متثالت عـمال التنفـيذ لإلطارات حالة مؤسسة
الزنك بالغزوات

مقـدمــة
ػذهماٌداخؾيماٌؿواضعيمػيممثرةمماػؿؿوعـوماٌؿواصلممبللظيماظعؿلماظصـوسيم
وإذؽوظقيماظؿقضرمواظؿـوضفميفماجملؿؿعماىزائري.مصفذاماالغشغولمجعؾـومغعؿقم
حبــوممبالحظوتمعقداغقيمسنمررؼقمعـحماظؽؾؿيمظؾعؿولميفماٌمدلوتماظصـوسقيم
اظعؿوعقي.م م
طونمػدصـوماظلودقوظوجيمعنموراءمتؾكماظؾقوثماٌقداغقيمؼؿؿـلميفمربووظيم
اظؽشفمسنمدرجيمتلضؾممػمالءماظعؿولموعدىمتؼؾؾفممظـظومموظـؼوصيمصـوسقيمملم
ؼلظػوغفومعنمضؾلمبلموجدوامأغػلفمموظؾضرورةماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمأعومم
واضعمعفينموتؽـوظوجيمؼػرضمغوعمعنماظصراعيميفماظعؿلمواٌفورةميفماألداء،مععم
اٌراضؾيمواظؿلررلماظدائؿنيمظؾؿفوممماظيتمصبىمإنوزػومبفدفمهؼققماإلغؿوجم
اٌدلعٍميفماظوضًماٌلطر .م
عنمبنيماٌمذراتماألدودقيماظيتمميؽنمعنمخالهلوماظؽشفمسنمدرجيمتؼؾلم
أومعؼووعيمماظعؿولمظؾـؼوصيمواٌـظؿيماظصـوسقي،مغلؿطقعمذطرمعمذرماظؿؿـالتمم
واظـظرةماظعؿوظقيم ظإلروراتماظصـوسقنيمواٌشرصنيمسؾىماظعؿؾقيماإلغؿوجقيمداخلم
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اظورشماظصـوسقي.مصؿؽونماظعؿلميفماجملؿؿعماىزائريمؼشؽلماظواجفيماظيتم
تـؿومبداخؾفومغوعمعنمسالضوتماظعؿلمواظيتمسودةمعومطوغًمسالضيمصراعمبنيم
اظرؤدوءمواٌرؤودني .م
ظالضذلابمعنمأحدمأذؽولمػذاماظصراعمأردغوماظرجوعمعرةمأخرىمإظبماٌوجوتم
االحؿفوجقي موايرطوت ماظعؿوظقي ماٌؿؿـؾي ميف متؾك ماإلضرابوت ماظيت مسرصؿفوم
اٌمدلوتماظصـوسقيمبعدمأحداثمأطؿوبر،م2811مواٌطوظؾيمبرحقلماإلروراتم
اٌلرلة،موطذظكماظؽشفمسنمغظرةمومتـالتمسقـيمعنماظعؿولماٌـػذؼنمظإلروراتم
اٌلرلةممبمدليماظزغكمبوظغزوات .م

احمل طي االماما و لالامات
ضدمغؿلوءلمسنماألدؾوبماًػقيماظيتمتدصعمبوظعؿولمإظبمادبوذممنوذجمععنيم
عنماٌواضفمسبوماٌمدليماظيتمتعؿدلمعصدرمضوتمألدرتهمورصوػقيمذبؿؿعه،مممممممم
و مسبو ماظػؽوت ماٌفـقي ماٌشرصي مسؾى ماظؿلقرل مواظؿـظقم مداخل مػذه ماٌمدلي.م
صوظدرادوتماظلودقوظوجقيمظؾعؿولماٌـػذؼنماىزائرؼنيمطشػًمسنموجودمغوعم
عنماظؿصرفماظعدائيمسـدمػمالءماظعؿولمسبوماإلروراتماٌشرصيمسؾىماظعؿؾقيم
اإلغؿوجقي.1مواىوابمسنمعـلمػذهماظؿلوؤالتمؼؽؿنميفمطونمأنمتؾكماظؿؿـالتم
واٌواضف ماظعدائقي مووه ماإلرورات مغؾعً معن ماظواضع ماالجؿؿوسي ماظذي مسرفم
هوالتماضؿصودؼيمأثرتمسؾىماظذلطقؾيماالجؿؿوسقيمظؾؿفؿؿعماحملؾي،موخوصيم
يفماٌدنماظصغرلةماظيتمادؿػودتمعنمعرطؾوتمصـوسقيمطؾرلةمسؿؾًمسؾىمخؾقم
صرصمظؾعؿلموذفعًمسؿؾقيمايراكماالجؿؿوسي .م

