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متثالت عـمال التنفـيذ لإلطارات  حالة  مؤسسة 
 الزنك بالغزوات

  مقـدمــة 

ػذهماٌداخؾيماٌؿواضعيمػيممثرةمماػؿؿوعـوماٌؿواصلممبللظيماظعؿلماظصـوسيم
وإذؽوظقيماظؿقضرمواظؿـوضفميفماجملؿؿعماىزائري.مصفذاماالغشغولمجعؾـومغعؿقم
حبــوممبالحظوتمعقداغقيمسنمررؼقمعـحماظؽؾؿيمظؾعؿولميفماٌمدلوتماظصـوسقيم

ماظعؿوعقي.م
ودقوظوجيمعنموراءمتؾكماظؾقوثماٌقداغقيمؼؿؿـلميفمربووظيمطونمػدصـوماظل

اظؽشفمسنمدرجيمتلضؾممػمالءماظعؿولموعدىمتؼؾؾفممظـظومموظـؼوصيمصـوسقيمملم
مأعومم مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي موظؾضرورة مأغػلفم معنمضؾلمبلموجدوا ؼلظػوغفو

داء،مععمواضعمعفينموتؽـوظوجيمؼػرضمغوعمعنماظصراعيميفماظعؿلمواٌفورةميفماأل
اٌراضؾيمواظؿلررلماظدائؿنيمظؾؿفوممماظيتمصبىمإنوزػومبفدفمهؼققماإلغؿوجم

ماٌدلعٍميفماظوضًماٌلطر.
عنمبنيماٌمذراتماألدودقيماظيتمميؽنمعنمخالهلوماظؽشفمسنمدرجيمتؼؾلم

ماظعؿولمظؾـؼوصيمواٌـظؿيماظصـوسقي،مغلؿطقعمذطرمعمذرماظؿؿـالتمم أومعؼووعيم
ظإلروراتماظصـوسقنيمواٌشرصنيمسؾىماظعؿؾقيماإلغؿوجقيمداخلمواظـظرةماظعؿوظقيم
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مصؿؽونماظعؿلميفماجملؿؿعماىزائريمؼشؽلماظواجفيماظيتم اظورشماظصـوسقي.
تـؿومبداخؾفومغوعمعنمسالضوتماظعؿلمواظيتمسودةمعومطوغًمسالضيمصراعمبنيم

ماظرؤدوءمواٌرؤودني.
رةمأخرىمإظبماٌوجوتمظالضذلابمعنمأحدمأذؽولمػذاماظصراعمأردغوماظرجوعمع

مسرصؿفوم ماظيت ماإلضرابوت متؾك ميف ماٌؿؿـؾي ماظعؿوظقي موايرطوت االحؿفوجقي
واٌطوظؾيمبرحقلماإلروراتمم2811اٌمدلوتماظصـوسقيمبعدمأحداثمأطؿوبر،م

اٌلرلة،موطذظكماظؽشفمسنمغظرةمومتـالتمسقـيمعنماظعؿولماٌـػذؼنمظإلروراتم
ماٌلرلةممبمدليماظزغكمبوظغزوات.

  طي   االماما و لالامات  احمل

ضدمغؿلوءلمسنماألدؾوبماًػقيماظيتمتدصعمبوظعؿولمإظبمادبوذممنوذجمععنيم
عنماٌواضفمسبوماٌمدليماظيتمتعؿدلمعصدرمضوتمألدرتهمورصوػقيمذبؿؿعه،مممممممم

ماٌمدلي.م مػذه مداخل مواظؿـظقم ماظؿلقرل مسؾى ماٌشرصي ماٌفـقي ماظػؽوت مسبو و
يمظؾعؿولماٌـػذؼنماىزائرؼنيمطشػًمسنموجودمغوعمصوظدرادوتماظلودقوظوجق

ماإلروراتماٌشرصيمسؾىماظعؿؾقيم ماظعؿولمسبو عنماظؿصرفماظعدائيمسـدمػمالء
.مواىوابمسنمعـلمػذهماظؿلوؤالتمؼؽؿنميفمطونمأنمتؾكماظؿؿـالتم1اإلغؿوجقي

