقبع 
 افقعيػذنقيشػةؿقعير ا ػخقعذدرػ قيشػةؿقر يػ اقايااػياقربق دعريػاقرن ػدراقبيتػبزقدرػ ق

اػماقعاػن ط لقعيػزييـق ييػجقيي ػدـقخدرػخقر ا ػؿقت ػبؽقعاػنة ؿقي تيالقبد مػالقربق
شػ  القد مػػالقعيرمػػز أقاػػفقاػػياؽقعيدبيػػخقعيشػػربييخقبعي انررب ياييػػخاقتيػػيقعيم مػػالق
عيشخييخقنةر قدر قعيم مالقعيراريخقعي ا ب يػخاقبتيػيقعيا ػازقعي يربمرعطػفقيردبيػخق

                                                           
1
Jean leca, Yves Smeil,Clientélisme et Partimonialisme dans le monde arabe. In: 

revue internationale de sciences politiques, Vol 4 n° 4.(1983). Pp 455- 494.  
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عدقبقعيارادػػالقعي اتلػػخقيمػمقدػػددعقغيػػرقرتػدبدقرػػفقعيتػػبعازقبقعيرنااػػالقررػاـقعذاػػرق
دػػػػفقعلاػػػػنداد،قرػػػػفقعرنيػػػػازعلقينتػػػػديقد  ػػػػاقعي ػػػػا بفقبنةرراػػػػاقعي يربمرعطيػػػػخاقينتػػػػبؿق
عآللؼقرػػفقعي ػػاتليفقدرػػفقيداػػ قي ػػـقعيطريػػؽقيربيػػبؿق يػػفقاػػذنقعلرنيػػازعلأقبي ػػفاق
عيرػػػػنت ـقاػػػػفقاػػػػذنقعيراػػػػاريؿقاػػػػبق رلا ػػػػخقبيػػػػفق مرػػػػخقلقييػػػػ ة اق لقدرػػػػ قرػػػػفقي ػػػػدـق

 يي ػػػاقييتػػػااظقدرػػػ قرمػػػدرانقلا نػػػخقاػػػفقر يػػػ جأقمػػػدقن ػػػبفقخػػػدرالقاػػػبقعآلخػػػرق تااػػػخق
قعيخدرخقارمخقراديخقربقررزيخاقتا قظربؼق ؿقر ا خقبر ي قبخدرخأق

اػػفقاػػياؽقعانرػػادفقبايااػػفقن نشػػرقايػػجقظػػاار،قعيز ب يػػخقعيايااػػيخقن ػػبفقعير رػػخق
عير ياػػػػيخقيػػػػبيفقعي مرػػػػخدقعيرمػػػػز وقاػػػػفقعيباػػػػاطخقعيز ب يػػػػخقبعيترايػػػػخأقاارػػػػاقعيباػػػػاطخق

يػػخقا ػػفقنرػػؾقعيبظيدػػخقعينػػفقيشػػةر اقراػػ بؿقرػػاق طري ػػخقغيػػرقراػػريخق ػػيفقعردعر،قعيز ب 
عيرر زيخقبعيارادالقعبقعذاػرعدقعيػذنقيمراب ػجقربقيرػلر ـق شػ ؿقرػفقعذشػ اؿقعينرليريػخق
عيشػػػ ريخقعير نشػػػر،قاػػػفقدبؿقعيا ػػػب أق  ػػػجقياػػػنةؿق دػػػبذناقاػػػرطنجقبشػػػ  خقد مانػػػجقرػػػمق

قأقق1 ـقمماققتاايان ـق ا بيخاقربق ابيبيخعيارطخقيينباطقذارعدقبارادالقييا ؿقي
بناخػػػذققprotection clientélisteررػػػاقعير رػػػخقعيلا يػػػخقا ػػػفقعيترايػػػخقعيز ب يػػػخق

يػؼقشػرايؿقرفقعيترايػخقعيز ب يػخقاػفقظػاار،قمديرػخق رش القرخنردخأقي ػبؿقاػبفقيب ػاقبع 
ق اػ ياقاػفقعيمػايـقعيمر ػػفقبنرنػدقاػذبرااق يػػ قعيم ػدقعيملرػا فاقتيػػيق ػافقعيرصمػز ق ي ػػـب

 ترايخقز ا  جقعيدع  يفقرفقعيدبيخأقي دق ا ػلق رلا ػخقمػرافقمػا ب فقي درػجقبيػفقعي مرػخق
عية فقيرد يرقعيذنقيريدقرفقيتيؿقدر قديبفاقبافقتايخقددـقمدر،قاػذعقعذخيػرقدرػ ق
قبيػػفقعي مرػػخق اخػػذقررعمػػيجقعينػػفقرا  ػػاقيػػجق ناػػديدقديب ػػجقاػػفقعيدنػػر،قعيرندػػؽقدري ػػااقي ػػـب

ق ػػجقعي  ػػبؾقعيتديلػػخقر ا ػػؿقمػػرافقمرمػػجأقن ػػا دقن ػػبفقاػػذنقعيرراراػػخقشػػ ي خق رػػاقن ػػـب
تيػػػػاؿقعذشػػػػخاصقعيػػػػذيفقيماػػػػزبفقدػػػػفقناػػػػديدقمربمػػػػ ـقاػػػػفقعيبمػػػػلقعيرندػػػػؽقدريػػػػجأق
ع ط مػػػاقرػػػفقاػػػذنقعيرراراػػػخقيمػػػيؼقعي اتلػػػافقرػػػاقيرػػػف:قدػػػاد،قرػػػاقي ظػػػرق يػػػ قعيترايػػػخق

                                                           
1
Ibid,  
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عيز ب يػػػخقدرػػػػ قر  ػػػاقد مػػػػخقاػػػػرطخقغيػػػرقشػػػػرديخقيدرمػػػػ اقعذديػػػافقعيرتريػػػػبفاقتيػػػػيق
ي برػػبفق ر اديػػخقترػػاين ـق ػػديبفقير ػػفقرفقندمػػفقاػػفق  ايػػخقعيرطػػاؼق يػػ قعلاػػني قق

قأق1در قرر يالقعذرعمفقعينا مخقيز ا   ـقافقتايخقعيمازقدفقعيدام
 Jean ررػاقعيدر اػفقعيرخػنصقاػفقدرعاػخقعيدبيػخقعراري يػخققاػبفقار اػبعقريػدعرق

francois Medartاقرػػفقنيػػبرعنجقتػػبؿقاا ػػجقي ظػػرق يػػ قعيم مػػخقعيز ب يػػخقع ط مػػق
عيدبيػػػػخقعي انررب ياييػػػػػخقعينػػػػػفقرشػػػػػر اق يي ػػػػػاقاػػػػػا  اأقيريػػػػػزقريػػػػػدعرق ػػػػػيفقعيز ب يػػػػػخق ن ػػػػػادؿق
قافقاػياؽقعانرارػجق عانرادفقبعيز ب يخق ن ادؿقاياافاقبمدقااققعانرارجق  ذعقعيرد ـب

قأق2 ايداادقعيايااف
عخػػػؿق مػػػدقرفقيتػػػددقعيدػػػرؽق ػػػيفقعيز ب يػػػخق ن ػػػادؿقعانرػػػادفقي ن ػػػؿق يػػػ قعيز ب يػػػخقد

عياػػػياؽقعيايااػػػفاقبي ػػػبؿقر ػػػجقا ايػػػؾقد مػػػخقمبيػػػخق ي  ػػػاقب ػػػيفقعيداػػػادقتي رػػػاقنػػػرن طق
 ايتيا،قعياياايخ:ق''قلقنطرحق ش اييخقعيداادقمرفقعيم مالقعيز ب يخق ادن ارااقن ػادؿق

رنقق3عانرادفق لق ذعقخرالقرفق مدااقعيشخيفقبدخرلق ي قرااؿقعيشػ بفقعيمارػخ
نقبا ػاقننتػبؿقعيم مػالقعيز ب يػخق يػ قز ب يػخقايااػيخاقدخرلقعيرااؿقعياياافقبعردعرق

ذفقرتػػػدقرطرعا ػػػاقينربمػػػمقدعخػػػؿقعيا ػػػازقعيايااػػػفقيردبيػػػخقبي ػػػدـقخدرنػػػجقع ط مػػػاقرػػػفق
قر ي جقعياياافأق

 ليػػػرعقرػػػاقيػػػنـقن ػػػديـقعيز ب يػػػخقعيايااػػػيخقدرػػػ قر  ػػػاقنم يػػػرقدػػػفقنتػػػبؿقعيداػػػادق يػػػ ق
رلا ػػػػخقشػػػػ  خقعينبزيػػػػمقعيايااػػػػفقر ظبرػػػػخقت ػػػػـقاػػػػفقعيدبيػػػػخقعي انررب ياييػػػػخاقرنقر  ػػػػاق 

بعلانرػػػػػادفقيرخنرػػػػػؼقعياػػػػػرمقبقعيخػػػػػدرالقبعير ػػػػػاامقعينػػػػػفقنن ادي ػػػػػاقعطػػػػػرعؼقعيداػػػػػادق
ق عيرنربممػػخقايااػػياأذفقعيدبيػػخقعي انررب ياييػػخاقبيرتدػػاظقدرػػ قاػػرطن اقعيايااػػيخاقن ػػـب

                                                           
1
 Ibid,  

2
J.F. Medart, clientélisme et corruption politique, inTiersMonde ,2000  Volume 

41  n° 161  pp. 75-87 
3
 Ibid, 

http://www.persee.fr/collection/tiers
http://www.persee.fr/issue/tiers_1293-8882_2000_num_41_161?sectionId=tiers_1293-8882_2000_num_41_161_1051
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 نبزيػمقماػطقرػفقرػدعخير اق طري ػخقغيػرقما ب يػخقدرػ قترداقاػاقاػفقعيمرػؽقعلانرػادفق
بلققبعيراا د،قافقرخنرؼقعلاػنت امالأقتي رػاقينتػايؼقعيطػا مقعي انررب يػايفقر ا ؿقعي

يردبيخقرمقعلمنيػادقعيريمػفقييػ  قاػذعقعذخيػرق رلا ػخق''قررسقعيرػاؿقعيخػاصق''قعيػذنق
يةػرؼقر ػػجقعي ظػػاـقياػ فقشػػ  انجقعيز ب يػػخأقاػردافقرػػاقن شػػاقااػبرقز ب يػػخق ػػيفقعيدبيػػخق

دػػفقعييػػمبدقبقعلرن ػػاققبعيبيػػبأقاػػفقدػػايـققبعيرانرػػماقن ػػبفقررػػرعقتنريػػاقي ػػؿق اتػػي
عيرػػػػاؿقبعذدرػػػػاؿأقنػػػػزدعدق لااػػػػخقاػػػػذنقعيااػػػػبرقعيز ب يػػػػخقتي رػػػػاقيد ػػػػدقعي ظػػػػاـقعيايااػػػػفق
عيشػػػػرديخقعينػػػػفقيرن ػػػػزقدري ػػػػاقيرراراػػػػخقعياػػػػرطخاقاي ػػػػبفق ػػػػيفقخيػػػػاريف:ق رػػػػاقعيخمػػػػبعق
،قيرشػػرديخقعياديػػد،دقشػػرديخقعل نخا ػػالوقبا ػػاقمػػدقياػػدق داػػجقررػػاـقمػػب قعانراديػػخقاديػػد

نيػػؿق يػػ قعيراػػنبيالقعيمريػػاقيراػػرطخدقعي ريرػػافواقربقر ػػجقرا ػػرقدرػػ قرراراػػخقعيم ػػؼق
 شػػ ؿقرػػ ظـقمػػدقعيرطايػػ قعير اديػػخق اراػػاققشػػرديخقاديػػد،أقاػػفقاػػذنقعيتايػػخقريمػػاقلق
ير ػفقير ظػػاـقرفقي رػػمقرانرمػػاق ااػػرناقذ ػػجقاػػيدخؿقاػػفقتػػر قعاػػن زعؼقشػػاررخأقرل ػػاقق

 قعارعغقدرريخقعينتبؿق دا اقرفقراا ان ػااقبقدرريخقعينتبؿقعياياافقيتناأقعي ظاـق ي
ذيػػػؾق ػػػاخنرعؽقعيرانرػػػمقز ب يػػػاأقرنق ر ػػػمقنشػػػ ؿقمػػػب قعانراديػػػخقر ظرػػػخقراػػػن رخقدػػػفق
عي ظػػػاـاقاػػػبعققر ا ػػػلقعمنيػػػاديخقرـقايااػػػيخأق اي اػػػ خقيابيػػػ اقلقير ػػػفقرفق نيػػػبرق

دقرػفقعط ماق ػافقعمػرعرقعينمدديػخقعيايااػيخقاػفقعيداػنبرقاػي بفق اايػاقينتريػرقعلمنيػا
م مػػخقعيناػػييرقعيايااػػفقعيز ػػب فاقبرمظػػـقعي ػػب قعيراييػػخقعيرنربممػػخقاػػفقاػػفقعيت ي ػػخق
مػػػب ق شػػػالقدعخػػػؿقعي ظػػػاـقباػػػفقمرػػػ قعيدبيػػػخأقلخػػػبؼقرػػػفقاػػػذنقعيارادػػػالق ذعأق  ػػػفق
ير ظػػاـاقرفقيمرػػؿقدرػػ قعيػػنت ـقاػػفقعين ظيرػػالقعينػػفقناػػر قغاي ػػاق ر ظرػػالقعيرانرػػمق

تػػػػبؿقااقبعين دػػػػ ق  ػػػػااقباػػػػفقراػػػػبققعذعيرػػػػد ف:ق  ػػػػجقرا ػػػػرقدرػػػػ قعخنرعم ػػػػااقنرييم ػػػػ
قعانزلر اق طري خقربق اخر أ

ق
ق
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 في جذور الزبونية السياسية في الجزائر. ثالثا: 
يػػـقيػػرن طق شػػبققعيز ب يػػخقعيايااػػيخقاػػفقعيازع ػػرق ازداػػارقعلمنيػػادقعيريمػػفقبعيدبيػػخق
عيريميخقافقعيا مي القرفقعي رفقعيرامفأق ؿقافقظاار،قاا  خقناريخياقي شػبققعيدبيػخق
عيبط يػػػخقاػػػفقتػػػدقذعن ػػػااقبع  رػػػاقا ػػػطاقنػػػددرلقر ا زاػػػااقبقنةيػػػرلق مػػػدق شػػػبققعيدبيػػػخق

ق تبقعي انررب ياييخأقعيبط يخقبع ترعؼقعيرشربعقعينتديلفق
ناػػدقعيز ب يػػخقعيايااػػيخقعيازع ريػػخقاػػذبرااقاػػفقعيراػػارقعيػػذنقنشػػ رلقايػػجقعيتر ػػخق
عيبط يخاقبنتديدعقافقعينبييدخقعيناريخيػخقعينػفقنشػ ؿق  ػاقتػز قا  ػخقعينتريػرقعيػبط فق
ربلاقباػػفقطري ػػخقعشػػنةايجقطػػبعؿقاػػ بعلقعيتػػر قعينتريريػػخقلا يػػاأق ذعق ا ػػلقز ب يػػخقرػػاق

  ناأقعي ظاـقعي ا ـاقاافقز ب يػخقرػاقم ػؿقق- ؿقافقعينفق ا لقنمرفق داد، مدقعلان 
علان  ؿق ا لق رلا خقعآلييخقعذااايخقعينفقعشنةؿق  اقتػز قا  ػخقعينتريػرقعيػبط فق
ايااػػػياقبداػػػ رياأقرنقرفقنبزيػػػمقعياػػػرطخقبعيرػػػبعردق ا ػػػلقدع رػػػاقنتمػػػرقاي ػػػاقآييػػػالق

قز ب يخاقدربشيخقبا بيخأق
افقعيديػؿقعي ػادـقاػ نمرؽقر لػرقاػفقدرعاػخقرشػ اؿقعيز ب يػخقعيايااػيخقبيػبق يػدخق
غيػػرقر اشػػر،قبذيػػؾقع ط مػػاقرػػفقدرعاػػخقريػػبؿقعيػػررسقرػػاؿقعيخػػاصاقطري ػػخقنشػػ رجاق
بامػػػاقعلق شػػػاطجقبد منػػػجق ايدبيػػػخأقررػػػاقاػػػفقاػػػذعقعيم يػػػرقااػػػ  ندفق ػػػاينر يزقدرػػػ ق

افقعيبعمماقمريرخقادعقنرؾقعيدرعاالقعي مدقعيناريخفقي شبققظاار،قعيز ب يخقافقعيازع رأق
عينػػفقنمرمػػلق يػػ قاػػذنقعيظػػاار،ق شػػ ؿقرديػػؿق بدػػاقرػػاأقرػػاقدلر ػػاقدريػػجقاػػفق طػػاؽق
 تل ػػػػػاقلقيناػػػػػابزقر ػػػػػاييف:قعذبؿقيررػػػػػ رخقرترػػػػػدقتر ػػػػػفاقبقعيلػػػػػا فقير اتػػػػػيقرترػػػػػدق

قتشرابنأق
يمرؼقدفقرتردقتر فق تاطنجقعيبعامخق ناري قعيتر خقعيبط يخقػػػػػق ادن ػارنقاػاد ق

قاي اقػػػػق يدخقدارخقبتز قا  خقعينتريرقعيبط فق يدخقخايخأ
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عنخػػذلقعيز ب يػػخقعيايااػػيخقم ػػؿقعلاػػن  ؿقرشػػ القرخنردػػخقدػػفقنرػػؾقعينػػفقدران ػػاق
عيازع ػػػرقعيراػػػن رخاق ػػػؿقلقير ػػػفقرفق نيػػػبرقز ب يػػػخق شػػػالقاػػػفقاػػػياؽقعيتػػػر قدرػػػ ق

راػػػن رخقي ػػػيرفقعلاػػػنمرارقاػػػفق داػػػ اقعيز ب يػػػخقعير نشػػػر،قدعخػػػؿقدبعييػػػ قبرا ػػػز،قدبيػػػخق
دري ػػػاق ظػػػاـقايااػػػفقشػػػربيفقبعمنيػػػادقريمػػػفقنػػػبزيمفأقين ػػػيفقرػػػفقخػػػ ؿقرػػػاقي نرتػػػجق
رتردقتر فقرفقعذدبعلقعذااايخقعيرش رخقيز ب يخقراقم ؿقعلان  ؿقاػفقعر نرػاقعلق
عيممػػػبيخقعذبييػػػخدقعل نرػػػاقعلقعيا بيػػػخقبعيمربشػػػيخوقي ػػػاد،قاػػػيشقعينتريػػػرقعيػػػػبط فاق

بعينرميػػػالقاػػػفقعير ايػػػ قعيماػػػ ريخقبعيايااػػػيخقنطةػػػ قتيػػػيق ا ػػػلقدرريػػػخقعينميي ػػػالق
أق نػ قرػاقيرػف:ق''ق1دري اقعيرراراالقعيز ب يخاقبعيم مالقعي رع يخقبعيا بيػخقبعيمربشػيخ

نريػػزقاػػيشقعينتريػػرقعيػػبط فق ريػػزنيفقراااػػينيف:قراريػػخقعيم مػػالقعيشخيػػيخقبربييػػخق
خاقدا ريػػػخقعيراػػػارعلقغيػػػرقعيراػػػريخأقي ػػػدقشػػػ د اق شػػػبققشػػػ  القدرػػػ قمبعدػػػدقديػػػ بي

 ا لقن  دقدر قمربر،قرزأقرخنرػؼقق9104با بيخقافقتيفقرفقعلتزع قم ؿقا خق
عيارادػػػػالقعلانراديػػػػخقبا ػػػػاقي ػػػػرعر قبراػػػػدعؼقبرراميػػػػخقبط يػػػػخأقاقمارػػػػلقعرطػػػػارعلق
عياديػػد،قاػػفقتػػز قا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فق ادػػاد،ق  نػػاأقنرػػؾقعييػػرعدالقبعيخ اػػالق

 قعيطػػا مقعيا ػػبنقيرتػػز أقي ػػدقنشػػ رلقعيرباػػبد،قاػػفقعيمرػػؽقعلانرػػادفاقباػػذعق اػػ 
قعياػػػرطخقتػػػبؿقعي يػػػادعلقعيمريػػػاقاػػػفقعيتػػػز ق شػػػ  القز ب يػػػخقع ط مػػػاقرػػػفقردرػػػ قاػػػـر
بعيايشأقرنقتبؿق ريـق ر ااػـاق بيػبؼاق ػفقطب ػاؿاقبريػ تلقاػذنقعيظػاار،ق ػارز،ق

اػػفقعيتػػدبدقعيازع ريػػخقعينب اػػيخرأأأشيظ رقاػػيشقعينتريػػرقعيػػبط فقق9109يرميػػافقر ػػذق
رقيارادالقز ب يخقينت ـقافق ؿقبعتد،قر  ػاقبيػفق مرػخدقما ػدقداػ رنوق ن نؿقبناابق

رلػػؿقدرػػار،ق ػػبم زاق ػػبعب،اقدبعشػػريخاقيػػاي ق ػػفقدرػػفاقعيميدػػخقرادب أأأينتػػددقبزفق
 ػػػؿقبعتػػػدقرػػػ  ـق  ط مػػػاقرػػػفقمدرنػػػجقدرػػػ قاػػػرضق داػػػجق رم ػػػرقراااػػػفق تػػػبقربعمػػػمق

                                                           
1
 Mohammed Harbi, Clientélisme et clanisme, apercu historique(. Entretien avec 

mohammed Harbi). In, Naqd, n°19-20, Automne/Hiver 2004.Alger. pp 13-17.  
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با  ػػػػخقعينتريػػػػرقق''أق فقاػػػػيشقعينتريػػػػرقعيػػػػبط ف1عيراػػػػ بييخقعيايااػػػػيخقبعيماػػػػ ريخأأأ
عيبط فقيـقي ب اقيبراق ذيؾقعيناا سقعذاطبرنقعيذنقنربأقيجقعي ن قعيردرايخدقتنػ ق
بق فق ػػػػػافقا ػػػػػاقررػػػػػرعقداديػػػػػاوقبعرياػػػػػػنبريةرعاياقعيراػػػػػريخقبرػػػػػ رخفقعياػػػػػرطخأق ا ػػػػػػلق
عييػػرعدالقطات ػػخاقبماػػاب،قعيتػػر قزعدلقرػػفقراريػػخقعيم مػػالقعيز ب يػػخقبعيا بيػػخقاػػفق

راأقياػ قرفقلق  اػ ق ػافقعذاػ فقيػـقي ػفقيػجقمػا بفقدعخرػفقنش يؿقعينتايدالق ػدعخر 
أقم ػػػػؿقذيػػػػؾاق ا ػػػػلقعينميي ػػػػالاقعرمػػػػاللقب ػػػػؿقرشػػػػ اؿق9122ي ظرػػػػجق لق مػػػػدقاػػػػ خق

عييمبدقبعي زبؿقافقعيررعن قنخممقر لرق ي قعيم مالقعيز ب يخاقعيا بيػخقبعين ادييػخأق
يرتػػػز قربقعياػػػيشقيمػػػيؼقتر ػػػفقمػػػا  :ق''قتي رػػػاق ػػػافقعيبيػػػبأق يػػػ قعيا ػػػازقعردعرنق

يرلػػػؿقاريػػػخقير اػػػا،قرػػػفقعيتػػػر قبعراػػػ لقرػػػفقماػػػاب،قظػػػربؼقعي نػػػاؿقعيريدع يػػػخاقاػػػافق
عييػػػرعدالقلتػػػن ؿقعير ايػػػ ق ا ػػػلقطات ػػػخقبدربيػػػخرأأأشق فقعاػػػنرعنيايالقعياػػػرطخق
فق افقذيػؾق ندنيػلق عيز ب يخقنرلرلقافقر مقنطبرق ؿقرش اؿقعينمارفقعذا فقتن قبع 

اقعاػػنزلـقا ػػالقعانراديػػخق ا رر ػػاقرػػفقخػػ ؿقعاػػن طا قعي ػػب قعلانراديػػخأقي ػػدقشػػ د 
مادن ػػػاقبررلري ػػػاقدرػػػ قغػػػرعرقعيد ػػػالقعيمراييػػػخاقر ا ػػػؿقن ػػػادؿق مػػػضقعيرزعيػػػاقبعيريػػػاي ق

ق''أ2بنبزيمقعيربعردقعينفقير فقعلانة اققد  اقرن قعاندد قعلررقذيؾأأأ
ق

عيتػػر ق  تػظق ػافقز ب يػخقرػػاقم ػؿقعلاػن  ؿقعرن طػلقرشػػ اي اقبراػ ا  اق ظػربؼق
بر راطقعييرععقدرػ قعير ايػ قدعخػؿق طػارقعيا  ػخقبعياػيشأقبي ػفقعيز ب يػخق ظػاار،ق
يـقن فقبييد،قا بعلقعيخراي الاق ؿق ا لقنمنرؿقدعخػؿقعيمرػؽقعلانرػادفقم ػؿقذيػؾق
  ليػػػرأقنريػػػزلقعيم مػػػخق ػػػيفقعياػػػرطالقعلاػػػنمراريخقبعياػػػ افقعيرتريػػػيفقاػػػفقعذريػػػاؼق

ينػػفقننااػػدقاػػفقعيباػػيطقعيز ػػب فدقعي ايػػدوقبعذديػػافأقبعي ػػر ق ااريػػخقعيم مػػخقعيز ب يػػخقع

                                                           
1
 Ibid, P 16-17 

2
 Ibid, p 16.  
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 ػػافقعذديػػافاقشػػيبخقعيزبعيػػاقب مػػضقعي  ا ػػؿاقبعي يػػادق رلا ػػخقباػػطاققز ػػب ييفقاػػااربعق
 يػػ قتػػدق  يػػرقاػػفقعيتدػػاظقدرػػ قخمػػبعقعيازع ػػرييفقياػػ بعلقطبيرػػخقرػػفقخػػ ؿقايااػػخق

ايػػػػان ـقعيميػػػػ قبعياػػػػزر،أقينباػػػػطقعيباػػػػيطقعيز ػػػػب فقيراػػػػ افقررػػػػاـقعردعر،قي مػػػػاققتا
بريػػػػايت ـق ايتيػػػػبؿقدرػػػػ قرخيػػػػخقن  ػػػػؿاقعددػػػػاققعذ  ػػػػاققرػػػػفقعيخدرػػػػخقعيماػػػػ ريخاق
عيتيػػػبؿقدرػػػ قر يػػػ قدرػػػؿاقعيتيػػػبؿقدرػػػ قددػػػبقممػػػا فأأأ افقعيباػػػيطقعيرم ػػػرق
عيبتيػػػدقيراػػػ افأقنرمػػػ قعي  ػػػ قعلانراديػػػخقعين ريديػػػخقاػػػفقدػػػايـقعيريػػػؼقدبرعقاارػػػاقاػػػفق

ينرنػػػػػمق  ػػػػاقعي ػػػػاد،اقعيشػػػػػيبخقع نشػػػػارقعيز ب يػػػػخقرػػػػفقخػػػػػ ؿقعيتظػػػػب،قعلانراديػػػػخقعينػػػػفق
بعذديافاقباذعقخ ااقيررانرمالقعيتمريخقعينفقيم قدر قعردعر،قعيدر ايخقعيػنت ـق
اي ػاأق ػافقدػػايـقعيردي ػخق رلا ػخقعي ػػا قعلبؿقيرػدخبؿق يػ قعيتدعلػػخق اي اػ خقيرازع ػػرييفاق
باذعق ا  قعلتن اؾق ػاذبرب ييفقرػفقا ػخقبع  يػارقبند ػؾقعيم مػالقعيممػبيخقبدػدـق
امايين ػػاقاػػفقعيمػػ طقعلانرػػادفأقغيػػا قباػػطاققز ػػب ييفقاػػفقدػػايـقعيردي ػػخق ػػافقاػػ  اق
ر ياػػػيااقتاػػػ قرترػػػدقتر ػػػفاقاػػػفقياػػػبققعردعر،قعلاػػػنمراريخق يػػػ قنزبيػػػرقعل نخا ػػػالق

أقين مػ قاػذعقعيطػرحققرػمقاطػر،قد ػدق1نا  اقيبيبؿقمب قلبريخق ي قعيراايسقعير نخ خ
ديػافقتيػيقي اػطق ظػاـقعيرخػزفقاػرطنجقدرػ قعيرتيـقعيمطرنقافق نا ػجقاػبيبيباياقعذ

عيرانرمػػػػالقعيريديػػػػخقد ػػػػرقيػػػػ ادنجقياديػػػػافقعيػػػػذيفقيشػػػػ ربفقررن ػػػػزعقايااػػػػياقيررعم ػػػػخق
قأقق2عيا افقبقعانزلر ـ

ق
قرابعا: الزبونية السياسية بعد االستقالل.