El Kenz A., et . al. S.N.S (1982).- Industrie et Société.- Contrat de recherche avec
SNS, Alger.
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ؼعؿل مػذا ماظوضع مسؾى مزفور متصورات مومتـالت مظدى ماجملؿؿع ماحملؾيم
بوظدرجيماألوظبمهلذهماظؿقوالتماٌذلتؾيمسنمسؿؾقيماظؿصـقع،موثوغقوممتـالتم
اظعؿول ماحملؾقني مظإلرورات ،موػي معلؿؿدة معن ماجملؿؿع ماحملؾي ،مواظيتم
تؿؾكصميفمأنماظؿصـقعمسؿلمسؾىمتوزقفمإروراتمجوءتمعنمعـورقمزبؿؾػيمعنم
اظورنموادؿػودتمعنمغوعمعنماظذلضقيماٌفـقيمواالجؿؿوسقي .م
إذا مرجعـو معـال مإظب مذبول مدرادؿـو ماظيت متدور محوظه مػذه ماٌداخؾي ،مأيم
عمدليماظزغكمبوظغزوات،مصنغفومسرصًمغوسومعنماٌؼووعيمعنمررفماجملؿؿعم
احملؾيمخاللماظلـواتماألوظبمظؿـصقؾفو.معنمجفي،متؽؿنمػذهماٌؼووعيميفمطونم
أغهممتمتـصقىمػذهماٌمدليمميفمودطماٌدؼـيمسؾىمعلوحيمذورهمدقوحيمحقٌم
ػدعًمعمدليمثؼوصقيم(مدقـؿوماظشورهم)Ciné Plageمموورذوتمظؿصؾرلماظلؿك.م
طؿومؼرىماظلؽونماحملؾقونمأنمػذهماٌمدليمعؾوثيمظؾؿققط2مدواءمسنمررؼقم
اظـػوؼوتمواظلوائلماظيتمترعىميفماظؾقر،مأومتؾوثماهلواءمسنمررؼقمعدخـيم
اٌصـع ماظيت مأصؾقً ،ميف مغظر ماظلؽون ماحملؾقني ،ماظلؾى ماألول مإلصوبؿفمم
بوألعراض ماظؿـػلقي .موعن مجفي مأخرى ،مصنن ماٌمدلي ماظصـوسقي مسؿؾً مسؾىم
توزقفمأصرادمعنمخورجماٌـطؼيموضدمطونمذظكمربلمعؼووعيمعنمررفماجملؿؿعم
احملؾيمسؾىمأدوسمأغفممجوءوامبعوداتمدبؿؾفمسنمسوداتماٌـطؼيموخوصيم
أوظؽك ماإلرورات ماٌؿؽوغني مبوًورج ماظذؼن مسودة معو مؼظفرون مبوظشعر ماظطوؼلم
ودراوؼلمسرؼضيماظلوضنيم .3Patte d'éléphantمإنماظعؿولماظؾلطوءميفماٌمدليمالم
طبؿؾػونميفممتـالتفممهلمالءماظػؽوتماٌفـقيماظيتمتعؿدلمبوظـلؾيمهلممدخقؾيمسؾىم
ذبؿؿعفم،موضدمادؿػودتمعنمعـوصىمسؿلمزلقًمهلومأنمتذلضىماجؿؿوسقو.م
طؿومأنمػمالءماإلروراتمايوعؾنيمظؾؿعرصيماظعؾؿقيم Savoir Scientifiqueموظؾؿعرصيم
cf. Semmoud B. (1979).- L’industrialisation de Ghazaouet : étude de
localisation industrielle, implication géographique.- In Cahiers géographiques de
l’Ouest, N° 2-3, p.p 271-274
Cf., Guerid D. (Mai 1990).- L’entreprise industrielle en Algérie et le conflit de
rationalité.- Cahier du CRASC,.

