سـلطة اإلطارات و ملكية الـدولة

مقـدمـة

إنمهدؼدمصؽةماإلررراتماظنـرسقةمطػؽةماجؿؿرسقةمؼؿلؾ معـرمأنمغلخ م
بعنيماالسـؿؾررمطقغفرمصؽةم(تؿقددمأدردرميفمدقرقماظعؿؾماظنـرسلماظ يمؼشؽؾفرم
وميقضـعفر ميف متراتؾـقة ماجؿؿرسقة متعؽس مرـؾقعة ماظـعالضرت ماالجؿؿرسقةم
اإلغؿرجقة.م م
ميـؾ ماظعؿؾماظنـرسلميفمواضـعماٌـفؿؿعماىزائريمععلكمدقدققظـقجلم
برظـغ ماألػؿقة ميف مهؾقؾ ماظعالضرت ماالجؿؿرسقة مألغف مؼعؽس محدود مسؿؾقةم
اظؿنـقع ،مأي محدود ماظلقـردة ماظؿـؿقؼة موتقجفرتفر ،موعـ مثؿ معقضع مودورم
اظػرسؾني ماالجؿؿرسقني ميف مزـؾ مدؼـرعقؽقة ماظؿنـقع ماظيت مهددػر ماًقرراتم
اظػـقةمواالضؿنردؼةمواظلقردقةمظؾدوظة .م
اغلالضرمعـمػ اماظؿنقر،مصننماالضذلابمعـمهؾقؾمعقضعمودورمػ هماظػؽةم
دقفمؼرتؾطممبـالعلةماألبعردماظيتمتردؿمحدودمػ هماظػؽةميفماظؾـقةماالجؿؿرسقةم
واظيتمغقجزػرمصقؿرمؼؾل:م م
أوالم:ماغؿظرعفرميفماهلرعقةماظؿـظقؿقةمتمرـرهمعؾؽقةماظدوظةمظقدرئؾماإلغؿرجمم
وػ اماالغؿظرممؼعؽسموضعرمإذؽرظـقرمسؾكمسالضؿفرمبرآلخرؼـ .م

CRASC

2

2002

23 22

22

عبد املؤمن فؤاد

ثانوا :مارتؽرزػرميفمأداءمسؿؾفرمسؾكمرؾقعةمأداءماٌمدلةماظنـرسقةمممرم
ؼؽرسمآظقرتمإسردةمإغؿرجمذاتفرموصؼمعرممتؾقفماألػداف.م م
ثالثا :ماسؿؿردػرميفمأداءمأدوارػرمعـماظـرحقةماظـظرؼةمسؾكماعؿالطفرمظرأزلرلم
صينمععـريفمؼؿقـددمبلـؾقعةماٌـفرمم–صـقةمإغؿرجقةم/مإدارؼةمبرلوضرارقةم–ماظيتم
تعززمعـمخالهلرمدؾلؿفر.
إنماالضذلابمعـمهدؼدمعقضعماإلرررماظنـرسلميفمبـقةماظؿـظقؿمؼػرضمسؾقـرم
اظرجقعمإىلمهدؼدمسالضرتممتؾؽمرأسماٌرلماظنـرسل،مأومبرألحرىمعـمؼؿنرفم
يف مودرئؾ ماإلغؿرج مواظػرئض ماإلغؿرجل .مصرظنـرسة ماىزائرؼة متؿؿقز مأدردرم
بردؿـردػر مإىلماظؼلرعماظعرم ،ممبعـكمأنمعؾؽقةماٌمدلرتماظنـرسقةمتعقدمإىلم
اظدوظةمصـرحؾةماٌـشروعماظؿنـقعل،موتعؿؿدميفمػ اماظشلنمبرسؿؾررػرمطـ ظؽمسؾكم
االرتؽرزمسؾكماظرؼعماظؾذلوظلمعـمخـاللمتـؿنيماظـؿقاردماظؾؿـروظقةموتندؼرػرم
وإحالهلرمبرألدواتمواٌـعداتماظـؽرصقةمظالدـؿـؿررميفماظنـرسة .م
وضدمبؾغتمعـؾؽقةماظـدوظةم–ماظؼلـرعماظعرمم–مبعدماغلالقماٌشروعماإلمنرئلمممممممم
يف مطـرل معـ ماألغشلة ماظنـرسقة م %100م محبقث مأصؾـقت ماظدوظة ماٌلؿـكدمم
اظرئقلل ميف ماىزائر مبػعؾ مادؿقعرب مضقة ماظعؿؾ مبـؽؾ معقاصػؿفر .مإن مطــرصةم
االدؿــؿررمعـمخـاللماظؼـلرعماظـعرممتعؽسمإدذلاتقفقةمدقردةماظؿشغقؾماظيتم
طرغت متفدف مإىل متقدقع مغلرق ماإلجررة مودبػقض مععدالت ماظؾلرظة  ،مإغفرم
برألحرىماظلقردـةماالجؿؿرسقةماظيتمرؾعتماظؿقجفماظؿـؿقيمظؾلؾلةمايرطؿة .م