عآلييػػػالقعينػػػػفق ػػػافقيشػػػػنةؿق  ػػػاقتػػػػز قا  ػػػخقعينتريػػػػرقعيػػػبط فقباػػػػيشقعينتريػػػػرق
عيػػبط فقخػػ ؿقتػػر قعينتريػػردقعيز ب يػػخاقعيا بيػػخاقعيمربشػػيخأأأوق ػػافقي ػػاقنػػاليرعقمػػبنق

                                                           
1
Ibid, p 14.  

2
 ،صىغلجٍ،صفجتغصىؼيٍ٘جإلّـجّٞد،2 ؿ٘ؿٞ٘ى٘أٞجص ػٞجُ،آىٞجتًّسجأجى٘أجٕدصىـٞجؿٞد،ٍ: صىؼطغٝؼٞضصىغدٌٞ -

2013)، 
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درػ ق رػػطقعشػػنةاؿقعير ااػالقعيايااػػيخق مػػدقعلاػن  ؿاق ػػؿقير ػػفقعي ػبؿقر  ػػاقعرنػػدلق
ق ييجقبيبق ادبعلقاديد،أقق
ب يخقعياياايخقافقعيازع رقعيرماير،ق  دسقعذاريػخقعي اايػخقيـقيتظ قربمبعقعيز 

اػفقدرعاػػخقيػيربر،قنشػػ ؿقعي ظػاـقعيايااػػفقعيتػػايفاقاػبعققرػػفقطػرؼقدررػػاققعيايااػػخق
ربقدرراققعلانراعأقي ادقي بفقرتردقتشرابنقرفقعي   ػؿقعيػذيفقغايػبعقاػفقعيمرػؽق

  اقاػػ  ندفقاػػفقاػػذعقعينػػاريخفقيرز ب يػػخقعيايااػػيخقعينػػفقشػػ رلق ػػبع،قعي ظػػاـأقي ػػذعقعياػػ
عيم يرق اانمرعضقخيا صقعي ظاـقعياياافقعيازع ػرنقبرظػاارقعيز ب يػخقايػجقرلررػاق

قأقق1ربردااقرتردقتشرابن
ق
 قواعد المعبة السياسية في الجزائر.   .1

ير ػػفقنرخػػيصقمبعدػػدقعيرم ػػخقعيايااػػيخقاػػفقعيازع ػػرقر ػػذقعلاػػن  ؿق يػػ قيبر ػػاقاػػذعق
ق:2افقراقيرف

 عيارطخقعيدمريخق يفقريدنقارادخقرفقعيما رييفأققنر ز -
عيرراراػػػػػخقغيػػػػػرقعيرتػػػػػدبد،قيراػػػػػرطخقعيايااػػػػػيخقبعميػػػػػاقق ػػػػػؿقرشػػػػػػ اؿق -

 عيرشار خقعيشم يخقاي اأق
 عيلرفقعي ااضقعيذنقير فقرفقيدامجق ؿقرمارضقدر فقي ذنقعيارطخأق -

ظرػػػػلقاػػػػذنقعيخيػػػػا صقلا نػػػػخقاػػػػفقعيرراراػػػػخقعيايااػػػػيخقعيازع ريػػػػخاقاػػػػبعققخػػػػ ؿق
 دػػػػاحقرػػػػفقراػػػػؿقعلاػػػػن  ؿقعبق مػػػػدقعلاػػػػن  ؿاقبقاػػػػبعققع ػػػػفقذيػػػػؾقخػػػػ ؿقرمر ػػػػخقعي

قعذتاديخقعيتز يخقربق مدقعينمدديخأق

                                                           
1
 Hechemaoui Mohammed, permanence du jeu politique en Algérie , IN: Politique 

étrangère, 2009/2 Eté. Pp 309-321.  
2
 Ibid, p 310.  
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ن ػػػن قرػػػفقاػػػذنقعيخيػػػا صقعيػػػل يقخيػػػا صقارديػػػخقرخػػػر اقبنرن ػػػزقريمػػػاقاػػػفق
قعانررعرعااقدر قدبعرؿقبظبعارقيرخي اقتشرابنقافقراقيرف:ق

 العالقات الزبونية:  .2
يـقي فقتز قا  خقعينتريرقعيبط فقن ظيراقايااياقرناا ااقريػديبيبايااق ػؿق ػافق
د ػػػػػار،قدػػػػػفقعنتػػػػػادقراربدػػػػػالقايااػػػػػيخقبريديبيبايػػػػػخقنتػػػػػلقغطػػػػػاققرطرػػػػػ قنت يػػػػػؽق
علاػػػػن  ؿدبتدن اقعذيديبيبايػػػػخقعيشػػػػم بيخق نم يػػػػرقي ػػػػبعرنقدػػػػدنوأق فقدػػػػدـقعرن  ػػػػجق

يػػػػازاقبرد ق يػػػػ قاير ػػػػخقي ػػػػا بفقدعخرػػػػفقي ظرػػػػجقامرػػػػجقيشػػػػنةؿقباػػػػؽق رػػػػطقز ػػػػب فق ارن
عيم مػػػالقعيا بيػػػخقبعيميػػػ بيخقدريػػػجقتنػػػ ق يػػػ قرػػػاق مػػػدقعلاػػػن  ؿأق ػػػؿق زدعدلقتػػػد،ق
عيز ب يخقبعلان طا قعيا بنقر لرق مدق شا،قعيدبيخقعيبط يخق ا  قزبعؿقر ػررقعيبتػد،ق
عيظرايخدعلاػػنمراروأقاػػذنقعذ رػػاطق ا ػػلقريػػبغاقينبزيػػمقعيرػػبعردقبعلرنيػػازعلق طري ػػخق

قنماديخأق

افقاياؽقعييػرععقدرػ قعياػرطخق مػدقعلاػن  ؿاقاػر قعاػنتبعذقعي ظػاـقعيماػ رنق
درػػػ قرػػػبعردقعيدبيػػػخق الاػػػنما خق  ػػػاقينبزيم ػػػاق شػػػ ؿقز ػػػب فقدرػػػ قعيرمارمػػػيفقيخيػػػارق
عيتػػػػز قعيبعتػػػػدقبخيػػػػارقعلمنيػػػػادقعلشػػػػنرع فأقاػػػػر قيػػػػجقذيػػػػؾق ااػػػػ القعي ليػػػػرقرػػػػفق

درػػػػ قرػػػػدعرقاػػػػ بعلقعذيػػػػبعلقعيرمارمػػػػخقبعاػػػػنرايخق ممػػػػ اق يػػػػ قيػػػػدبؼقعي ظػػػػاـأق
علاػػػن  ؿاق ا ػػػلقعياػػػ  القعيشػػػاغر،قعينػػػػفقخرد ػػػاقعيرمرػػػربفاقعير ايػػػ قعيايااػػػػيخدق
بزعرعلاقادرعقاقمنايرخاقرديريفقرر زييفأأأأوقبعير ايػ قاػفقعير ااػالقعيمربريػخاق
نػػرعخيصقعاػػنة ؿقعذرعمػػفأأأنبزعققنػػ ر ق طري ػػخقز ب يػػخقايااػػيخقرػػفقطػػرؼقعي ظػػاـق

قأق1رق ش ؿقش جقرطرؽقر ذقبيبؿق برديفق ي قعيارطخعيذنق القي يرفقدريجقعيما 

 إضعاف المؤسسات و غياب الرقابة.  .3
                                                           

1
 Ibid, p 311 
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عيريز،قعذااايخقعينفقي ةلقرراراخقعياػرطخقر ػذقعلاػن  ؿق يػ قيبر ػاقاػذعقاػفق
عيشخيػػػ خقبعاػػػن مادقعي  ػػػبعلقعيراػػػريخقبعتن ػػػارقعي ػػػا بفأقيػػػـقيم ػػػدقرنقرػػػ نررقيتػػػز ق

يػػر يسقاػػبعرنق برػػديفاقب دػػسقعيشػػفققي ػػاؿقا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فقطػػبعؿقانػػر،قت ػػـقع
دػػفقعيرارػػسقعيػػبط فقيرلػػبر،قعيػػذنقتػػؿقرتػػؿقعيرارػػسقعيشػػم فقعيػػبط فقعيػػذنقنػػـقترػػجق

قأقق9120ابعفقق91 مدقع    ق

ي ػػػادقي ػػػبفقنػػػاري قنػػػاري قعيازع ػػػرقعيراػػػن رخقناريخػػػاقينمطيػػػؿقعيمرػػػؿق اير ااػػػػالق
ارعغ ػاقرػفقاباراػا بيػ تيان اأقنتبيػلققبعي بع يفاقربقافقرتافقعذتبعؿقنتييػدااقبع 

عير ااالقعياياايخق ي قرم رقباارق تبقمر قعيدبيخقي  ػ قعيخيػرعلقعيمارػخدقعيدبيػخق
عي اا خقعير  ب خق نم يرقتشػرابنوأق فقدػددقعيداػانيرقعينػفقدران ػاقعيازع ػرقيم ػرق  ػب،ق
دػػػفق زدػػػخقعيشخيػػػ خقيػػػد قت ار ػػػاأقي ػػػدق ػػػافقربمػػػبعقررعامػػػخقبنمػػػديؿق ررػػػاقتػػػػؿق

رعديخاق ؿقش د اق ي قر لرقرفقنمديؿقافقانر،قر ااخقعياػيدقشخصقاديدقافقميرقعير
د دقعيمزيػزق بندري ػخأقبي ػفقعينمػديؿقيػيسقديػي قدرػ قراريػخقعيمرػؿق ايداػنبراقاػاي ليرق

قيشن فقرفقددـقنط يؽقعيدانبرقبييسقرفقرمرب جقعيرمدؿقافق ؿقرر،أق

 غموض مركز السمطة.  .4
نقاػػػفقدػػػدـقبمػػػبحقرر ػػػزقن رػػػفقرتػػػدقيػػػمب القدرعاػػػخقعي ظػػػاـقعيايااػػػفقعيازع ػػػرق

عيارطخقعيدمرفقرتيا ااقبافقنمددقررع زنقرتيا اقرخر أق   اقعيرش رخقعينفقيشن فقر  ػاق
عي اتػػػػيقعذ ػػػػاديرفاقعيراػػػػنلررقعلمنيػػػػادناقعيشػػػػريؾقعيايااػػػػفقعذا  ػػػػفاقعيدػػػػادربفق
عياياايبفقعيازع ريبفقبرخيرقعيازع ػرنقعيمػادنأقياػبدقعردن ػادقيػد ق ػؿقاػذنقعيشػرع  ق

نيفقاػػػفقعيازع ػػػر:قاػػػرطخقظػػػاار،قباػػػرطخقخديػػػخأقاارػػػاقعيظػػػاار،قا ػػػفقنرػػػؾق باػػػبدقاػػػرط
عيارطخقعينفقيشةؿقعير ايػ قاي ػاقراػاؿقرػد يبفقربق ػزنقرػد فقاػفقعيػبزعرعلقبعيػبل،اق
 ػػػؿقتنػػػ قر ػػػيسقعيار بريػػػخأقيػػػنـقعخنيػػػاراـقربقدرػػػ قعذمػػػؿقنػػػز ين ـقرػػػفقم ػػػؿقعياػػػرطخق
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رعلقعيايااػػػػيخاقعلمنيػػػػاديخقعيدمريػػػػخقعينػػػػفقنمػػػػبدق يي ػػػػاقعي ررػػػػخقعذخيػػػػر،قاػػػػفق ػػػػؿقعي ػػػػرع
بعلانراديخأق ذعاقعيارطخقعيدمريػخقاػفقعياػيشاقعيػذنقرصقيػدباجق  ػب،قبل ػالقدعخػؿق
عيدبيػػخقر ػػذقبيػػبؿق برػػديفق يػػ قعياػػرطخاقربقم ػػؿقذيػػؾق  ريػػؿق ذعقرػػاقررد ػػاقعيمػػبد،ق يػػ ق
ناري قعيتر قعينتريريػخاقرنقر ػذقعغنيػاؿقد ػافقررمػافقعيػذنق ػاد ق ابيبيػخقعيايااػفق

 رنأقعيت برخقعيازع ريخقعير منخقيػـقن ػفق لقبعا ػخقايااػيخقياػيشقعينتريػرقدر قعيما
عيػػػبط فقعيػػػذنق ػػػافقيػػػنت ـقايػػػجقعيرارػػػسقعذدرػػػ قيرلػػػبر،أقبر اشػػػر،ق مػػػدقعلاػػػن  ؿقنػػػـق
عل  ػ  قدري ػػاقرػػفقطػرؼقاػػيشقعيتػػدبدق  يػاد،قعيم يػػدقاػػبعرنق برػديفقعيػػذنقدػػيفق ػػفق

بر ػػيسقعيازع ػػرقداػػ رندق برػػديفاق رػػخقبرزعتػػجق مػػدقلػػ يقاػػ بعلأقر ػػذقذيػػؾقعينػػاري ق
عيشػػػاذيفق ػػػفقاديػػػداقزربعؿوقربقر ػػػجقرػػػد فقيمي ػػػجقعيماػػػ رقد ػػػفق رػػػخاق بمػػػياؼاقد ػػػدق
عيمزيػػزق بندري ػػخوقدػػفقطريػػؽقع نخا ػػالقرتاػػبرخقراػػ  اأقعياػػيشق ػػافقريػػدرقعياػػرطخق
عيبتيداقذ جق افقير قافق داجقناايدقيرشرديخقعيلبريخقبقبعرل اقرمنردعقدرػ قعير بيػخق

قعيايشقعيبط فقعيشم فقاريؿقايشقعينتريرأققعيش ير،:

ق-يداػػػرقغرػػػبضقعياػػػرطخاقبل ا يػػػخقربقنمػػػددقررع زاػػػااقاػػػزققاارػػػاقرػػػفقتايػػػخقعيػػػ 
عان رعرقعينفقنما فقر  اقعير ااالقعياياايخقبعي ا ب فاقبير فقندايرقاػذعقعيةرػبضق
باذنقعيل ا يخقبعينمدديخق امفقعيما رق يػ قعيرتااظػخقدرػ قاير ػن ـقبرمػا ن ـقعيريػي خق

خقبغيػػػػرقعي ا ب يػػػػخأقيشػػػػ ؿق مايػػػػخقت برػػػػخقدرػػػػ قر رػػػػاطقنبزيػػػػمقعيريػػػػمق يػػػػيةجقعي ا ب يػػػػ
وق يرعرقعيماػ رقدرػ قرفقلقن ػبفقعياػرطخقربمػبداق9119-9191عري تييفققد

يرر اااػػػػخقعل نخا يػػػػخاقبرفقلقي ػػػػبفقعيت ػػػػؿقعلمنيػػػػادنقخامػػػػماقي ػػػػب قعياػػػػبؽقعينػػػػفق
ييػػم قدرػػي ـقعيػػنت ـقاي ػػاق ذعقرػػاقنتػػررلقبع طر ػػلأقررعم ػػخقعياػػرطخقعيايااػػيخقدػػفق

عذااايخقيررعم خقعلمنيادقبر مجقرػفقعينتػررقرػفقعيطػا مقعيريمػفقيػجاققمر قابقعذدع،
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ب اينايفقررعم خقعيرانرمق  ؿقر ب انػجقبن ظيرانػجقبعخمػادجقبعين دػ ق ػجقد ػرقردبعلق
قعيشرطخقعياياايخأق

ق

 خالصة. 

نن مػ قدػػد،قدبعرػؿقين ػػن قعيز ب يػخقعيايااػػيخقاػفقعيازع ػػرقعيرمايػر،أقنػػاري قعيلػػبر،ق
خقعياػػػػرطخقاػػػػفقتػػػػز قا  ػػػػخقعينتريػػػػرقعيػػػػبط فاقبريػػػػيقعياػػػػرطخق مػػػػدقعينتريريػػػػخقب  يػػػػ

علاػن  ؿاقعينتػبللقعي ي ريػخقعينػفقدرا ػػاقعي ظػاـقعيايااػفق مػدقعلاػن  ؿاقبقط يمػػخق
علمنيػػادقعيازع ػػرنقعيػػذنقاػػيرفقدريػػجقعيريػػمقر ػػذقعييػػدرخقعي نربييػػخقعذبيػػ قاػػفقاػػ خق

ديػػػخقعيتز يػػػخاقبقيػػػم قأقي ػػػفاق ذعق ا ػػػلقعيز ب يػػػخقنمنرػػػؿقنتػػػلقداػػػاييزقعذتا9192
 درع  اقبقر تظن ااقاا  اقيـقنانطمقرفقنخدفق دا اقبقنم رقدػفقر ط  ػاقر ػذق مػرعرق

أقع  يػػػارقعيشػػػرديخقعيلبريػػػخقاػػػفقعيرخيػػػاؿقعلانرػػػادفقيايػػػؿق9191عينمدديػػػخقاػػػفقاػػػ خق
عيلرا ي ػػالاقعتنػػاأق يػػ ق اػػ قشػػ  القز ب يػػخقيمنرػػدقدري ػػاقاػػفق دػػاد،ق  نػػاأق داػػجقاػػفق

نخا يػػػػخقعينػػػػفقريػػػػ تلقردنبتػػػػخقشػػػػ رياقدرػػػػ قعذمػػػػؿأقدػػػػبد،قراػػػػمارقعلاػػػػنت امالقعل 
عيرتربمػػػالق يػػػ قعلرندػػػاعقراػػػددعاقبقعذزرػػػخقعلر يػػػخقعينػػػفقديػػػدلق اي رػػػداقاػػػرتلق
يرارطخق اارعغقعينمدديخقرفقراا ان اقبذيؾقد رقدرريخقعانزلـقبعاػمخقيرخنرػؼقعي خػ ق

قافقعيرانرماقرمنردعقدر ق ااخقعيربعردقعيرناتخقيديجأق

ؿقافقعيديؿقعي ادـقرفق ةبصقر لرقافقآييالقعانزلـقعي خػ قعلمنيػاديخقا تابق
ق مدقعل دناحقعلمنيادنق ادن ارااقعيتارؿقعيناريخفقعي ظرنقيررانرمقعيرد فأق
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 جمهُذ 

 حىل الذولت الىطنُت في الجشائز  أوال:

عُتزانُا:   املمارضاث الاقخصادًت للذولت الَز

ت الىطنُت( زالثا:   في أصىل الزأضمال الخاص) البىرحىاٍس

ت الىطنُت بعذ إقزار اللُب الُترابعا:  لبىرحىاٍس

 فظاءاث النشاط و آلُاث إعادة إلانخاج الذاحيشامطا: 

  2000القطاع الخاص بعذ ضنت ضادضا:

شالصت. 
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 تمييد

ينم قرفقناري قعيرانرمقعيرػد فقاػبقع ط ماقرراقنـقن ابيجقافقعيديبؿقعياا  خاق
نػػاري قعيدير رعطيػػخقبدبيػػخقعي ػػا بفاقتيػػيقلقباػػبدقيدبيػػخقمػػا بفق ػػ قرانرػػمقرػػد فاقبلق
ير ػػفقعيتػػدييقدػػفقرانرػػمقرػػد فق لقدعخػػؿقدبيػػخقمػػا بفأقبي ػػفقعيناػػا ؿقعيػػذنقيطػػرحق

قعي  ػا فق قيررانرػمقعيرػد فق يػ قعيخطػا قعذ ػاديرفقبعيايااػفا ا:ق يؼقنارؿقعيرد ـب
قبابقيـقيخضقرنقرمر خقرفقعيرمارؾقعينفقخام اقافقعيةر ؟ققعيازع رن

ي ػػػدقنمارػػػؿقعيخطػػػا قعذ ػػػاديرفق ػػػاي ليرقرػػػفقعلاػػػنخداؼق اينػػػاري قعي  ػػػدنقيد ػػػر،ق
عيرانرػػػمقعيرػػػد فاق ذقع ندػػػ ق اينمارػػػؿقرمػػػجق رػػػاقاػػػبقرػػػربأقيػػػجقاػػػفقباػػػا ؿقعردػػػ ـق

عيةر يػػػخاقبعي نياػػػخقاػػػفقعاػػػرعغقعيردػػػرد،قرػػػفقاريػػػمقعيراا ػػػالقعيايااػػػيخقعينػػػػفقعيمر يػػػخقبق
ر لػػرققتررن ػػاقر ػػذق شػػان ااقبنتبير ػػاق يػػ ق''قر ظرػػالقاراايريػػخق''ق ناػػريخقاديػػد،قن ػػدب

قديريخأق

قعيرانرػػػػػمقعيرػػػػػد فقبربعاػػػػػجقاػػػػػفقعيخطػػػػػا قعيايااػػػػػفاقعرد رػػػػػفق نػػػػػدعبؿقرد ػػػػػـب
 مػدق9191ايدػرنقق02ز يػخقاػفقداػنبرقبعذ اديرفقيمبدق ي قدشيخقعمػرعرقعينمدديػخقعيت

أقعفقعدنػػػرعؼقعيداػػػنبرقعيازع ػػػرنقذبؿقرػػػر،قاػػػفقناريخػػػجق نمػػػددق9199رتػػػدعيقر نػػػب رق
عذتػزع اقبنتبيػؿقعياػرطخق يػػ قربمػبعقيرن ػااسقعيايااػفقامػػؿقعي ليػرقيػر قاػفقاػػذعق
ق عيدمؿق رلا خقنبميمقعيدبيػخقدرػ قد ػدقرػي دقعيرانرػمقعيرػد فقعيازع ػرناقيػيسقذ ػجقرمػر 

عيري رعييخقعلمنياديخقبتريخقعير ادر،اق ؿقي ب جقان قعيرااؿقيررانرمقير شاطقاػفققريما
عيتر ػػػػخقعيارمبيػػػػخأقبرػػػػفقا ػػػػااق ػػػػدرقعي ظػػػػرق يػػػػ قعيمرػػػػؿقعيارمػػػػبنقبعيارميػػػػالق ا  ػػػػاق

قعيرانرمقعيرد فاقبري  قيرازع رق يفقدشيخقبمتاااقرانرم اقعيرد فأق
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اػػػػفقاػػػػياؽقنػػػػاريخفققير ػػػػفقيرتر ػػػػخقعيارمبيػػػػخقرفقن ػػػػبفقاػػػػفقعيرانرػػػػمقعيرػػػػد ف
افقرانرػمقناااػلقايػجقعيدبيػخقأقبعمنيادناقبير فقرفقلقن بفق ذيؾقافقاياؽقآخر

اػػػ خدقعيتػػػدييقا ػػػاقدػػػفق دعيػػػخقعيناػػػمي الواقط من ػػػاقاير ػػػخقعيدبيػػػخقق22ر ػػػذقرمػػػؿقرػػػفق
ب يربمرعطين ػػػػػاقدرػػػػػ ق ااػػػػػخقعيت ػػػػػبؿقعلانراديػػػػػخاقبتيػػػػػيقلقباػػػػػبدقيردػػػػػردق لقدعخػػػػػؿق

اػػػػ خقرػػػػفقعيرراراػػػػالقق22يي ػػػػااقبي ػػػػفقريمػػػػاق مػػػػدقعيارادػػػػخقعذبييػػػػخقعينػػػػفقي نرػػػػفق 
علمنيػػاديخقعيريميػػخاق يػػؼقرر ػػفقرفقنتػػديق ػػؿقاػػذنقعينرػػايزعلققبعينرديػػ لقدعخػػؿق
ق عيااػػػػـقعلانرػػػػادفقعيازع ػػػػرنق ػػػػيفقدشػػػػيخقبمػػػػتااا؟قب يػػػػؼقرر ػػػػفقعاػػػػنخدعـقرد ػػػػـب

قعيرانرمقعيرد فق رماري جقعيرناخر،قادع؟ق

قمقعيرػػد فاقبنطػػبرلق يػػ قرفقريػػ  قأقعيد ػػر،قعياباريػػخقعينػػفقنااػػسقدري ػػاقعيرانرػػ
ررػخاقاػفقعاػن  ييخقعيرانرػمقعلمنيػادنقق-دير رعطيخقبدبيخقما بفاقلػـقدبيػخقررعدااقير

دػفقعيرانرػمقعيايااػفأقرػاق ػافقينتػديق ػؿقنرػؾقعينرػايزعلقبعينرديػ لقاػفقاػػيربر،ق
نشػػػػ ؿقعيدبيػػػػخقعيتديلػػػػخقيػػػػبلقع  يػػػػارقعي ظػػػػاـقعلمطػػػػادفقاػػػػفقربرب ػػػػااقبا ػػػػدعفقعي ػػػػ  قق

مطادييفقي ير ن ـقدر قعي بعددقعيراديخقعينفقيميدقعيرانرمقع نػاأق داػجقدري ػاأقي ػدقبعل
نتػػررلقدي اري يػػخقعيتدعلػػخقاػػفقربرب ػػاقعيةر يػػخقتي رػػاق ػػدرلقعيط  ػػخقعي برابعزيػػخقنباػػمق
رػػػػػفق طػػػػػاؽقتريػػػػػخق شػػػػػاط اقعل نػػػػػاافاقبارمػػػػػلقدرػػػػػ قعيدبيػػػػػخقتي  ادعذراػػػػػن رعطيخق

علمنيادنقبنر ػجقييػدقآدـقاػرييقعيخديػخقي ػفققبعيرر يخوقعل اتا قرفقررعم خقعي شاط
ياػيرق داػجق  داػػجأقبي ػفقاػردافقرػػاقنتػبؿقعلمنيػادنق يػػ قمادػد،قيرناػبيخقعيايااػػيخق
اػػفقعيرانرػػمق  ػػؿاقي ب ػػجقر لػػرقعيم ايػػرقتياديػػخقبعذمػػؿق لػػار،قيررشػػادرقبعذتااػػيسق
قبعي مػػػػرعلقاػػػػفقعيرانرػػػػمأقعيدبيػػػػخقعيتديلػػػػخاق رانرم ػػػػاقعيرػػػػد فاقنشػػػػ رلقرػػػػفقعييػػػػرعع
عيػػػػػدعخرفق ػػػػػيفقرخنرػػػػػؼقعين اممػػػػػالقعلانراديػػػػػخقأقي ػػػػػدقر ػػػػػفقع ن ػػػػػاؿق رػػػػػطقعل نػػػػػاأق
علمطادفق ي ق رطقعل ناأقعيررارايفقعييػ ادفدقزبعؿقعيريػبعقعلمطاديػخوقرػفقنرعاػمق



 املجخمع املذني افي الجشائزو لخاص  الفصل الطادص:                          الزأضمال

 

193 
 

 دػػػبذقعذراػػػن رعطيخقبعيرر يػػػخقعيتا رػػػخقر ا ػػػؿقنيػػػاددق دػػػبذقعيط  ػػػخقعي برابعزيػػػخاقعينػػػفق
انرػػمقريػػ تلقاػػفقيػػايت ااقبا ػػاقطاي ػػلق ػػدرلقننتاػػسق ػػافقد مػػالقعي ػػب،قاػػفقعير

عيدبيػػػخق راػػػمقيػػػدااقدػػػفقعلمنيػػػادقبنر ػػػجقيشػػػنةؿقباػػػؽقر طػػػؽقعياػػػبؽقعيػػػذنقيػػػاغجق
علمنيػػاديبفقعلاػػ نر ديبفأققيػػات قعيرػػدقعي براػػبعزنقتر ػػخقا ريػػخقشػػاررخاقتػػررلق
عر اػػػافقرػػػفقعي ظػػػر،قعيدب يػػػخقعينػػػفق ا ػػػلقاػػػا د،قاػػػفقعيميػػػبرقعيباػػػط قبامرػػػلقر ػػػجق

انراديػػػػخقبربمػػػػبعقمػػػػا بفأقعاػػػػنطادلقتر ػػػػخقعين ػػػػبيرقبعي دػػػػاحقرتػػػػبرقعيم مػػػػالقعل
عي ربيينارنقرفقعي ماققدرػ قعيطػا مقعلاػنة يفقيرط  ػخقعي برابعزيػخقرػفقخػ ؿقعمػرعرق
عيتريػػػػػػالقعي  ا يػػػػػػخاقبنااػػػػػػسق ػػػػػػذيؾقتيػػػػػػزقدرػػػػػػبرفقن ػػػػػػامشقايػػػػػػجقعي مػػػػػػاياقعيايااػػػػػػيخق

اػذنقعيرماديػػخقبعلمنيػاديخقبعلانراديػخقدبفقع رعاػالقبرما ػخقرػػفقطػرؼقعيدبيػخأقباػؽق
عيناريخيػػػخاقنرعاػػػمقعيطػػػا مقعلانرعاػػػفقيردبيػػػخقبيا ازاػػػاقعي يربمرعطػػػفاقب ػػػذيؾقعيطػػػا مق
علانة يفقيرط  خقعي برابعزيخاقبيـقنمػدقعياػرطخقعيايااػيخدقعير يػ قعيايااػفوقاػدااق
افقتػدقذعن ػاق  ػدرقرػاقاػفقاػدااقريػديبيباياقرم بيػاقررزيػاأق من ػدقرفقاػذعقاػبقعي رػبذأق

قفقعيذنقنااالقب شالقرفقخ يجقعيدبيخقعيتديلخأقعي ظرنقعير  ا

 فقعيدبيخقعيتديلخدقدبيخقعي ا بفوقن رفقعيترايخقعي ا ب يخقيردردقبعيرانرػماقبآلييػالق
عيرانرػػمقعيرػػد فدعيربع طقبعيارميػػالقبعين ظيرػػالقعيراػػن رخواقبي   ػػاقلقنرنرػػؾقعرطػػارق

رمظػـقاػػذنقعآلييػػالقننر ػػ ققعي ػا ب فقعيػػذنقياػػر قي ػاق نباي  ػػاقبعاػػنة ي اقايااػػياأق ف
نرػػػبي قرػػػفقخػػػارأقعيدبيػػػخاقرػػػفقعير ػػػابييفقبعي براػػػبعزييفقباػػػذعقيامر ػػػاقننرنػػػمق  ػػػارشق

قبعامقرفقعلان  ييخقعياياايخقناانقعيارطخأق

ررػػاق اي اػػ خقينتػػررقعيرانرػػمق  ػػؿاقاا ػػجقياػػنردقعاػػن  يينجقرػػفق ػػبفقعذاػػرعدق''قلق
يادنقعيخػاصقي ػفقنتػلقترايػخقعي ػا بفقيشنةربفقد دقعيدبيخ''اق ؿقد دقعي طاعقعلمن

بعيدمػػػاققعيمرػػػبرفقبعيمدعيػػػخقعيراػػػن رخأقعذاػػػرعدقغيػػػرقرا ػػػريفقر ػػػدعققعيػػػبلققبعيطادػػػخق
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يرتا ـقذ  ـقلقيشنةربفقد دنقبلقينت ـقابقافقرييرقمبن ـقعييػبرفاق ػؿقيتيػربفق
درػػ قراػػػراـقعيررندػػػمقغاي ػػػاقرػػػفقر قعيمرػػػؿقعيػػذنقلقيرػػػارسقعيايااػػػخقذ ػػػجقاػػػفقغ ػػػ ق

اقيياػػػنررقاػػػفقنطػػػبيرق شػػػاطجقعلمنيػػػادنقأقعاػػػنررعرقعيدػػػردقاػػػفقر يػػػ قدررػػػجقد  ػػػ
ررابفق  درنجقدر ق يمقمب،قدررجقير قعيمرػؿاقباػبقيمػرؼقايػدعقرفقد ػدقعيمرػؿقعيػذنق

قير طجقرمقرانخدرجقنتريجقعيارطخقعي ما يخقعيران رخأق

عيظػػػربؼقعينػػػفقاػػػرتلق باػػػبدقبعاػػػنررعرقاػػػذنقعيرماديػػػخقاػػػفقعيةػػػر اقاػػػفق ػػػبفق
عينػػػفقنػػػنـقدري ػػػاق دػػػاد،قعر نػػػاأقعيرػػػادنقيررانرػػػمقمادػػػد،ق  ناايػػػخقنمنرػػػدقدرػػػ قعي ادػػػد،ق

عير اااػػخقبخرػػؽقاػػا ضقاػػفقعي يرػػخأقا ػػفقلقنمنرػػدقدرػػ قباػػر،قريػػبعقطامبيػػخقبر اريػػخق
نبارقعيرػبعردقعيراييػخقعيمػربريخقيشػرعققعياػرمقبعيتاايػالقعيةذع يػخقرػفقعياػبؽقعيمايريػخق

بطػػػرؽقرنمػػػدد،اقباػػػؽقتاػػػا القغاي ػػػاقرػػػاقبيمػػػادقنبزيم ػػػاقدرػػػ قراػػػرعدقعيرانرػػػمق يػػػيغق
ن ػػبفقغيػػرقعمنيػػاديخقبغيػػرقد   يػػخاقنػػنت ـقاي ػػاقعيدبيػػخقعينػػفقناػػيرقدرريػػخقعاػػنخرعأق
ب يمقاذنقعيربعردقعيريميخأقي دقرل نلقعينار خقعيةر يخق افقعلمنيادقعي ا ـقدرػ قعل نػاأق

 فقبدبيػػخقبعير اااػػخقباػػؽقمبعدػػدقعياػػبؽقاػػبقعيػػذنقتػػررقدي اري يػػخق  ػػاققعيرانرػػمقعيرػػد
عي ا بفاقرلررػاقرظ ػرقريمػاق ػافقاػذعقعلمنيػادقي رػصقرػفقع نشػارقعيداػادقعلمنيػادنقق
بعيز ب يػػخقعيايااػػيخقبدرريػػخقعتنػػبعققعيرانرػػماقذفقعلمنيػػادقعي ػػا ـقدرػػ قخرػػؽقعيلػػرب،اق
اػفقظػؿقاػرطخقايااػيخقشػرديخاقيػيسقاػػفقتااػخق يػ قعيداػادقبعي  ػ قرػفقراػؿقنت يػػؽق

عينربمػػػػمقايااػػػػياق ز ػػػػبفقربقبيػػػػفق مرػػػػخاقرػػػػفقراػػػػؿققعذر ػػػػاحقبلقاػػػػبقاػػػػفقتااػػػػخق يػػػػ 
قعلانداد،قرفقعذر احأ

 ػػادرعقرػػاقرشػػارلقعي  اشػػالقتػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فقاػػفقعيػػدبؿقعيمر يػػخق يػػ قراريػػخق
فقرشػارق مػضق عيت ؿقعلمنيادنقافقظ برقعيدبيخقعيتديلخقبعيرانرمقعيرد فأقتن قبع 

خقعيناػػرطيخاق لقر  ػػاقيػػـقنمػػطققعي ػػاتليفق يػػ قدبرقعيريػػمقاػػفقعاػػنررعرقعذ ظرػػخقعيشػػربيي
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ي منيػػادنقت ػػجقاػػفق شػػا،قعيدبيػػخقعيتديلػػخاقبي ػػذعقغاي ػػاقرػػاقيخندػػفقعيخطػػا قعي  ػػدنق
عيمر ػػفقيا ظرػػخقعيشػػربييخقبرعققعينداػػيرعلقعيل اابيػػخقعيمػػي خقربقعيناريخا يػػخاقبيتررػػبفق
عيل ااػخقعيمر يػػخقبا ػػازقعيدبيػػخق ػػؿقعيراػػ بييخقاػػفقخ ػػؽقبيػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فقبي ػػفق
رفقدبفقعرشار،ق ي ق''ر جقمدقيانتيؿ''ق  اققعيدبيػخقعيتديلػخقاػفقظػؿقعلمنيػادقعيريمػفق

أقعلمنيػػػػادقعيايااػػػػفق  ػػػػفقغا  ػػػػاقاػػػػفق ػػػػؿقعي  اشػػػػالقتػػػػبؿقعيدير رعطيػػػػخاق1عينػػػػبزيمف
عيرانرػػمقعيرػػد فقبدبيػػخقعي ػػا بفاق ػػايرغـقرػػفقرفقعي ػػرعق،قعيمري ػػخقيرنػػاري قعي  ػػدنقي ػػذنق

ققألقر  مقعمنيادنعيردردعلقن شؼقر  اقردردعلقذع

نتريػؿقعيم مػخق ػيفقعيايااػفقبقعلمنيػادنقق مػدققاػفقاػذعقعيدايػؿقق ذعاقا تابؿ
ررترػػػػخقعل دنػػػػاحقاقبقندتػػػػصقرػػػػد ققعاػػػػن  ييخقعيدػػػػادربفقعلمنيػػػػاديبفقعياػػػػددقدػػػػفق

ق  ػذعقعينتريػؿق  اردنرػادقدرػ قردػردعلقعلمنيػادقعيايااػفقعيارطخقعياياايخأقبقاػ  ـب
 ػػدؿقرفقنػػ دنقعينمدديػػخقعيتز يػػخقبعيري رعييػػخققرمن ػػديفق ا ػػجقبدرػػـقعلانرػػاعقعيايااػػفاق

علمنياديخق ي قنتررقعيرانرمقعلمنيادنقدفقعيرانرػمقعيايااػفاقردلق يػ قع نشػارق
عيز ب يػػػخقعيايااػػػيخقدرػػػ ق ااػػػخقعيراػػػنبيالاقبخ  ػػػلق ااػػػخقرشػػػ اؿقعينم يػػػرقعيرانرمػػػفق

نػػػفقع نشػػػرلقاي ػػػاقعيراػػػن ؿأقبي ػػػفقيػػػفقي ػػػبفق باػػػم اقعاػػػنيما قعيظػػػربؼقعيناريخيػػػخقعي
عيرراراالقعيريميخقيردبيخقعيبط يػخقبعيز ب يػخقعيايااػيخقدبفقعيمػبد،ق يػ قعيظػربؼقعينػفق

ق شالقاي اقعيدبيخقعيبط يخقعيازع ريخأق

ق

 
 

                                                           
1
ٕظٓ ٕٜ صىَالدظد صىسٜ ت٘هو يىٖٞج صالقسوجصٛ صىي ْجّٜ أو٘عج قوغً، دو٘ه صىونوغ صىـٞجؿوٜ صىؼغلوٜ صىَؼجهوغ.  