228

موالي احلاج مراد

اظؿؼـقي م  Savoir Faireمػم ماظذؼن مميؾؽون مدؾطي ماظؼرار مداخل ماٌمدلي ،مإغفمم
ؼشؽؾونماظػؽيماظيتمتلعرموتراضىماظعؿولماٌـػذؼن.م م
المذكمأنميفمعـلمػذهماظظروف،موطؿومػومايولمبوظـلؾيمألشؾىماٌدنم
اظصغرل ميف ماٌراحل ماألوظب معن متصـقعفو ،متظفر مبعض ماٌؿوردوت مواٌواضفم
اظعدائقي مظألصراد ماظدخالء مسؾى ماجملؿؿع ،موبـػس ماظوضً مؼؽون مػـوك مدؾوكم
سدائي م مسبو ماإلرورات موخوصي مووه مأوظؽك ماظذؼن مال مؼـؿؿون م مإظب ماٌـطؼي.م
صوظـؿوئٍ ماظيتمخرج مبفو ممعبولمشرؼدمعنمخاللماظؿقؼقؼوتماٌقداغقي مبـػسم
اٌمدليم(عمدليماظزغك)،ممتظفرمأغهمبدالمعنمأنمؼشعرماظعؿولمبواجىمتضوعينم
ععمعمدلؿفم،مصنغفممؼلؾؽونمدؾوطوماعؿدادؼومموممـالمظؾؿققطماالجؿؿوسي…م
وأنمػـوكمدؾوطومسدائقومصرضبومظؾعؿولماووهماإلرورات.4مإغهماظواضعماظذيم
طوغًمتعقشهماٌمدليماظصـوسقيمواٌؿؿـلميفموجودمتضوعنمأصؼيمبنيماظعؿولمضدم
أوظؽكماإلروراتماظذؼنمميـؾونماظلؾطيمداخلمػذهماٌـظؿوتمماظصـوسقي .م