مسرفم ماظذي ماالجؿؿوسي ماظواضع معن مغؾعً ماإلرورات مووه ماظعدائقي واٌواضف
ؼيمأثرتمسؾىماظذلطقؾيماالجؿؿوسقيمظؾؿفؿؿعماحملؾي،موخوصيمهوالتماضؿصود

يفماٌدنماظصغرلةماظيتمادؿػودتمعنمعرطؾوتمصـوسقيمطؾرلةمسؿؾًمسؾىمخؾقم
مصرصمظؾعؿلموذفعًمسؿؾقيمايراكماالجؿؿوسي.

 

El Kenz A.,  et . al. S.N.S  (1982).- Industrie et Société.- Contrat de recherche avec 

SNS, Alger.
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ماحملؾيم ماجملؿؿع مظدى مومتـالت متصورات مزفور مسؾى ماظوضع مػذا ؼعؿل
م ماظؿقوالتماٌذلتؾي ممتـالتمبوظدرجيماألوظبمهلذه ماظؿصـقع،موثوغقو سنمسؿؾقي

مواظيتم ماحملؾي، ماجملؿؿع معن معلؿؿدة موػي مظإلرورات، ماحملؾقني اظعؿول
تؿؾكصميفمأنماظؿصـقعمسؿلمسؾىمتوزقفمإروراتمجوءتمعنمعـورقمزبؿؾػيمعنم

ماظورنموادؿػودتمعنمغوعمعنماظذلضقيماٌفـقيمواالجؿؿوسقي.
مح متدور ماظيت مدرادؿـو مذبول مإظب معـال مرجعـو مأيمإذا ماٌداخؾي، مػذه وظه

معنماٌؼووعيمعنمررفماجملؿؿعم عمدليماظزغكمبوظغزوات،مصنغفومسرصًمغوسو
احملؾيمخاللماظلـواتماألوظبمظؿـصقؾفو.معنمجفي،متؽؿنمػذهماٌؼووعيميفمطونم
أغهممتمتـصقىمػذهماٌمدليمميفمودطماٌدؼـيمسؾىمعلوحيمذورهمدقوحيمحقٌم

وورذوتمظؿصؾرلماظلؿك.ممم(Ciné Plageػدعًمعمدليمثؼوصقيم)مدقـؿوماظشورهم
دواءمسنمررؼقمم2طؿومؼرىماظلؽونماحملؾقونمأنمػذهماٌمدليمعؾوثيمظؾؿققط

مسنمررؼقمعدخـيم متؾوثماهلواء اظـػوؼوتمواظلوائلماظيتمترعىميفماظؾقر،مأو
مإلصوبؿفمم ماألول ماظلؾى ماحملؾقني، ماظلؽون مغظر ميف مأصؾقً، ماظيت اٌصـع
مسؿؾًمسؾىم ماظصـوسقي ماٌمدلي مصنن مأخرى، مجفي موعن بوألعراضماظؿـػلقي.

ذظكمربلمعؼووعيمعنمررفماجملؿؿعمتوزقفمأصرادمعنمخورجماٌـطؼيموضدمطونم
احملؾيمسؾىمأدوسمأغفممجوءوامبعوداتمدبؿؾفمسنمسوداتماٌـطؼيموخوصيم
ماظطوؼلم مبوظشعر مؼظفرون معو مسودة ماظذؼن مبوًورج ماٌؿؽوغني ماإلرورات أوظؽك

 Patte d'éléphantودراوؼلمسرؼضيماظلوضنيم
.مإنماظعؿولماظؾلطوءميفماٌمدليمالم3

طبؿؾػونميفممتـالتفممهلمالءماظػؽوتماٌفـقيماظيتمتعؿدلمبوظـلؾيمهلممدخقؾيمسؾىم
ذبؿؿعفم،موضدمادؿػودتمعنمعـوصىمسؿلمزلقًمهلومأنمتذلضىماجؿؿوسقو.م