اٜ ّقد أ٘عج قغً، صّٔ فنغ ّجصعص ٍج صٕسٌ لجىغٝغ ٗصٗعٓ فٜ صػجصة صّسجج صالؿس ضصص ٗصىلَ٘ىٞد ٗصىسشيي. نّظغ يىٚ: 

 (.2011ٞغٗ ، ،) ٍغمؼ صعصؿج  صى٘دضة صىؼغلٞد، لاالطتووا اىرٝعٜ اىعربٜ
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 الدولة الوطنية الجزائرية:أوال: حول 
ناريخيػخقي شػان اأق ذعق ا ػػلقعيدبيػخقعيتديلػخقاػفقعيةػػر قق-عيظػربؼقعياباػيبقققققق

عق يفقعين اممالقعلمنياديخقبعلانراديػخقبعيايااػيخقبعيل اايػخقاػفقظ رلق نياخقيرع
عيرانرػػمقعذبرب ػػفقب شػػالق   ػػاققايااػػفاقمػػا ب فقرخ مػػفقنتػػؿقايػػجقاػػذنقعين اممػػالق
 طري ػػػخقاػػػرريخاقاػػػافق شػػػا،قعيدبيػػػخقعيبط يػػػخقاػػػفقعيازع ػػػرقيػػػـقي ػػػفق نياػػػخقييػػػرععق ػػػيفق

يػػػخاق ػػػؿقناااػػػلقاػػػفقظػػػربؼقعين اممػػػالقعلانراديػػػخقبعلمنيػػػاديخقبعيايااػػػيخقبعيل اا
دبييػػػخقدراػػػلقاي ػػػاقاػػػيطر،قعي ػػػب قعلاػػػنمراريخقعيةر يػػػخقدرػػػ قعي ليػػػرقرػػػفقدبؿقعيمػػػايـق
عيبعممخقافقعيا ب اقب اينايفاقاافقعيدبيخقافقاذنقعيرانرمالقافق نياػخقييػرععق ػيفق
عذاػػػايفقبعذ ظرػػػخقعلاػػػنمراريخاقبعييػػػرععقتػػػديق ػػػيفقاػػػذنقعيرانرمػػػالدق ن اممػػػان اق

شػػػػػػم بيخوقب ػػػػػػيفقن اممػػػػػػالقعي ظػػػػػػاـقعيػػػػػػدبيفقعي ػػػػػػا ـقدرػػػػػػ قعاػػػػػػنة ؿقعينػػػػػػفقبتػػػػػػدن اقعي
أقتي رػػاق شػػالقعيدبيػػخقعيازع ريػػخقاػػفق1عيرانرمػػالقعيمػػميدخقعمنيػػادياقبعيررزمػػخقايااػػيا

اقب مػػدقريلػػاؽقطػػرع رسقعيػػذنقبمػػملقايػػجقعذاػػسقعذيديبيبايػػخقير ظػػاـق9120يػػيؼق
عؿقنخنرمجقن اممػالقعياياافقعيازع رنقعذتادنقعيتز اق افقعيرانرمقعيازع رنقلقنزق

بيرعدالقبخ االقاياايخاقعمنيػاديخاقعانراديػخقبل اايػخاق رػاقرفقعشػ اييخقعياػرطخق
 ادن اراػػػاقاػػػبارقعيدبيػػػخاقيػػػـقيػػػنـقتر ػػػاق طػػػرؽقدير رعطيػػػخقيبعاػػػؽقدري ػػػاقعياريػػػمأقاػػػفق
عيرتظخقعيناريخيخقعينفق شالقاي اقعيدبيخاقيـقييات  اق  اققر ااالقايااػيخقما ب يػخق

بقي   اق ا لقعرندعدقر لرقير يربمرعطيػخققعينفقن ددقعيارـقعلانرادفأقيتؿقعين اممال
عيدر ايخقرفقا خقبعي يربمرعطيخقعينفقنـقنش ير اقدر قعيتدبدقعيازع ريػخقرػفقطػرؼقرػاق

عير ااالقعي يربمرعطيخقعينػفقبمػملقآ ػذعؾقيػـقيشػارؾققدرؼقناريخياق ارادخقباد،أ
رفقذيػؾأقي ػدقرباػدقبعمػمفقريلػاؽققعيشم قافقبمم ااقبيـقن فقا ايؾقردبعلقنر  ج

                                                           
1
 لشو٘م ٕظص صىًَ٘٘ع، نّظغ يىٚ:    

Addi Lahaouari , Etat et pouvoir: approche méthodologique  et sociologique, OPU. 

Alger,1990.  
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طػػػػرع رسق اػػػػ اقريػػػػديبيباياقي ػػػػرربفق ػػػػجقتػػػػديل ـق ااػػػػـقعيد تػػػػيفقبعميػػػػا  ـقيرط  ػػػػالق
قأق1علانراديخقعذخر ق ااـقعيرشار خقعيمميدخقافقعيلبر،

ي دقارتلقايطر،قعي خ قعيما ريخقعياديد،قدر قعيارطخقعياياايخق مدقراقدػرؼق
عذرػػػػ ؾقعينػػػفق ا ػػػػلقاػػػفقيػػػػدقعردعر،قاق بمػػػػمقيػػػدااقدرػػػػ ق ػػػؿق9120 ازرػػػخقيػػػيؼق

علانمراريخدعيريا ماقعيراا فقعينػفقااراػاقعيرمرػربفاقعذرعمػفقعيزرعديػخاقعي  ػبعلق
عينااريخاقعذربمخاأأأأوق اينخديؼقرفقتػد،قعيمػةبطقبعير اااػخقعينػفقبعا  ػاقرػفقم ػؿق
نقعي خ قعيمري ػخقدعخػؿقتػز قا  ػخقعينتريػرقعيػبط فاقبذيػؾقد ػرقعينبزيػمقعيز ػب فقي ػذ

عيخيرعلقدر قردماققعي ليرقر  اقميدقعانراين ـقبقعدرػاا ـقدعخػؿقعي ظػاـقعيايااػفق
قأ2عياديد

دررلقعي خػ قعيتا رػخقدرػ قعيتدػاظقدرػ قريػايت اقعلمنيػاديخق الدنرػادقدرػ ق
خيػػػػػارقعمنيػػػػػادنقعشػػػػػنرع فاقمػػػػػا ـقدرػػػػػ قعذيديبيبايػػػػػخقعيشػػػػػم بيخاقعذتاديػػػػػخقعيتز يػػػػػخق

ق-9120بعيشػػػػرديخقعيلبريػػػػخاقعيدبيػػػػخقعيرر زيػػػػخق''عي بيػػػػخ''قعينػػػػفق  ااػػػػاقاػػػػبعرنق برػػػػديفد
ع تراػػػػلقيننتػػػػبؿق يػػػػ قرػػػػاققوقينااػػػػيدقشػػػػمارعلقشػػػػم بيخققطربتػػػػخاقاػػػػردافقرػػػػا9199

ققEtat néo- patrimonial ايدبيػػخقعي يب انررب ياييػػخأققاػػري انقاػػفقعيديػػؿقعياػػا ؽ
عينػػفقنن شػػ قاي ػػاقعيتػػدبدق ػػيفقعذرػػ ؾقعيمارػػخقبررػػ ؾقعيتػػا ـأقرامػػلق ػػؿقرشػػ اؿق
عينػػػػدعبؿقدرػػػػ قعياػػػػرطخقبعينمدديػػػػخقعيتز يػػػػخقنتػػػػلقشػػػػمارعلقشػػػػم بيخقن دػػػػفقباػػػػبدقريػػػػخق

                                                           
1
ّذٞو صىقجعٌ يىٚ مسج  ٍذَض دغلوٜ ىيسؼَوق نماوغ فوٜ مٞوٞود ّلو٘ءء دوؼ  أ ٖود صىسذغٝوغ صىودٍْٜ ٗ ؿوٞطغتٔ  

  ػيٚ صىـيطد. نّظغ يىٚ: 

 

- Mohammed Harbi, LE FLN, Mirage et réalité – des origines à la prise de 

pouvoir( 1945- 1962). Paris, jeune Afrique 1980.  
2
  Mohammed Gachemaoui, permanence du heau politique en Algérie., Op.Cit.  

 نّظغ نٌٝج يىٚ :

Mohammed Harbi, l'implosion du FLN. In, G, Maynier: l'Algérie contemporaine, 

Bilans et solutions pour sortir de la crise,Paris,L'Harmattan/ Le forume de l'IRTS de 

Lorraine,2000.  
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عمنيػاديخقربقايااػيخق ػيفقر ب ػالقعي ظػاـقعيتػا ـقبق ػيفقراػرعدققخ االقريديبيبايخقرب
قعيشم اأق

در قاذعقعذااسقعذيديبيبافقنـقنةيي ق ااخقرش اؿقعيرما خقدر قعيرا بييفقاػفق
عذا ػػػػػز،قعردعريػػػػػخقيردبيػػػػػخاقبربيػػػػػ قعل م ااػػػػػالق ا ػػػػػلقظ ػػػػػبرقط  ػػػػػخقرػػػػػفقعذغ يػػػػػاقق

دعخػػػؿقعردعر،اقبشػػػ  خققعاػػػنطادلقارػػػمقلػػػربعلقطا رػػػخقرػػػفقخػػػ ؿقعاػػػنة ي اقي دبذاػػػا
عيم مػػػالقعينػػػػفق اػػػان اقدعخػػػػؿقعياػػػرطخأقلػػػػـقاػػػػفقانػػػر،قلت ػػػػخاقعتن ػػػارقراػػػػـقعي  ػػػػبعلق
عينااريػػػػػخقعيرر تػػػػػخقعينػػػػػفق ػػػػػدرقياػػػػػر قير طػػػػػاعقعيخػػػػػاصقعلاػػػػػنلرارقاي ػػػػػاقر ػػػػػذق دعيػػػػػخق

قأقع  اقعيرراراالقعلمنياديخقيردبيخقعيازع ريخق مدقعلان  ؿأق1عيلرا ي ال

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

                                                           
1
 ،  ٖووغ ْٕجىوول ت٘أوؤ ٗ قْجػوود ىووضٙ صىْظووجً صىـٞجؿووٜ صىجؼصئووغ1978ٍٛ جكووغة لؼووض ٗفووجة  ٕوو٘صعٛ لٍ٘ووضِٝ ؿووْد  

لٌووغٗعة  صالّوسووجح صالقسوووجصٛ ػيووٚ صىقطووجع صىشووجم، ٍْٗووظ تيوول صىَغديوود،  لووضن ٝـووَخ ىيشوو٘صم لجىْلووجٍ فووٜ 

 صىقطجػج   ٞغ صالؿسغصتٞجٞد. ىيَؼٝض نّظغ يىٚ: 

 Liabes Djillali, Sur la bourgeoisie privée, In, Djillali Liabes: la quête de la rigueur, 

collectif sur la direction de Mohamed Benguerna( Hommage à Liabes); Casbah 

Edition, Alger 2006. Pp 17- 48.   
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 االقتصادية لمدولة الريعية. الممارساتثانيا: 
ع ط مػػػاقرػػػفقا ػػػر،قرفقعيشػػػرطقعينػػػاريخفقعذبؿقي  ػػػاققعيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػبققققققق

عان  ييخققعيرانرمقعلمنيػادنقدػفقعيرانرػمقعيايااػفاقبرػاقي ناػجقذيػؾقرػفقنتػبللق
دبيػػخاقباػػفقعيرع طػػخقعلانراديػػخقبعيايااػػيخقاػػفقرانرػػمقق–دري ػػخقاػػفقعيم مػػخقرانرػػمق

قدػػػفقراػػػ ا قدػػػدـقنت ػػػؽقرػػػااقاػػػافقعيرتظػػػخقعيناريخيػػػخقعينػػػفقياػػػ قعي تػػػيق اي ػػػاقعييػػػـب
عيرانرػػػمقعيرػػػد فقاػػػفقعيازع ػػػرقاػػػبقعي تػػػيقاػػػفقعذاػػػ ا قعينػػػفقنر ػػػمقاػػػذنقعلاػػػن  ييخق

 ا خأقق02 ايرغـقرفقعيطا مقعيري رعيفقعيش رفقي منيادقعيازع رنقر ذق

عراا خقدر قاذعقعيا عؿقندرضقدري اقعيمبد،ق يػ قيرظػربؼقعينػفق شػاقاي ػاقعيػررسق
 ػػػراقربقرػػػاقيطرػػػؽقدريػػػجاقر رػػػاقنماػػػدااق اي برابعزيػػػخقعيبط يػػػخأقرػػػاؿقعيخػػػاصقاػػػفقعيازع

ياػػػ قعي تػػػيقاػػػفقريػػػبي اقعلانراديػػػخقبراػػػارعن اقعيايااػػػيخقبعيشخيػػػيخقاػػػفقررترػػػخق
أ قربي اقلـقعي تيقلت اقدفقعير اخقعلمنيادنقبعياياافقعيذنقنشنةؿقايجقعييـب

ق
 في أصول الرأسمال الخاص الجزائري ) البورجوازية الوطنية(:    -1

ندػػؽقرمظػػـقبا ػػافقعي ظػػرقعيدعراػػخقيمرريػػخقنػػرع ـقعيرراػػراؿقعيخػػاصقاػػفقعيازع ػػرقن
در قراريخقعيدبرقعيذنقيم نجقراقياريجقي بعرنقددنق'' ايرراراالقعلمنياديخقيردبيػخق

''قاػػػفق شػػػا،قpratiques économiques de l'Etat algérienعيازع ريػػػخق
ـقيبيػػػػؼقبنتريػػػػؿققنرػػػػؾقعي برابعزيػػػػخقعيبط يػػػػخأقعاػػػػنمرؿقي ػػػػبعرنقدػػػػدنقاػػػػذعقعيرد ػػػػبق

قعيرن اممالقعينفقترر اقعيرشربعقعينتديلفقير ظاـقعياياافقعيذنقر ناجقعلان  ؿأق
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غاي ػػاقرػػاقرشػػارلقعيدرعاػػالقعينػػفقعانرػػلق  شػػا،قعيػػررسقرػػاؿقعيخػػاصقاػػفقعيازع ػػرق
قأق1 ي قعيم ار،قعيناييخ:ق''ق فقعي طاعقعيخاصقافقعيازع رقظ رقنتلقظؿقعيدبيخ''

عيايااػػفقاػػفقد ػػدق برػػديفق  ػػاققرشػػربعقعمنيػػادنقلقيخمػػمق يػػ قتػػابؿقعي ظػػاـق
باذعقرفقخ ؿق  اققمادػد،قعمنيػاديخقناػيرققر طؽقعيابؽدعير اااخاقعييرععاقعير  وا

 ادعر،قرر زيخقمبيخأقي دقعدن ػدق برػديفقر ػجقي دػفقناػييرقعلمنيػادقدرػ ق ااػخقعييػمداق
 effetsارقعياػػر يخقرر زيػػاقب  ػػرعرعلقايااػػيخاقتنػػ قيػػنر فقرػػفقنا ػػ قظ ػػبرقعآللػػ

perversقير طؽقعيابؽاقاياايااقعانرادياقبعمنياديا:ققق
 نا ػػػ قظ ػػػبرقعيدػػػػبعرؽقعلانراديػػػخقبعيط  يػػػخاقبرتايػػػػر،قعيط  ػػػخقعي برابعزيػػػػخق

 أقق9192بعميا  اقرفقعيت ؿقعلمنيادنقر ذقعيريلاؽقعيبط فقيا خق
 نا ػػػػػػػ قعلاػػػػػػػنة ؿقعيايااػػػػػػػفقيرخ اػػػػػػػالقبعييػػػػػػػرعدالقعلمنيػػػػػػػاديخقدعخػػػػػػػؿق

 عير ااالقعلمنياديخقعيمربريخأق
ي ػػدق ػػيفقي ػػػبعرنقدػػدنققاػػفقعي ليػػػرقرػػفقر يدانػػجاق ػػػافقعيرراراػػالقعلمنيػػػاديخققق

يردبيػػػػخقعيازع ريػػػػخق مػػػػدقعلاػػػػن  ؿقيػػػػـقن ػػػػفقبظيدن ػػػػاقعمنيػػػػاديخدقخرػػػػؽقعيلػػػػرب،قبعي يرػػػػخق
شػػةؿقبظيدػػخقايااػػيخقننرلػػؿقاػػفقشػػرعققعياػػرـقعلانرػػادفاقعيرمػػااخوق  ػػدرقرػػاق ا ػػلقن

 اػػػػػػ قعيتردػػػػػػاققدعخػػػػػػؿقعيرانرػػػػػػماقباػػػػػػ فقعيشػػػػػػ  القعيز ب يػػػػػػخقعير نشػػػػػػر،قدرػػػػػػ ق ااػػػػػػخق
                                                           

1
ٕظٓ ٕٜ صىؼ جعة صىسٜ تسنغع فٜ صىناٞغ ٍِ صىضعصؿج  صىسٜ صٕسَس لجىغنؿَجه صىشجم صىجؼصئوغٛ. ٗ مهٍايود ػيوٚ  

 طىل نّظغ يىٚ: 

- Ahmed Bouyacoub, « Quel développement économique depuis 50 ans ? », 

ConfluencesMéditerranée 2012/2 (N°81), p. 83-102. 

- Abderrahmane MEBTOU, Les véritables milliardaires, en Algérie, sont-ils 

au niveau de la sphère réelle?, in  

  

- Grégoire Delhaye et Loïc Le Pape, « Les transformations économiques en 

Algérie », Journal des anthropologues [Enligne], 96-97 | 2004, mis en ligne 

le 22 février 2009, consulté le 28 octobre 2015. URL 

http://jda.revues.org/1827 

- Mohammed Hechemaoui, permanence du jeau politique…OP.Cit.  

http://jda.revues.org/1827
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أقعيرراراػػػالقعينػػػفق ا ػػػلقن ػػػدؼق يػػػ قر ػػػمقعاػػػنة ؿقعيرشػػػ  لق1عيراػػػنبيالقعردعريػػػخ
بعيخ اػػػػالقعلمنيػػػػاديخقايااػػػػيااقاػػػػردافقرػػػػاقردلق يػػػػ قشػػػػؿقعير ااػػػػالقعر ناايػػػػخاق

ا ػػػػدن اقمػػػػدرن اقدرػػػػ قعلاػػػػنررعرأقي نػػػػ قدػػػػدنقاػػػػفقاػػػػذعقعييػػػػددقمػػػػا  :ق''عير ااػػػػخقبر
علمنياديخقعيمربريخاقب ا  قنتبي اق ي قاماققيرندابضقبعيرتااظػخقدرػ قعيريػاي ق
عيايااػػػيخقير ظػػػاـقعيتػػػا ـقريػػػ تلقلقنرنرػػػؾقريػػػخقباػػػيرخقيرمػػػةطقدرػػػ قعيمرػػػاؿقميػػػدق

يالقعيػػبزعر،قعينػػفقنػػ صقدرػػ قنتاػػيفقعر ناايػػخأقااير ااػػخقرا ػػر،قدرػػ قعتنػػرعـقنبيػػ
ق''2مربر،قنا  قعييرعدالقعينفقير فقرفقنانةؿقايااياق

اػػػفقظػػػؿقاػػػذنقعيظػػػربؼاقي ػػػػبؿقدػػػدناقلقير ػػػفقيرر ااػػػخق لقرفقن ػػػبفقدػػػػااز،ق
بردراخاقبيندادنقغر  اقاػافقعيدبيػخقنراػاق يػ قدرريػخقعينط يػرقعيرػايفقي ػاق شػ ؿقدبرنقق

قأقق3قنانردرفقخ ؿقر ت اقمربضق   يخقنرا قايراق مدقبل

يـقندشؿقبن  ارقعلانرعنيايخقعلمنياديخقبتػدااقاتاػ اقبي ػفقتنػ قعينػاليرعلق''ق
عياػر يخق''قيراػػبؽقعينػفقدرػػؿقعي ظػاـقعيايااػػفقدرػ قرفقلقنظ ػػراقاػردافقرػػاقع نشػػرلق
ب تػػػػد،قمبيػػػػخأقي ػػػػدقعاػػػػنةؿقراػػػػاؿقعردعر،قبعيراػػػػ بييفقعيرن دػػػػذيفقر ايػػػػ  ـقبرػػػػبعمم ـق

يارػػمقلػػربعلقاا رػػخاقاػػبعققدػػفقطريػػؽقنتبيػػؿقعيرػػاؿققبد مػػان ـقدعخػػؿقا ػػازقعيدبيػػخ
                                                           

 

.-  Lahouari Addi, L'impasse du populisme: l'Algérie collectivité et Etat en 

construction. E.N.A.L, Alger, 1990.  

- Lahouari. Addi,Néo-patrimonialisme et économie en Algérie ,In M. Camau, 

Changements  politiques au Maghreb, éd. CNRS, 1991 
2
 Addi Lahaouari, néo patrimonialisme et économie en Algérie,  …Op., Cit.,  

 
3
، ٗصىسوٜ تغكوخ فٖٞوج 2009تؼصه صىضٗىد يىٚ صىًٞ٘ تؼسَض ػيٚ ٕظٓ صىََجعؿج . ق و صالّسشجلوج  صىغئجؿوٞد ىـوْد  ال 

صىغئٞؾ ػ ض صىؼؼٝؼ ل٘تويٞقد ىؼٖضة ثجىاود، لؼوض تغٞٞوغ ػجأوو ىيضؿوس٘ع، قوجً  ٗ ق وو نٝوجً ٍوِ لوضن صىذَيود صالّسشجلٞود، 

(، ٗفوٜ 2013ع صْٝوجع. مَوج قجٍوس ق وو ؿوْد ٍوِ صىٞوً٘) ٍيٞوج 41لَـخ صُٝ٘ صىوالدوِٞ صىجؼصئوغِٝٞ ٗصىَقوضعة  ل و  

سٌٌ صىس٘تغص  صىسٜ ٝؼغفٖج صىجْ٘  صىجؼصئغٛ  لَْخ قغٗى لْنٞد صُٗ ف٘صئض ىيل ج . فوٜ صى٘صقوغ، ٝؼسقوض صىناٞوغ 

ٍِ صىل جُ صىظِٝ تذضثْج يىٌٖٞ ٗتقضٍ٘ص يىٚ صى ْ٘ك ىيذو٘ه ػيٚ قغٗى، لوهُ صىضٗىود ؿوسقً٘ لَـوذٖج فوٜ ٍ٘صػٞوض 

 جصٍد. صّسشجلٞد ق
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عيمػػاـق يػػ قتاػػا ان ـقعيشخيػػيخاقربقرػػفقخػػ ؿقعتن ػػارقعي شػػاطقاػػفق مػػضقعي طادػػالق
عيري دخق ا  اقغيرقعانرعنيايخاققباػبقعلتن ػارقعيػذنقاػر قير طػاعقعيخػاصق اي شػاطق

نا ػػػج:قاي ػػػاقر ػػػذق دعيػػػخقعيلرا ي ػػػالأقي ػػػبؿقعلمنيػػػادنقعيازع ػػػرنق برعيػػػديفقغػػػريـقاػػػفق 
عير ػػابيبفقعيازع ريػػبف:قعياػػرطخاقعيدبيػػخقبعيرانرػػم:ق''ي ػػدقاػػرتلقعلرنيػػازعلقعيرر بتػػخق

 اشػطقخػ ؿقعيررترػخقعلشػنرع يخقرػفقارػمقررػبعؿقطا رػخقرػفقخػ ؿقق2022ذ لرقرػفق
عاػػػنة ؿقعياػػػبؽاقارمػػػبعقاي ػػػاقريبدػػػاقر رػػػخقعاػػػنلرربااق مػػػدقعمػػػرعرقمػػػا بفقعلاػػػنلرارق

دقرشػارقاػفقاػذعقعييػددق يػ ققر ػجق''يػـقن ػفقا ايػؾقريػخق''أققرراقي ػبعرنقدػدنقا ػ1عياديد
اػػفقتػػيفقي ػػبؿقعيخ يػػرق''أقق2لػػرب،قير ػػفقارم ػػاقخػػارأقا ػػازقعيدبيػػخق رخنرػػؼقندردانػػج

علمنيػػادنقد ػػدقعيرترػػافقر نػػبؿق ػػافق''قعي طػػاعقعيخػػاصقظ ػػرقنتػػلقظػػؿقعيدبيػػخقاػػفق
فقاػػ بعلقعيلرا ي ػػالاقنتػػلقيااطػػخقتػػز قا  ػػخقعينتريػػرقعيػػبط فقعينػػفق ا ػػلقنػػر قاػػ

''قبياػػا دنقدرػػرق ػػفقدر،قاػػفقطرتػػجقاػػذعق3عي طػػاعقعيخػػاصقمطادػػاقر رػػ قير طػػاعقعيمػػاـ
قأقق49119اقبق9192افقدرعانجقي منيادقعيازع رنق يفقا خق

رػػػػفقعيبعمػػػػ ق ذعاقرفقعيايااػػػػخقعلمنيػػػػاديخقيردبيػػػػخقاػػػػفقعينػػػػفقر ناػػػػلقرػػػػاقاػػػػر ق
لاػػػػنلرارعلق'' اي برابعزيػػػػخقعيبط يػػػػخق''قرػػػػفقخػػػػ ؿقعيرر زيػػػػخقعردعريػػػػخقاػػػػفقعيناػػػػييراقع

عيمربريػػخقعيمػػخرخاقايااػػيخقعذاػػمارقعيرددرػػخاقايااػػخقعذاػػبراقبر رػػاطقنبزيػػمقعيريػػمق
دعخؿقعيرانرماقبي فق ؿقاػذعقنت ػؽقاػفقندادػؿقمػبنقرػمقعذيديبيبايػخقعيشػم بيخقعينػفق

                                                           
1
 Grime Nouredine, Entrepreneurs, pouvoir et société en Algérie, Casnah Edition, 

2012, Alger, p 91.  
2
 Addi Lahaouari, l' impasse du populism, Op, Cit. p 14.  

3
  Abderrahmane MEBTOU, Les véritables milliardaires, en Algérie, sont-ils au 

niveau de la sphère réelle?, in  
4
Omar Benderra, ECONOMIE ALGERIENNE 1986 - 1998 Les réseaux aux 

commandes de l'Etat, Extrait de La Méditerranée des réseaux, Marchands, 

entrepreneurs et migrants entre l'Europe et le Maghreb, sous la Direction de 

Jocelyne Cesari, Maisoneuve et Larose, Octobre 2002 
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 ا ػػػلقن دػػػفقباػػػبدقعييػػػرععقعيايااػػػفقدعخػػػؿقعياػػػرطخقبعيرانرػػػماقبناػػػنمرؿقعلمنيػػػادق
 ققمػػػبع يفقعيناػػػبيخقعياػػػبميخاقبر ااػػػالقايااػػػيخق رػػػبردقايااػػػفاقبن دػػػفقعيتااػػػخق يػػػ

ردػػػاد،قنبزيػػػمقعياػػػرطخقبررعم نػػػجأق ةيػػػا قرنقنيػػػبرقي ػػػديؿقآخػػػرقاػػػفقعياػػػرطخاق ا ػػػلق
اػافقرػاقاػيريزقعيرشػ دقعلمنيػادناقعلانرػادفقبققعيارطخقغايخقافقتدقذعن اقب  ػذعا

قاب:قق9191عياياافقافقازع رق

دػخقراييػخقمػخرخقرػفقع نشارقمادد،قيػ اديخقدػااز،اقردراػخاقنرػن ـقرغر -
دبفقرفقي بفقي اقرنقعا اـقافقخرؽقعيلرب،قعيبط يخأقن نظرقت قي اقبيرمرػاؿق

 عيذيفقيشنةربفقاي اأق
 عنااعقاب،قعيدبعرؽقعلانراديخاقبع نشارقعي طايخقبعيد رأق -
 بابدق''ق برابعزيخقبط يخق''قن نظرقعيدريخقعياا تخقلانلرارقرربعي اأق -

ا ػاقاػب:قاػؿقاػنرم قاػذنق''قعي برابعزيػخقعيبط يػخققبي فقعيا عؿقعيػذنقيطػرحق داػج
؟قق99بقق92''ق دسقعيدبرقعيناريخفقعيػذنقيم نػجقعي برابعزيػخقعذبرب يػخقخػ ؿقعي ػر يفق

رـقرفقريبي اقبراارعن اقبعير ػاخقعيػذنقانشػنةؿقايػجقرػفقعآلفقايػاددعقاػيتبي اق يػ ق
ق قراػسقبمبعدػدقاديػد،:ط  خقربيي ارشيخقنميػدق  نػاأقعي ظػاـقعي ػا ـقعيدامػدقيرشػرديخاقدرػ

قعيرانرمأ؟ققعانزلـ

ق

ق

ق

ق

ق
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 البورجوازية الوطنية بعد اقرار الميبرالية االقتصادية:  ثالثا: 

لق تنػػػاأق يػػػ قعي ليػػػرقرػػػفقعيا ػػػدقيرنا يػػػدقدرػػػ قرفقعي طػػػاعقعيخػػػاصقاػػػفقعيازع ػػػرق
داػػػػزقدػػػػفق''عخػػػػرعأق''علمنيػػػػادقعيػػػػبط فقرػػػػفقراػػػػن  مقعين ميػػػػخقعيرطر ػػػػخقيررتربمػػػػالق
اخطا قعيارطخق داجقلقيزعؿقي  دقدر قذيؾقافق ؿقر اا خأقبي فقراقي ر اقا اقاػبق

دعي طاعقعيخاصوقاػفقدر رطػخقعيت ػؿقعيدبرقعيناريخفقعيذنقير فقرفقنرم جقعي برابعزيخ
؟قباػػػؿقير ػػػفقرفق عيايااػػػفاقاػػػؿق ارر ػػػافقعيتػػػدييقدػػػفقاػػػذعقعيػػػدبرقاػػػفقازع ػػػرقعييػػػـب

ذعقرػاقررد ػاقعاػنمار،قناػا ؿق يريػؾقاػب ق  Ericن بفقي  ػخقينت ػؽقعيرانرػمقعيرػد ف؟قبع 
Gobeافقر اؿقيجقتبؿق''قعي طاعقعيخاصقبقعياػرطخقعيايااػيخقاػفقريػر''اقاػير فقق

:ق يػػ قرنقرػػد قعاػػنطاعق رػػبقعي طػػاعقعيخػػاصقرفقيةيػػرقرػػفق رػػطقعشػػنةاؿقي ػػاقرفق  ػػبؿ
عي ظػػػاـقعيايااػػػفقعي ػػػا ـ؟قاػػػردافقرػػػاقيايػػػ ق يريػػػؾقاػػػب قدرػػػ قاػػػ عيجاقر طر ػػػاقرػػػفق
عينار خقعيريريخقبرمرراقدر ق امفقعيدبؿقعيمر يخ:ق''يـقي تظقافق ؿقعيناػار قعينػفق

يػػػػاديخقردلق يػػػػ ق ػػػػربزقدران ػػػػاقعي رػػػػدعفقعيمر يػػػػخق ػػػػافقعينتػػػػبللقبعريػػػػ تالقعلمن
اػػادريفقعمنيػػادييفقراػػن ريفقي نرػػبفق يػػ قعي طػػاعقعيخػػاصاقمػػادريفقدرػػ قعينػػاليرقدرػػ ق

''أ ايدمػػؿاقاػػردافقرػػاقخػػا قعيظػػفقاػػفقمػػدر،قاػػذنق1ر ظرػػخقعيت ػػـقبدام ػػاق يػػ قعيدر رطػػخ
عيط  ػػػخقعييػػػادد،قاػػػفقدر رطػػػخقعذ ظرػػػخقعيايااػػػيخاقاػػػبعققاػػػفقريػػػرقربقعيرةػػػر قربق

ققنب سقربقعيازع رأقيـقي ـ عي طاعقعيخاصق لق اداد،قعتن ؿقعذدبعرقعينفق ا لققن ػـب
ق ػجقق     اقعيدبيخ:ق عيريمق رخنرؼقعيييغقب ش ؿقر لرقردعق،قبااادعقررػاق ا ػلقن ػـب

 ػػؿق فقا ايػػؾقرػػفقيشػػؾقتنػػ قاػػفقتػػدبيقنتػػبؿقعمنيػػادنق ػػايرم  قعيري رعيػػفقعيدبيػػخأق
بققGrégoire Délhayeير ررخأق ادقافقاذعقعييددقرل ق ؿقرفقغريةبعرقدير ػانق

                                                           
1
 Eric Gobe, Secteur privé et pouvoir politique  en Egypte: entre réformes 

économiques et logique rentière et autoritarisme néo patrimonial. In: Gérard D. 