أحداث أكاوبر  8811لإضرابا العمال

تعد مأحداث مأطؿوبر ماظواجفي ماظيت معن مخالهلو ماغؽشف ماظصراع مداخلم
اٌمدلي م موسداء ماظعؿول ماٌـػذؼن مظإلرورات ماٌلرلؼن .مصؼد مزفرت مإضرابوتم
عؿعددةميفمزبؿؾفماٌـشكتماظصـوسقيماظعؿوعقيممتـؾًميفمربووظيمعـعماإلروراتم
عن ماالظؿقوق ممبـوصى مسؿؾفم ،موإزفور ماظؼدرة م مسؾى ماظعؿل موعواصؾي معفؿيم
اإلغؿوجمبدونمػمالءماإلرورات،مبلماظلعيمإظبمرصعماإلغؿوجمأثـوءمػذهماٌرحؾي.م
واألطـرمعنمذظكمػوماظعؿلمسؾىمتغقرلمماظـؼوبقيمظؿصؾحمػقؽيمتعؿلمسؾىمصؿحم
عؾػوتمخوصيمبوظؿؼققمماالضؿصوديموربودؾيماإلروراتماٌلرلةماظيتماسؿدلتم
بوظـلؾيمظؾعؿولماظلؾىماألولميفمإصالسمعمدلؿفم .م
صوإلضرابوتمطشؽلمعنمأذؽولماظـضولماظعؿوظيماظراصضمألدوظقىماظؿلقرلمم
اظػوذؾيمؼعؿدلمدؾوطومعطؾؾقوممعؿطوراممعؼورغيمبؾؿؾكماٌؿوردوتماظيتمطوغًمدوئدةم
Ibid, p.11.
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خال لماظلؾعقـوتمواٌؿؿـؾيميفمسرضؾيماإلغؿوجمسنمررؼقمتعطقلماآلالتمعـال،م
عودام مأن ماظعوعل ممل مؼؽن مظه مايق ميف ماإلضراب .موظؽن ماٌؿؿؾعني مظؾقرطوتم
االحؿفوجقيميفماىزائرموعنمبقـفممسؾدماظـوصرمجوبيمممؼرونمأنمأطؿوبرماظعؿوظيم
ضدمتلخرمذفرامحبقٌمأنمضؿيماظؿعؾرلماظعؿوظيمضدمطوغًميفمذفرمغوصؿدلم(1988م
824م إضرابو)موأنمايرطيماظعؿوظقيماٌطؾؾقيمضدمتلخرتمدـيمظؾؿعؾرلماظؼويمسنم
غػلفو،محبقٌمأنمأطدلمسددمعنماإلضرابوتماظعؿوظقيميفمتورؼخماىزائرمحؿىم
اآلنمضدمدفلميفمدـيم 1989 ( 3389إضرابو).5م م
عنمبنيماٌطوظىماىدؼدةماظيتمزفرتمبعدمأطؿوبرم،1988مواظيتمأزفرتم
بشؽلمواضحمتؾكماظعداوةمماظلرؼيممبنيماظعؿولماٌـػذؼنمواإلروراتماٌلرلؼن،م
ند مأن مأشؾى متؾك ماإلضرابوت مطوغً متطوظى مبرحقل ماإلرورات ماٌلموظني.م
صقلىموزؼرماظعؿلمظؿؾكمايؼؾيم(مأبرؼلم)2818معسماظعدؼدمعنماإلضرابوتم
اظيتمتؾًمأحداثمأطؿوبرمبوظدرجيماألوظبماإلروراتموممـؾيماظعؿول.6م م
مل متػؾً معمدلي ماظزغك مبوظغزوات معن مػذا ماظـوع معن ماإلضرابوت ماٌطوظؾيم
برحقلماإلرورات،مصؿقوضرماالجؿؿوسوتماظـؼوبقيمهلذهماٌمدليماظيتمادؿطعـوم
ايصولمسؾقفومتؽشفمأنمأػممعطؾىمطونمؼطوظىمبهماظعؿولمػومعـعماظـظومم
اظلوبقمعنمعواصؾيمعفوعهماظؿلقرلؼي،موذظكمسنمررؼقمإبعودماٌلرلؼنمموعراجعيم
مرمذظكماإلغلونم
مم
طؿومأنماظعؿولمأصؾقوامؼرونميفماإلرورماٌلقمممممم ممم مم مم
عـوصىماظعؿل .م ممممم ممممممم ممم مم ممممممم مم ممم م مممممم
اظؾرلوضراريماٌعرضلمظؾلرلمايلنمٌفوعفم.موػؽذامصرضماظعؿولمأغػلفممداخلم
اٌمدلي ماظصـوسقي محقٌ مسؿؾوا مسؾى ماظؼقوم ممبراضؾي موربودؾي موصؿح معؾػوتم
اظلـوات ماٌوضقي ،مطؿو مأن مممـؾي ماظعؿول مضد مسوضوا مبلسضوء مآخرؼن مبفدفم
ودؼدماظـؼوبيماظيتمملمتفؿممبوغشغالتماظعؿول.م م

2881

212 212

- Cf. Guerid D..- L’entreprise industrielle en Algérie et le conflit de
rationalité.-Op.cit, p.11