وظؾؿعرصيمم Savoir Scientifiqueموعؾنيمظؾؿعرصيماظعؾؿقيطؿومأنمػمالءماإلروراتماي

 

 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 
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م مإغفممم Savoir Faireاظؿؼـقي ماٌمدلي، مداخل ماظؼرار مدؾطي مميؾؽون ماظذؼن ػم
مؼشؽؾونماظػؽيماظيتمتلعرموتراضىماظعؿولماٌـػذؼن.م

مألشؾىماٌدنم مايولمبوظـلؾي مػو ماظظروف،موطؿو المذكمأنميفمعـلمػذه
ماألوظب ماٌراحل ميف مواٌواضفمماظصغرل ماٌؿوردوت مبعض متظفر متصـقعفو، عن

مدؾوكم مػـوك مؼؽون ماظوضً موبـػس ماجملؿؿع، مسؾى ماظدخالء مظألصراد اظعدائقي
ماٌـطؼي.م مإظب م مؼـؿؿون مال ماظذؼن مأوظؽك مووه موخوصي ماإلرورات مسبو م سدائي
مبـػسم معنمخاللماظؿقؼقؼوتماٌقداغقي ممعبولمشرؼد مبفو ماظيتمخرج صوظـؿوئٍ

زغك(،ممتظفرمأغهمبدالمعنمأنمؼشعرماظعؿولمبواجىمتضوعينماٌمدليم)عمدليماظ
م…ععمعمدلؿفم،مصنغفممؼلؾؽونمدؾوطوماعؿدادؼومموممـالمظؾؿققطماالجؿؿوسي

ماإلرورات مظؾعؿولماووه مصرضبو مسدائقو مإغهماظواضعماظذيم4وأنمػـوكمدؾوطو .
بنيماظعؿولمضدمطوغًمتعقشهماٌمدليماظصـوسقيمواٌؿؿـلميفموجودمتضوعنمأصؼيم

مأوظؽكماإلروراتماظذؼنمميـؾونماظلؾطيمداخلمػذهماٌـظؿوتمماظصـوسقي.

 لإضرابا  العمال  8811أحداث أكاوبر 

مداخلم ماظصراع ماغؽشف مخالهلو معن ماظيت ماظواجفي مأطؿوبر مأحداث تعد
مإضرابوتم مزفرت مصؼد ماٌلرلؼن. مظإلرورات ماٌـػذؼن ماظعؿول موسداء م اٌمدلي

ـشكتماظصـوسقيماظعؿوعقيممتـؾًميفمربووظيمعـعماإلروراتمعؿعددةميفمزبؿؾفماٌ
معفؿيم موعواصؾي ماظعؿل مسؾى م ماظؼدرة موإزفور مسؿؾفم، ممبـوصى ماالظؿقوق عن
اإلغؿوجمبدونمػمالءماإلرورات،مبلماظلعيمإظبمرصعماإلغؿوجمأثـوءمػذهماٌرحؾي.م

حمواألطـرمعنمذظكمػوماظعؿلمسؾىمتغقرلمماظـؼوبقيمظؿصؾحمػقؽيمتعؿلمسؾىمصؿ
ماظيتماسؿدلتم ماإلروراتماٌلرلة ماالضؿصوديموربودؾي مبوظؿؼققم عؾػوتمخوصي

مبوظـلؾيمظؾعؿولماظلؾىماألولميفمإصالسمعمدلؿفم.
صوإلضرابوتمطشؽلمعنمأذؽولماظـضولماظعؿوظيماظراصضمألدوظقىماظؿلقرلمم
اظػوذؾيمؼعؿدلمدؾوطومعطؾؾقوممعؿطوراممعؼورغيمبؾؿؾكماٌؿوردوتماظيتمطوغًمدوئدةم
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لماظلؾعقـوتمواٌؿؿـؾيميفمسرضؾيماإلغؿوجمسنمررؼقمتعطقلماآلالتمعـال،مخال
مظؾقرطوتم ماٌؿؿؾعني موظؽن ماإلضراب. ميف مايق مظه مؼؽن ممل ماظعوعل مأن عودام
االحؿفوجقيميفماىزائرموعنمبقـفممسؾدماظـوصرمجوبيمممؼرونمأنمأطؿوبرماظعؿوظيم