Khoury, Nadine Mouchy: Etat et société de l'orient arabe en quête d'avenir 1995- 

2005, dynamiques et enjeux. , Geuthner  2007, Paris, pp 253- 265.  
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اقاػػفقر ػػاؿقي رػػاقتػػبؿقعينتػػبللقعلمنيػػاديخقاػػفقLoic Le pape1يبيػػؾقيب ػػا ق
عيازع ػػػراقريػػػفقياػػػريافقاػػػذنقعينتػػػبللق مرريػػػخق  ػػػ قباػػػطبقرػػػفقم ػػػؿقعيخػػػبعصقدرػػػ ق
علرػػػػػػ ؾقبقعيرػػػػػػبعردقعيمربريػػػػػػخقيردبيػػػػػػخاقنتػػػػػػلقراػػػػػػر قعيري رعييػػػػػػخاق دػػػػػػاد،قعي ي رػػػػػػخاق

 ن اؿقراربدػخقرػفقعيايااػييفاقعيراػ بييفقعيخبييخأق اي ا خق يي رااقراقتديقابق 
عي  ػػارقاػػفقعيدبيػػخاقراػػاؿقرػػفقعياػػيشاأأأرفقعيت ػػؿقعيايااػػفق يػػ قعيت ػػؿقعلمنيػػادنق
 داد،قعانلرارقعربعي ـقعينفق   بااقرفقربعمم ـقافقعيارطخأق ؿقيذا افق يػ قر مػدقرػفق

سقعذرػبعؿقاذعقتي راقي بلفق افقاذنقعيد ػخقرػفق''قعلمنيػاديبفقعياػددقمػاربعق   ػؿقر بق
قرفقعذا ز،قعردعريخقيردبيخق ي قعيت ؿقعلمنيادنأق

ي دقن  اقاي يفقعييا سقر ذقعيلرا ي الق ايدبرق''عيافق''قير برابعزيخقعيبط يػخقدرػ ق
عييميدقعياياافقبعلمنيادنقبعلانرادفقدر قتدقابعقق مػدقعمػرعرقدرريػخقعل دنػاحاق

مػػػدقشػػػرعقايػػػجقاػػػفقعيخدػػػاقاقبمػػػادـقلققذ ػػػجق ػػػافقرػػػدر اقر ػػػذقنرػػػؾقعيدنػػػر،اق ػػػافقعل دنػػػاح
يػػػػيسقلرػػػػخقرػػػػاقيشػػػػيرق يػػػػ قرفقعي برابعزيػػػػخققرتايػػػػخأق نػػػػ قاػػػػفقاػػػػذعقعييػػػػددقرػػػػايرف:''

بعي برابعزيػػػخقعييػػػةير،قنترػػػؿقبنطػػػبرقرشػػػربداقدير رعطيػػػارأأأشقلقير   ػػػاقعط مػػػاقتػػػؿق
ق9191''أق اي اػػ خقيريػػا ساق''ازع ػػرق2رشػػا ؿقرانرػػمقرنخرػػؼقرػػرن طق اياػػبؽقعيمايريػػخ

''أق   ػاقر تظػخقاباريػخقنداػرق3ـ99بقق92 ػا ارنرعقعيرراػراييخدع ارنرعقعي ػر يفقييالق
ي ػػػاق  ػػػب،قيرػػػاذعقلقياػػػ قعينمبيػػػؿقدرػػػ قاػػػذنقعيط  ػػػخقعييػػػادد،قاػػػفقدر رطػػػخقعذ ظرػػػخق
عيايااػػيخقباػػػفقنت يػػؽقعيرانرػػػمقعيرػػد فأق فقاباػػػيبيبايخقاػػذنقعيط  ػػػخقن ػػيفقي ػػػاقر  ػػػاق

يػػػػ قا ػػػػازقعيدبيػػػػخقبرمظر ػػػػاقرػػػػفقننشػػػػ ؿقرػػػػفقشخيػػػػيالقع نرػػػػلقبلقنػػػػزعؿقن نرػػػػفق 

                                                           
1
 Grégoire Delhaye et Loïc Le Pape, « Les transformations économiques en Algérie 

», Journal des anthropologues [Enligne], 96-97 | 2004, mis en ligne le 22 février 

2009, consulté le 28 octobre 2015. URL : http://jda.revues.org/1827 
2
 Liabes Djilali, Op., cit, p 18 

3
 Ibid., p 33.  
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شخيػػػػػيالق ا ػػػػػلقاػػػػػفقربعمػػػػػمقعيراػػػػػ بييخقاػػػػػفقعيتػػػػػز قعيبعتػػػػػداقعيارػػػػػارؾاقعياػػػػػيشاق
عيمػػػرع  اقعيت برخأأأعاػػػنةربعقر ػػػاخقعيلرا ي ػػػالقيارػػػمقلػػػرب،قبع  شػػػاققشػػػر القر ابيػػػخق
 ااػػرا  ـقربقراػػراققراػػرعدقرػػفقدػػا  ن ـاقن ػػدـقخػػدرالقيردبيػػخقر ا ػػؿقعيتيػػبؿقدرػػ ق

رعرقعينمدديػػػػخقعيتز يػػػػخقبعيري رعييػػػػخقعلمنيػػػػاديخقاػػػػفقداػػػػنبرقاػػػػزققرػػػػفقعيريػػػػمأقدشػػػػيخقعمػػػػ
 ا ػػػلقاػػػفقعيارادػػػخقعيبتيػػػد،قعي ػػػادر،قدرػػػ قعمنتػػػاـقعياػػػبؽاق ادن اراػػػاقعيرايػػػؾقق9191

عيبتيػػػدقيػػػر بسقعذرػػػبعؿقبشػػػػ  خقعيم مػػػالقدعخػػػؿقعياػػػػرطخقيرتيػػػبؿقدرػػػ قعي ػػػػربضق
خقعيتز يػػػخقبعيناػػػ ي لقعي   يػػػخأقرتابيػػػخقعي ظػػػاـقعيايااػػػفقعيازع ػػػرنقاػػػفقد ػػػدقعذتاديػػػ

بعلشػػنرع يخقعلمنيػػاديخقخ ػػؽقعي طػػاعقعيخػػاصقبر ػػمقظ ػػبرقط  ػػخق برابعزيػػخاقيػػـقيػػ دق
 لق يػػػػ قظ ػػػػبرقعي برابعزيػػػػخق ااػػػػبققيػػػػػبرااقعيناريخيػػػػخقعيرم ػػػػبد،:ق   ػػػػاقعي برابعزيػػػػػخق
عيطديريخقعينفقنارمقلربن اقرػفقعيداػادقباػفقعيخدػاقاق الدنرػادقدرػ قر ااػالقعيدبيػخق

ابعزيخقعي ر رعدبراق راقرفقارمقعيلرب،قافقعي شػاطقعير ػن قمػدقذعن اقربقعينتايؼقرمق برق
قأقق9192ر مق  ب،قعي ا بفقر ذقعيريلاؽقعيبط فقيا خق

اقياػػػ قن ػػػديـقيػػػبر،قبعمػػػتخقدػػػفقامػػػاقعلق يرمراػػػخاقبعمػػػمقاػػػذنقعيارادػػػخقعييػػػـب
ق شاط اقبآييالقعداد،قع ناأق دا اأق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 فضاءات النشاط وآليات إعادة االنتاج الذاتي: رابعا: 

ـقيػـقي ػفقيياػر ق لق  رػبق9191عير اخقعيايااػفقبعلمنيػادنقعيػذنقاػادقازع ػرق
 برابعزيػػػخقطديريػػػخقنمػػػيشاقيػػػيسقدرػػػ قعل نػػػاأقبخرػػػؽقعيلػػػرب،قبعي يرػػػخقعيرمػػػااخاقبي ػػػفق
دػػػػػاد،قنػػػػػدبير''قعذرػػػػػبعؿقعينػػػػػفقتيػػػػػرلقدري ػػػػػاقرػػػػػفقاػػػػػ بعلقعلشػػػػػنرع يخق '' نػػػػػدبير''قبع 
ق نػػدبيرقرربعي ػػاقدعخػػؿقتر ػػخقنبزيػػمقعيريػػمقعيػػذنقنمػػخجق بعلمنيػػادقعيرباػػجأق   ػػاقن ػػـب
عيدبيػػػػػخقاػػػػػفققعي طادػػػػػالقعيرخنردػػػػػخ:قعذشػػػػػةاؿقعيمربريػػػػػخاقعيناػػػػػار،قعيخارايػػػػػخاقنربيػػػػػؿق
عير ااػػػالقعيمربريػػػخاقخػػػدرالاقيػػػد القر ابيػػػخأقع ػػػزلؽقعيمرريػػػخقعيايااػػػيخقبنار ػػػخق

ظػاـقعيايااػفقعيازع ػرنقعيػذنق ػافقي تػيقعيدر رطخق تبقعيم ػؼقرػ  قددرػاقعمػااياقير 
دػػػػػفقعلاػػػػػنررعرقاػػػػػفقظػػػػػؿقعير ػػػػػاخقعي ػػػػػا ب فقعياديػػػػػددقعينمدديػػػػػخقعيتز يػػػػػخقبقعيري رعييػػػػػخق
علمنياديخوأقاذعقعي ػبسق الاػنررعرقاػفقعياػرطخاق ػافقيرػرقربلقد ػرق ت ػاـقعي  مػخق

عقعي خػػ قعيايااػػيخقمػػدرقعيراػػنطاعأق من ػػدقرفقاػػذقعاػػنزلـدرػػ ق''عيت ػػؿقعلمنيػػادن''قبق
قعيررسقرػاؿقعيخػاصقعيازع ػرنقمطادػاقطديريػاقغيػرق ابقعيا  قعير يسقعيذنقامؿقعييـب
ر ػػن اقارػػجقعيبتيػػدقبعذاااػػفقاػػبقعيمرػػؿقدرػػ قعينربمػػمقايػػدعقدعخػػؿقعياػػرطخقيررعم ػػخق
م بعلقنبزيمقعيريمقبناػ يؿقعيبيػبؿق يي ػاأقر ار ػخق اػيطخق ػيفقعي براػبعزنقعر اريػزنق

بعزنقعيازع ػػػػرنققغػػػػدع،قعل دنػػػػاحقعلمنيػػػػادنقـقب ػػػػيفقعي براػػػػق99بقق92اػػػػفقعي ػػػػر يفق
اياااـقافقنبمي قعيد ر،قر لر:قعي برابعزنقعر اريزنقيـقي فقيبراقافقعياػرطخاق ػدرق
عيمرؿق تراػفقاػفقعير ػزؿقلػـقنطػبرقدررػجق يػ قرفقعيػ  قراي ػاقيػررسقرػاؿق  يػراقررػاق
ؿقعي براػػػبعزنقعيازع ػػػرناقا ػػػدقارػػػمقلربنػػػجقرػػػفقخػػػ ؿقعاػػػنة ؿق دػػػبذنقعيايااػػػفقدعخػػػ

ر ااػالقعيدبيػػخقبعيم مػالقعينػػفق اػػا اقاي ػاأق اي اػػ خقيل اريػػزناقلقيػديفقذتػػدقاػػفق
لربنػػػجاقاػػػفقتػػػيفقيػػػديفقعيازع ػػػرنقذبييػػػاققعي مرػػػخقعيػػػذيفقباػػػربعقيػػػجقعيترايػػػخقعي ا ب يػػػخق
بانتػػػبعقيػػػجقعيطػػػرؽقعردعريػػػخقلانػػػرعسقعيرػػػاؿقعيمػػػاـاقرنقر ػػػجقرػػػديفقايااػػػياقبعانراديػػػاأق
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در قنػبايرقعير ػاخقعيػدعخرفقعير  ػـقي ػفقيمػادؼقرػفقيترصقعي برابعزنقعر اريزنق
عر ناايػػػخقبيتاػػػفقعيرردبديػػػخقبعي ػػػدر،قعين اااػػػيخقياػػػرمنجاقررػػػاقعيازع ػػػرناقاا ػػػجقيتػػػرصق
درػ قنػبايرقعير ػاخقعيخػارافقي ػفقناػنررق''ر ااػنجقعيندبيريػخ''قاػفقعيباػبدقرػفقخػ ؿق

عيمػرع  اقبد ػرق ا قد مالقرمقرانبرديفق  اراقرمق ااذيفقاػفقعردعر،قعيارر يػخقبق
قن ديـقدربللاقربقد مالقرياار،اقربقز ب يخقاياايخأق

رفقعيبعم قرفققعيرانلررقعيذنقي شطقافقر اخقعمنيادنق  نػاافقلقيتنػاأق يػ ق
نتايدالقرمقرشػخاصقدعخػؿقعردعر،اقذفقاػذنقعذخيػر،قلقنرنرػؾقريػ قردبعلقعينػدخؿق

مرػػخقبعين ميػػخأقررػػاقعيشػػخصقاػػفق شػػاطجقعيراػػن ؿق ظريػػاقبدرريػػاقدػػفق ااػػخقرشػػ اؿقعيمرق
عيذنقي شطقافقر اخقاياافقع ن ايفدق نتديقا اقدفقررترػخقعيناػمي القعينػفقدراػلق
اي ػػػاقعيازع ػػػرقررترػػػخقع ن اييػػػخقرب رػػػلقر رػػػخقناػػػييرقعيدبيػػػخقاي ػػػاق يػػػ قعيرارػػػسقعذدرػػػ ق

وقتيػيقعيتػدبدق9110اا دفقق90يردبيخقعيذنقر شاقد  قبمؼقعيراارقعل نخا فقافق
ااػػػفقبعيت ػػػؿققعلمنيػػػادنقن ػػػادقن ػػػبفقغارمػػػخاقب ػػػذيؾقاػػػفقر ػػػاخق ػػػيفقعيت ػػػؿقعياي

عمنيػػػادنقريمػػػفقيمنرػػػدقدرػػػ قعينبزيػػػمقق ػػػدؿقعل نػػػاأاقاػػػافق اػػػاحق''عي شػػػاطقعينػػػدبيرنقق
قعتنرعؼققراربدػخقرػفقعير ػارعلاقغيػرق منيػاديخق ػايط ماقبي   ػاق1علانرعاف ''قيانرـز

 القعي ااػػذ،اقدعخػػؿقر ػػارعلقرم ػػد،قما رػػخقدرػػ قعي ػػدر،قدرػػ ق اػػ قعيخيػػبطقدعخػػؿقعيشػػ 

                                                           
1
ّـووسشضً ْٕووج  تؼ ٞووغ رر صىْلووجٍ صىسووضٗٝغٛ رر ى٘هووي ّوو٘ع ٍووِ صىََجعؿووج  صىـووجئضة صىٞووً٘ فووٜ نٗؿووجٍ صىْشووب  

ووصالقسوووجصٝد صىجؼصئغٝوود، ٕٗوو٘ تؼ ٞووغ ٝـووسؼَو لقوو٘ة فووٜ  صىيغوو ٘صعص: نقووً٘ لسووضٗٝغ د صىٍٞ٘ٞوود صىجؼصئغٝد)ّووضٗع صىو 

نٍ٘صىٜ(.  ٝقً٘ صىْلجٍ صىسوضٗٝغٛ ػيوٚ  صصسوجه عنؽ ٍوجه فوٜ ّلوجٍ تجوجعٛ، ًوَِ أَجػوج  صالؿوسٞغصص، نٗ ٍوِ 

ساله هووقج  ت وغً ٍوغ ٍىؿـوج  صىضٗىود، الّجوجػ ٍلوجعٝغ نٗ تَ٘ٝيٖوج لوجىسجٖٞؼص . صىَوجه  صىوظٛ  ٝقذوٌ فوٜ ٕوظص 

ٌ، ٗمهّٔ ٝضٗع د٘ه   صىغٝغ صى سغٗىٜ، لذٞث ميَج قجً لضٗعة ميَج  ؿويز أوؼءم ٍوِ صىغٝوغ  صىْلجٍ ؿغػجُ ٍج ٝسٌش

ىٞؼٝض ٍوِ دجَؤ . صىْلوجٍ صىسوضٗٝغٛ ال ٝشيوق نٝود ثوغٗة، ٗال تؼسغًؤ نٝود ٍشوجٍغ موجىسٜ تؼسوغى صالؿواسَجعص  

، ٗصىووووو٘صتٞغ صىَْسجوووود. صّوووؤ ٝـووووسوٞض ٍووووِ ٍْووووجر صىوـووووجص ٗصىٌَووووجعلد ٗصىْووووضعة صىَوسؼيوووود، ٗصىووووووقج  صىَلوووو ٕ٘د

صىٌَشَد...ميٖج تـَخ ىٔ  لجىسٌشٌ لـغػد ٕجئيد ٍوِ صُٗ نُ ٝوقوض كوٞ ج ٍوِ قَٞسود ص ٗىٞود، فٖو٘ مقطؼود صؿووْج، 

تَسن دجَج ٍِ صىَجء ميَج ؿذ س ٍِ صإلّجء. ػجصة ٍج ٌٌْٝ ص فغصص يىٚ صىل نج  صىَسذنَد فٜ صىـ٘ق، ٍوِ نأوو 

َْذٖووج ٕنووظص صٌّووَجً: صىذَجٝوود ٍووِ صىَْجفـوود، صىذَجٝوود ٍووِ ًٗووغ عنؽ ٍووجه فٖٞووج ٗصىسَسووغ لنووو صالٍسٞووجػص  صىسووٜ ٝ

 صىَسجلؼد صىقٌجئٞد، صىذَجٝد ٍِ ٍوجىخ صىٌغصئب، فـخ صىطغٝق فٜ صىَْٞجء ...



 املجخمع املذني افي الجشائزو لخاص  الفصل الطادص:                          الزأضمال

 

239 
 

ن ػػافقمبعدػػػدقعيندػػابضقعيز ػػػب فقرػػػمق عي ػػارن لقعيرتن ػػػر،قيراػػبؽقبعيناػػػار،قعيخارايػػػخاقبع 
ربيياققعي مرخقافق ؿقمطاعأقعي ظاـقعياياافقعيازع رنقيفقياػر ق لق  شػاطقعيشػر الق
عر ناايػػػخقدقرنقعينػػػفقلقنشػػػنةؿق ا شػػػطخقعينػػػدبيرقبعير ابيػػػخوققعينػػػفقيمػػػرؼقريػػػتا  اق

بعمد ـقعيايااػػيخاقريػػبي ـقعلانراديػػخاقبياػػنطيمقنبمػػمقاػػذنقعيربعمػػؼقايػػدع:قيمػػرؼقرػػ
افقتايخقتدبيقرنقطار قدعخؿقعيمي خقعيتا رػخأقياػ قرفقي ػبفقرنا ػدعقرػفقمدرنػجق
درػػ قنبايػػػجقرػػػبعمد ـقبعاػػػنة ي اقايااػػػياق ررػػاقعمنمػػػ قعذرػػػرقذيػػػؾأقعيشػػػرديخقعيلبريػػػخق

دشػػيخقعمػػرعرقعينمدديػػخقررػػاـققعينػػفق ػػافقيرن ػػزقدري ػػاقعي ظػػاـقعيايااػػفقعيازع ػػرنقع  ػػارل
مر القعذزرخقعلمنياديخقبخي ػخقعذرػؿقعي  يػر،قعينػفقريػي ق  ػاقعيرانرػمأق فقعمػرعرق

قرػػفقعي ظػػاـقعيايااػػفقق9191ايدػػرنقق02شػػرديخقاديػػد،اقع نخا يػػخقاػػفقداػػنبرق ياػػنرـز
 ن افقعين د ق  اق اتنرعايخقداييخقذ ػجقردرؾقر ػجقيػيسق ر ػدبرنقرفقياػنررقق الدنرػادق

عذيديبيبايخقعيشم بيخقيبتدااقبلقدر قعيم ػؼققبعي  ػرقعي بيياػفأق  ػجقاػفقتااػخقدر ق
 يػػػػ ق''ز ػػػػا ف''قدعخػػػػؿق ػػػػؿقعيدمػػػػاقعلقعرانراديػػػػخاقخايػػػػخقنرػػػػؾقعينػػػػفقيرن ػػػػزقدري ػػػػاق
عيرانرمقاػفق دػاد،قع نػاأق داػج؛ق اخنيػاراق  ػجقاػفقتااػخق يػ قخ ػؽقظ ػبرقعيرانرػمق

فقيػػجقاػػفقشػػفقاقبلقنتنػػاأق يػػ قعيرػػد فقبر ػػمقبيػػبؿق خػػ قعمنيػػاديخقراػػن رخقلقنػػدي
قعينتايؼقرمجقيلانررعرأق

يداػػرقي ػػاقر طػػؽقعي ظػػاـقعيايااػػفقاػػذعاقنباػػجقعيػػررسقرػػاؿقعيخػػاصقر ػػذقعياػػ بعلق
عذبي قرػفقعر دنػاحققػػػػػق ػؿقم ػؿقعل دنػاحق  ليػرقػػػػق يػ قعي شػاطقاػفقعي طادػالقعينااريػخق

ر ػػػارعلقن  بيبايػػػخقربققذعلقعيرمػػػار خقبعير تيػػػخقعيمػػػايينيفاقبعيرنػػػافقلقنتنااػػػافق يػػػ 
ر اار نيػػػخاق ػػػؿقنتنػػػاأق يػػػ قشػػػ  القنتايدػػػالقمبيػػػخقدعخػػػؿقرا ػػػز،قعياػػػرطخقعيرخنردػػػخ:ق
ارارؾاقمرع  اقعي مػاقاقعياػيشأأأبرفقا ػاق ا ػلقربيػ قعي طادػالقعذ لػرقااذ يػخق

اع نشػارعقطديريػاق9114يجقافقمطاعقعيناار،قعيخارايخاقعينفقشػ دلق مػدقنتريراػاقاػ خق
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بقعينيػػدير''قعينػػفقنمػػبدقرر يػػخقرمظر ػػاق يػػ قشخيػػيالق ااػػذ،قاػػفقيشر ال''عراػػنيرعدق
ي يفقعياػػػدبؿقعينػػػايفقنبزيػػػمق شػػػاطقعياػػػرطخاقبيػػػبقنتػػػلقناػػػريالقرشػػػخاصقرا ػػػبييفأ
قعير ابيبفقعيخبعصقدر قعي طادالقعلمنياديخأق

ق

ــى القطاعــات وفقــا إلحصــائيات 03جــدول رقــم : تــوزع المقــاولون الخــواص عم
الســـــــــجل الـــــــــوطني لمســـــــــجل التجـــــــــاري و احصـــــــــائيات االحصـــــــــاء الـــــــــوطني 

 (.  2011االقتصادي)

عياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿققعي طادال
قعيناارن

عتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقق
قعلمنيادن

قعي ا خقعيدرؽ

عييػػػػػػػػػػ ادخقبق
قعي  اق

ق90أ49ق949992ق920149ق002929

ق92أ92ق912909ق009209ق900900قعيناار،
ق99أ04ق090229ق200440ق222992قعيخدرال
909229قعيراربع

ق1
ق99أ22ق292199ق101999

قنبم قعلتيا يالقرد نقت ي نيفقراااينيف:ق

:قمػػػمؼقنباػػػجقعير ػػػابيبفقعيخػػػبعصق تػػػبقعلاػػػنلرارقاػػػفقعي طػػػاعقعييػػػ ادفقأوال
عيخػػ ؽقيرلػػرب،اقبقنباػػجقغػػاي ين ـق تػػبقعي شػػاطالقعينااريػػخقعيرػػدر،قيار ػػاحقعياػػريمخاق

قبعينفقنتناأق ي قررسقراؿقررزنقبعانرادفقداؿأق

:قي تػػػظقعخػػػن ؼقبعمػػػ قاػػػفقدػػػددقعلرمػػػاـقعير درػػػخقرػػػفقطػػػرؼقعلتيػػػاققثانيـــا
اقبعتيػػا يالقعياػػاؿقعيػػبط فقعيناػػارنأقرغر يػػخقعير ػػابيبفاق0299اـقعلمنيػػادنقيمػػ
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ريتا قعيشر الاقي شطبفقدبفقاػاؿقناػارناقرنقاػفقعي طػاعقعيرػبعزنقب ميػدعقدػفق
عيرما ػػخقعي ا ب يػػخاقب ميػػدعقدػػفقردػػيفقعلا ػػز،قعردعريػػخقعيارر يػػخقبعيمػػرع  يخأقر رػػاقاػػذنق

 ػػػفقيم ػػػب قتػػػبؿققعيرمطيػػػالقعلتيػػػا يخقاػػػفقرػػػفقيايػػػ قدػػػفقناػػػا ؿقطرتػػػجقرترػػػد
را ا قنرعامقعر ناايخقعيي اديخقرغـقنطبرقدػددقعير ػابييفقعيخػبصأقي ػبؿ:ق''ق يػؼق
ير فقندايرقع  يارقعل ناايخقبقعر ناأقافقظؿقعرنداعقدددقعيشر القعيخايخق شػ ؿق

ق؟ق1 ي قيبر اقاذعق9199رانررقر ذقا خق

فقمطادػػالقاػػفقعيبعمػػمق فقنباػػجقعيػػررسقرػػاؿقعيخػػاصقاػػفقعيازع ػػرق يػػ قعي شػػاطقاػػ
غيػػرقيػػ اديخاقغيػػرقع ناايػػخاقبنر ػػزنقدرػػ قعيناػػار،قبعيخػػدرالقبعير ابيػػخقلقير ػػفقرفق
ياػػدقنداػػيرعنجقا ػػطقاػػفقتااػػخقعلاػػنلرارقاػػفقعي طػػاعقعييػػ ادفق يػػ قرمػػارؼقرنطػػبر،ق
بمػػػدرعلقر اايريػػػخقتديلػػػخاقبمػػػدر،قدرػػػ قر اااػػػخقعير نػػػبأقعيخػػػارافأقرلػػػؿقاػػػذعقعين ريػػػراق

يبفاقيناااؿقعير اخقعياياافقعيػذنقنرػلقايػجقدرريػخقعيذنقغاي اقراقيطرتجقعلمنيادبق
عل ن ػػاؿقعلمنيػػادنقبعل دنػػاحأقلرػػخقدع رػػاقاػػ عؿقيبعا  ػػاقد ػػدقن ػػابؿقعشػػ اييخقعل ن ػػاؿق
علمنيػػػػػادنقبعيايااػػػػػف:قيرػػػػػاذعقيػػػػػـقي ػػػػػدـقعي طػػػػػاعقعيخػػػػػاصقميرػػػػػخقرمػػػػػااخقيلمنيػػػػػادق

عيػػػدعخرفقعيازع ػػػرن؟ق ػػػؿقيرػػػاذعقنرعامػػػلق اػػػ خقراػػػاارخقعي طػػػاعقعييػػػ ادفقاػػػفقعي ػػػان ق
عيخػػاـق مػػدقعل دنػػاحقعلمنيػػادن؟قياػػ قرفق نػػذ رقاػػذنقعرتيػػا يالقعينػػفقن ػػبؿق ػػافق

ااػػفقتػػيفق ا ػػلق02922اػػ خقق %4 اػػ خقراػػاارخقعي طػػاعقعييػػ ادفقنرعامػػلق يػػ ق
أقاػػػذنقعيرمربرػػػخقعلتيػػػا يخق من ػػػدقر  ػػػاقن دػػػفق.%09 اػػػ خققق9192ندػػػبؽقاػػػفقاػػػ خق

ي طػػاعقعيخػػاصقرػػفقا ػػخاقبعيراػػارقيرنم يػػرق دمػػخقدرػػ قط يمػػخقعذ شػػطخقعينػػفقعتنر ػػاقع
عيذنقرخذنقعي طاعقعيمربرفق مدقدرريخقعينيتي قعي ي رفقبدرريالقعينط يػرقعيدبريػخأق

                                                           
1
Omar Benderra et Ghazi Hidouci,  Algérie : économie, prédation et 

Étatpolicierhttp://www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_14_economie.pdf.  
2
Ibid, 
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عيادبؿقعينػايفقي ػيفقي ػاقدػددقعير ػابييفقعيخػبعصقعيػذيفقنبا ػبعقي اػنلرارقاػفقعي طػاعق
قعيي ادفأ

 : تطور عدد المقاولون في القطاع الصناعي. 04جدول رقم 

ق

قعيراربع PM. PPقعيي ادخ
ق20942ق01190ق0900قو9د9199

Re 
 و0د2011

ق12120ق90004ق99299

ق92أ0ق90أ0ق11أ2ق9 0
Omar Benderra et Ghazi Hidouci,  Algérie : économie, prédation et  :المصـدر

Étatpolicierhttp://www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_14_economie.pdf. 

ريػػا قدبعييػػػ قعيدبيػػخقخػػ ؿقعيناػػمي الاقبعي يػػبدقعينػػػفقعيشػػرؿقعرمنيػػادنقعيػػذنق
ارمػػ اقيػػ دبؽقعي  ػػدقعيػػدبيفقدرػػ قعلاػػنلرارعلقعيمربريػػخقيردبيػػخاقامرػػلقعيػػررسقرػػاؿق
عيخػػاصقي نيػػرق شػػاطجاق ػػايرغـقرػػفقعينتديػػزعلقعي ارػػخقعينػػفقاػػاقلق  ػػاق يػػ تالق

لػػربعلققت برػػخقعياػػيدقربيػػبدقترػػربشاقدرػػ قعيناػػار،قعيخارايػػخقبعيدعخريػػخأقي ػػدقنرع رػػل
اا رػػػخقخػػػ ؿقاػػػذنقعيررترػػػخق ػػػيفقارادػػػالقيػػػةير،قعتن ػػػرلقاػػػذعقعي طػػػاعاقبنبا ػػػلق
لانلرارقااقافقررترخقلت خقافقشرعققعير ااالقعلمنيػاديخقعيمربريػخقعينػفقمػررلق
عيدبيػػخق يم ػػاقيرخػػبعصقنتػػلقراػػر ق''عيخبييػػخ''قبرتيا ػػاق ااػػمارقررزيػػخقلقناػػابنق

قتن قلرفقعيم ارقعيذنقرميرلقدريجأ
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راػػػلقررترػػػخقعيناػػػمي القنشػػػ ؿق ػػػارن لقمبيػػػخقنػػػنت ـقاػػػفقعاػػػنيرعدقرمظػػػـقي ػػػدقدق
عياػػػرمقعذاااػػػيخقرػػػفقعياػػػبؽقعيدبييػػػخق ااػػػـقعلاػػػنلراراقرلؿ:عياػػػ راقعيزيػػػلاقعي  ػػػب،اق

قعيدبع جقعلانبع يخاقربعدقعي  اقاقعذدبيخأ

اقيراػػػـق9119بقق9192اػػػفقدرعاػػػخقيػػػجقتػػػبؿقعيبمػػػمقعلمنيػػػادنقيرازع ػػػرق ػػػيفق
يػبر،قمانرػخققباػبدعبيخقتػبؿقبمػمقعير ااػالقق1 ؽقدررق ػفقدر،عيخ يرقعي   فقعياا

علمنياديخقبعياياايخقعينفقرب رلقي اقر رخقناييرقعلمنيادأق  جقيػـقينػرددقاػفقعي ػبؿق
 اػػػػػفقعيازع ػػػػرقع ن رػػػػلقرػػػػفقررترػػػػخقعلمنيػػػػادقعلشػػػػنرع فقعيرباػػػػجق يػػػػ قررترػػػػخقاػػػػيطر،ق

ي ػػبؿقد  ػػاقر  ػػاقن ػػيرفقربييةارشػػيخقداػػ ريخقدرػػ قراػػـقم ػػبعلقعلمنيػػادأقربييةارشػػيخق
در ق ؿقعي طادالقعلمنياديخقعيردر،قيار احقعياريمخقدرػ قغػرعرقعيناػار،قعيخارايػخاق
عيرػػػبعدقعيةذع يػػػخقبعييػػػد القعيمربريػػػخأقباػػػفقنمنرػػػدقاػػػفق اػػػطق دبذاػػػاقدرػػػ قرراراػػػالق
شراػػػخاقرتيا ػػػاقراايبيػػػخقدرػػػ قغػػػرعرقعاػػػنمراؿقر ااػػػالقعيارػػػارؾقبعي مػػػاققبريػػػاي ق

قعمن يادييفقربقايااييفقرتنرريفاقرفقرا ز،قعيدبيخقا طلقاػفقعيمرع  قمدقخيـب
يدقاذنقعيارادالقعيرنتايدخقدر قش ؿقشػ  القز ب يػخاقراػنةرخقتايػخقعيبمػمقعلر ػفق
عيافققبتايخقعيطبعر قيرمرؿقخارأقعي ا بفأقعفقعيلربعلقعيمخرخقعينفقارمػلقخػ ؿق
قدرػػػػػ قشػػػػػ ؿقرارمػػػػػالقيػػػػػ اديخاقنااريػػػػػ خاقاػػػػػذنقعيررترػػػػػخقاػػػػػفقعينػػػػػفق ػػػػػرزلقعييػػػػػـب

خدرانيػػخأأأعياريمقيػػرددقنرػػؾقعيم ػػار،قعيشػػ ير،:قبرعقق ػػؿقتػػز قا ػػرعؿاقبرعقق ػػؿقاريػػد،ق
ا ػػرعؿاقبرعقق ػػؿقر ااػػخقعمنيػػاديخق ااتػػخقا رعؿأأأأ ػػؿق فقتنػػ قر ػػيسقعيار بريػػخق
د ػػػدقعيمزيػػػزق بندري ػػػخقيػػػرحقاػػػفقخطػػػا قدر ػػػفق مػػػدقاػػػ نيفقرػػػفقبيػػػبيجقيرت ػػػـق ػػػافق

ين ااػػػربفق يػػ  ـقعيناػػػار،قعيخارايػػػخققا ػػرعلاق94علمنيػػادقعيازع ػػػرنقي ػػمقنتػػػلقرترػػػخق
                                                           

1
  CF, Omar Benderra, ECONOMIE ALGERIENNE 1986 - 1998 :Les réseaux aux 

commandes de l'Etat, In, Extrait de La Méditerranée des réseaux, Marchands, 

entrepreneurs et migrants entre l'Europe et le Maghreb, sous la Direction de 

Jocelyne Cesari, Maisoneuve et Larose, Octobre 2002.  
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بعييػػد القعيمربريػػخقعيمػػخرخأقع  ػػػاق دػػسقعي نػػا  قعينػػفقنبيػػػؿق يي ػػاقن ريػػرق ػػؿقرػػػفق
غػازنقتيدباػفقبقدرػرق ػفقدر،قتػبؿقعلمنيػادقعيازع ػرنق مػدقاػنخقاػ بعلقرػفقذيػػؾأق