222

موالي احلاج مراد

ظعلمأػمماألصؽورماظواردةميفمػذهماحملوضرمتدلمسؾىمسدمماظرضومسنممنطم
اظؿلقرلماظذيمطونمعطؾؼومضؾلم،2811مممومعفدماظطرؼقمظؾؿلرلؼنمإظبماخؿالسم
أعوالماظدوظيموادؿعؿولمعصوحلماٌمدليمألشراضمذكصقي.مطؿومغالحظمعنمخاللم
ػذهماحملوضرم إثورةماظـؼوبيموسؿولماٌمدليمظؼضقيمدوءمتلقرلمأدواتماإلغؿوج،م
واحؿفوجفممسؾى ماظلقوديماظلؾطوؼيمواظؿعلػقيماٌطؾؼيميفمغظومماظذلضقي.مملم
مرةمعنمصؿحماٌؾػوتماظلوداءماظيتمتؽشفمسنمسدممتلػقلمػذهم
مممممم
تلؾمماإلروراتماٌلقمممممم مممم ممممممم مممم مممممممم ممم م م مم م مم مممممممم
م ممممم م مممم مممم
اإلرورات مظؿلقرل ماٌمدلي ماظصـوسقي ،مووووزػو محدود ماظلؾطي ماظؼوغوغقيم
وادؿكدامماحمللوبقيمواظرذوةمميفماظذلضقيمواظؿوزقفموتلقرلماٌواردماظؾشرؼيم
بصػيمسوعي،موشرلمذظكمعنماظصػوتماظلؾؾقيماظيتموصػًمبفومػذهماإلرورات.م
وعنمبنيماإلروراتماظذؼنمصؿقًمبشلغفممػذهماٌؾػوتماظلوداء:مماٌدؼرماظعوم،م
عدؼرماإلغؿوج،معدؼرماٌلؿكدعنيموطذظكمرئقسمعصؾقيماٌلؿكدعنيم .م
سؿؾًماظؿقوالتماظلقودقيميفماىزائرمبعدمأحداثمأطؿوبر،موغظرامظألزعيم
االضؿصودؼيمماظيتمسرصؿفوماظؾالدميفمتؾكماٌرحؾيمواظيتمأدتمإظبمتدغيماظؼدرةم
اظشرائقيمظؾعؿول،مسؾىمزؼودةمحدةماظؿوترمداخلماٌمدلوتمماالضؿصودؼي.ممموم
ترتىمسـفومتزاؼدميفمسددماإلضرابوتماٌطوظؾيمبرحقلماٌلرلؼن.موالمميؽنمأنم
غغضماظـظرمسنمطونمػذهماٌرحؾيمذفدتمزفورمأحزابمدقودقيمعشفعيمٌـلم
ػذه ماإلضرابوت ماظيت مدصعً ماظؼوسدة ماظعؿوظقي مسبو متشؽقل مغؼوبوت معـوصليم
ظالهودماظعوممظؾعؿولماىزائرؼني.ماىدولمرضمم 2مؼؾني مظـومػذاماظشؽل معنم
اإلضرابمخاللماظلـواتماظـالثم(.)2882-2882-2880مم م
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متات

اجلدلل رقم  8يبني توزيع مطلب رح طيل املسريين

حسب القطاع االقاصادي لالقانونو ختل مرحلة 89-88-89
اظؼطـوع م

اظؼطوع م اإلدارة

اظلـي

اظصـوسي

1990

اظعؿوعقي

ضطوعم

اظؼطوعم

اجملؿوع

اجملؿوسوت م اًوص
احملؾقي

1991
1992

اجملموع

127

67

72

03

269

43.21

24.90

26.76

1.11

1100

/

37

7

12

18

18.91

23.42

48.46

24

7

18

48.97

14.28

36.73

1100
/

49
1100

158

86

108

03

355

44.50

24.22

30.42

0.84

1100

املصدر :بد الناصر مابو ،اجلزائر تاحرك  :درادة دود طيود طياد طية لإلضرابا
العمال طية يف اجلزائر .اجلزائر :دار احلكمة ،8881 ،ص 989

ؼمطد ماىدول مرضم م 2مخطورة ماظوضع ماظذي مطوغً متعقشه ماٌمدلوتم
االضؿصودؼيمآغذاكمصكاللمثالثمدـواتمذفدتمػذهماٌمدلوتم211مإضرابوم
طؾفومتطوظىمبرحقلماٌلرلؼنماظذؼنماتفؿواممبكؿؾفماالتفوعوتمعنمدوءماظؿلقرلم
واظرذوة مواحمللوبقي م موهوؼل ماألعوال ماظعؿوعقي مإخل .م مإن ممتـالت ماظعؿولم
اٌـػذؼنمظإلروراتمالمميؽـفومأنمتؿكؾصمعنمتلثرلماحملقطماالجؿؿوسيماظذيم
ؼعقشون مصقه ،مصؽل ماظظروف مطوغً مدوسبي محملووظي متصػقي مايلوبوت مبنيم
األصرادمدواءمداخلمعؽونماظعؿلمأومخورجه.م م
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نظـرة العمـال لإلذراف