م1988ذفرمغوصؿدلم)مضدمتلخرمذفرامحبقٌمأنمضؿيماظؿعؾرلماظعؿوظيمضدمطوغًميف
إضرابو(موأنمايرطيماظعؿوظقيماٌطؾؾقيمضدمتلخرتمدـيمظؾؿعؾرلماظؼويمسنمم824

غػلفو،محبقٌمأنمأطدلمسددمعنماإلضرابوتماظعؿوظقيميفمتورؼخماىزائرمحؿىم
م.م5إضرابو( 1989 )3389 اآلنمضدمدفلميفمدـيم

،مواظيتمأزفرتم1988عنمبنيماٌطوظىماىدؼدةماظيتمزفرتمبعدمأطؿوبرم
بشؽلمواضحمتؾكماظعداوةمماظلرؼيممبنيماظعؿولماٌـػذؼنمواإلروراتماٌلرلؼن،م

ماٌلمو ماإلرورات مبرحقل متطوظى مطوغً ماإلضرابوت متؾك مأشؾى مأن ظني.مند
(معسماظعدؼدمعنماإلضرابوتم2818صقلىموزؼرماظعؿلمظؿؾكمايؼؾيم)مأبرؼلم

م.م6اظيتمتؾًمأحداثمأطؿوبرمبوظدرجيماألوظبماإلروراتموممـؾيماظعؿول
مبوظغ ماظزغك ماٌطوظؾيمملمتػؾًمعمدلي ماإلضرابوت معن ماظـوع مػذا زواتمعن

برحقلماإلرورات،مصؿقوضرماالجؿؿوسوتماظـؼوبقيمهلذهماٌمدليماظيتمادؿطعـوم
ايصولمسؾقفومتؽشفمأنمأػممعطؾىمطونمؼطوظىمبهماظعؿولمػومعـعماظـظومم
اظلوبقمعنمعواصؾيمعفوعهماظؿلقرلؼي،موذظكمسنمررؼقمإبعودماٌلرلؼنمموعراجعيم

مذظكماإلغلونممعـوصىماظعؿل. ماٌلقمر مؼرونميفماإلرور مأنماظعؿولمأصؾقوا ممطؿو مم مم مم م ممم مم م ممم ممم م مم م م م مممم ممم مم مم م مممممم م مم ممم
اظؾرلوضراريماٌعرضلمظؾلرلمايلنمٌفوعفم.موػؽذامصرضماظعؿولمأغػلفممداخلم

موربودؾي ممبراضؾي ماظؼقوم مسؾى مسؿؾوا محقٌ ماظصـوسقي معؾػوتمماٌمدلي وصؿح
مبفدفم مآخرؼن مبلسضوء مسوضوا مضد ماظعؿول مممـؾي مأن مطؿو ماٌوضقي، اظلـوات

مودؼدماظـؼوبيماظيتمملمتفؿممبوغشغالتماظعؿول.م
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مسنممنطم ماظرضو متدلمسؾىمسدم ماحملوضر ميفمػذه ماظواردة ماألصؽور ظعلمأػم
،مممومعفدماظطرؼقمظؾؿلرلؼنمإظبماخؿالسم2811اظؿلقرلماظذيمطونمعطؾؼومضؾلم

أعوالماظدوظيموادؿعؿولمعصوحلماٌمدليمألشراضمذكصقي.مطؿومغالحظمعنمخاللم
إثورةماظـؼوبيموسؿولماٌمدليمظؼضقيمدوءمتلقرلمأدواتماإلغؿوج،ممػذهماحملوضر