M.P.A.T. (1977-78).- Annuaire statistique de l’Algérie, p.32.
Harbi Mohamed (1982).- L’expérience de 1962 – 65, sa porté ses limites .- in Les
Temps Modernes, n° 432 -433, p 35.
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 .1طبوعة السلطة يف اجلزائر

إن معلرر متشؽؾ مصؽة ماإلرررات ماظنــرسقة ميف ماىزائر مسؾك مشرار ماظػؽرتم
اظنـرسقةماألخرىمجيدمتػلرلهمسـدمعلؿقىمهؾقؾمرؾقعةماظلـؾلةميفماىـزائرم
وذظؽ م ظغـؿقضموضؾربقةماظعالضةماظيتمتربطماإلررراتمسؿقعرمواظنـرسقةمعـفرم
خنـقصر مبف ه ماألخرلة معـ مغرحقة مسالضة مممرردة ماظلؾلة مبرظؿؿؾؽ ماظػعؾلم
ظقدرئؾماإلغؿرج .م
ظؿقضقح مػ ا ماظغؿقض ميف معضؿقن ماظعالضة مسبرول ماظرجقع مإىل معر مضرم مبفم
االدؿعؿررمبشؽؾمتعلػلمواضـلراريميفمعراحـؾمدربؼةمحـقثمسرضؾمسؿؾقةم
اظؿلقرماالضؿنرديموعزقماظــلقجماالجـؿؿرسلماظؿؼـؾقديمظنرحلمغلقجماضؿنـرديم
اجؿؿرسل معفقـؿـ موعلقلر مسؾك ماظعــالضرت مواألمنرط ماجملقدة م مواظـ ي مأصرزم
بـقق مأو مبكخـر مضقى ماجؿؿرسقة مجدؼدة موتدرج مرؾؼل مؼشؿؾ مإىل مجرغ م
اظؾقرجقازؼةماظؽـؾرلةمواظػؽــرتمواظشرائحماالجؿؿرسقةماظدغقرمصؽرتمودقلةمعـم
اظدلجقازؼةماظنـغرلةمذـدؼدةماظؿؾرؼـمعـمحـقثمأوضرسفرموأصقهلرماالجؿؿرسقةم
واألدوارماٌقطؾةمهلرم .م
ذؽؾت مإصرازات ماٌؿرردة ماالدؿعؿررؼة ميف متؼررعفر معع مععـلقرت ماظقاضعم
االجؿؿرسلماظلقردلمٌرمبعدماالدؿؼاللمغظرعرمدقردقرمملمؼعـطمأيمدورمظؾػـؽرتم
األجـرلةمواظـؽؿؾماظيتمتـؿـؾفرمأيمإعؽرغقةميفمصـعماظؼرارماظلقردلمواالضؿنرديم
أو ماٌشررطة مصقف ،مإغفر مصؼط ماظلؾلة ماظيت ممل متؽـ مدقى متؾـؽ ماجملـؿقسرتم
اظعلؽرؼةمذاتماالعؿقرزاتماظيتموضعتمغظرعرمأضنكمطؾماظؿؽقؼـرتماألخرى  .م
سؿؾتماظلؾلةماظلقردةمععمبداؼةماالدؿؼاللمسؾكمإضنرءماظؾقرجقازؼةموإضرارم
إصـالحمزراسلمومتؾينماظؿلقرلماظ اتلمواإلسـالنمسـمتؾينماذؿـراطقةمتؼقممسؾكم
اٌلـرواة موغؾ ماالدـؿغالل محبقث مصؾغت مػ ه ماإلجراءات ماظلؾلة ممبلقةم
Durand Jean Pierre (1977).- Exacerbation des contradictions sociales en
Algérie….- in Annuaire de l’Afrique du Nord, CNRS, Paris, p. 124
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رادؼؽرظقةمومجعتمحـقهلرمطـؾماألرـرافماٌعردؼةمظؾرأزلرظقةماظغربقةمإىلمايـدم
اظ يمأدىمبؾـعضماظـداردني مظؾـظرمماالجؿؿرسلماىزائريمإىلمغعؿفرم– مأيم
اظلؾلةم–مبلغفرممتـؾمجؾفةمرؾؼقةميفماظلؾلةم" "front de classe au pouvoirمتؿشؽؾم
عـ ماظدلجقازؼة ماظقرـقة ماظؾرلوضرارقة مواظؿؽـقضرارقة مواظلؾؼة ماظعرعؾة موسؿقمم
اظشغقؾة .م
إن ماظؼرارات ماظلقردقة مواالضؿنردؼة ماظيت مادب تفر ماإلدارة ماىزائرؼة ميفم
عراحؾفرماٌكؿؾػةمملمؼؿقؼؼمعـفرمدقىمتـؿقةمودسؿماظلؾلةماٌفقؿـةمسؾكمأجفزةم
اظدوظةماظيتمتعؽسميفماظقاضعمتـرعلمرأزلرظقةماظدوظةمبػعؾمإسردةمتقزؼعماظدخؾم
اظقرينموصؼماظذلتقؾرتماظيتمتلـؿحمبنسردةمإغـؿرجمػقؿـؿفر.مسؾكمػ اماألدرسم
صننمسؿؾقرتماظؿلعقؿمواإلصالحموبـــرءماظؼلرعماظعرمماظيتمأررتماظـؿقماظنـرسلم
يف ماىزائر متـدرج ميف ماظقاضع مطنجراءات موممرردرت مهرطفر ماٌنرحل ماظلؾؼقةم
اٌؿـرعقةمبـؿقماظشرائحماظؾـقرجقازؼةماظنغرلةماٌؿقاجدةمرأدرميفمأجفزةماظدوظة،م
بؿعؾرل"مبقظقغزاس"  ،N. POULANZASمواظيتمتفقؿـمسؾكمأذؽرلمتقزؼعماظرؼعم
اظؾذلوظلموتردـؿمحـدودمصـراعماٌنرحلمعـمداخؾمهرظػماظؽؿؾةماٌقجقدةميفم
.
اظلؾلةمطؿرمؼؼقلمدرعلمغرؼرم