اقر ػػن ق منيػػادق  ػػ ق9191عل دنػػاحقعلمنيػػادنقعيػػذنق اشػػرلقايػػجقعيازع ػػرقر ػػذقاػػ خق
une économie de prédationاقتيػيقعيز ب يػخاقبعيداػادقبعي  ػ اقاػفقعير ػا زق

عذاااػػيخقعينػػفقنمػػرفق دػػاد،ق  نػػاأقعي ظػػاـقعيايااػػفقعي ػػا ـقرػػفقخػػ ؿقعي ير ػػخقدرػػ ق
قأقق1علمنياداقعيدبيخاقبقعيرانرم

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

                                                           
1
. )صىجؼصئوغ: Algérie : économie, prédation et État policierنّظوغ يىوٚ صىسقغٝوغ صىَؼْوُ٘ ل و :  

الع ػيٞؤ ػيوٚ ٍوصعص(. َٝنوِ صال ػٛ دٞضٗؿوٜ، ػَوغ لوِ. يػوضصص:  وج2004صالقسوجص، صىْٖب ٗ صىضٗىد صى ٘ىٞـٞد 

 www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_14_economie.pdfٍ٘قغ صالّسغّس ػيٚ صىؼّْ٘جُ صىسجىٜ: 
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 م 2000 سنة   خامسا: القطاع الخاص بعد

نرلؿقع نخا ػالقعينرعاػمقدػفقعل دنػاحقعيايااػفقق9119 ذعق ا لقنشريميالقابعفق
عيػػذنقع نػػب قعي ظػػاـق  يرع ػػجاقاػػافقبيػػبؿقعياػػيدقد ػػدقعيمزيػػزق بندري ػػخق يػػ قعياػػرطخقاػػفق

عينرعاػمقبعينب ػخقرػفققخررترػن ػريسقاقير فقعدن ػارنق9111عل نخا القعير اايخقذاريؿق
ريػػػؽقعريػػػ تييفقعيػػػذنقمػػػادنقعياػػػيدقربيػػػبدقعريػػػ تالقعلمنيػػػاديخقعينػػػفقبمػػػم اقا

درريػػخقعينرعاػػػمقدػػػفقعليػػػ تالققترػػربشقبغػػػازنقتيدباػػػفقاػػفق دعيػػػخقعيناػػػمي الأق
علمنيػػػاديخق ػػػدرلقر ػػػذق مايػػػخقت برػػػخقعريػػػ تييفاق مػػػدراقردر ػػػلقعي خػػػ قعيتا رػػػخق
آ ذعؾقرفق خماعقعيت ؿقعلمنيادنقي ب قعياػبؽقعيتػر،قاػبقن ديػدقر اشػرقيريػايت اق

اقب  ن ػػاقر ػػذقاػػ بعلقعلمنيػػادقعرشػػنرع فأق اشػػرلقت برػػخقعياػػيدقرترػػدقعينػػفق اػػان 
غزعيػػفاقبعياػػيدق رميػػدقد ػػدقعياػػ ـقدرريػػخقعينرعاػػمقدػػفقعل دنػػاحقعلمنيػػادناقرمنرػػديفق
در قطدر،ق بديخقافقامرقعيرتربمالقافقنرؾقعيررترػخأقي ػفاق راػردقدػبد،قعذاػمارق

ر،قدرػػ قناػػديدقعيػػديبفاقرمػػخلق يػ قعل  يػػاراققبيػػبؿقعيازع ػػرق يػػ قررترػػخقدػػدـقعي ػػد
يشػػػربطقعيرػػػا تيفقعيػػػدبيييفقاػػػفقعيراػػػاؿقعلمنيػػػادنقبعلانرػػػادفأقبشػػػردلقت برػػػخق
ر ػػػدعدقاػػػيدفاقبم ر ػػػاق  ريػػػؿقت برػػػخقرمػػػاقرايػػػؾقاػػػفقنط يػػػؽقرخطػػػطق دػػػاد،قعي ي رػػػخق

وق  ػػػػػػؿاقعي امػػػػػػفق خبييػػػػػػخقعير ااػػػػػػالقعلمنيػػػػػػاديخقPASي منيػػػػػػادقعيازع ػػػػػػرند
ديخقعيشػػػم بيخدقعينشػػػةيؿقاػػػفقعي طػػػاعقعردعرناقعيمربريػػػخقبقبمػػػؼقعيرراراػػػالقعلمنيػػػا

بمػػػػؼقددػػػػـقعيرػػػػبعدقعيةذع يػػػػخاقنتريػػػػرقعيناػػػػار،قعيخارايػػػػخاقاػػػػن قعياػػػػبؽقعيازع ريػػػػخقررػػػػاـق
علاا  قيرر اااخوأقبقي ـاقافقظؿقتايػخقتػر قشػ جقراريػخاقبقمػمؼقاػفقر ااػالق
عيدبيخقعياياايخاقيياي قرفقانذا قرر يػخقعير ااػالقعينػفقاػبؼقنػنـقخبييػن ا؟ق

قييم قن ديـقابع ق اديخقدعرةخاقير  جقرفقعيا ؿقعين  اق ايابع أقرفقع
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 مدقرفقرت ـقعي ظاـقعياياافقعي  مخقدر قعيرم خقعياياايخقبر طؿقردمبي اق  ا يػاق
اقاػػػاقلقعيرراراػػػالقعلمنيػػػاديخقيت برػػػالقعياػػػيدقد ػػػدقعيمزيػػػزق9112ر ػػػذقداػػػنبرق

ديخقر ناخقراػن رخقدػفق بندري خقين رسق''خبؼ''قعيارطخقرفقبيبؿقريخقارادخقعمنيا
رتيط اأق فقن شفقعيخبؼقرفقعا سقعيدبيخقػػػقعيذنقيمبدقامػرجق يػ قعرندػاعقميااػفق
يررػػدعخيؿقعي اناػػخق ػػدبرااقدػػفقعرندػػاعقراػػمارقعيرتربمػػالقاػػفقعياػػبؽقعيمايريػػخقػػػػػقشػػامق
عيارطخق ي قعيمبد،ق ي قرراراان اقعيشم بيخاقعمنيادياقبايااػياأقي ػدقدػادلقعيشػم بيخق

اقعيبعامق مدراقظفقعياريمقر  اقدتملقنرارػاق مػدقنار ػخقعيدشػؿقعلمنيػادنقرفق ا  
فق ػػدعقرػفقخطػػا قعياػرطخقر  ػػاقنريػػدق بعيايااػفقخػػ ؿقد ػدقعذتاديػػخقعيتز يػخأقتنػػ قبع 
ار قعلانلرارعلقعذا  يػخقبنشػايمقعير ػادرعلقعيخايػخاق لقرفقرراراػان اقعيريدع يػخاق

 ػػافقعخنرعم ػػاقدبفقعرػن ؾ''قر نػػاؼ''قمبيػػخقبعيتيػبفقعي يربمرعطيػػخقعينػػفقلقير ػفقذنق
دعخػػػػػؿقعردعر،اقن  ػػػػػدقرغ ن ػػػػػاقاػػػػػفقتشػػػػػرقعيػػػػػررسقرػػػػػاؿقعيخػػػػػاصقػػػػػػػػقعيػػػػػذنقاػػػػػ ؽقبرفقق
عانمرم اقراارنقبابايبيباينجقػػػققافقزبعياقمي خقلقندمفقافق  ايػخقعيرطػاؼق يػ ق
 دػػػاد،قعي ظػػػرقاػػػفقرػػػبعزيفقعي ػػػب قدعخػػػؿقعيرانرػػػمقاقبلقنتػػػبؿقعير ااػػػخقعلمنيػػػاديخق

قيخق ي قر ااالقربعط خاقنترؿقرشربداقرانرمياقدير رعطياقرفقا خقرخر أقعيخا

تي رػػػػػاق ػػػػػافقرػػػػػفقغيػػػػػرقعيرر ػػػػػفقعيمػػػػػبد،قداػػػػػنبرياق يػػػػػ قزرػػػػػفقعذتاديػػػػػخقعيتز يػػػػػخق
بعلشنرع يخقعلمنياديخاقياالقعياػرطخق يػ قعاػرعغقعينمدديػخقبعيري رعييػخقرػفقرمػاري  ااق

قاػػػػبقيشػػػػ جقعلمنيػػػػادقبذيػػػػؾق ا نػػػػاأق رػػػػبذأقعمنيػػػػادنقغيػػػػرقبعمػػػػتخقر رتػػػػجأقاػػػػ 
علشػػنرع فقعيػػذنقاػػادقر ػػذقعلاػػن  ؿق يػػ قغايػػخق  ايػػخقعيلرا ي ػػالاقبلقاػػبقعمنيػػادقذبق
ر ر قيي رعييخققشػ يجق المنيػاديالققعياػا د،قا ػاقبا ػاؾأقارػفقا ػخاقنتػابؿقعياػرطخق
ار قر بسقعذرػبعؿقعذا  يػخق  ػؿقعيطػرؽاقبرػفقا ػخقرخػر قنمػ قررػبعلقطا رػخقاػفق

يمربريػػخقعيردراػػخقرػػفقراػػؿق دػػاد،ق تيػػاققعي طػػاعقعيمػػاـاقتيػػيق رػػغقااػػدقعير ااػػالقع



 املجخمع املذني افي الجشائزو لخاص  الفصل الطادص:                          الزأضمال

 

217 
 

رريػػارقدبلرقدبفقنت يػػؽقرنق نياػػخقق92تػػبعيفقق0290تاػػـقاػػذنقعذرػػبعؿق يػػ قغايػػخق
رررباػػخق ػػادنرعؼقعياػػرطخقذعن ػػاأق رػػاقرفقرتابيػػخقعاػػنلرارقررػػبعؿقاػػفقشػػر خقخايػػخق

 ا يخققاػػػػػفقع ناايػػػػػخقرمػػػػػت ق ػػػػػبعقرػػػػػفقعيرةػػػػػارر،قبعير ػػػػػارر،قعيت ي ينػػػػػيفاق اػػػػػ  قعيمػػػػػ
قعينشريمالاققنةيرقعي بع يفقافق ؿقرر،قاقبعينابي لقعيمديد،قعينفقينمر  اقعي ا بفأق

رريػػػػػارقدبلرقاػػػػفقرشػػػػػاريمقق222مػػػػخلقعيدبيػػػػخقر ػػػػػذقرطرػػػػمقعذيديػػػػػخقر لػػػػرقرػػػػفق
عر مػػػاشقعلمنيػػػادناقددػػػـقعر مػػػاشقعلمنيػػػادنقبعيرخطػػػطقعيخرااػػػفقعذخيػػػرقعيػػػذنق

ظر اقربا ػاقير  ػ قعينتنيػخ:قعيػرناقعذشػةاؿقارفق  ر ار قر يسقعيار بريخاقق افقرم
عيمربريخاقعيطرمالاقعيا فاقعييتخاقعينمريـقعيمايفأأأاذعقعيتاـقعي ا ؿقرػفقعذرػبعؿق
اػػػردافقرػػػاقرلػػػارقشػػػ يخقعيشػػػ  القعيرنريػػػد،قيل دػػػاؽقعيت ػػػبرفقعيمرػػػبرفاقاػػػازدارلق

اػػاقرػػفقعير ػػابللقعيخايػػخقعي اشػػطخقاػػفقراػػاؿقعي  ػػاقاقعذشػػةاؿقعيمربريػػخقبعيػػرناقبغيرق
عذ شطخقعيررن طخق اير ابيخأق افقعير ابيبفقعيخبعصقافقتااػخقرااػخق يػ قمػدـقدعخػؿق
عيارادالقعيرنت رخقافقنبزيمقعييد الاقبي ذعق افقرفقعيمربرنقر ذقعي دعيخاقدر ق
قرفقيريدقعي شاطقافقاذنقعي طادالقرفقين فقمبعددقعيندابضقبعينمارؿقغيرقعيراريخأق

عير ػػػػابللقعيخايػػػػخاقينطػػػػبرقدبفقعينػػػػاليرقدرػػػػ ققيػػػػـقي ػػػػفقعزداػػػػارقاػػػػذقعي ػػػػبعقرػػػػف
قيزدعدقايجقدددقاذنقعيشر القعيخايخاق افقافقعير ا ؿاق عي طادالقعذخر اقا ؿقيـب
دػػددقعيشػػر القعي اشػػطخقاػػفقعي طادػػالقعر ناايػػخقيػػن رصق اػػردخقا  ريػػخأقي ػػدقا ػػدلق

ريػؼقشػر خأقشػر خقيػةير،قبرنباػطخق02عيازع رقافقرمؿقرفقرر مقاػ بعلقر لػرقرػفقق
ر ناخاقافقتيفقع ن ؿقدددقعيشر القعي اشطخقافقعي طادالقعيندابميخقعيندبيريخقرػفق

أق ػػػػػافقيرمرعميػػػػػؿق10290ريػػػػػؼقبتػػػػػد،قاػػػػػ خقق42 يػػػػػ قق0222ريػػػػػؼقشػػػػػر خقاػػػػػ خقق90
عي يربمرعطيػػػخقعينػػػفقبمػػػمن اقعياػػػرطخقا ػػػاقبا ػػػاؾقدبرقاػػػاـقاػػػفقرػػػبلقاػػػذنقعيشػػػر الق

                                                           
1
  Grime Nouredine, Op, Cit., p 87.  
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اػػاؿقعيناػػار،قعيخارايػػخقربقعر ناايػػخاقبنتػػبؿقعي ليػػرقرػػفقعير ناػػيفق يػػ قعي شػػاطقاػػفقر
عييػد القعيمربريػخقعينػفقلقنتنػبنقدرػ قريػػخقرخػاطرقق فقرن ػفقعير ػابؿقمبعدػدقعيرمػػ ق
عيرمرباخقد دقعياريمأقاردافقراقا ـقعيررسقرػاؿقعيخػاصقعيازع ػرنقعيػدبرقعيػذنقنريػدق

عي شػاطقاػفقعي طادػالقعينػفقلقنمػرققر جقعيارطخقرفقيرم جقدعخؿقعيتر خقعلمنيػاديخ:
ي ػػارن لقعيرنت رػػخقاػػفقرمػػا قعيازع ػػرييفاقبعل نمػػادقمػػدرقعلر ػػافقدػػفق  نػػاأق ناػػار،قع

عياػػرمقعينػػفقنتن ػػرقاػػذنقعي ػػارن لقعاػػنيرعدااقرػػفقعياػػبؽقعيمايريػػخأق ػػؿقرػػفقعيراػػنت ق
عينباجق تبقعيدخبؿقافقش  القعينبزيمقبعير ابيخقعينفقنتناأق يػ قر نػاؼقبترايػخقرػفق

رػـقمػبع يفقبمبعدػدقعرغن ػاققاػفقعيازع ػرأق ذعقدعخؿقعيارطخقذعن اأقاردافقراق درقافقنم
راقررعدقر قر ااخقعي ااحقافقدررجاقايا قدريجقعيمرؿقيبرياقدر ق ياػادقرػفقيػدعامق

اػػذنقاػػفقعيمبعرػػؿقعينػػفققد ػػجاقيػػن رـق ااػػرجاقبيتريػػجقاػػفقتايػػخقرػػاق ذعقخػػايؼقعي ػػا بفأ
دقير ػػػػفقرفقنداػػػػرقي ػػػػاقط يمػػػػخقعير ااػػػػالقعيخايػػػػخقعي  ػػػػر قعير ير ػػػػخقدرػػػػ قعلمنيػػػػا

أقي ػػدـقي ػػاقعيخ يػػرقعلمنيػػادنقد ػػدقعيرترػػافقعير نػػبؿقنيػػ يؼقيرشػػر الق عيػػبط فقعييػػـب
ق مرمػػػجقبق مػػػدااقاػػػ ن مجق عيخايػػػخقعيمشػػػر،قعلبيػػػ قرػػػفقتيػػػيقرمػػػـقعلدرػػػاؿأقاػػػ  ـب

ق ر امشخقبقنتريؿأق

:قنمػبدقرر يػخقاػذعقعيرارػمقعييػ ادفقCevitalمجمع سـفيتال  -9
رػػػاقي ػػػار قق0290ردرايػػػجقخػػػ ؿقدػػػاـقق يػػػ قعياػػػيدق ياػػػمدقر ػػػرع أق رػػػغقرمػػػـ

دارػػػػؿأقيشػػػػرؿق شػػػػاطجقق90122رريػػػػارقدبلراقبقيشػػػػةؿقر لػػػػرقرػػػػفقق0أ2
 علمنيادنقدد،قرااللقرار ا:ق

 عيي ادالقعيةذع يخ:قعيزيلاقعيا راقعيررغاريفأأأ -
 ي ادخقعيزااأ -
 UNOعيرااتالقعينااريخقعيبعامخقد رقد رخق -
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 عي  ؿقعي رنقعيرباانفقد رقد رخق -
 عيد تخأق -

 رػػاقر ػػجقعيررلػػؿقعيتيػػرنقيرشػػر خقعي بريػػخقااراػػب غدقد ػػرقاردػػجقعيرترػػفقاػػرتاق
 ي نرب يػػؾوأقبقاػػبقريمػػاقراػػبردقعياػػيارعلقعيتيػػرنقيم رػػخقايب ػػدعنقعي بريػػخأقاػػذعق

ييػػػػػػػ ادخقعلا ػػػػػػػز،قق BrandT يػػػػػػػ قاا ػػػػػػػ قميػػػػػػػار قرػػػػػػػ خرعق شػػػػػػػرعققد رػػػػػػػخق
دعاػػمقعيمػػرع  قعلي نربر زييػػخارفقخػػ ؿق مارػػخقشػػ  خقرػػفقعيريػػا مقاػػفقعيازع ػػرأقيمػػدق

قعذبؿقرفقعي طاعقعيخاصأق

:قنمبدقرر يخقاذنقعيراربدخقعيمري ػخق يػ قراػؿقمجموعة ميريق -0
اقبقيرنػدق شػاط اق يػ قخػارأقعيػبطفأق9120عذدراؿقر رنأقنااالقا خق
 ي شطقافقعي طادالقعيناييخ:

 عيد دمخدقد رقراربدخقر بروأق -
عييػػػػ ادخدقررلػػػػؿقتيػػػػرنقيشػػػػرطخق ي اػػػػفق ػػػػبلواقبقشػػػػر خقيػػػػ ادخق -
 عي يرعأ

:قظ ػػرلقاػػذنقعيشػػر خقاػػفقعياػػ بعلقETRHBمجموعــة حــدادا  -2
عذخيػػر،قد ػػ قعي ػػرعر قعيمػػخرخقعينػػفقرطر ن ػػاقعيدبيػػخقاػػفقراػػاؿقعذشػػػةاؿق

ق92222عيمربريػػػخأقيػػػديرااقراػػػؿقعلدرػػػاؿقدرػػػفقتػػػدعدأقنشػػػةؿقرزيػػػدقرػػػفق
 دارؿقدع ـأقنشنةؿقافقعي طادالقعيناييخ:ق

 عذشةاؿقعيمربريخدقعيطرؽاقعيرناقعي  اقأأو -
 عي  ؿ -
 عيرتربمال -
 عيد دمخ -
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عيي ا يػخاقبقرايػؾقاريػؽقق toyota راقيمن رقعيرانبردقعيتيرنقيم رخقنبيبناق
قأققUSMA نتادقعيمايرخق

:قنمػػبدقرر يػػخقاػػذعقعيرارػػمق يػػ ققARCOFINA  مجموعــة  -4
راػػؿقعلدرػػاؿقد ػػدقعيباػػا قرتػػيـاقبق ليػػرعقرػػاقيشػػارق يي ػػاقق ااػػـقراربدػػخق
رتػػػيـأقبقاػػػفقعيت ي ػػػخقاػػػفقد ػػػار،قدػػػفقرارػػػمقيشػػػر خقن شػػػطقاػػػفقمطادػػػالق

 رخنردخقرار ا:ق
 نبزيمقعذدبيخدقعانيرعدقبقنبزيمو -
 2Aعيناري القد رقشر خق -
 DAHLIشر خقعي بريخقعيد دمخقبعياياتخقبعيم ارقد رقشرعقنقير -
 

:قاػػفقشػػر خقنا مػػخقيما رػػخقBENAMORمجموعــة بــن أعمــر   -0
 فقردرراقرخنيخقافقرااؿقعييػ ادالقعيةذع يػخاقعيماػا فقعيةذع يػخأق رػغق

 رريبفقربربأقق022تبعيفقق0292رمـقردراي اقا خق
 
:قاػػػفقعيشػػػر خقGroupe OthMANIمجموعـــة عثمـــاني   -2

 أقق NCA RUIBAعيراي خقيشر خق ب اق بلقعيازع رقبق
:قافقشر خقدا ريخقر رااق رأق ػبدريري أقمجموعة بن حماديق -9

 ن شطقافقعي طادالقعيناييخ:
 ي ادخقعذا ز،قعري نرب يخاقعلد ـقعآليفاقعذا ز،قعي  ربر زييخأق -
 ربعدقعي  اق -
 عيي ادالقعيةذع يخأق -
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دارػػػػؿاقبق رػػػػغقرمػػػػـقردراي ػػػػاقاػػػػ خقق2222ي رػػػػغقدػػػػذذقدراي ػػػػاقر لػػػػرقرػػػػفق
قرريارقدي ارقازع رنأقق09قتبعيفق0299
:قناااػػلقاػػذنقGroupe Hesnaouiمجموعــة حســناوي  -9

رػػػفقخػػػ ؿقع ػػػدراأقشػػػر نيفقق0222عيشػػػر خقعيما ريػػػخقاػػػفقردي ػػػخق رم ػػػاسقاػػػ خق
علبيػػػ قرخنيػػػخقاػػػفقرشػػػةاؿقعي  ػػػاققبقعيلا يػػػخقاػػػفقراػػػاؿقعيد تػػػخقبقعيزرعدػػػخأق

ق يف:ق  ننبزعقر شطنجقعييـب
 عي  اققبقعذشةاؿقعيمربريخأقق -
 أقعيزرعدخ -
 عيي ادالقعيةذع يخأق -
 عانة ؿقعيرتاارأق -

قNISSAN رػػػػاقرفقاػػػػذنقعيراربدػػػػخقاػػػػفقعيررلػػػػؿقعيتيػػػػرنقيشػػػػر خق ياػػػػافق
ق022دارػػؿاقبق رػػغقرمػػـقردراي ػػاقاػػفقق9022ييػػ ادخقعياػػيارعلأقنشػػةؿقرزيػػدقرػػفق

قرريبفقربربأق

:قاػػػػػبقد ػػػػػار،قدػػػػػفقرخ ػػػػػرقBIOPHARMمجموعـــــة بيوفـــــارم  -1
رػفقطػرؼقعياػيدقد ػدقعيرايػدق ػرعرأقق9110ييدل فقران ؿقنااػسقاػ خق

يػػػػػػػػ دلقرػػػػػػػػفقطػػػػػػػػرؼقعيب ايػػػػػػػػخقعيدر اػػػػػػػػيخقيرن ريػػػػػػػػخقعيدبييػػػػػػػػخقيرر ااػػػػػػػػالق
UBIFranceػػا  رقشػػر خقازع ريػػخقر ناػػخقبقراػػنبرد،قبقربزدػػخقيادبيػػخقق 

ق9اػفقاػبؽقي رػغقتار ػاقق0292رريػارقدي ػارقاػفقق91 رمـقردراؿقناابزق
 رقدبلرقا بياأقرريا

:قاػػفقشػػرطخقرنخييػػخقاػػفقعييػػ ادالقSIMمجموعــة ســيم  -92
عيةذع يػػػػخقبقعيماػػػػا فأقبقمػػػػدقمػػػػاـقرػػػػ خرعق امن ػػػػاققشػػػػر خقربزعيػػػػاقيررشػػػػرب الق
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رريػػػػبفقق022تػػػػبعيفقق0290عيرمد يػػػػخقبقعيةازيػػػػخأق رةػػػػاقرمػػػػـقردرايػػػػجقاػػػػ خق
 ربربأق

ترػػافق:قفقاػػذعقعينيػػ يؼقعيػػذنقمػػاـق ػػجقعيخ يػػرقعلمنيػػادنقعيػػدبيفقد ػػدقعيرقتعقيــب
ر نػػبؿقلقير ػػفقرفقي ػػبفقدمي ػػاقر ػػخق اير ػػخاق ػػادنرعؼقعي انػػ ق داػػجأقير ػػفقير ػػار قرفق
ياػػػػدقنيػػػػ يدالقبنرني ػػػػالقرخػػػػر قباػػػػذعقيمػػػػد،قراػػػػ ا قيمػػػػؿقعار ػػػػاقعخػػػػن ؼقريػػػػدرق
علتيػا يالقعينػفقيمنرػدااقعيريػ ؼاقب  ػػصقعلتيػا يالقتػبؿقر شػطخقعير ااػػالق

شػػػر الق ػػػرمـقرراي ػػػاقعيت ي ػػػفاقعلمنيػػػاديخقعيخايػػػخاقخايػػػخقايرػػػاقينمرػػػؽق نيػػػري قعي
 اير ػػػخقينخديػػػؼقبمػػػمقعي يرػػػخقق02تيػػػيقغاي ػػػاقرػػػاقنراػػػاق يػػػ قنخديمػػػجق  اػػػ خقنناػػػابزق

عيمػػري يخقعيردربمػػخقدرػػ قرر ػػاحقعيشػػر الأقرػػفقعير ػػـقرفق شػػيرقا ػػاق يػػ قرفقمػػا بفق
عيراييػػخقعيازع ػػرنقيراػػ بعلقعذخيػػر،قيدػػرضقمػػرع  اقررندمػػخقاػػدعقدرػػ قرر ػػاحقعيشػػر الق

شر القعينااريخاقبقيابنق يفقعي شاطقعيناػارنقبقعي شػاطقعر نػاافأقبقعير ناخق راقعي
اػػذعقرػػاقداػػمقعي ليػػرقرػػفقعيشػػر الق يػػ قااػػر،قعر نػػاأق يػػ قعيناػػار،أقرػػفقاا ػػ قآخػػراق
نػػزدعدقيػػمب خقنيػػ يؼقبقنرنيػػ قعيشػػر القعيخايػػخق  ط مػػاقرػػفقرمػػـقردراي ػػاق اػػ  ق

علرػػػػبعؿقخػػػػارأققتاػػػػـقعي طػػػػاعقعيخػػػػاصقعي اشػػػػطقاػػػػفقعي طػػػػاعقعيرػػػػبعزنأق رةػػػػلق ريػػػػخ
 اير ػػخقرػػفقق22رريػػارقدبلراقبقن ػػادقنرلػػؿق اػػ خقمػػدرااقق22علمنيػػادقعيراػػرفقتػػبعيفق

قتاـقعي شاطقعلمنيادنقافقعيازع رأق

ي ػػػػفق ةػػػػضقعي ظػػػػرقدػػػػفقباػػػػبدقرمػػػػاييرقرخػػػػر قيرنيػػػػ يؼق لقع ػػػػجقلرػػػػخقا ػػػػرنيفق
قراااينيفقير فقعان ناا اقرفقخ ؿقاذعقعيني يؼ:

ق

 بيػػ قيياػػلقرنخييػػخقاػػفقراػػاؿقعمنيػػادنأق فقرمظػػـققعيشػػر القعيمشػػر،قعذ
اققاافقعلخر قن شطقاػفقمطادػالقلقد مػخق ػيفق بعم أقراددعقشر خق يبااـر
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 ممػػ اقعيػػ مضاقبقاػػذعقي  ػػدق  ػػب،قدرػػ قتدعلػػخقعي طػػاعقعيخػػاصقاػػفقعيازع ػػراق
بدػػدـقباػػبدقن اييػػدقنت ػػـقع شػػطنجأقعي شػػاطقيػػيسقامػػ قنرع ريػػااق ػػؿقاػػبقراػػردق

 قعتن ؿقيدماقعلقرر تخق اردخأ
 

 ػػؿقعيشػػر القعيمشػػر،اقي ػػاقاػػربعقاػػفقعيناػػار،قعيخارايػػخقباػػفقعلاػػنيرعدأقيظ ػػرق 
علررق رػاقيػبقر ػجقنػـقعلندػاؽقراػ  اقدرػ قنبزيػمقتيػصقعلاػنيرعدقاػفقمطػاعق
عيايارعلقرل اق ذعقعفق ؿقبعتد،قر  اقنرلؿقشر خقدايريخقرمرباخقذعلقتيػخق

 رمن ر،قافقعيابؽقعيازع ريخأق
 

 طقاػفقمطػاعقعييػ ادالقعيةذع يػخاقباػبقمطػاعقيرنػازقرغر يخقاذنقعيشػر القن شػ
  اػػػػ خقرخػػػػاطر،قمػػػػميدخقاػػػػدعاقبق اػػػػ خقرر ػػػػاحقداييػػػػخاقبقخ ػػػػرعلقن  بيبايػػػػخق
رنباطخاقبقرانب قر اااخقمميؼأأأ ي قاا ػ قعاػنداد،ققاػذنقعيشػر القرػفق
ررػػػػبعؿقعيػػػػددـقعينػػػػفقنخييػػػػ اقعيدبيػػػػخقيررػػػػبعدقعيةذع يػػػػخقعذاااػػػػيخقدقعيتريػػػػ اق

 أققعياريداقعيزيلاقعيا رو
 

 ي بؿقد دقعيرترافقعير نبؿقر جقرمظـقر رعلقعيشر القعيي اديخقاػفقعير ػاطؽق
عييػػ اديخقعي  ػػر قاػػفقعيازع ػػرقنتبيػػلق يػػ قرخػػازفقيراػػرمقعيراػػنبرد،أقرنقرفق
عي شاطقعير يرفقدرػ قاػذنقعيشػر القاػبقعي شػاطقعيناػارناقبنتديػدعقعلاػنيرعدأق

اريػخقرلػؿقعلاػنيرعداقغاي اقراقي بفقعيطا مقعيي ادفقراردقبعا ػخقذ شػطخقنا
اػػبعققيرمػػاددخقعذر ػػاحقربقيرتيػػبؿقدرػػ قناػػ ي لق   يػػخق ايمررػػخقعييػػم خاق
ربقرػػػػػفقعاػػػػػؿقعيتدػػػػػاظقدرػػػػػ قعينػػػػػبزعفقعيرػػػػػايفقيرر ااػػػػػخاقرػػػػػفقخػػػػػ ؿقربعز ػػػػػخق

 رياريؼقعر ناأق ار احقعيناار،أق
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 فقرمظـقعي طادالقعينفقن شطقاي ػاقاػذنقعيشػر القاػفقمطادػالقنتنػاأق يػ ق 

ر لرقر  اقر اارانيخقربقن ااايخأقيرتيػبؿقدرػ قيػد القاػفقمدرعلقندابميخق
رااؿقعي   قعذشةاؿقعيمربريخاقيتناأقيات قعير ااػخق يػ ق اػ قشػ  خقرػفق
عيم مػػػػالقعينػػػػفقناػػػػر قيرردػػػػجق ػػػػايرربرق اػػػػ بيخأقبق دػػػػسقعيشػػػػفققي ػػػػاؿقدػػػػفق

 عيناار،أقدر ق ؿقا مبدقلت اق ي قاذنقعي  طخأق
 خقعي  ػر قاػفقاػفقعذيػؿقخبييػخقرخيرعاق  تظقر ـقدظـقعيشر القعيخايػ

أق رػاقرفق1يشر القبط يػخقدربريػخقاػا  خاقتنػ قبق فقنةيػرق شػاط اق مػدقذيػؾ

                                                           
1
فيْالدا ٍج مس سٔ أغٝضة ٍْٗٞد د٘ه س٘هدةصدض صىلغمج  صىؼٍَ٘ٞد. ٗ  ُ صىٖٞ د صىَؼْٞد ىٌ تْوٜ صىش وغ، ٗ ىوٌ  

تسجلغ صىجغٝضة قٌجئٞج، نٗ ػيٚ نقو ىٌ تغص ػِ صىَقجه، فًّْج ؿْؼٞض ّلغٓ مجٍال  َٕٞسٔ فٜ ٗهي ٍغٝقد ٗهوود 

 .  06/08/2013صىَىؿـج  صىؼٍَ٘ٞد.) صىَوضع: صىلغٗق صىٍٜٞ٘/ ػضص 

 

 ةٗٝحٞٚ  وٗه إ بوط اىعَيٞ  خله ترة ٔ ىَجيس ٍةوَٕوت اىدٗى 

 تَوس "ةٕدٙ" ةّجع اىارموت اىَب٘صو  ىألصدطوء ٍجوّو

 ةٍلك اىَؤ ة  اى٘طْٞ  ىيَ٘اا اىد َ  تبو  ٍِ طرم اىَوىل اىجدٝد 

ميووي لٖووج ٗػٝووغ صىَـووجَٕج  ٗتغقٞوود ىَجيووؾ ٍـووجَٕج  صىضٗىوود، نُ ػَيٞوود صىش٘هووود صىسووٜ  14/125/04/01/12ملوووس صىالئذوود عقووٌ 