مملم ماظذلضقي. ميفمغظوم ماٌطؾؼي مواظؿعلػقي ماظلؾطوؼي مسؾىماظلقودي واحؿفوجفم
ممممتلؾمماإلروراتماٌلقمرةمعنمصؿحماٌؾػوتماظلوداءماظيتمتؽشفمسنمسدممتلػقلمػذهم مم مم مممممم مم م مم م م ممم مممممممم مممم ممممممم مممم مم مممم مممم مممم م ممممم م

ماظلؾطي محدود مووووزػو ماظصـوسقي، ماٌمدلي مظؿلقرل اظؼوغوغقيمماإلرورات
وادؿكدامماحمللوبقيمواظرذوةمميفماظذلضقيمواظؿوزقفموتلقرلماٌواردماظؾشرؼيم
بصػيمسوعي،موشرلمذظكمعنماظصػوتماظلؾؾقيماظيتموصػًمبفومػذهماإلرورات.م
وعنمبنيماإلروراتماظذؼنمصؿقًمبشلغفممػذهماٌؾػوتماظلوداء:مماٌدؼرماظعوم،م

مئقسمعصؾقيماٌلؿكدعنيم.عدؼرماإلغؿوج،معدؼرماٌلؿكدعنيموطذظكمر
سؿؾًماظؿقوالتماظلقودقيميفماىزائرمبعدمأحداثمأطؿوبر،موغظرامظألزعيم
االضؿصودؼيمماظيتمسرصؿفوماظؾالدميفمتؾكماٌرحؾيمواظيتمأدتمإظبمتدغيماظؼدرةم
اظشرائقيمظؾعؿول،مسؾىمزؼودةمحدةماظؿوترمداخلماٌمدلوتمماالضؿصودؼي.ممموم

رابوتماٌطوظؾيمبرحقلماٌلرلؼن.موالمميؽنمأنمترتىمسـفومتزاؼدميفمسددماإلض
غغضماظـظرمسنمطونمػذهماٌرحؾيمذفدتمزفورمأحزابمدقودقيمعشفعيمٌـلم
معـوصليم مغؼوبوت متشؽقل مسبو ماظعؿوظقي ماظؼوسدة مدصعً ماظيت ماإلضرابوت ػذه

م ماىدولمرضم مظؾعؿولماىزائرؼني. ماظعوم ماظشؽلمعنمم2ظالهود مػذا ؼؾنيمظـو
م(.مم2882-2882-2880واتماظـالثم)اإلضرابمخاللماظلـ
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 يبني توزيع مطلب رح طيل املسريين  8اجلدلل رقم 

 89-88-89حسب القطاع االقاصادي لالقانونو ختل مرحلة 

اظؼطوعم اجملؿوع

 اًوص

ضطوعم

ماجملؿوسوت

 احملؾقي

 اإلدارة

 اظعؿوعقي

ماظؼطوع

 اظصـوسي

ماظؼطـوع

 اظلـي

269 

1100 

03 

1.11 

72 

26.76 

67 

24.90 

127 

43.21 

1990 

37 

1100 

/ 18 

48.46 

12 

23.42 

7 

18.91 

1991 

49 

1100 

/ 18 

36.73 

7 

14.28 

24 

48.97 

1992 

355 

1100 

03 

0.84 

108 

30.42 

86 

24.22 

158 

44.50 
 اجملموع

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

م مرضم ماىدول ماٌمدلوتمم2ؼمطد متعقشه مطوغً ماظذي ماظوضع خطورة
إضرابومم211االضؿصودؼيمآغذاكمصكاللمثالثمدـواتمذفدتمػذهماٌمدلوتم

طؾفومتطوظىمبرحقلماٌلرلؼنماظذؼنماتفؿواممبكؿؾفماالتفوعوتمعنمدوءماظؿلقرلم
مإخل ماظعؿوعقي ماألعوال موهوؼل م مواحمللوبقي ماظعؿولمواظرذوة ممتـالت مإن م .