سبوولمعنمخاللمػذاماظؾعدماظرجوعمعرةمأخرىمإظبممسقـيمعنماظعؿولماٌـػذؼنم
اظذؼنمسوؼشوامعوجيماإلضرابوتماٌضودةمظإلروراتماٌشرصي،مظؾؽشفمسنمغظرتفمم
ومتـالتفم م مهلمالء ماإلرورات ميف مزل مععطقوت مجدؼدة متشفدػو ماٌمدليم
االضؿصودؼيمودوقماظعؿلماىزائريمبصػيمسوعي7ممم م
اإلرورماٌلرلمواٌشرفمسؾىماظعؿلمميـلمذظكماظؿـظقمماظرزليماٌطؾقمداخلم
اظوحدة ماإلغؿوجقي .مصعؿؾقي ماإلغؿوج متؿطؾى معن مػمالء ماٌلرلؼن مإسطوء مأواعرم
وعراضؾيمصرلورةماظعؿلمداخلماظورذوتم.مػذاماظواضعمضدمالمطبؾومعنماصطدامم
بنيماآلعرمواٌلعورموخوصيمإذامطونماآلعرمالمؼـؿؿيممإظبماٌـطؼي.مإنمأشؾىماظعؿولم
عومزاظوامعؿلثرؼنمبعؼؾقيمتؼؾقدؼيمضوئؿيمسؾىمععوؼرلموضقمممتشفعموهؾذماظؿؼلقمم
اظعؿودي مظؾؿفؿؿع ،مسؾى مأدوس مأن مصالن م مابن معـطؼي ،مابن مجفيت ،مابنم
سشرلتي،مابنمضرؼيت.مالحظـومعـالمأنمػـوكمعؼورغيمؼؼقؿفوماظعؿولمبنيمعدؼرم
اظوحدةماظلوبقمواٌدؼرمايوظيم.مصوٌدؼرماظلوبقمالمؼـؿؿيمإظبماٌـطؼي،محقٌم
مؿوغهمسؾىمأغهمعلرلمصوذلموؼؿصفمبلخالقمرذؼؾي،مصقلىمرأؼفممممطوغًم
مممممممم مم ممممممم م مممم م ممممم م مممم م م ممممممم ممم م م ممممم
ؼؼق
عؽوصكتماٌردودماإلغؿوجيمميفموضؿهمممتلوويماظصػر،محقٌمملمضبصؾوامسؾىمأيم
عؽوصؽي معن مػذا ماظـوع .مأعو ماٌدؼر مايوظي ،ماظذي مػو مابن ماٌـطؼي ،م مصرلىم
اٌؾقوثونمأنموضؿهمسرفمودؼدامظودوئلماإلغؿوجمممومأدىمإظبماظزؼودةميفماإلغؿوجم
ظقصلمإظبمم220محؿىم210رنمدـوؼومبقـؿوماظؿؼدؼراتمضدمالمتؿعدىم220م
رنمدـوؼو،ماظشيءماظذيمعؽـفممعنمايصولمسؾىمعؽوصكتمخوصيمبوٌردودؼي .م
اظعوعلماٌـػذماظذيمؼؼوممبلسؿولمبلقطيمؼؾؼىمدائؿومؼشعرمبـوعمعنماظـؼصم
ممومصبعؾهمبعقدامسؿومؼدورميفماٌمدلي.مإالمأغهمؼشعرمبلػؿقؿهمداخلماظورذيم
اظيتمؼعؿلمبفوموؼؼقممعؼورغيمدائؿيمبقـهموبنيماإلدارؼنيماظذؼنمؼعؿؾونميفمزروفم
سؿلمزبؿؾػيموالمؼالحظمدورمػذاماإلداريمأوماإلرورميفماٌمدلي.موسنمدمالم
2881 2881
221