، صىَسؼيوق 2001نٗ   20صىوجصع فٜ  01/  04صالؿساَجع صىـجلق، ػ ض صىذَٞض تَجع، ىٌ تسٌ ٗفق صىلوجفٞد صىَْو٘م ػيٖٞج فٜ صىَغؿً٘ 

 .لسْظٌٞ ٗتـٞٞغ ٗس٘هود صىلغمج  صىؼٍَ٘ٞد صالقسوجصٝد

ْجػد ٗصىْقوو ٗصىَجىٞود ٗٗػصعة صىَـووجَٕد، ٍْذوس كوغمج  ػٍَ٘ٞوود ٗتلوٞغ صى٘ثٞقود صىسوٜ تذوو٘ػ وصىلوغٗقو ّـوشد ٍْٖووج، نُ ٗػصعص  صىوو

ًشَد ٍسشوود فٜ هْجػج  يؿسغصتٞجٞد ٗتس٘فغ ػيٚ نه٘ه فٜ دجىد أٞضة أضص، تٌ ٍْذٖج ٍججّج ى ؼي ص هضقجء صىَقوغلِٞ أوضص ٍوِ 

تغلغ ٕ٘ ص سغ ػيوٚ قطوجع صىوْوَ ٍذَٞ صى٘ػٝغ تَجع، صىَذـ٘  ػيٚ ٍذَٞ صىغئٞؾ ػ ض صىؼؼٝؼ ل٘تويٞقد، يىٚ أجّب كنٞب سيٞو، صىظٛ 

  .ىؼلغٝد مجٍيد

ىَجيؾ ٍـجَٕج  صىضٗىد، ٗأو٘ص ٍؼجٍيود توٌوٞيٞد ىَـوساَغِٝ ٍقوغلِٞ ٍوِ ٍذوَٞ ٗػٝوغ صىَـوجَٕد  14/125/04/01/12ٗتىمض صىالئذد 

ٍود صىسوٜ نلوضصٕج ٗتغقٞد صالؿساَجع ص ؿ ق، صؿسوجصٗص ٍِ صىش٘هود لجىسغصًٜ  دـِ صىلغمج  صىؼٍَ٘ٞود، ػيوٚ صىوغ ٌ ٍوِ لؼوي صىَقجٗ

صى٘ػٝغ ص ٗه صىـجلق ندَض نٗٝذٞٚ، لشو٘م تنوو صىشؼْٝد صىؼٍَ٘ٞد لَـخ أَٞغ صىضُٝ٘ صىـجلقد ىيَىؿـد صىٍْ٘ٞد ىيَ٘صص صىضؿوَد تجوجٓ 

ٍيٞوجع ؿوْسٌٞ لْـو د  120صىغٞغ، ٗدو أَٞغ ّؼصػج  صىلغمد ٍغ صىغٞغ ٗتـيَٖٞج ىيَجىل صىجضٝض صىظٛ صؿسْوجص نٌٝج ٍِ قغى ٍٞـوغ لقَٞود 

و صىشؼْٝود صىؼٍَ٘ٞود ىجَٞوغ تقي وج  صىووغف صىََنْود سواله ٍوضة  7ؿْد، ٍٖٗيد ؿَجح ىَضة  15% ىَضة  1فجئضة ال تسؼضٙ  َأ ؿْ٘ص  ٍغ تذ

   .صىقغى صىسٜ دويس ػيٞٔ فٜ ص هو صىلغمد ق و صىش٘هود

ٍْٖوج ٍـوخ دقو٘ق صىنوغصء صى٘صأوب ٗصؿسوجص صىَجىل صىجضٝض نٌٝج ٍِ تـٖٞال   ٞغ ٍـ ٘قد فٜ تجعٝز ػَيٞج  صىش٘هوود فوٜ صىجؼصئوغ، ٗ

صفؼٖج ىَىؿـد ٍْٞجء صىجؼصئغ صىؼجهَد ٕٗٗغصُ صىسجلؼسِٞ ىاٍالك صى ذغٝد، ٗصىسٜ ال َٝنِ ػيٚ صإلٍوالق صىسْوجػه ػْٖوج ىنّٖ٘وج ٍذنٍ٘ود 

قَٞوود لقووجُّ٘ سووجم، فٌووال ػووِ يىغووجء صىو٘صئووض صى ْنٞوود ػيووٚ صىقووغٗى صىـووجلقد صىسووٜ دووويس ػيٖٞووج صىلووغمد ق ووو س٘هوووسٖج، ٗصؿووسغصصص 

 . صىٌغٝ د ػيٚ صىقَٞد صىٌَجفد، ٗػضً صالىسؼصً لَشطَ صالؿساَجع ٗصالدسوج  لجىؼَجه ٗػضً تغٞٞغ صىْلجٍ ٕٜٗ صى ْ٘ص صىسٜ ىٌ تذسغً
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ريتا  اقييابعقدع راقاـقعير ؾقعيدمرييفقي ػاأقغاي ػاقرػاقيػنـقاػن قاػاؿقناػارنق
ير ااخقخايػخق ااػـقرمػار قراػاؿق ااػذيفقاػفقعياػرطخقيرن ػر قرػفقعيرتااػ خق

 أقق1بقعيراا رخ
ق

ررػػػاـقاػػػذعقعيبمػػػماقياػػػدقعي طػػػاعقعيخػػػاصقعيػػػبط فق داػػػجقررػػػاـقرشػػػ  لقبدبع ػػػؽق
رخنردػػخاقنربيريػػخاقن اااػػيخاق يربمرعطيػػخاقبايااػػيخأقي ػػفقن  ػػ قعيمبع ػػؽقعيايااػػيخقاػػفق
عذاػػػػـقدرػػػػ قعرطػػػػ ؽاقبعياػػػػ  قاػػػػبقط يمػػػػخقعذ شػػػػطخقعينػػػػفقيشػػػػنةؿقاي ػػػػااقباػػػػذبرنق

ذخيػػر،أقرػػاقرػػفقمػػرافقيػػد قعلانراديػػخاقبد منػػجق اياػػرطخقعيايااػػيخقبط يمػػخقاػػذنقع
عيشػػػر القعيخايػػػخق ااػػػنررعرق شػػػاط اقرػػػفقاػػػ خق يػػػ قرخػػػر اقبق ررػػػاقمػػػر قعاػػػنت اؽق
ع نخا فقرااقي ؼقعياريمقدر قرديا جقآر قرفقلقيطايجقايؼقعيتااأق ذعقراقرخطػاق

قعين ديرقافقعخنيارقعيربممقعييتي أق

                                                                                                                                                                     
ٗتؼس غ ؿيـيد صإلأغصءص  صىسٜ ٗصفقس ػيٖٞج صىذنٍ٘د ىوجىخ ىلغمد )م٘. أٜ . ؿٜ( ؿجلقد سطٞغة فٜ ٍـوجع ػَيٞود صىش٘هوود،  ّٖوج 

سذ٘صط فٜ  غٗف  جٌٍد أضص، ٗتذس أوْخ صىظوالً ػيوٚ ٗدوضص  صىلوغمد صىٍْ٘ٞود ىيَو٘صص صىضؿوَد فوٜ صىؼجهوَد، ٗصىسوٜ لَاجلد ػَيٞد صؿ

 .ٕنسجعص صصسو صىَْٞجء، لجإلًجفد يىٚ ٗدضة صىـجّٞد لٕ٘غصُ، ٗٗدضة ؿٞڤ ل٘الٝد ٍؼـنغ 15تسغلغ ػيٚ ٍج ْٝجٕؼ 

ٍيٞوجع ؿوْسٌٞ، ق وو كوغٗػٔ ٍْوظ نفغٝوو  1500ٍِ طٕب ىيَجىل صىجضٝوض ٗتججٗػ  قَٞد صىضُٝ٘ صىسٜ تٌ ٍـذٖج ق و ٍْخ صىلغمد ػيٚ ٍ ق 

فٜ لٞغ صىسجٖٞؼص  ٗصىؼسجص صىشجم لوْجػد صىؼٝ٘  ٗصىـَِ ٗصىَجع جعِٝ ٗهجلُ٘ صىَاللوؾ ٍوِ ػالٍود وى٘مو٘كو، فٌوال ػوِ  2007

 .لٞغ صىؼالٍد ىلشن لَْطقد صىـَجع ٝقً٘ دجىٞج لًّسجج صىوجلُ٘ لطغٝقد  ٞغ قجّّ٘ٞد

صؿسوجصة صىَجىل صىجضٝض ٍِ ٍـخ أَٞغ صىضُٝ٘ صىـجلقد ىيَىؿـود، صؿوسوجص ٗللونو ٍ جكوغة ٍوِ صؿوسغصصص صىلوغمد ىقَٞود صىٌوغٝ د ٗيىٚ أجّب 

 .ػيٚ صىقَٞد صىٌَجفد صىسٜ مجّس تضفؼٖج صىلغمد ساله ٍغصدو ػَيٞجتٖج

ٗؿوٞڤ ل٘الٝود ٍؼـونغ، توٌ ت٘قٞوي  لَْٞجء صىؼجهَد، ٗٗدوضص  ٕٗوغصُ 5ٗ 3ٗ 1ٗ2ٗلَجغص صالؿسذ٘صط تذس أْخ صىظالً ػيٚ صى٘دضص  

% ٍووِ صإلّسووجج صىـووجلق ىيَىؿـوود، ٗلؼووض ٍ جكووغة لٞووغ صإلّسووجج  20صىسووٜ ال ٝسؼووضٙ يّسجأٖووج  6أَٞوغ سطووٍ٘ صإلّسووجج لجؿووساَجع صى٘دووضة عقووٌ 

ؼد صىْطوجق صىـجلق ٗصىَ٘صص ص ٗىٞد ٗصىسجٖٞؼص ، ٕٜٗ ٍوِ ٍجعموج  ػجىَٞود عصقٞود ٗفوٜ دجىود أٞوضة أوضص، لجكوغ صىَجىول صىجضٝوض ػَيٞود ٗصؿو

% فقوَ لؼوض  15فقَ فٜ  وغف قٞجؿوٜ، ّٗؼىوس دوود صىلوغمد فوٜ صىـو٘ق يىوٚ  600يىٚ  1550ىسـغٝخ صىؼَجه، دٞث ّؼه ػضصٌٕ ٍِ 

تذ٘ه هجد ٖج ٍِ ّلجٍ صإلّسجج يىٚ ّلجٍ تؼ  د صىؼٝ٘  صىسٜ ٝقً٘ لجؿسٞغصصٕج أجٕؼة ٍِ صىشجعج، ػ غ كغمد تجلؼؤ ىؤ ٍقغٕوج ؿ٘ٝـوغص 

ٗتلسغٛ ٕظٓ صىلغمد صىؼٝ٘  ٍِ ٍْسجِٞ ػجىَِٞ م جع، ىٞسٌ يػجصة تووضٝغٕج ٍوِ ّووؾ صىلوغمد ّذو٘ صىجؼصئوغ ، 2007تهؿـس فٜ نفغٝو 

 .ػيٚ دجىسٖج ٍغ صالؿسوجصة ٍِ صىوجعق للنو ٍ جكغ

 
1
  Cf, Omar Benderra, OP, Cit, 
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عيػػذيفقلقق ليػرعقرػاقياػالقعياػرطخق يػ قعشػػ ارقاػيؼقعيتاػاأقدرػ قراػاؿقعذدرػاؿ
ي دبفقافقيد اقرن قمر قربددقعداد،ق  ناأقعي ظاـاقاز ياقربق ريػااقرتريػاقبقبط يػاأق
ي ػػػػدقشػػػػاادقعياريػػػػمق يػػػػؼقنػػػػـقند يػػػػؾقػػػػػػػقب اػػػػردخقداي ػػػػخقػػػػػػػققعي ليػػػػرقرػػػػفقعيرارمػػػػالق

أقممػػػػيخقعيخريدػػػػخققبممػػػػيخقشػػػػر خقنب يػػػػؾقونط يػػػػؽقعي ػػػػا بفدعرمنيػػػػاديخق ػػػػايرابقق يػػػػ ق
Tonicعيػػػػػرعرقعي ظػػػػػاـقدرػػػػػ قعاػػػػػنمراؿقعي ػػػػػا بفقمػػػػػدقر رػػػػػاقنرلػػػػػؿق رػػػػػبذايفقدرػػػػػ قق

رمارمػػيجأقي ػػدقعاػػنخرصقعي طػػاعقعيخػػاصقعي ليػػرقرػػفقعيػػدربسقرػػفقرراراػػالقعيدبيػػخق
قغريـقخيا صقا لققعير ابييفقايراقيرف:ققق1بي ذعاقي رزقعلمنيادنق برعيديف

 لقيػػزعؿقعي ليػػرقرػػفقعير ػػابييفقعيازع ػػرييفقي ػػدبفقخباػػاق  يػػرعقرفقي ب ػػبعق
مربريػػػػخقبي ػػػػذعقي تػػػػظق  ػػػػدع  ـقيرػػػػبلعققعيرطرػػػػؽقرػػػػفقخػػػػ ؿقاػػػػدااقيراػػػػرطالقعي

 عظ ارقعيددـقافقعل نخا القعيرخنردخاقبعيبمبؼقمدقعيتر القعلتنااايخقأق
 ا ـقعي ليرقرفقعيذيفقيريػدبفقعلاػن  ييخقبعيرػربرقق اػردخقرفقاػرب  ـق

اػػػذعقمػػػدقتػػػرر ـقرػػػفقعي ليػػػرقرػػػفقباػػػا ؿقعيػػػددـقبد ايػػػرق''قعااػػػاحقعيطريػػػؽق''ق
 عينفق ا بعقييانديدبعقر  اقيبقع خرطبعقدعخؿقش  القز ب يخأقررار ـاقبق

 اػػ خقدرػػ ق مػػرعرقعيداػػنبرقتػػؽقعير ػػادر،قق00تنػػ ق مػػدقرػػربرقر لػػرقرػػفق
 لقرفقعير ػػػابييفقعيازع ػػػرييفاقدػػػفقخػػػبؼقربقدػػػفقدػػػاد،اقلقيزعيػػػبفققعيخايػػػخا

ق ي تلػػػبفقدػػػفقترايػػػخقرػػػفقطػػػرؼقراػػػ بييفقرنرػػػبمميفق شػػػ ؿقايػػػدقدعخػػػؿقاػػػـر
 عيارطخأق
 قاػفقعيازع ػرقاػـققعي ريؿقر  ـاق اانل اق اػافقرغرػ قراػاؿقعذدرػاؿقعييػـب

ردمػػػاققاػػػفقشػػػ  القز ب يػػػخقرػػػفقراػػػؿقعينرنػػػمقق ايرزعيػػػاقبعلرنيػػػازعلقبمػػػرافق
 عيترايخقرفقطرؼقرااؿق ااذيفقافقعيارطخأق

                                                           
1
 Ibid., p 64.  
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 قعير ابيبفقعيخبعصقمبعددقعياػيرقعيتاػفقغيػرقعير نب ػخقاػفق  رراقعتنـر
 ا ػػلقا ايػػؾقاػػرصقر  ػػرقي شػػاط ـقعي ػػا بفقبعيرمرباػػخقمػػر ياقاتاػػ اق ررػػاق

ي ػػفقي رػػبقبياػػنرراقب ررػػاق ػػافقاػػيؼقعي ػػا بفقرتيرػػاق  ػػـاق ررػػاقنرػػلقترايػػخق
تيػػنجقرػػفقعياػػبؽاق ررػػاقباػػدقناػػ ي لقارر يػػخاقبناػػاارلقرمػػجقعي  ػػبؾقاػػفق

 ر تجقعي ربضاقب رراقمرلقزيار،قرياي قعيمرع  قذ شطنجأق
 فقتديػػػد''قير ػػػفقرفقيتػػػديقا ايػػػؾق''ناػػػار قردػػػرط''قربق''مػػػر ق يػػػدقرػػػ

يرر ابييفقعيخبعصق تا قعيظربؼقعياياايخقعياا د،اقاقباػذعق ندميػؿقعذدبعلق
عي رميػػػخقبعيرما ػػػخقبناػػػريط اقدرػػػي ـاقبييػػػ  ق ػػػذيؾقر ػػػابؿقذبقاػػػرمخقبر ا ػػػخاق

 ر ترااقافقرربمخقعيمدعيخأق
ي ػخق   ذنقعيطري خقعانطاعقعي ظاـقعياياافقعيتا ـقرفققينا ػ قعآللػارقعيايااػيخقِير   ر 

اد:قر ػػػمقظ ػػػبرقر ػػػابييفقعمنيػػػادييفقراػػػن ريفاقياػػػنطيمبفقنػػػبايرقرػػػاقيتنااػػػجقعرمنيػػػ
عيرانرمقرفقتاايالقبارمقعان   يخاقبعرنياصقعي طايخأقياػ قرفق ػذ رقا ػاق ػافق
 تد قعذدبعلقعذااايخقعينفقرعم ق  اقعي ظاـقعيرانرمقبيت ػـقم مػنجق  ػاقدريػجقاػفق

علاػػػن   يخقعذاااػػػيخقبررعم ػػػخق ت ػػػاـقعي  مػػػخقدرػػػ قعياػػػبؽقعيبط يػػػخقيراػػػرمقبعيرػػػبعدق
اق تنرػػلقعردعر،قعيمربريػػخقق0229ر ػػذقاػػ خققاػػبؽقعينبظيػػؼقبعيمرػػؿأ  يػػ قغايػػخقعييػػـب

ق90عيررن ػخقعلبيػ قرػػفقتيػيقعينبظيػػؼاقبق رةػلق اػ خقراػػاارن اقاػفقذيػػؾقر لػرقرػػفق
رفقرارؿقعيبظا ؼقعينفقنـقخر  ااقتن قبق فق افقرمظر ػاقد ػار،قدػفقد ػبدقرػاقق%

ق رخقيرناديدقافقتايػخقرػاقيػـقنمػطر قراػمارقعيػ دطقعيرػبار،قيررػدعخيؿأم ؿقعينشةيرفقما
قيشػػمرق ا ػػجقنتػػلقرترػػخقدبينػػجاقعينػػفقن يػػمقعيػػ دطقبنشػػنرنقيػػجق عيرانرػػمقعيازع ػػرنقعييػػـب
رفقعيابؽقعيمايريخقراقيتنااجقرفقارمقي  ا جاق ؿقير قاي ػاقعير دػذقعيبتيػدقير اػا،قرػفق

رقرطرػػػػػ فقعياا ػػػػ أقبي ػػػػذعقياػػػػػ قعي طايػػػػخق رػػػػاقرفقعي طػػػػاعقعيخػػػػػاصقعاػػػػنة يفقبغيػػػػ
علاػػػنررعرقاػػػفق  ػػػدعققعيػػػبلقاقم ػػػرعقربقم ػػػبلاقبعي تػػػيقدػػػفقر ااػػػذق يػػػ قرنااػػػالقيػػػ اعق
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عي طاعقعيي ادفققعي رعرقبريتا قعي دبذقيرنرنمق اررنيازعلققبعلانداد،قرفقعيخيرعلأ
اقبقمػػػدق ػػػافق0292اػػػ خقق%0نرعاػػػمقاػػػفقعيراػػػاارخقاػػػفقعي ػػػانرأقعيػػػدعخرفقعيخػػػاـق يػػػ ق

ع  طمػػلقعيرع طػػخقعلانراديػػخاققأق91921اػػ خقق%ق09اقبقتػػبعيفق9112اػػ خقق99%
ب ػػدعقعذرػػرق رػػاقيػػبقرفقعاػػنداد،قاػػردقرػػاقرػػفقراػػ فقربقبظيدػػخقاػػفقعردعر،ق رلا ػػخقتػػؽق

عيرع طخقعلانراديػخقرا يػاققارمجقرفقعآلخريفقدفقطريؽق دبذنقبر نااجقبرماراجأقنن طم
بيػػزدعدقعلرن ػػاطق ايدبيػػخقعيرعديػػخقػػػػػقبعياػػخيخقدرػػ قرػػفقيمػػرؼقطػػرؽقعيبيػػبؿق يي ػػاقػػػػػق
شػػديدعقبمبيػػاأقاػػفقعيبمػػلقعيػػذنقي تػػيقايػػجقعيدػػردقعي اػػيطقدػػفقر دػػذق يػػ قتػػز اقارميػػخق
راػػا د،اقشػػ  خق دػػبذقأأأنتػػبؿقعانرػػاـقراػػاؿقعذدرػػاؿق يػػ قعي تػػيقدػػفقر دػػذق يػػ قمرػػ ق

تن ؿقررع زقي مقعي رعرقربقعين ػر قر  ػاقدرػ قعذمػؿأقي ػدقنارػ قاػذعق شػ ؿقعيدبيخقل
واقعينفقعاػنطاعقاي ػاقريػتا قعيرػاؿق0290بعم قافقعل نخا القعينشريميخقعذخير،د

شػػػرعققعيررعنػػػػ قعذبيػػػػ قاػػػػفقمػػػبع ـقعذتػػػػزع قعينػػػػفقيشػػػػنـقر  ػػػاقاػػػػير  قي ػػػػاقر ادػػػػدقاػػػػفق
بفقمري اقرػفقشػ  القعي دػبذاقبررع ػزقعي ريرافأقعيظدرق ر مدقافقعي ريرافاقيم فقرفقن 

نبزيػػػمقعيريػػػماقبي ػػػذعاقبد ػػػرقاررػػػخقرػػػفقعآلييػػػالقعيز ب يػػػخاقينتػػػبؿقعي ا ػػػ قعيدػػػا زقدػػػفق
ر ط نجق ي قبايطقز ب فقامرفق يفقربيياققعي مرخقعيذيفقايةدمبفقدريجاقب يفقعياػ افق

شػ ؿق ق2عيرانمديفقيناييدنقر ا ؿقعيبدبدقعيدرديخقبعياراديخأقي دقبم قرتردقتشرابن
دميػػػؽق يػػػؼقنتػػػبؿقعي ا ػػػ قعيازع ػػػرنق يػػػ قباػػػيطق ػػػيفقدبيػػػخق اا ػػػخقبر  ب ػػػخقاػػػفقعآلفق
 داجأق   ادقعيدبيػخوقردع،قي  ػ قعيرػاؿقبعيخيػرعلقعيمارػخقرػفقخػ ؿقعتن ػارقر ااػان ااق
بافقعآلفق داجقربمبداقير   قرفقطرؼق ؿقرفقعانطاعق يػ قذيػؾقاػ ي أقعي ا ػ اق

                                                           
1
 Benyaqoub, OP.Cit,  

Voire aussi, Abderrahmane Mebtoul, Bilan des politiques économiques de 1963 à 

2010, In, Taib Hafsi, le développement économique de l'Algérie, Ed Casbah, 2011.  

 
2
. ّقووض،  ػووضص 2002 -7991اىتَثٞةةو اىةٞو ةةٜ اةةٜ اىجسائةةر: بةةِٞ علطةةوت اىسبّ٘ٞةة  ٗاىْٖةة  دلووَجٗٛ ٍذَووض:  

 . 87 -11، م م  2004، 19/20
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رػػػػافاقيػػػػ دنقدبرقعيباػػػػاطخق ػػػػيفقعي ظػػػػاـقاقعيػػػػذنقلقيػػػػ دقرنقدبرقايااػػػػفقدعخػػػػؿقعي ري
عيشػػ  القعيز ب يػػخقبعيرانرمػػالقعيرتريػػخاقبيمػػرفق ػػذيؾقنػػدا القيرخيػػرعلقرػػفقعذدرػػ ق
 ي قعذادؿاقبناريػمقيرػبلقعلقعير ملػر،قا ػاقبا ػاؾقرػفقعذاػدؿق يػ قعذدرػ أق  ػجقردع،ق

دفقامايػػخقاػػفقررعم ػػخقعيبمػػماقبعاػػ القعيارادػػالقعياػػ ا يخقعي امرػػخق اي ػػذ قعلانرػػا
قداد،اقبعيبااطخقعيز ب يخقافق مضقعذتيافأق

رػػفقدبفقرفقننرعاػػمقعيدبيػػخقدػػفقعيرظػػاارقعيشػػ ريخقيردير رعطيػػخقبعينمدديػػخاقدرػػدلق
 يػػ قعغػػرعؽقعيت ػػؿقعلانرػػادفقبعيايااػػفق ػػاآللؼقرػػفقعيارميػػالقعينػػفقناػػنخدر اقاػػفق
 ػػؿقرػػر،قنتنػػاأقايػػجق يػػ قخرػػؽقاػػبقرػػفقعرارػػاعقعيردنمػػؿقتػػبؿق رعرا ػػاقبدربمػػ ااق

اػػػػذعقط مػػػػاقر ا ػػػػؿقناػػػػ ي لقذيػػػػتا  اقاػػػػفقعيبيػػػػبؿق يػػػػ قريػػػػادرقعذرزعؽأقاػػػػفقبق
اػػػ خقرػػػفقغرػػػؽقعياػػػاتخقعيايااػػػيخقررػػػاـقعدنرػػػادقرتػػػزع قق90عير ا ػػػؿاقب مػػػدقر لػػػرقرػػػفق

اديػػد،اقردلقعذتػػدعيقعينػػفقدران ػػاقدبؿقعياػػبعردقيي يػػااقنػػب سأأوق يػػ ق غػػرعؽقعياػػرطخق
 اقتنػػػ قر ػػػرعلقلا نػػػخاقي ػػػبدقيراػػػاتخقعيتز يػػػخق مشػػػرعلقعذتػػػزع قعينػػػفقلقيرنرػػػؾق ممػػػ

عي ليػػػرقر  ػػػاقرشػػػخاصق ااػػػذيفقر ػػػر يفقرػػػفقدبع ػػػرقيػػػ مقعي ػػػرعراقياػػػنخدربفقرتػػػزع  ـق
قأق ادبعلقيربااطخقعيز ب يخقافقرخنرؼقعيمربضقعر نخا يخقعينفقنطرت اقعيارطخ

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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ق

 خالصة: 

قيظ رقناري قعيرراراالقعلمنياديخقيردبيخقعيبط يخقر ذقعلان  ؿق ي قيبر ػاقاػذع
راػػارعقغيػػرقط يميػػاقينشػػ ؿقعيػػررسقعيرػػاؿقعيخػػاصقرػػفقا ػػخاقبقينػػرع ـقعيلػػرب،قرػػفقا ػػخق
رخػػػر أق اي اػػػ خقي ػػػذعقعذخيػػػراقلتظ ػػػاق ػػػافقباػػػر،قعيريػػػبعقعيرنانيػػػخقرػػػفقعي نػػػربؿقبعيةػػػازق

اػػػػ خق اررػػػػخأقعيدبيػػػػخقق02يػػػػ ةلقعيرراراػػػػالقعلمنيػػػػاديخقبقعيايااػػػػيخقدرػػػػ قرػػػػدعرق
اقعمنيػػادياقرلررػػاقيػػددفقذيػػؾقعيخطػػا قعيبط يػػخقظ ػػرلق رػػاقيػػبقر  ػػاقيػػـقنرنرػػؾقرشػػربد

عيرارفاقابعققر افقذيؾقخ ؿقعيررترخقعلشنرع يخقربق مدقعل دنػاحقعلمنيػادنأق ػافق
ا ايؾقرشربداقاياايااقافقعي دعيػخق ػافقلبريػااقعاػنمرؿقايػجقعلمنيػادق ػادع،قينت ي ػجأق

عيلػػبرنقعفقعيرراراػػالقعلمنيػػاديخقيردبيػػخقاػػفقعاػػرعزقط يمػػفقيط يمػػخقعي ظػػاـقعيشػػربيفق
عيػػػػػػذنقراػػػػػػرزنقنػػػػػػاري قنشػػػػػػ ؿقعيدبيػػػػػػخقعيبط يػػػػػػخقبعيط  ػػػػػػالقعلانراديػػػػػػخقاػػػػػػفقعيازع ػػػػػػرأق
عاػػػػػنرعنيايالقعيتدػػػػػاظقدرػػػػػ قعياػػػػػرطخقعيايااػػػػػيخاق رػػػػػاقنػػػػػدرنقرػػػػػفقعرنيػػػػػازعلقبقلػػػػػربعلق
بر ااػػ قبراػػػاريؿقيػػ ةلق ػػػؿقعيرشػػربعقعينتػػػديلفقعيػػذنقرطرػػػؽقر ػػذقعلاػػػن  ؿأقيػػػـق

اقربقعفقنشػػػػ لجق اير يػػػػ قي ػػػػفقعتػػػػدقرػػػػفقعيراػػػػ بييفقينيػػػػبرق داػػػػجقخػػػػارأقعياػػػػرطخ
عياياافاقبعخماعقعي رعرعلقبعيرراراالقي ذعقعير طؽقابقا  قعيدشؿاقبا  قعداد،ق

قع ناأقعينخرؼقبقعين ميخقيرابؽقعيمايريخقربلقبيررتربمالقلا ياأق

 ذعق ػػػػػافقراػػػػػارقنػػػػػرع ـقعيلػػػػػرب،قخػػػػػ ؿقاػػػػػ بعلقعلشػػػػػنرع يخقاػػػػػيرفقدريػػػػػجقعير طػػػػػؽق
يمنرػدقدرػ قعن ػافقر ػرعلقايااػيخاقبعرػن ؾققعياياافاقبقي ػمقاػفقعيت ػؿقعيايااػفاقب

راػػػاريؿقايااػػػيخقبعانراديػػػخاقاػػػافقعذرػػػرقيػػػـقي ػػػفقرخنردػػػاق مػػػدقرػػػاقاػػػرفق ال دنػػػاحأق
عيرانرػػمقعيرػػد فقعيػػذنق ػػافقعياريػػمقي نظػػرقبيػػبيجق مػػدقعل دنػػاحقاػػردافقرػػاقن ػػيفقر ػػجق

فق''ق ميػػػدقعير ػػػاؿقذفقراػػػارقنػػػرع ـقعيلػػػبر،قيػػػـقينةيػػػرقميػػػدقر ررػػػخأق ررػػػاقرػػػاقاػػػفقعذرػػػرقر
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اػػػػارمفقعيلػػػػربعلق''قرترػػػػبعقرػػػػفقعيت ػػػػؿقعيايااػػػػفق يػػػػ قت ػػػػؿقعمنيػػػػادنقااػػػػيفق ااػػػػـق
ق يػػػدخق عل دنػػػاحقبعمنيػػػادقعياػػػبؽأقرػػػاقرػػػد قيػػػتخقبيػػػؼقعلمنيػػػادقعيازع ػػػرنقعييػػػـب
عمنيػػػادقعياػػػبؽ؟قبقرػػػاقاػػػفقعييػػػدخقعير  رػػػخقعينػػػفقير ػػػفقرفقنم ػػػرقايػػػدعقدػػػفقطري ػػػخق

؟قر رػػػاقعخنرد ػػػاقاػػػفقناػػػريخقعشػػػنةايجقبنيػػػؼق دمػػػخقر رػػػاطقنػػػرع ـقعيلػػػبر،قبقررسقعيرػػػاؿ
اقرراػػراييااقعشػػنرع يااق يػػبقيي رعييػػااقرر زيػػااقعمنيػػادقاػػبؽأأأ لق عمنيػػادقعيازع ػػرقعييػػـب
ر  ػػاقلق خنرػػؼقاػػفقعينا يػػدقدرػػ قر ػػجقلقيػػزعؿقريميػػااقبقعلتيػػا يالقعيراػػريخقبقغيػػرق

رػػفقيػػادرعلقعيازع ػػراقبقق%19عيراػػريخقلقنػػزعؿقن  ػػدقدرػػ قذيػػؾأقنرلػػؿقعيرتربمػػالق
رػػػػػفقعي ػػػػػان قعيػػػػػدعخرفقعيخػػػػػاـاقبقعردعر،قق%0عي طػػػػػاعقعييػػػػػ ادفق ػػػػػػقرمػػػػػؿقرػػػػفقياػػػػااـق

رػػفققق %92رػفقرارػبعقعييػدقعيماررػػخاقبر لػرقرػفقق%ق90عيمربريػخقنشػةؿقر لػرقرػفق
عير ااالقعيخايخقن شطقافقعي طاعقعيناارنقبقعيخدرانفأقافقظؿقاذنقعيرمطيػالاق

داػجاقبقاػفقنػبايرقرػػاقرػاافقتظػبظقعاػن  ييخقعيرانرػمقدػػفقعيدبيػخقاػفق دػاد،ق  نػػاأق 
يتنػػػاأق ييػػػجقرػػػفقاػػػرمقبقخػػػدرال؟ق يػػػؼقير ػػػفقيرارميػػػالقبقعلتػػػزع قبقعي  ا ػػػالقرفق

قن بفقران رخ؟قبمادر،قدر قربعز خقعيارطخقعياياايخ؟ق

ا ػػػطقرانرػػػمقراػػػن ؿقعمنيػػػادياقير  ػػػجقرفقياػػػن ؿقايااػػػيااقبرانرػػػمقيمنرػػػدقدرػػػ ق
تػػػدقذعنػػػجقيػػػدامقعياػػػرطخقعيريػػػمقلقير ػػػفقيػػػجقرفقيت ػػػؽقاػػػذنقعلاػػػن  ييخقذفقعيريػػػمقاػػػفق

عيايااػػيخق يػػ قعليندػػاؼقدرػػ ق ػػؿقعليػػ تالقبقعارعغ ػػاقرػػفقراا ان ػػاقبقاباراػػاق لق
قافقتدبدقراقلقي ددقرياي قعيش  القعي ااذ،أق

رراراػػالقعياػػرطخقعيايااػػيخقخػػ ؿقاػػ بعلقعذتاديػػخقبعلشػػنرع يخقاػػفقعينػػفقردلق
أق1علانرادفقبقعيايااف ي قخرؽقش  القبعامخقرفقعيز ا فقافقعيت ؿقعلمنيادنقبق

نبزيمقعيريػماق رخنرػؼقعذشػ اؿق ػافقدع رػاقيخمػمقير طػؽقعيػبلققربقذاػدعؼقيػ ادخق
                                                           

1
 Cf, Liabes Djillali, entrepreneurs, privatisation et libéralisation: mouvement démocratique en 

Algérie. In: Djillali Liabes: la quête de la rigueur, collectif sur la direction de Mohamed Benguerna( 
Hommage à Liabes); Casbah Edition, Alger 2006. Pp 135-184 
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ز ػػا فقبقرنتػػايديفقرػػمقعياػػرطخقعيايااػػيخاقبيػػبق بعا ػػالقبقناػػريالقديػػريخقتديلػػخ:ق
رتػػػػػػزع اقارميػػػػػػالاق  ا ػػػػػػالاقراػػػػػػاؿقردرػػػػػػاؿأقرػػػػػػفقعيم ػػػػػػيقرفق  نظػػػػػػرقرػػػػػػفقعي ظػػػػػػاـق

ق ايػػػػػػ ت القدري ػػػػػػخقاذريػػػػػػخقن  ػػػػػػفقاير ػػػػػػخقعيايااػػػػػػفقدرػػػػػػ قعي انررب يػػػػػػايفقرفقي ػػػػػػـب
علمنيػػادنأق ػػؿقرػػاقاػػيتديقاػػبققدػػبد،قراػػاؿقعيايااػػخقعيػػذيفقاارباػػاق تػػبقعيت ػػؿق
علمنيػػادنق يػػ قعيايااػػخقراػػددعقينتيػػيفقر داػػ ـقاػػفقظػػؿقعي ظػػاـقعينمػػددنأق شػػدلق
عل نخا القعينشريميخقعذخير،ق دعيخق ربقبدفقت ي فقيػد قراػاؿقعذدرػاؿقاػفقمػربر،ق

ربعمػػمقعيراػػ بييخقيرتدػػاظقدرػػ قريػػايت ـقدعخػػؿقعيت ػػؿقعلمنيػػادناقبعمنتػػاـققعتػػن ؿ
ر نػػد قر اػػاققعير ااػػالقيرايااػػخقاػػفقعياػػ نيفقعذخيػػرنيفدق مػػدقعل نخا ػػالقعير ياػػيخق

وقر شرقريمػاقدرػ قظ ػبرق زدػخقاديػد،أقننشػا جقاػذنقعي زدػخاقرػمق زدػخق ا ػلق0294
 قعمنتػاـقعيايااػخاقيػيسقرػفقمدقظ رلقافقعيرةر قتييقنباجقعير ابيبفقعيخبعصق ي

راؿقرادعؼقاياايخق ايط ماقبقي فقيرنربممقبنتييفقر دا ـقرفقن ر القرداا ػخقاػفق
أ ن ػػػلقرػػػريـق نػػػبسقتػػػبؿقعير ػػػابيبفقعيرةار ػػػخقرػػػاقيرػػػف:ق''قعذ رػػػاطق1دبعييػػػ قعياػػػرطخ

عيل لػػػػػخقعينػػػػػفقعخناراػػػػػاقعير ػػػػػابيبفقعيرةار ػػػػػخقاػػػػػفق شػػػػػاط ـقعيايااػػػػػفقاػػػػػف:قرراراػػػػػخق
افقدرريخقعنخاذقعي رعرعلقعيمربريخاقعلتنرعؼقافقدرريػخقعيػدااعقعيمةبطالاقعيندخؿق

''أقيػػـقينػػرددقر ػػيسقر نػػد قعير ااػػالقاػػفق2دػػفقعيريػػاي اقنا يػػدقبق  ػػاققعيرب يػػالأأأ
قعين ظػيـقعيػذنقينرراػجقدرػ قعينتػبؿق يػ ق عيازع رقافقعينيري قر لرقرفقرػر،قدرػ قدػـز

رفقنمػػـق ػػؿقعيػػدلللقعينػػفقلقق''قمػػب،قعمنػػرعحق''قيرت برػػخاقبق ػػايط مقمػػب،قعمنػػرعحقير ػػف
قأقق*ير فقعينيري ق  اقرراـقباا ؿقعرد ـ

                                                           
1
 ظغ يىٚ نّ 

Mariam Catausse, àpropos de l'entrée en politiques des entrepreneurs marocains. 