اٌـػذؼنمظإلروراتمالمميؽـفومأنمتؿكؾصمعنمتلثرلماحملقطماالجؿؿوسيماظذيم
مبنيم مايلوبوت متصػقي محملووظي مدوسبي مطوغً ماظظروف مصؽل مصقه، ؼعقشون

م.مخورجهاألصرادمدواءمداخلمعؽونماظعؿلمأوم
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 نظـرة العمـال لإلذراف
سقـيمعنماظعؿولماٌـػذؼنممسبوولمعنمخاللمػذاماظؾعدماظرجوعمعرةمأخرىمإظبم

اظذؼنمسوؼشوامعوجيماإلضرابوتماٌضودةمظإلروراتماٌشرصي،مظؾؽشفمسنمغظرتفمم
ماٌمدليم متشفدػو مجدؼدة مععطقوت مزل ميف ماإلرورات مهلمالء م ومتـالتفم

مممم7االضؿصودؼيمودوقماظعؿلماىزائريمبصػيمسوعي
اإلرورماٌلرلمواٌشرفمسؾىماظعؿلمميـلمذظكماظؿـظقمماظرزليماٌطؾقمداخلم

م ماإلغؿوج مصعؿؾقي ماإلغؿوجقي. مأواعرماظوحدة مإسطوء ماٌلرلؼن مػمالء معن تؿطؾى
وعراضؾيمصرلورةماظعؿلمداخلماظورذوتم.مػذاماظواضعمضدمالمطبؾومعنماصطدامم
بنيماآلعرمواٌلعورموخوصيمإذامطونماآلعرمالمؼـؿؿيممإظبماٌـطؼي.مإنمأشؾىماظعؿولم
عومزاظوامعؿلثرؼنمبعؼؾقيمتؼؾقدؼيمضوئؿيمسؾىمععوؼرلموضقمممتشفعموهؾذماظؿؼلقمم

مابنما مجفيت، مابن معـطؼي، مابن م مصالن مأن مأدوس مسؾى مظؾؿفؿؿع، ظعؿودي
سشرلتي،مابنمضرؼيت.مالحظـومعـالمأنمػـوكمعؼورغيمؼؼقؿفوماظعؿولمبنيمعدؼرم
ماظلوبقمواٌدؼرمايوظيم.مصوٌدؼرماظلوبقمالمؼـؿؿيمإظبماٌـطؼي،محقٌم اظوحدة

مؼؼقمؿوغهمسؾىمأغهمعلرلمصوذلموؼؿصفمبلخالقمرذؼؾي،مصقلىمرأؼف ممممم م م ممم ممممممم م م مممم م ممممم م مممم م ممممممم مم مممطوغًمممم ممممم
عؽوصكتماٌردودماإلغؿوجيمميفموضؿهمممتلوويماظصػر،محقٌمملمضبصؾوامسؾىمأيم
مصرلىم م ماٌـطؼي، مابن مػو ماظذي مايوظي، ماٌدؼر مأعو ماظـوع. مػذا معن عؽوصؽي
اٌؾقوثونمأنموضؿهمسرفمودؼدامظودوئلماإلغؿوجمممومأدىمإظبماظزؼودةميفماإلغؿوجم

م220ظؿؼدؼراتمضدمالمتؿعدىمرنمدـوؼومبقـؿوما210حؿىمم220ظقصلمإظبمم
مرنمدـوؼو،ماظشيءماظذيمعؽـفممعنمايصولمسؾىمعؽوصكتمخوصيمبوٌردودؼي.

اظعوعلماٌـػذماظذيمؼؼوممبلسؿولمبلقطيمؼؾؼىمدائؿومؼشعرمبـوعمعنماظـؼصم
مممومصبعؾهمبعقدامسؿومؼدورميفماٌمدلي.مإالمأغهمؼشعرمبلػؿقؿهمداخلماظورذي

زروفمئؿيمبقـهموبنيماإلدارؼنيماظذؼنمؼعؿؾونميفماظيتمؼعؿلمبفوموؼؼقممعؼورغيمدا
ماإلداريمأوماإلرورميفماٌمدلي.موسنمدمالم سؿلمزبؿؾػيموالمؼالحظمدورمػذا
 

28812881
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مبنيم مطؾرلا خوصممبنمػومماألصقدميفماٌصـع،مؼرىماٌؾقوثونمأنمػـوكمصرضو
اظعؿولماٌـػذؼنمبوظورشمواإلروراتماظذؼنمظدؼفممحرؼيميفماظؿصرفموطذامزروفم

مجد ممسؿل مصـلؾي موضعقفم. معع معؼورغي ماٌؾقوثنيمم10عرضبي مػمالء معن %
مؼعؿؼدونمأغفمماظؼؾىماظـوبضمداخلمػذهماظوحدة.