متات

مال الانف طيذ لإلرارا

خوصممبنمػومماألصقدميفماٌصـع،مؼرىماٌؾقوثونمأنمػـوكمصرضومطؾرلامبنيم
اظعؿولماٌـػذؼنمبوظورشمواإلروراتماظذؼنمظدؼفممحرؼيميفماظؿصرفموطذامزروفم
سؿل مجد معرضبي معؼورغي معع موضعقفم .مصـلؾي م 10م %معن مػمالء ماٌؾقوثنيم
ؼعؿؼدونمأغفمماظؼؾىماظـوبضمداخلمػذهماظوحدة .م
اجلدلل رقم  9يبني األف طيد يف املصنع

م

األف طيد يف املصنع

الاكرار

النسبة %

سوعلماظورذي م

 10م

 10م

سوعلماإلدارة م

 02م

 02م

اإلرورماٌلرل م

 00م

 00م

طلماٌلؿكدعني م

 28م

 28م

اجملموع

899

899

ؼؼولمأحدماٌؾقوثني:م"مظومطونمعشيمأحـومظوزؼنمراهمرؼد،مأحـوماظؾيمراغوم
شبدعوامغؿعؾواموشبدعوامبوظؾقلممواظـفورموحؿىماألسقودماظدؼـقي"معؾقوثم11م

دـي.م م
وؼؼولمسوعلمأخرم 11مدـي:مم"سوعلماظورذيمػوماألصقد،م"راغوميفموحدةم

إغؿوجقيموظقسميفموحدةمإدارؼي"مم م

صوألصقد م ػو مذظك ماظعوعل م ماظذي مظدؼه موربي معفـقي مواظذي مؼعرف ماٌلورم
اإلغؿوجيمداخلماظورذيمأعوماإلرورمبوظـلؾيمظؾعوعلمرشممأغهمحوعلمٌعرصيمسؾؿقيم
إالمأغهمالمؼػؼهمذقؽوميفماٌقدانماإلغؿوجي.موغػسماٌالحظيمندػومسـدمأشؾىم
اظعؿولماٌـػذؼن،محقٌممؼرونمميفماإلرورمذظكماظػردماحملظوزماظذيمطوغًمظهم
اظػرصيمٌواصؾيماظدراديمطيمؼصؾحمعفـددوميفماٌمدليماظصـوسقيمعـال،مخالصوم
ظوضعفمماالجؿؿوسيماظذيمملمؼلؿحمهلمممبواصؾيماظدراديمواظوصولمإظبمعؽوغيم
ػمالءماإلرورات.ممممم م
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موحولمدمالمخوصمسنمعدىمتـؿنيماٌلموظنيمىفدماظعؿولمالحظـومأنمجلم
اٌؾقوثنيمؼرونمأنمػـوكمتؼدؼرامإصبوبقومظعؿؾفمموغشورفممعنمررفماإلرورات.م
ظؽنمػذامالمؼـػيموجودمصؽيمعنماٌؾقوثنيماظذؼنمؼشعرونمبعدمماظؿؼدؼرمودوءم
اٌعوعؾيمعنمضؾلماٌلموظنيمغظرامظؿوترمسالضوتماظعؿلمبقـفم،مصوظعوعلمعوزالم
ؼؼدسمضقمماالحذلامماٌؿؾودلموحػظماظؽراعي،محبقٌمالمؼلؿطقعمتؼؾلماألواعرمعنم
اإلروراتموخوصيمتؾكماألواعرماٌؿزوجيمبوظؿفدؼدمواظوسقدمواًوظقيمعنماظؿعوعلم
شرلماظرزلي،8موػذامعومؼمثرمسؾىمآراءماظعؿولمحولمعفومماإلرورموضرورةموجودهم
بوٌمدلي.م م
ضرابيمغصفماٌؾقوثنيمؼرونمأنماإلروراتمالمؼؼوعونممبفؿؿفممأحلنمضقوم،م
مؿغلمبدونمػمالءماإلرورات،مذظكمعومصرحمبهم
ممممم
مممشممم ممممم مممم مممم م مممم م مممم ممممم مم
وبوظؿوظيمبنعؽونماظوحدةمأنمت
ممممممم ممممم مم ممممم ممممم
%11معنماٌلؿفوبني ،مبقـؿوم 18م%معـفممؼرونمأنموجودماإلرور مبوظوحدةم
ضروريموأطقدموإالمدوفمالمتلؿطقعمعواصؾيمعفؿؿفوماإلغؿوجقي.م م
تدظـومػذهماٌعطقوتمسؾىمأغهمرشمموجودمذبؿوسيمطؾرلةمعنماظعؿولماظذؼنم
ؼؼدرون مسؿل ماإلرورات موؼرون مأغفم مؼؼوعون مبلسؿوهلم مسؾى مأحلن معو مؼرام،م
ووجودػممضروريموأطقدمبوٌمدليماظصـوسقي،مإالمأنمػـوكمذبؿوسيمطؾرلةمأؼضوم
عنماظعؿولمعومزاظًممظدؼفممأحؽوممعلؿؿدةمعنماجملؿؿعمواظـؼوصيماظؿؼؾقدؼي،م
حبقٌمملمؼلؿطقعواممتؼؾلمصؽرةماظؿقولماالجؿؿوسيمظؾؿفؿؿعمواطؿلوبمضقمم
ثؼوصقيمجدؼدةممزبوظػيمظؿؾكماظؼقمماظؿؼؾقدؼيماظيتمغشؽوامصقفو.م م