In, Naqd, N°19/20. Aotomne/ Hiver 2004. Pp 127-156.  
2
 Ibid, p 137.  

*
(، تووٌ صّسشووج  صىـووٞض ػيووٜ دووضصص عئٞـووج ىَْسووضٙ صىَىؿـووج  2014ق ووو صالّسشجلووج  صىغئجؿووٞد ص سٞووغة) نفغٝووو  

صىجؼصئغٝد. ٗ ٍؼغٗف ػِ ٕوظٓ صىلشووٞد  قغلٖوج ٍوِ صىـوٞض ػ وض صىؼؼٝوؼ ل٘تويٞقود عئوٞؾ صىجَٖ٘عٝود صىذوجىٜ. ىوٌ 
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  ػػػػفقرفق شػػػػيرقاػػػػفقعذخيػػػػرق يػػػػ قراػػػػن  ؿقعيمرػػػػؿقعيارمػػػػبنقبعيتز ػػػػفقاػػػػفقظػػػػؿق
عيظػػػربؼقعيتاييػػػخ:قعمنيػػػادق يػػػبيي رعيفقبي  ػػػجقريمػػػفاق برابعزيػػػخقبط يػػػخقطديريػػػخقنمػػػيشق
درػػػػ قرػػػػاقنبزدػػػػجقعيدبيػػػػخقرػػػػفقريػػػػبعاقب ظػػػػاـقايااػػػػفقيػػػػـقينةيػػػػرقاػػػػفقنر ي نػػػػجقعي شػػػػريخق

 ػػؿقزعدقر لػػرقغربمػػاقبقبعياباػػيبيبايخقرغػػـقنةيػػرق ػػؿقرػػاقيتػػيطق ػػجاقرتريػػاقبدبييػػاأق
ريػػ  قرر ػػػزقعياػػػرطخقيػػػم قعينتديػػػدأق ذعق ا ػػػلقرطايػػػ قعيدر رطػػػخقخػػػ ؿقعذتاديػػػخق
عيتز يخق افقيتظ ق  بعقرفقعليندػاؼقعيارػاايرقيم ػرقعذتػزع قعي  ػر دقا  ػخقعي ػب ق
قنمػػػػػيشقتايػػػػػخقرػػػػػفق علشػػػػػنرع يخاقعيا  ػػػػػخقعراػػػػػ ريخقي   ػػػػػاذأأأواقاػػػػػافقازع ػػػػػرقعييػػػػػـب

نرػػماق تيػػيقيماػػزقتز ػػاقذبقاػػرمخقناريخيػػخقدرػػ قرػػاقمادػػخقعلاػػن  ؿقعيايااػػفقيررا
قأقق1افقر راافقع نخا ف

ق

قأ

ق

ق

ق

                                                                                                                                                                     

ٍلووغٍٗ الػوجصة صّسشووج  صىـووٞض ػ ووض صىؼؼٝووؼ ل٘تويٞقود، ٗ مووجُ ٍووِ نٕووٌ ٍَوو٘ىٜ دَيسوؤ الٝشووٜ ػيووٜ دووضصص صػَوؤ صى

ىؼٍَ٘ٞود فوٜ ٚ نػيٚ ّـ د ٍِ صىووقج  صصالّسشجلٞد. فٜ ٍقجلو طىل، تَِٖٞ كغمد ػيٜ دضصص ىاكغجه صىؼٍَ٘ٞد ػي

ٍجوغص ٕٞنوو توجلغ ؿٞجؿوٞج ىيـويطد. صّـذب لؼي عأجه ص ػَجه ٍِ صىَْسوضٙ، ٍؼس وغِٝ يٝوجٓ قطجع صى ْٚ صىسذسٞد. 

 تـجوه صى ؼي مٞي ىَقجٗه نُ ٝسغنؽ ٍْسضٙ عوؿجء صىَىؿـج  لضه نُ ٝسغنؿٖج عأو نػَجه ٍْسج. ٗ
1
هوو٘ع صىوٞووضٝ٘ صىَيسقطوود ىيذَووال  صالّسشجلٞوود صىَجًووٞد) تلووغٝؼٞد، ٍذيٞوود(ن ىْؼووغف ٍقووضصع  َٝنووِ صىؼوو٘صة يىووٚ 

صالّـذج  صىـٞجؿٜ ىيَجسَغ. لو نُ قجئضة دؼ  صىؼَجه، ى٘ٝؼة دُْ٘، ٍجى وس صىذنٍ٘ود لجتشوجط صأوغصءص  ىسلوجٞغ 

 صىل ج  ػيٚ دٌ٘ع صىَٖغأجّج  صالّسشجلٞد. 
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 على طىء الفزطُاث. ؛ ال: نخائج الذراضتو أ

 زانُا: جحلُل و جفطي  نخائج الذراضت.
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 أوال: نتيجة عامة عمى ضوء فرضيات الدراسة. 

 ااػنخدعـقعيرػػ   قعيدي ػػرنقعينػػابيرفقعيػػذنقيدرمػػيالقعيدرعاػػخقاقبقق مػدقاػػذنقعير امشػػخ
بع ط مػػاقرػػفقردػػاني قنتريريػػخقنداػػيريخقيربعمػػماقراااػػاقدرػػ قعاػػنمراؿقعيردػػاايـق قيمنرػػد

اقبع ط مػاقريمػاقاػفقعيازع ػرقعيرانرػمقعيرػد فقنشػ ؿققناا للقعيدرعاخقتػبؿقرمبمػال
قيررانرمقعيرػد فق رػاقااػفقبقاػن  ييخقعلمنيػادنقدػفقعياي ػا ـقدرػ قا ػر،قععيرفقرد ـب

خريػػػلقعيدرعاػػػخق يػػػ قاقعيرانرػػػمق-ي  لػػػؽقدػػػفقذيػػػؾقرػػػفقنتػػػبللقدري ػػػخقدرػػػ قعيدبيػػػخ
دع،قعذاااػيخقياايخقدر قعلمنيادقابقعذ نياخقرااايخقردادااق افقاير خقعيارطخقعيا

نػاحقرا مػنجقاػفقعير ػدقدشػيخقعل ديػيربر،قنشػ ؿقعيرانرػمقعيرػد فاقبقعينفقخ  لق ػجق
قعلمنيادنقافقعينامي القرفقعي رفقعيرامفأقعياياافقبق

 فقاػذنقعي ير ػػخقلقناػدقر ررعن ػػاقا ػطقاػػفقعيخيػارعلقعلشػػنرع يخقبعلانراديػخقعينػػفق
نػػربأقي ػػاقعياػػرطخقاػػفقخطا  ػػاأق ػػؿق   ػػاقردع،قرػػفقردبعلق دػػاد،ق  نػػاأقعي ظػػاـقعيايااػػفق

يريمػػػػفقبعيتدػػػػاظقدرػػػػ قاير نػػػػجقبدرػػػػ قمدرنػػػػجقاػػػػفقررعم ػػػػخقعيرانرػػػػمقايااػػػػياأقعيطػػػػا مقع
ي منيػػادقاػػااـقاػػفق دػػاد،ق  نػػاأقاػػذنقعي ير ػػخاقبقعاػػنررعرقعيطػػا مقعيريمػػفقاػػبقريمػػاق

ق  ناأقي ذنقعي ير خأق
ق
ق
ق
ق
ق

ق
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ق تحميل وتفسير النتائج. ثانيا: 
درػػ قمػػبققعينتريػػؿقعي ظػػرنقعيػػذنقاػػ ؽقن ديرػػجاقير ػػفقنتريػػؿق نػػا  قدرعاػػن اقاػػذنق

قبا اقيراقيرف:ق
 قعيرشػػػػ دقي ػػػػبفقي ػػػػادقعيازع ػػػػراقعاػػػػن  ؿقدرػػػػ قاػػػػ خقخراػػػػيفقرػػػػفقر لػػػػرق مػػػػد

قرػػفقعذبيػػ قعياػػ بعلقاػػفقدريػػجق ا ػػلقيرػػاقعرنػػدعدعقعلمنيػػاديخقبعيرراراػػالقعيايااػػف
 أققدري خقعانراديخقنتبللقتدبيقرفق ايرغـقعلان  ؿا
ق

قعيايااػػيخقعير ااػػالقدرػػ قطػػررلقعينػػفقعينةيػػرعلقرػػفق ػػايرغـقاسياســيا -
قعيايااػػفقعي ظػػاـقاػػبارقرفق لقبنبزيم ػػااقعياػػرطخقيرراراػػخقعيشػػ ريخقبعآلييػػال

قرترػػػدقنم يػػػرقتػػػدقدرػػػ قعاػػػنررلقعيايااػػػيخقبعيرم ػػػخقدريػػػجاقاػػػبقرػػػاقدرػػػ ق  ػػػف
قنػػػـقرػػػاقاػػػردافق9191قداػػػنبرق  ػػػاقاػػػاققعينػػػفقعيايااػػػيخقعينمدديػػػخأقتشػػػرابن
عياػػػرطخققطػػػرؼقرػػػفقبعانراديػػػخاقعمنيػػػاديخقايااػػػيخاق اييػػػالقردمبي ػػػاقع طػػػاؿ

ق يػػػ قعيػػػ دطقراػػػمارقبدػػػبد،قعيناػػػمي القاػػػفقعذر يػػػخقعذزرػػػخقراػػػنةرخقاقعيايااػػيخ
قأعياديد،قعذيديخق دعيخقافقعلرنداع

قق
قبعيرراراػالقعلمنيػاداقتبؿقعيرارفقعيخطا قيزعؿقا قااقتصاديا أما -

قربؿقر ػػذأقعيمايريػػخقعياػػبؽقاػػفقعيػػ دطقراػػمارقدرػػ قر رراػػخقيردبيػػخقعلمنيػػاديخ
قرزرػػػػخقد ػػػػ قعيخػػػػارأقرػػػػفقعيريميػػػػخقعينػػػػدا القشػػػػ قرػػػػمقيردبيػػػػخقت ي يػػػػخقربعا ػػػػخ
قخطػا ق ػيفقينػارا قعيازع ػرقاػفقعيرارفقبعيخطا قا9192قا خقافقعذامار
 قعيايااػػفقعيخطػػا ق  ػػارفقرفقا ػػطقي دػػفأقبعين ريػػخقعيشػػم بيخقبخطػػا قعذزرػػخ
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قعياػػػ خقاػػػذنقخطػػػا قرػػػمقعيرامػػػيخقعياػػػ خقخػػػ ؿقعيتاييػػػخقيرت برػػػخقعلمنيػػػادن
قأققعي دطقخاـق امرقبعرن اطجقن اممانجقر دعرقي  نشؼ
ق

 ق ر شػرعلقيرازع رقعلمنياديخقعير شرعلقعرن طلقعذخير،اقا خقعذر ميفقطبعؿ
قبعيناػػمي القعيلرا ي ػالق  ايػخقاػفق  ػاقرػرلقعينػػفقعي ااػيخقعينار ػخقبرغػـقعيػ دطاقراػمار

قدػػفقعيرنرنػػ قعيخطػػرقتاػػـقعياػػرطخوققىلر اػػدقققي رندػػاعقعيػػ دطقراػػمارقدػػبد،قرفق ل
قاي ػاقعيػنت ـقلقير فقلقعينفقعيمايريخقعيابؽقب ن ر القبعتدق ريدرقعلمنيادقعرن اط

قأقق  اقعين  اقبل
 قن بيػمق مػربر،قنطايػ قذيػبعلقنمػاؿقشػ د اق ررػاقعيػ دطاقراػمارقن ػابلق ررا

قعيازع ريػخقعذرػخقريػيرقررن ػاطقبعلانراديػخقعياياايخقعذخطارقرفقبنتذرقعلمنياد
قراػػػمارنق مػػػبد،قعيخزي ػػػخق اػػػ سقخطػػػرقينرعاػػػمق فقرػػػاقي ػػػفاأقراػػػمارنقبن ر ػػػالق ػػػاي دط

قعيايااػػيخقعذيػػبعلقدػػفقا ػػاقعيتػػدييدقعذيػػبعلقاػػذنقنخدػػلقتنػػ قراػػددعقي رندػػاع
قربمػػػمقدػػفقبعياػػػاديفقعي ػػاتليفق نرػػخق يػػػ قبن مػػـوقعيراػػن ريفقعيخ ػػػرعققريػػبعلقبيػػيس
قعير طػػؽقرفقيػػبق رػػاقينارػػ أقبعيػػ مـقعيريػػمقنبزيػػمقدبع ػػرقرػػفق- ػػاي ر قربق–قدعخػػؿقآرػػف

قاػفوقعيخطػا قخػ ؿقرػفقعذمػؿقدرػ دقعياػرطخق رعد،قرػفق  ليرقرمب قي منيادقعيريمف
قعيايااػيخقعيرراراػالق  ػاققظػؿقاػفقيرن ػبعقما ػؿقغيػرقعيريمػفقعلمنيػادقرفقربأقن بيمج
قييػػػ غقعيػػػذنقاػػػبقعيريمػػػفقعير طػػػؽق ػػػافق ذعقدرػػػاقرنا ػػػديفقياػػػ اأقدريػػػجقاػػػفقرػػػاقدرػػػ 

ققعيشػػػػػػػػربيفقعيطػػػػػػػػا مقرـقبعيايااػػػػػػػػفاقعلمنيػػػػػػػػادنقعيت ػػػػػػػػؿقاػػػػػػػػفقعياػػػػػػػػرطخقرراراػػػػػػػػال
قي ػػػبفقرفقدبفقيتػػػبؿقعيػػػذنقاػػػبقبيراػػػرطخقعيايااػػػفقبعي ظػػػاـقيردبيػػػخقعي يب انررب يػػػايف

قن ػديرق اػنطيمقلقر  اق راأقبامالقررربااقرلرعقعذزرخقانرعلقافقعري تالقيخطا 
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قشػ جقباير ػخقلا نػخقايااػيخقل ااػخقظػؿقاػفقبعمنيػاديخقايااػيخق يػ تالق ااحقارص
قأقعلمنيادنقعيرااؿق ؿقدر قعي دطفقعيريمقيم يرقرطر خ

عيرراراػػالقعلمنيػػاديخقيردبيػػخقعيازع ريػػخقر ػػذقعلاػػن  ؿقمػػدق فقعينار ػػخقعين ربيػػخقبق
نػػبارقرػػاقي دػػفققاػػؿخيا يػػجأقعير طػػؽقعيريمػػفاقبعيػػط ةلق يػػدنجقبقخمػػملقي ػػذعق

رػػفقعير شػػرعلقعينػػفقنػػدؿقدرػػ قاشػػؿقعينار ػػخقعين ربيػػخقاػػفقعيازع ػػر؟قلقشػػؾقرفقع  يػػارق
اقبرػػػاقن م ػػػػاقرػػػػفقخطػػػػا قايااػػػػفقتػػػػبؿق0290راػػػمارقعيرتربمػػػػالقاػػػػفق دعيػػػػخقاػػػػ خق

مػػربر،قن بيػػمقعلمنيػػاداقبعطػػ ؽقدرريػػخقن شػػؼقبعاػػمخقاػػفقرخنرػػؼقعي طادػػالقاػػبق
رعأقعلمنيػػادقعيازع ػػرنقرػػفقعين ميػػخقر  ػػرقر شػػرقدرػػ قاػػذعقعيدشػػؿأق  ػػجقاشػػؿقاػػفقعخػػ

اػػفققعيرطر ػػخقيررتربمػػالاقباشػػؿقاػػفقنػػبايرقرػػاقيتنااػػجقعيرانرػػمقرػػفقاػػرمقبخػػدرال
ققأقينار قاذعقرفقخ ؿ:قعان  ييخقدفقعيابؽقعيمايريخ

ر شػػرعلقعيشػػةؿقبعي طايػػخق ػػافقعيريػػمقعي نربيػػفقاػػبقرتػػبرق ػػؿققرظ ػػرل -
 رصقعي طايػػػخقتػػػيفقيرندػػػمقعيمرريػػػالقعلمنيػػػاديخقبعين ربيػػػخقر ػػػذقعلاػػػن  ؿأقنػػػن

اػػمرقعي نػػربؿاقتيػػيقنراػػاقعيدبيػػخق يػػ قنبظيػػؼقعذاػػرعدقاػػفقعردعر،قبعير ااػػالق
قققعيرخنردػػخقبقنػػػدامقراػػبراـقرػػػفقررػػػبعؿقعيخزي ػػخأقبتػػػف نػػ خدضقعذاػػػمارقن ػػػـب

 ناػػػػريت ـاقاػػػػبعقق ةرػػػػؽقعير ااػػػػالقربقراػػػػضقناديػػػػدقد ػػػػبدقنشػػػػةير ـقرلررػػػػاق
ناديػػدقد ػػبدقدرػػؿقعآللؼققتيػػؿقاػػفق دعيػػخقاػػذنقعياػػ خاقتيػػيقرامػػلقعردعر،

رفقعيش ا اقبنـق يةاققعينبظيؼقاػفقعي طػاعقعيمرػبرفق يػ قتػيفقدػبد،قراػمارق
 ققأققعيرتربمالق ي قعلرنداع

ق
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عزدعدلقتػػػد،قعيدػػػبعرؽقعلانراديػػػخق رخنرػػػؼقرشػػػ اي اقاػػػفقعيازع ػػػرقر ػػػذق -
أقيشػػيرقعين ريػػرقعيػػبط فقتػػبؿقعين ريػػخقعي شػػريخق عل دنػػاحقعلمنيػػادنق يػػ قعييػػـب

 يػػػػػػ قق0222عيرارػػػػػػسقعيػػػػػػبط فقعلمنيػػػػػػادنقعلانرػػػػػػادفقاػػػػػػ خققعيػػػػػػذنقردػػػػػػدن
عاػػندتاؿقظػػاار،قن ػػدسقعيلػػرب،ق ػػيفقا ػػخقمريرػػخقرػػفقعيرانرػػماقبعاػػندتاؿقعيد ػػرأق

%ققرػفقريزع يػخقعلاػن  ؾاقاػفقق0أ9%قرفقعذاػرقرػاقلقينمػد قق00نرنرؾق
%ققرػػػػفقعذاػػػػرقق00%ققرػػػػفقعيلػػػػرب،ق ػػػػيفقريػػػػدنق02تػػػػيفقنن ػػػػدسقرػػػػاق اػػػػ نجق

ق%قأقق22أ92ناابزلق ا خقعيد رققعذ لرقلرعققاب ذيؾ
ق
رظ ػػرقتاػػـققممػػاياقعيداػػادقعينػػفقرلارن ػػاقعييػػتؼقربقنا من ػػاقعيمدعيػػخاق -

 افقعيداادقافقعيازع رقيـقيمدقظاار،قدرمػيخاق ػؿق  ػجقعي ادػد،قعذاااػيخقعينػفق
يميدقعي ظاـقعياياافقع ناأق داػجقرػفقخ ي ػااقد ػرقعياػراحققيشػ  انجقعيز ب يػخق

اػػفقرخنرػػؼقعيراػػنبيالقعردعريػػخقققن ريػػخيرخييػػخقير   ػػ قاػػزققرػػفقعذرػػبعؿقع
ر ا ػػػؿقعينا ػػػدقيترايػػػخقبخدرػػػخقريػػػاي قعي ظػػػاـقعيايااػػػيخأقق فقتاػػػـقعذرػػػػبعؿق
عير ر خق يػ قعيخػارأاقربققعيرخنراػخقاػفقيػد القدعخريػخقبقخارايػخققاػفقعينػفق
قيط  ػػخقرػػفقعذلريػػاققاقتيػػيقرظػػاارقعينػػرؼق اديػػخقدرػػ ق رط ػػـق رااػػلقعييػػـب

فقعيبمػػلقعيػػػذنقنػػزدعدققعيد ػػػالقعيرتربرػػخقا ػػػرعأقر ػػذقد ػػػدقعيرميشػػفقعييػػبرفاقاػػػ
 قبعيازع رقنتنؿقررعن قرند يخقافقرااؿقعيشداايخقبعيداادقأ

ق

ق
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 ذعق ا ػػػػػػلقعذزرػػػػػػخقعذر يػػػػػػخقعي  يػػػػػػر،قعينػػػػػػفقدران ػػػػػػاقعيازع ػػػػػػرقخػػػػػػ ؿقاػػػػػػػ بعلق 
عيناػػػمي الاقبع نشػػػارقعيم ػػػؼقعيايااػػػفقاػػػفق ػػػؿقر تػػػاققعي رػػػدقمػػػدقاػػػر قير ظػػػاـق بمػػػمق

ر يمػػػخقرارغػػػلقعينمدديػػػخقعيتز يػػػخقبر طرػػػلقردمبي ػػػاق  ا يػػػااقاػػػافقتيػػػبفق يربمرعطيػػػخق
رنطر الق  اققشرديخقاديد،قيان دقدري اقاػفقرراراػخقعياػرطخق انػلقتنريػخأق فق مػرعرق

اق9112اقبدػػػػدـقعينرعاػػػػمقد  ػػػػاقاػػػػفقداػػػػنبرق9191عيشػػػػرديخقعل نخا يػػػػخقاػػػػفقداػػػػنبرق
ف  ا ػلقعل نخا ػالققيدرضقدر قعي ظاـقعتنرعـقعرارعقعلقعيش ريخقدر قعذمؿقتنػ قبع 

 ػػدبفقرنقراػػافقت ي ػػفقدرػػ قعياػػرطخاقرادعرػػلقعيتيػػبفقعير يمػػخقمػػدقشػػيدلقاػػفق ػػؿق
عيراػػنبيالقعردعريػػخقيردبيػػخأقاػػفق ػػؿقعيتػػاللاقبر رػػاق ا ػػلقعل نخا ػػالق ػػدبفقراػػافاق
يتنػػػاأقعي ظػػػاـق يػػػ ق اػػػ قااػػػبرقدعخػػػؿقعيرانرػػػمقيررعم نػػػجقبمػػػرافقعيػػػنت ـقايػػػجقباػػػفق

دعقيػػػػجقاػػػفقريػػػػخقيتظػػػػخدقعين ديػػػدقعيايااػػػػفقعياػػػػررفقعي ػػػب قعينػػػػفقير ػػػػفقرفقنشػػػ ؿقن ديػػػػ
   يدوأ

ق
   عي ظػػػاـقعي انررب يػػػايفق يػػػ قعاػػػنمراؿق ػػػؿقعذدبعلقعينػػػفقرػػػفققياػػػااقي ػػػذعقعياػػػ

شا  اقرفقنر ػمقظ ػبرقط  ػخق برابعزيػخقراػن رخقد ػجأقباػفقاػذنقعيتايػخقاػيرااق اينا يػدق
عيرانرػمقد ػرققClientélisation ي قعيرراراالقعيريميخقافقزرفقعيري رعييخاقلانزلـق

عيػػػػػػػنت ـقاػػػػػػػفقعين ظيرػػػػػػػالقعياديػػػػػػػد،قعيررلرػػػػػػػخقيػػػػػػػجقظااريػػػػػػػادقعذتػػػػػػػزع اقعيارميػػػػػػػالاق
قعي ظػػاـق ااػػنمراؿقعيريػػبعقعي دطيػػخاقعينػػفقدػػادلقيرنػػداؽاقايااػػياق عي  ا ػػالأأأوأقاػػي ـب
د ػػرقنبزيم ػػاقز ب يػػاقدرػػ قز ا  ػػجقبتردا ػػجقدعخػػؿقعيااػػـقعلانرػػادفاقيخرػػؽق برابعزيػػخق

مػاقعلقعينػفقيريػدااقبيػنت ـقاي ػاق اػ بيخأقط يمػخقعلمنيػادقنا مخقيػجقاقن شػطقاػفقعيد
قافق نياخقتنريػخقريػرعرقعي ظػاـقعيايااػفقدرػ ق ت ػاـقم مػنجق لقرػاق عيازع رنقعييـب
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لق  ا يػػخقدرػػ قم ػػبعلقنبزيػػمقعيريػػماقبريػػاي قعيارادػػالقعي ااػػذ،اقباير نػػجقدرػػ ق ػػؿق
قردايؿقعيرانرمأ

ق
 قعيماػزقذيػؾقعاػندرعؾقاػفقناػنمرؿقرفقير ػفقعي نربييخقعيريبعقبار،ق افقن يفقي د
ق  ايػػػػػخقاػػػػػفقعيلبريػػػػػخقعيشػػػػػرديخقنزدػػػػػزعقر ػػػػػذققعي ظػػػػػاـقر ػػػػػجقيمػػػػػا فقعيػػػػػذنقعيشػػػػػرديخقاػػػػػف

ق:ققرفقعيمخرخقعيريميخقعيربعردقاذنقنر  جق ذقعيلرا ي الا
ق
قرػػفقبنا يػػزعلاقبخػػدرالقاػػرمقرػػفقعيراديػػخاقعيرانرػػمقعتنيااػػالقنر يػػخ -
دػاد،قعيمايريػخقعياػبؽقرفقعانيرعدااقخ ؿ قباػؽقعيدعخريػخقعياػبؽقاػفقنبزيم ػاقبع 
قأققعيظربؼق نةيرقبينةيرقعذتيافاقغاي قافقعمنيادنقغيرقر طؽ
قأققعيرااللقرخنرؼقافق ييجقعيربا خقعلانراديخقيرطر القعلاناا خق -
ق ا ػػػلق ررػػػاقايااػػػيخق اػػػرعقعلق يػػػ ق ػػػايرابققعلانرػػػادفاقعياػػػرـقشػػػرعقق -
قأققعيرانرمقربااطقافقنذررقبتاللقعتناااالقا ايؾ
قعي طادػػػالقاػػػفقعيراػػػن رخقعيخايػػػخقبعير ػػػادرعلقعيخػػػاصقعي طػػػاعقخ ػػػؽ -

قريػػاي ق ػػافقرتػػسقب ررػػاقذيػػؾاقعيايااػػيخقعيظػػربؼقعاػػنرزرلق ررػػاقعر ناايػػخ
ق يػػػ قا ػػػاقعي ظػػػاـقبيراػػاقدعخريػػػخاقر اااػػػخقرػػػفقر ػػدد،قير ظػػػاـقعيز ب يػػػخقعيشػػ  ال
قلقعينػفقعيردي ػخقعيراػنبرد،ق اياػرمقعياػبؽق غػرعؽقربقدريجقعيرما خقردبعلقناريط
قأققدعخرياقر ااان اقير ف
قعينػػػػفقبعيايااػػػػيخقعلانراديػػػػخقعينػػػػبنرعلقيربعا ػػػػخقعي رميػػػػخقعآليػػػػخقنػػػػدديـ -
قأبا اؾقا اقنظ رقرفقير ف
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قرتريػػػػاقعيرنتػػػػايديفقبشػػػػرعققعيػػػػبلققبارادػػػػالقعيز ب يػػػػخقعيشػػػػ  القاػػػػ ف -
قعيػػددـقنمػػرفقيب يػػالقاي ػػاق رػػاقعذيػػمد،اق ااػػخقدرػػ قيب يػػالقب اػػ قببط يػػاا

قأققعيت بريخقغيرقبعير ظرالقعيدبييخقعير ااالقاف
قشػ  انجقاػفقعل خػرعطق ي قبدام اقبعذ اديريخاقعياياايخقعي خ قعرشاقق -
قأققعلانراديخقعيت بؿق ؿقافقعير نشر،
قنػػػربأقعد ريػػػخقشػػػ  القع شػػػاققخػػػ ؿقرػػػفقبارػػػفاقدػػػاـقررنقيػػػ ادخق -

قعي رب اغ ػػػد،قخػػػ ؿقرػػػفقد ػػػجاق يمػػػاققيػػػبر،قنيػػػديرقدرػػػ قبنمرػػػؿقيرشػػػاريمج
قأققعيخيـبقمدقعيرةرمخقبعيددايخ
قب ػػػػػيفق ي ػػػػػجقباػػػػػطاقق ادن ػػػػػاراـقعيز ػػػػػا فاقبترايػػػػػخقعلرنيػػػػػازعلاقنبزيػػػػػم -

قأققعيرانرم

قعيازع ػػرنقعيايااػػفقعي ظػػاـقطػػرؼقرػػفقعييػػـبقعيراػػنخدرخقعذدبعلق مػػضقاػػفقاػػذن
اق يػػػػ قعلاػػػػن  ؿقر ػػػػذقعياػػػػرطخقاػػػػفقياػػػػنررقي ػػػػف قعيشػػػػ رفقعيطػػػػا مقرػػػػفق ػػػػايرغـقعييػػػػـب

بقاػػػفقعذدبعلققأاػػػ خق02قر ػػػذقبعلمنيػػػادنقعيايااػػػفقيرر ػػػاخقبعيري رعيػػػفقعيػػػدير رعطف
 داػػػ اقعينػػػفقاػػػرتلقيػػػجق ػػػاارعغقعينمدديػػػخقرػػػفقراا ان ػػػاقبق  طػػػاؿقردمبي ػػػاأقبق اينػػػايفاق

قناػػااـقلتظ ػػااقب رػػاقا ػػفقعلدبعلقعينػػفقنخ ػػؽقظ ػػبرقعيرانرػػمقعيرػػد فقعيازع ػػرنأق
قبرلررػاقػػػػقر  ػاقرفق ايرغـقعيراايخقابع  قرفقعي ليرقندايرقافقعيريميخقعيدبيخقرطربتخ
قعيريػمقاػفقعيػ  ـق ػؿقنخنػزؿقرفقير ػفقبلقشػفقق ػؿقنداػرققلقػػػققاػا  اقذيػؾق يػ قرشر ا
قراػ ا قينداػيرقخيا يػ اقرػفقعي ليرقدر ق منردق داجقعآلفقافقبي   اقعيخاـاق ش رج
قذعنػػػجاقتػػػدقاػػػفق  رػػػخقيػػػيسقعيريػػػمق فأقعييػػػـبقازع ػػػرقاػػػفققعيرػػػد فقعيرانرػػػمقنت ػػػؽقدػػػدـ

ق ػػيفقي ػػمقتي رػػاق  رػػخق يػػ قينتػػبؿقمػػدقاقرارني ػػازقيػػبيسقذيػػؾق يػػ قيػػذا قرلررػػاقبي  ػػجا
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قعذ ظرػػػػػخقطػػػػػرؼقرػػػػػفقعيريػػػػػمقعاػػػػػنمراؿقطري ػػػػػخأقعيناػػػػػرطيخقعيشػػػػػربييخقعذ ظرػػػػػخقريػػػػػدن
ق ت ػاـقاػفقياػنمرؿقايااػفقرػبردق يػ قعمنيػادنقرػبردقرػفقيتبيػجقعيػذنقاػبقعيتا رخا
قعيرانرػػػػػػمقنتػػػػػػررقبر ػػػػػػمقبر ااػػػػػػان ااققعيدبيػػػػػػخقبردايػػػػػػؿقعيرانرػػػػػػمقدرػػػػػػ قعي  مػػػػػػخ

قعي  ػػاققيمػػرافقردع،ق يػػ قنتبيرػجق اخنيػػارقعيايااػػفاقعيرانرػمقم مػػخقرػػفقعلمنيػادن
اق يػػػ قعلاػػػن  ؿقر ػػػذقعيبط يػػػخقيردبيػػػخقعيريميػػػخقعيرراراػػػالق فأقعياػػػرطخقاػػػف قاػػػبقعييػػػـب

قطا مػػػػػاقيراػػػػرطخقبذفقبعلاػػػػن دعداققعيريػػػػمق ػػػػيفقعينتػػػػػايؼقاػػػػذعق شػػػػبقق يػػػػ قرد قعيػػػػذن
قر  ػاقبناػت قبنتااػ  ااقارات ػاقبن ػ  قنرعم  ػاقرمػاد،اقاػرطخقغيػا قاافقعانرعاياا
قمادػػػػد،قي  ػػػػاققعيريػػػػمقعاػػػػنخدعـقعر ا يػػػػخقا ػػػػر،ق اػػػػا دقرفقعييػػػػم قرػػػػفقامػػػػؿقعيشػػػػرديخا
قعذخيػػػرقاػػػفأقعلمنيػػػادبيخقعذطربتػػػالق مػػػضق ييػػػجقنػػػذا قرلررػػػاقع ناايػػػخقعمنيػػػاديخ

قدرػ قعياػرطخقعا ػارقدرػ قعي ػادر،قعي خػ قاػفقريػف:قعير رؽقعيناا ؿقرراـقر دا اقا اد
قايااػفق رػبردقعاػنمرايجقباػفقايااػيخاقعاػرعقعلقاػفقعيريميخقعيربعردقن ذيرقدفقعي ؼ

قع ناايخأققعمنياديخقمبعددق  اققافقذيؾق ؿق دؿقبعانلرارنقعيارطخاقافقي انررعر

ق

ق

ق

ق

ق
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 خاتمة الدراسة. 