 يبني األف طيد يف املصنع 9اجلدلل رقم  
م

 النسبة % الاكرار األف طيد يف املصنع

م10م10مسوعلماظورذي

م02م02مسوعلماإلدارة

م00م00ماإلرورماٌلرل

م28م28مطلماٌلؿكدعني

 899 899 وعاجملم

ظومطونمعشيمأحـومظوزؼنمراهمرؼد،مأحـوماظؾيمراغومؼؼولمأحدماٌؾقوثني:م"م
م11عؾقوثمشبدعوامغؿعؾواموشبدعوامبوظؾقلممواظـفورموحؿىماألسقودماظدؼـقي"م

مدـي.م

راغوميفموحدةمدـي:مم"سوعلماظورذيمػوماألصقد،م"م11وؼؼولمسوعلمأخرم
مإغؿوجقيموظقسميفموحدةمإدارؼي"مم

م ماٌلورمصوألصقد مؼعرف مواظذي معفـقي موربي مظدؼه ماظذي م ماظعوعل مذظك ػو
اإلغؿوجيمداخلماظورذيمأعوماإلرورمبوظـلؾيمظؾعوعلمرشممأغهمحوعلمٌعرصيمسؾؿقيم
إالمأغهمالمؼػؼهمذقؽوميفماٌقدانماإلغؿوجي.موغػسماٌالحظيمندػومسـدمأشؾىم

ظذيمطوغًمظهماظعؿولماٌـػذؼن،محقٌممؼرونمميفماإلرورمذظكماظػردماحملظوزما
اظػرصيمٌواصؾيماظدراديمطيمؼصؾحمعفـددوميفماٌمدليماظصـوسقيمعـال،مخالصوم
ظوضعفمماالجؿؿوسيماظذيمملمؼلؿحمهلمممبواصؾيماظدراديمواظوصولمإظبمعؽوغيم

مػمالءماإلرورات.ممممم
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وحولمدمالمخوصمسنمعدىمتـؿنيماٌلموظنيمىفدماظعؿولمالحظـومأنمجلمم
تؼدؼرامإصبوبقومظعؿؾفمموغشورفممعنمررفماإلرورات.مماٌؾقوثنيمؼرونمأنمػـوك

ظؽنمػذامالمؼـػيموجودمصؽيمعنماٌؾقوثنيماظذؼنمؼشعرونمبعدمماظؿؼدؼرمودوءم
مظؿوترمسالضوتماظعؿلمبقـفم،مصوظعوعلمعوزالم اٌعوعؾيمعنمضؾلماٌلموظنيمغظرا

عنممؼؼدسمضقمماالحذلامماٌؿؾودلموحػظماظؽراعي،محبقٌمالمؼلؿطقعمتؼؾلماألواعر
اإلروراتموخوصيمتؾكماألواعرماٌؿزوجيمبوظؿفدؼدمواظوسقدمواًوظقيمعنماظؿعوعلم

امعومؼمثرمسؾىمآراءماظعؿولمحولمعفومماإلرورموضرورةموجودهم،موػذ8شرلماظرزلي
مبوٌمدلي.م

ضرابيمغصفماٌؾقوثنيمؼرونمأنماإلروراتمالمؼؼوعونممبفؿؿفممأحلنمضقوم،م
مأنمتشمؿغلمبدونمػمالءماإلرورات،مذظكمعومصرحمبهم ممممموبوظؿوظيمبنعؽونماظوحدة مم ممممم مممم م مممم م مممم مم مم ممممم م مم ممم ممممم ممممم مم ممممم ممممممم