خـتصـة
حووظـومعنمخاللمػذهماظورضيماالضذلابمعنممتـالتماظعؿولماٌـػذؼنمبوٌمدليم
اظصـوسقيمظإلروراتماٌلرلة.مصرشممربدودؼيماٌعطقوتماٌقداغقيماحملصلمسؾقفوم
إالمأغهمبنعؽوغـوماًروجمخبالصيمهلومدالظيميفمسوملماظشغلميفماىزائر .م
2881
CRASC
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سؿلماظؿصـقعمبوىزائرمسؾىماظؿلثرلمسؾىماحملقطماالجؿؿوسيماظذيمادؿؼؾلم
ػذاماظواضعماالضؿصودي،مممومترتىمسـهمغوعمعنمدكطموعؼووعيماظلؽونماحملؾقنيم
ظؽلمعومػومجدؼدمودخقلمسؾىمذبؿؿعفم.مإنمػذهماظـظرةمأثرتمسؾىماظعؿولم
احملؾقنيماظذؼنمحصؾوامسؾىمعـوصىمسؿلمبفذهماٌمدلوتمإالمأغفممملمؼـدذبوام
يف مربقط مسؿؾفم .مصـظرتفم مومتـالتفم مال مدبؿؾف م مسن متؾك ماظؿصورات ماظيتم
ضبؿؾفوماجملؿؿعمظؾؿمدليماظصـوسقي.مصػيماٌراحلماألوظبمظؾؿصـقعمزفرمغوعمعنم
اظصراع مشرل ماٌعؾن مبني ماظػؽوت ماٌفـقي ،مظقـؽشف مػذا ماظصراع مبعد مأحداثم
أطؿوبرماظيتمأصؾحمصقفوماإلروراتماٌلرلةماظضققيماألوظب،محقٌممتمعـعفممعنم
عواصؾيمسؿؾفمممواٌطوظؾيمبرحقؾفم،موربوطؿؿفممعنمررفماٌـظؿيماظـؼوبقي.مممم م
إنمغظرةماظعوعلماٌـػذمظإلرورمالمميؽنمأنمتلؿومإظبمأرضىمعلؿوؼوتماظعوملم
معمعومداعًمػـوكمروادىمثؼوصقيمتؼؾقدؼيمضوئؿيميفماجملؿؿعمتؿؿقورمحولم
مم
مماٌصـمم مممممممم ممممم ممممم م ممممممممممممممممممممممم ممم ممم ممممم مممم مم
ضقمماظؿضوعنماالجؿؿوسيمواالحذلامموحػظماظؽراعي… م
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