ي ػػدبقر ػػجقيػػيسقرػػفقعياػػ ؿقعيخػػبضقاػػفق  ػػاشقتػػبؿقربمػػبدخقعيرانرػػمقعيرػػد فق
نرع رػػػػلقبن راػػػلقراػػػػررالاقلقير ػػػػفقتيػػػػرققاػػػفق رػػػػدعفقعيمػػػػايـقعيمر ػػػفقدارػػػػخأقي ػػػػد

ريػػادرااقباػػذبراااقامرػػلقرػػفقدرريػػخق دػػاد،ق ظػػرقاذريػػخقاػػفقرػػاقاػػبقرنػػدعبؿقتػػبؿق
عيربمبعقرررقافقغايخقعييمب خاقمدقير  قر ابرخقشراخقرفقا اقبا ايػؾأقي ػدقع نشػرق

ققبنةرةػػؿقعد ريػػااقايااػػيا رفقعيراػػنديديفققار اديريػػاقبتنػػ قعانراديػػااقبي ػػدبقعيرد ػػـب
 اشريفقرفقبابدنقاقنتلقاذعقعيش ؿقط مااق لػرقبينريػدبفق ػؿقعيدػرصقيرنػربي قعير

رمقاذعقعينيػارقيػفقيػ دق اا الأقي فقرغـقذيؾاقاافقعيايرقيجقافقرخنرؼقعيرتااؿقبعير
يرن دػػػػ ق ػػػػجقبعاػػػػنة يجقبنبظيدػػػػجقيخدرػػػػخقريػػػػاي ققر ػػػػاديرفغطػػػػاقق لق يػػػػ قنػػػػبايرق

بارنقعاػػػن دعدقرطرػػػؽقبز ب يػػػخقعيارادػػػالقعيتا رػػػخاقرػػػفقخػػػ ؿقنزييػػػؼقبعمػػػمقرشػػػبناقاػػػ
ق''رانرمقرد فق شيطأ''قعطيخقش ريخاقيي رعييخقعمنياديخقبااتشخاقبظاارنقدير رق

قعلانراديػػخقػػػػػقبرخػػصقا ػػاقدرػػـقعلانرػػاعق يرػػاق ا ػػلقعيبظيدػػخقعذاااػػيخقيرمرػػـب
عياياافقػػػقاػفقبظيدػخق  ديػخق ارنيػازاقباػ قدري ػاق دػاد،قمػرعق،قعيبعمػمق ػادبعلقنتريريػخق

ر لرقدر اقبشربلأق   اقدرعاخقيررانرمقعيرد فقنناػابزقنرػؾقعير ار ػالقعينػفقبر  ايخق
عيخ ػػػرعققعيربظدػػػبفقبعيرتررػػػبفقعيايااػػػيبفقا ػػػاقبا ػػػاؾقعيرل دػػػبفقعين  يػػػبفاقبققيػػػربأقي ػػػا

فق  نرػلق يػ قرطػرقرمرايػخقفقعينتذيؽقتبؿق ؿقعيربعمػيمقتنػ قبقعيذيفقلقينرددبفقا ع 
قن مقخارأقعينخيصقعيذنقيشنةربفقايجأق

دبفقرفق تػػػابؿقن ػػػديـقبيػػػدخقاػػػااز،قتػػػبؿقعيرانرػػػمقعيرػػػد فدقبعممػػػجاقاػػػ ؿققرػػػف
نطبيرنقبدبرنقافقعيرانرمأأأوقرلرراقنذا ق ييجقغاي اقعذطربتالقعين  يػخاقتابي ػاقاػفق

ت ػبؿقرمرايػخقغيػرقعينػفقنمػبدقعي ليػربفقبر شػ رنجققاػفقاذنقعيدرعاػخقعاػنرااعقعي  ػاشق
قعيايااػيخق ػدؿقدرػـقر امشنجقايجأققغاي اقراق افقعيرانرمقعيرد  فقربمبعق تيقيرمرـب
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علانرػػػاعقعيايااػػػفاقعذ لرب بيبايػػػاقعيايااػػػيخقبعلمنيػػػادقعيايااػػػفأق   ػػػاق من ػػػرقاػػػذعق
عيمرػػؿق نااػػاقيااػػؽقعي ظريػػخقعينػػفقانت ػػاق نػػا قدزرػػفق شػػار،قتػػبؿقعيرانرػػمقعيرػػد فاق

اػػػػػػيريخقعي ا رػػػػػػخقيربعمػػػػػػمقعيايااػػػػػػفقعيند دػػػػػػاد،قشػػػػػػت جق اي ػػػػػػدر،قعينتريريػػػػػػخقبققرػػػػػػفقخػػػػػػ ؿ
لقتااػػػػػخقرفق صديػػػػػؿقاػػػػػفقعيدػػػػػرؽقعيشااػػػػػمق ػػػػػيفقرفقي ػػػػػبفقعيربمػػػػػبعقبعلانرػػػػػادفأقق

رطربتػػػػاقاػػػػفقاػػػػذعقعينخيػػػػصقربقذعؾاقب ػػػػايط ماقلقيػػػػرن طقذيػػػػؾق ذعنيػػػػخقعي اتػػػػيقبلق
نخييػػجاق  ػػدرقرػػاقيػػرن طق دراػػخقعيمرر ػػخقبعينرػػايزقعلانرػػادفقبدراػػخقعي  ػػاققعيػػدبينفق

قعاػػػفقريػػػػدعفقعيدرعاػػػػخدقرانرػػػػمقعيدرعاػػػػخوأ يايااػػػػيخق درعاػػػػخقظػػػػبعارقدعخػػػػؿقن نـقعيمرػػػـب
رانرمػػػالقنمػػػرؼقدراػػػخقداييػػػخقرػػػفقعينرػػػايزق ػػػيفقعلمنيػػػادنقبقعيايااػػػفقبقعيػػػدي فأق
براػػنب قرن ػػػدـقبرنطػػػبرقرػػػفقعي مػػػ قعير ااػػػانفاقعاػػػن  ييخقعي مػػػاقاقعيديػػػؿقق ػػػيفق
قعيايااػػػيخق عياػػػرطالأقي ػػػذعقاػػػافقرنقن ػػػابؿقيربمػػػبعقعيرانرػػػمقعيرػػػد فق ردػػػاايـقعيمرػػػـب

دنق يػػػ قدػػػدـقعلخػػػذق مػػػيفقعلدن ػػػارق نػػػدعخؿقعيت ػػػبؿقبمػػػمؼقب راذاػػػجقعي ظريػػػخقاػػػي ق
طػػػرحقربمػػػبعقعيرانرػػػمقعيرػػػد فقمػػػرفقعذطػػػرقعي ظريػػػخققعير ااػػػالقاػػػفقرانرمان ػػػاأق

رنقيػاقعيايااػيخقبعلمنيػادقعيايااػفقدبعير  ايخقيمرـقعلانراعقعياياافاقعذ لرب بيبا
  ػػاقلقنػػزعؿق مػػدق ر ار ػػخقرنمػػدد،قعينخييػػالوقمػػدقاػػر قي ػػاق   ػػاققارمػػيالقػػػػػقبرب ػػدقر

راردقارميالقػػػقن نظرقعيرزيدقرفقعينت يؽقتبؿقعذا ا قعينفقنميؽقنشػ ؿقعيرانرػمق
رػػفقدبفقعيبمػػبعقاػػفققبعيمػػايـقعيمر ػػفق يػػدخقدارػػخاقعيرػػد فقاػػفقعيازع ػػرق يػػدخقخايػػخ

ا قعيندايرعلقعيل اابيخقعيمي خقعينفقلقنخنرؼقابارياقدفقعرل برر زيػخقعيةر يػخقعينػفق
عيرانرمػػػالقعيمر يػػػخقعراػػػ ريخقعي ػػػدر،قدرػػػ ق  ػػػاققدبيػػػخقعي ػػػا بفأقلقن ػػػادقن دػػػفقدرػػػ ق

اقدػػػػبعر قن ػػػػؼقدا  ػػػػاقررػػػػاقم ػػػػؿقعيمر ػػػػفاقبلقعيػػػػديفقعراػػػػ رفعيل ااػػػػخقعيمر يػػػػخاقبلقعي
عيدر رطخاقنت ؽقعيرانرمقعيرد فقب  اققدبيخقعي ا بفأقلرخقظػربؼقربمػبديخاقيػـقيػنـق

عيتدعلػػخقرػػفقعيناػػارعاقبي ػػدبقر  ػػاققناابزاػػاق مػػداقنميػػؽقاػػذعقعينطػػبرقبنر ػػمقدي اري يػػخ
عيظربؼق دا اقعينفقررلق  اقعيرانرمالقعذبرب يخقافقانر،قناريخيخقاا  خاقي ػفقرػمق
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 مػػااخقدارػػػؿقعلاػػػنمرارق اي اػػ خقيػػػدبؿقعيمػػػايـقعيمر ػػفأقعلاػػػنمراراقب مػػػدقرفقرتػػػديق
انجقخر قناريخياقافقييربر،ق شا،قعيدبيػخقبعيط  ػالقعلانراديػخاقن مػلقآلػارنقبع م ااػ

رمقعيط يمخقعيريميخقلمنياديالقعيدبؿقعيبط يػخاقررػاقرد ق يػ ق ػربزققر ظرػخقشػربييخق
 يربمرعطيخقننت ـقاي اقارادالقرتدبد،اقنرعمػ قعيريػمقبعيرانرػمقدرػ قتػدقاػبعقاقرنق
نتن ػػػرقا ػػػازقعيدبيػػػخقبناػػػنمررجقير  ػػػاققاػػػفقعياػػػرطخأقباػػػفقظػػػؿقعيظػػػربؼقعلمنيػػػاديخق

لقعمنياديخقريميخقبريديبيبايػخقشػم بيخاقاػن بفقبعلانراديخقعينفقان ن قدفقرراراا
انػػر،ق''قخ ػػػؽق''قعيرانرػػمقعيرػػػد فقطبيرػػخق اػػػ يااقبدي اري يػػخقنتػػػررنق طي ػػخقبر يرػػػخقاػػػفق

قغاي قعذتيافأق

قق9191افقعيازع راقب ايرغـقرفقعآلراؿقعي  ير،قعينفقبمػملقاػفقداػنبرقايدػرنق
ا لقر ػػجقاػػردافقpatrimonialismeيبمػػمقتػػدقي اػػن دعدقبعيشػػربييخقبعي انررب ياييػػخق

رػػاقن ػػيفق ػػافقعي ظػػاـقعيايااػػفقعيتػػا ـق''قرامػػ ق ػػر بسقرنمػػدد،ق''اقيرنرػػؾق ػػؿقعيرػػبعردق
عينػػفقناػػر قيػػجق الاػػنررعرقاػػفقاريػػمقعير اخػػال:قر ػػاخقعذتاديػػخقعيتز يػػخقبعلشػػنرع يخق
علمنياديخاقبر اخقعينمدديخقعيتز يخقبعيري رعييخقعلمنياديخأقرخطرقرفقذيؾاقي ػدقن ػيفق

ق'' دن ''قعيراػاؿقعيايااػفقعي رمفققننار قرااب جقر لرقعي ظاـقعيشربيفققرف تي راقي ـب
بعلمنيػػادنقر لػػرقررػػاقاػػفقدريػػجقاػػفقزرػػفقعذتاديػػخقبعلشػػنرع يخاقخايػػخقتي رػػاقيد ػػدق
اػػذعقعي ظػػاـقعذاػػسقعيشػػرديخاقعينػػفقنتظػػ ق ػػا  رقمػػدرقرػػفقعلارػػاعاقبعينػػفقيتناا ػػاق

قيرراراخقعيارطخقبعتن ارااأق

يدرعاخقرفقنراـقعلمنيادقعياياافقينار خقع ن ػاؿقدير رعطػفقن ػيفق ا  ػاقغيػرقتابيلقع
اقق1ر نررخق مداقتييقعيرطر قعيدير رعطفقيـقي فق ااياقدر قتدقنم يرقعيطػاارقي يػ 

بقعي نػػا  قعينػػفقرارزن ػػاقعل نخا ػػالقعينمدديػػخقن  ػػدق  ػػب،ق ػػافقعيدير رعطيػػخقلقير ػػفقرفق
ننت ػػػؽق راػػػردقعتػػػدعيقنةييػػػرعلقما ب يػػػخقداػػػنبريخاقتنػػػ قبق فق ا ػػػلقاػػػذنقعينةييػػػرعلق

                                                           
 .1992 ،أفريل158 عالمدنيالعربي،المستقباللعربي،عددلبيبطاهر،عالقةالمشروعالديمقراطيبالمجتم1
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ر رخقدرػ قعيرػد قعيطبيػؿاقي   ػاقر رػخقا ػطقبقيياػلق اايػخاق ػؿقدػاد،قرػاقن ػبفقردع،ق
ق  اقنار قي اق نخديؼقعيمةبطقدري اأي رب قعيارطخق تبقعذراـق راقع

دايا ػػػاقرمبمػػػالقنشػػػ ؿقعيرانرػػػمق ااػػػنخدعـقق ػػػرعديةـق تلػػػفقيػػػـقيتػػػظق مػػػدق الانرػػػاـق
عي ػػػاافقاػػػفقعيرانرمػػػالقعيمر يػػػخاقخايػػػخقيػػػد قدرعاػػػخقظػػػبعارقياػػػبدقعلدن ػػػادق ا  ػػػاق
درالق راقايػجقعي دايػخق ايرػدعخؿقعي ظريػخقعيةر يػخاقدرػ قغػرعرقعيرػدخؿقعير ااػانفقربق

ؿقعيل اافأق فقعشػ اييخقعيرانرػمقعيرػد فقيياػلقعشػ اييخقل اايػخقاتاػ اقبقلاػفقعيردخ
راػػػايخقن ظيرػػػالقبقر ااػػػالقطبديػػػخاق ػػػؿقاػػػفقعشػػػ اييخقن ػػػمقاػػػفقيػػػر قعلمنيػػػادق

أق   ػاقرلػؿقعيدير رعطيػخاقر  م ػاقعمنيػادناقب راػردق1عياياافقيارادػخقايااػيخقرمي ػخ
د  ػػاقبقنميػػدق  ناا ػػاقدعخػػؿقل ااػػخققنت   ػػااقن ػػن قريديبيبايػػخقبقل ااػػخقدير رعطيػػخقنػػدعام

قعيرانرمأق

                                                           
يقواللمؤرخاإلنجليزيالشهيركارلبوالنييبأنالدولةالحديثةمعولبةداخاللسوق،وأناالنتقااللعظيمالذيحدثفيتاريخالبشرررية1

 : أنظرإلى. هوظهورالسوقوهيكلتهللحياةاالجتماعيةوالسياسية

Polanyi Karl, la grande transformation, Gallimard (Paris, 1983.) 

أنظررر أي ررا إلررى كتررات بررارينوتوا مررور حررول ا صررول االجتماعيررة للديمقراطيررة و الدكتاتوريررة، لفهررم اهميررة 

. األصوووووماعيةللديمقرايلةواليمماقارةلةمويم: برررررارينوتونموراالقتصرررررادإ فررررري إنترررررا: هرررررذ  الصررررريرورات: 

. 2338 بيروت. ترجمة،أحمدمحمود،المنظمةالعربيةللترجمة  
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 . فهـــــــــــــــــــــــــــــــزضت املــــــــــــــــــــــصادر واملزاحع

 أوال: املزاحع باللؼت العزبُت. 

ل،نةاضن ش،نةؤظعننر   لنران  وكةطهػلن،ضهاماإلضالمأحوذغهذنراطلنعاطك ز، -0

0311) 

 

 لألاصىالإلحخماعُتللذًمقزاطُتوالذكخاجىرٍت:لشكسل غ  وو س  -0

  0111لشل ف  لتشجون،أحوذنحو د،نة ةوننرػشولنرات جون

زة العزبُتشككشلنر  كس،ل -2 :ل   املجخمع املذني في الخلُج و شبه الجٍش

نة  وػكةذول دفسمنل حلللكرذ ولشن لن،أؼغكار ذف نرنلشلننر ي ةو كنش ضدسنظ

ل– 626،لؿلؿلل (0330لشل ف )لنتكر حذ نرػشولن،نش ضدسنظكتكر حذ نرػشولن

611 

 

خيبؽكس غضنز، -4 )ل0،نةاضءوف ،طالذًنىالعلمانُتفِطُاقخاٍر

  0102ل،(كطش،نةش ضنرػشولايشحكم دسنظننرعلكظك 

 

 

خي،الجشءالثانيبؽكس غضنز، -6 ل،نة اذوف ،طالذًنىالعمانُتفِطُاقخاٍر

  ل0106(لكطش،نةش ضنرػشولايشحكم دسنظننرعلكظك )0

 

خي،الجشءالثانيبؽكس غضنز، -2 كطش،نة)0،نة اذنرثك ز،طالذًنىالعمانُتفِطُاقخاٍر

  0106ل،(س ضنرػشولايشحكم دسنظننرعلكظك 

 

 

عي العزبيج سجلكشا،ل -1 نش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولن،لل،)في نقذ الاقخصاد الَز

 0100شل ف ،ل

 

خ النقذي للفكزةج النمشوش غ،ل -1 ،لتشجونلغل لحك  لاملجخمع املذني، الخاٍر

  01101،لشل ف ل0ـكةح،لحع لوكظ ،لنة ةونلنرػشولنلراات جون،لؿ
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عُتفُالىطنالعزبيحكصنكرههالفن  -3  ل3،ن ا   012ل،نةع لهالرػش ز،نرػذد  ،الذولتالَز

  ل0311

 

الشبىنُت الطُاضُت في املجخمع العزبي: قزاءة احخماعُت  غهذلنرشحل ،حكىظل -01

نش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولن،للضُاضُت في ججزبت البناء الىطن  في جىنظ،

 ظاعانلأ شفحك لنرذ   سن ،لشل ف ،

 

الخمثُل الطُاس   في الجشائز: بي  عالقاث الشبىنُت والنهب حؽوكفنلنحوذ:ل -00

  11ل-00،لؿلؿلل0114،ل03/01 لولذ،للغذدل2002 -1997

:ل  .  املجخمع املذني في مصز و الطىدا حلذلنششنمل لغل ،ل -00

نة  وػكةذول دفسمنل حلللكرذ ولشن لن،أؼغكار ذف نرنلشلننر ي ةو كنش ضدسنظ

  ل620ل– 612ؿلؿل،(0330لشل ف )لنتكر حذ نرػشولن،نش ضدسنظكتكر حذ نرػشولن

 

ل،0،تشجون،ظالوحذند،طاملعجمالنقذًلعلماالحخماعسلو وه دفا،ىش ع نش سلك ، -02

0312،PUFشكسيغ،  

 

املجخمع املذني: املفهىم و جذاوله في الخطاب العزبي ظػلذلشنعػلذلنرػا ن:ل -04

  :لنة  وؼلنةذ زل  لنر   لنرػش زلفلدفس ل  لتحللملنرذ ولشن لن،للاملعاصز.

شح ضلفن ككؽك لنر ذف لنرنلشلنلنرد لوةو كلنش ضلدسنظك لنر حذ ل

  0101،ل2( لطل0330نرػشولن،)شل ف ل

 

عُىبناءالذًمقزاطُتـكة لكظش -06  لالثنائُتاملطخحُلت،حالتالعزا : ،النظامالَز

:لن  ىشغاىكر  ػاىكرػ  نوكر ك   )ل0102 لنرػشنقنؤظعنىشلذسيؽإ ب  ،نل هكألسدو  

files/bueros/amman/10346.pd-http://library.fes.de/pdf 

 

 

املجخمع املذني و الذولت في املمارضت الطُاضُت الؼزبُت) غهذلنرهكق لنر شنكس  :ل -02

 ل  :لنةشج وؼلنةذ زلفلدفس ل  للخاضع عشز إلى الُىم، دراضت مقارنت(من القز  ا

نة  وؼلنةذ زل  لنر   ل،نش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولنلتحللملنرذ ولشن لن،

 نرػش زلفدفس ل  لتحللملنرذ ولشن لن:ل

 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10346.pd
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/10346.pd
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: دمقزطتالفطادفُاملؼزب:لغهذنرعالنكةغشفنن -01

 لن انولذ لتشجونة ع ػيعك ز لإصالحاحطُاضُتفُثقافتضلطتزابخت

  000-13ل،ـق0114ل،خشلف،ؼ كء03/01غذد

 

)لأززالفكزالعلمانُفُاملجخمعاإلضالميغهذنرػضلضنحوذسؼكد، -01

  0101ل،(نفش،دنسنةحذمي ااهحثكرػاول نرت جونفنرنؽش

نة  وؼلنةذ زلفلاف:قق لاملجخمع املذني في الفكز الحقىقي العزبيغهذلهللالظكغف،ل -03

نرذ ولشن لن،لأؼغك لنر ذف لنرنلشلنلنرد لوةو كلنش ضلدسنظك لنر حذ لدفس ل  لتحللمل

  ل060ل– 002ؿلؿل(،0330نرػشولن،لنش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولن)لشل ف ل

 

. الذولتوالنخب: الجشائز:لغهذنر كـشجك ز -01

  0111لننؽ سنتكرؽ كب،نةاضن ش،.دراضتفُاألحشابالطُاضُتوالحزكاجاالحخماعُت

 

،)لنرذفحن،لنةش ضلنرػش زلل2طلاملجخمع املذني. دراضت نقذًت.بؽكس لغضنزل، -00

 (0100ريشحكضلفدسنظنلنرعلكظك ل،ل

 

ل،طضىضُىلىحُاألاعُا ،آلُاجئنخاحالىحاهتالطُاضُت:لنرػطشيػلذنرشحل  -00

 ،(0102ل،نرشوكط،دىكتشنرػا نكإل عكولن،0

 

)ل،0ل،ط:لالعلمانُتجحخاملجهز،حىاراجالقز  غهذنر مكشكةعل ن،غضلضنرػةونل، -02

 ( 0111لشل ف ،دنسنرنلشنةػكـش،

 

،تشجون،نحوذسجكنرذ شل  ،ؼش ننةل هكمقذمتفِطىضُىلىحُااملعزفت كسةكنوك  ، -04

 0311لتكرك لاللن،

 

  ،ظ سلك0331ل،0،دنسومك  ،طإشكالُتمفهىماملجخمعاملذني شلوأش حالف ، -06

 

الطُاضت في الجشائز و املؼزب و بلذا  الجنىب: أنظمت الحكم نحوذلحؽوكفن:ل -02

،لتشجونلة ع ل0111،ل03/01ولذ،لغذدلو عالقاث الطلطت في املجخمع. 

 غيعك ز
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) مىاقف،إطاءاجىشهاداث:لنحوذغكشذنةاكششن  -01

ل،نكن0ل،دنسنرنؽشنةغشولن،نرل كشكر كظػ نرثالم ا،ط(املجخمعاملذني

  ،نرذنسنرهلمكء،نةغشب0116

  :لل لمؤضطاث املجخمع املذني على املطخىي القىمي كن لنرعلذ:للنفطنى -01

نة  وؼلنةذ زلفلدفس ل  لتحللملنرذ ولشن لن،لأؼغك لنر ذف لنرنلشلنلنرد لوةو كلنش ضل

ل– 242ؿلؿل(،0330دسنظك لنر حذ لنرػشولن،لنش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولن)لشل ف ل

  ل224

 

ل،(شل ف ،نةش ضنرثلكىلكرػش ز)ل6ل،طالنصىالطلطتوالحقُقتوكـشلحكنذلأش صلذل، -03

  ل0112

 

لوكـشلحكنذلأش صلذ، -21 مىالخأٍو )ل0ل،طالخجذًذوالخحٍز

  ل0101ل،(نرذنسنرهلمكء،نةش ضنرثلكىلكرػش ز

 

:لغالكرلنز -20

نة  وػكةذول دفسمنل حللل:  .مناالعجاببالذولتإلىاكدشافاملمارضاجاالحخماعُت

نرذ ولشن لن،أؼغكار ذف نرنلشلننر ي ةو كنش ضدسنظكتكر حذ نرػشولن،نش ضدسنظكت

  ل006ل-012،ـقل( 0330لشل ف )لنر حذ نرػشولن

 

  0104(للنةغشب،نةش ضنرثلكىلكرػش ز)لالخفكي فيزمنالخكفي وكـشحكنذأش صلذ، -20

 

لوكـشحكنذأش صلذ، -22   ل0111ل،(نرذنسنرهلمكء،نةش ضنرثلكىلكرػش ز)لالخطابىالخأٍو

 

خ العزبي: مجخمع أهلي أم فجل ل  مشن زل -24 ، املجخمع املذني و الذولت في الخاٍر

  :لنة  وؼلنةذ زلفلدفس ل  لتحللملنرذ ولشن لن،لأؼغك لنر ذف لنرنلشلنل؟لمجخمع مذني

(،ل0330ػشولن)لشل ف لنرد لوةو كلنش ضلدسنظك لنر حذ لنرػشولن،لنش ضلدسنظك لنر حذ لنر

  001،ل033ؿل

 

تفُالخنمُتوالخخطُطغهذنراطلنه أؼنو ، -35  -1982 الخجزبتالجشائٍز

 ،نةاضن ش 0310،د  نوكةطه غكتكةاكنػلن،،1962 -22
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،تشجوننرفذ لعػذن،د  نوكةطالخنمُتالصناعُتفُالجشائزجوكارذ  اػ يعك ، -21

 031ش غكتكةاكنػلن،نةاضن ش،

 

،نطهػندحاب،نالجشائزبِناألسمتالاقخصادًتوالطُاضُتنحوذشالكظوحع بوا  ، -21

  ل0332لةاضن ش،

-مطخقبالملجخمعاملذنُالعزبيل-أحوذؼلشلكرفبلح  -23

 0111ل،شل فتاه كا0نش ضدسنظكتكر حذ نرػشولنط
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 امللخص :

خُــت لدشــكل املجخمــع املــذني فــي ضــُا  مخحــىل اقخصــادًا، ضُاضــُا و  تهــخم هــذه الذراضــت بالشــزوط الخاٍر

احخماعُـــا. انطالقـــا مـــن فكـــزة أ  املجخمـــع املـــذني ًخأضـــظ علـــى اضـــخقاللُت الاقخصـــادي عـــن الطُاســـ  ، 

جحــاول أ  جبحــث فــي املعىقــاث الدــ  حالــذ دو  حشــكله الجشائــز بــالزػم مــن  مــزور أك ــ  مــن ربــع قــز  علــى 

عـــي لالقخصـــاد الجشائــــزي، إلاصـــالحاث الطُاضـــُت و الاقخصـــادًت . جفتـــ ض هـــذه الذراضـــت بـــأ  الطـــابع الَز

 الذي اضخمز إلى ػاًت الُىم، شنق صي ورة حشكل املجخمع املذني وأفزغ إلاصالحاث من مظمىنها. 

ٌطمح لنا  دراضت الاقخصاد الطُاس   الجشائـزي، النظـام الطُاسـ   الجشائـزي و مطـار حشـكل الـزأص مـال 

ت الىطنُت(. بالىصىل إلى ندُجت مفادهـا  بـأ  الخاص في حشائز ما بعذ الا  نفخاا الاقخصادي) البىرحىاٍس

عُـــت  للذولـــت، لـــذل  ال ًمكـــن  ـــت الىطنُـــت قـــذ نشـــأث جحـــذ اـــل الذولـــت و مـــن املمارضـــاث الَز البىرحىاٍس

خُــا للمجخمــع املــذني أو أ  جحمــل مشــزوعا دًمقزاطُــا.  طبُعــت ألانشــطت  الخنبــأ بأنهــا ضــخكى  حــامال جاٍر

شــخؼل فاهــا ججعلهــا فــي حاحــت إلــى عالقــاث سبىنُــت وجحالفــاث ضُاضــُت مــع الطــلطت. مــن هنــا، فــئ  الدــ  ح

ارجبــاط املجخمــع بالذولــت اقخصــادًا، و ارجبــاط الــزأص مــال الخــاص هُكلُــا رهــا، أدي إلــى اندشــار الشبىنُــت 

ي  املجخمعي الطُاضُت في كل الفظاءاث الطُاضُت والاقخصادًت و الاحخماعُت و شنق كافت أشكال الخعب

 املطخقل.

Résumé : 

Cette étude porte sur les conditions  historiquede l'avènement de la société civile 

dans un contexte de transitions économiques, politiques et sociales. Partant de 

principe que la société civile est l' autonomie de l'économique par rapport au 

politique, elle essaie d'analyser les obstacles à son avènement en Algériemalgré le 

multipartisme et le libéralisme économique entamé depuis un quart de siècle. 

L'hypothèse qu'on défende ici est que le caractère rentier de l'économie algérienne 

bloque le processus de la construction de la société civile en vouant  à l'échec les 

reformes politico- économique instaurées dans la constitutions de 1989.. 

L'analyse de système politique algérien, son économie politique et le processus 

historique de la formation du capitale privé nous a permet de conclure que la 

bourgeoisie nationale, comme support historique de la société civile, s'est 

constituée à l'ombre de l'Etat en profitant des positions politiques dans 

l'administration et des pratiques économiques rentières. C'est une (bourgeoisie) 

parasitaire, qui active dans la spéculation et profite de la distribution de la rente. 

elle tisse des liens clientélistes avec le pouvoir et elle ne porte aucun projet de 

démocratie. La persistance du caractère rentier de l'économie au-delà des réformes 

de 1989, a permet au pouvoir de se disposer de tous les moyens pour contrôlerla 

société, en distribuant la rente sous formes politiques pour créer des réseaux de 

soutien et de clientèle dans la sphère politiques et économique.



 

 
 

 