م11 مبقـؿو مبم18%معنماٌلؿفوبني، ماإلرور مؼرونمأنموجود وظوحدةم%معـفم
مضروريموأطقدموإالمدوفمالمتلؿطقعمعواصؾيمعفؿؿفوماإلغؿوجقي.م

تدظـومػذهماٌعطقوتمسؾىمأغهمرشمموجودمذبؿوسيمطؾرلةمعنماظعؿولماظذؼنم
مؼرام،م معو مأحلن مسؾى مبلسؿوهلم مؼؼوعون مأغفم موؼرون ماإلرورات مسؿل ؼؼدرون

ةمأؼضومووجودػممضروريموأطقدمبوٌمدليماظصـوسقي،مإالمأنمػـوكمذبؿوسيمطؾرل
مزاظًممظدؼفممأحؽوممعلؿؿدةمعنماجملؿؿعمواظـؼوصيماظؿؼؾقدؼي،م عنماظعؿولمعو
ممتؼؾلمصؽرةماظؿقولماالجؿؿوسيمظؾؿفؿؿعمواطؿلوبمضقمم حبقٌمملمؼلؿطقعوا

مثؼوصقيمجدؼدةممزبوظػيمظؿؾكماظؼقمماظؿؼؾقدؼيماظيتمغشؽوامصقفو.م

 خـتصـة

عؿولماٌـػذؼنمبوٌمدليمحووظـومعنمخاللمػذهماظورضيماالضذلابمعنممتـالتماظ
اظصـوسقيمظإلروراتماٌلرلة.مصرشممربدودؼيماٌعطقوتماٌقداغقيماحملصلمسؾقفوم

مإالمأغهمبنعؽوغـوماًروجمخبالصيمهلومدالظيميفمسوملماظشغلميفماىزائر.
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سؿلماظؿصـقعمبوىزائرمسؾىماظؿلثرلمسؾىماحملقطماالجؿؿوسيماظذيمادؿؼؾلم
تىمسـهمغوعمعنمدكطموعؼووعيماظلؽونماحملؾقنيمػذاماظواضعماالضؿصودي،مممومتر

ظؽلمعومػومجدؼدمودخقلمسؾىمذبؿؿعفم.مإنمػذهماظـظرةمأثرتمسؾىماظعؿولم
احملؾقنيماظذؼنمحصؾوامسؾىمعـوصىمسؿلمبفذهماٌمدلوتمإالمأغفممملمؼـدذبوام
متؾكماظؿصوراتماظيتم مسن مالمدبؿؾفم مومتـالتفم مصـظرتفم مسؿؾفم. يفمربقط

ؿمدليماظصـوسقي.مصػيماٌراحلماألوظبمظؾؿصـقعمزفرمغوعمعنمضبؿؾفوماجملؿؿعمظؾ
مأحداثم مبعد ماظصراع مػذا مظقـؽشف ماٌفـقي، ماظػؽوت مبني ماٌعؾن مشرل اظصراع
أطؿوبرماظيتمأصؾحمصقفوماإلروراتماٌلرلةماظضققيماألوظب،محقٌممتمعـعفممعنم

م.ممممعواصؾيمسؿؾفمممواٌطوظؾيمبرحقؾفم،موربوطؿؿفممعنمررفماٌـظؿيماظـؼوبقي
إنمغظرةماظعوعلماٌـػذمظإلرورمالمميؽنمأنمتلؿومإظبمأرضىمعلؿوؼوتماظعوملم
مماٌصـمعمعومداعًمػـوكمروادىمثؼوصقيمتؼؾقدؼيمضوئؿيميفماجملؿؿعمتؿؿقورمحولم مم مممم ممممم ممم ممم ممممممممممممممممممممممم م ممممم ممم مم مممممممم مم  مم

م…ضقمماظؿضوعنماالجؿؿوسيمواالحذلامموحػظماظؽراعي