 .2اإلطار و مماردة السلطة داخل التنظوم

إن ماظؼــلرع ماظعـرم ماظنـرسل مبرسـؿؾرره محؼال مظؾنراع معـ مأجؾ مادؿؿالكم
اجملرل ماالجؿؿرسل ماظلقردل ممل مميؽـ ماإلرررات ماظنـرسقة مطػؽة ماجؿؿرسقةم
عفقؿـةمعـماحؿاللمعقضعرمعؿؿقزامداخؾماهلرمماظؿـظقؿل،موذظؽمبػعؾماٌرطزؼةم
2652
2

222

Nair Samy, K, .-Forces sociales et bloc au pouvoir, 1954-1962.- in Les Temps
Modernes, p.p. 18 et suite.
Nirou Eftekhari (1984).- La rente et la dépendance en Algérie.- in Peuples
Méditerranéens, 26, p.p. 54 .55.
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اظشدؼدةمظؾؼراراتماظيتموضعتموحداتماظؼلرعماظعرممسؿقعرمهتمرضربةمصررعةم
تـؿمسـمتقجقفمظالضؿنردممبـلؼمدقردلمعـمأجؾماظؿقؽؿميفماظنراعماالجؿؿرسلم
وإدارتف .م
ػ اماٌـلؼماًرصماظ يمميقزماظؼلرعماظعرممجعؾمدورهمؼؼؿنرمسؾكمتعدؼؾم
بـقة ماالدؿكدام معـ مخالل متقدقع مغـلرق ماإلجررة مبفدف متلعني ماظظروفم
االجؿؿرسقةمواالضؿنردؼةمظؾلؽرن،مظقنؾحموجقدهماٌقضقسلمضرئؿرمخررجمدائرةم
اإلغؿرجمبرورهمإسردةمصقرشةمبـقةماظلؽرنماظـشقلنيم .م
إنمػ اماظـؿقجفماظعرمماظ يمؼعؽسميفمحؼقؼةماألعـرماٌضـؿقنماالجؿؿرسلم
واظلؾؼلمظؾؼلرعماظعرممجيدمتػلرلهميفماظقزقػةماظؿقزؼعقةمظؾدخؾماظقرينماظيتم
اغؽؿش محقهلر مبدل ماظقزقػة ماإلغؿـرجقة ،موذظؽ معـ مخالل مخؾؼ ماضؿنردم
ادؿفالطل مٌداخقؾ ماظؾذلول .مؼؼقل مسدي ماهلقاري مإن ماظؿـظقؿ ماظنــرسلم
اىزائري مغشل مبعقدا مسـ ماظنعقبرت ماٌرظقة معـ مخالل ماظدور ماظؿقزؼعل مظدوظةم
اظرؼعماظؾذلوظلم  .م
مل متعط مػ ه ماظقضعقة م مظإلدارات مسؾك معلؿقى ماٌمدلـرت ماظنــرسقةم
اىزائرؼة،معـمحـقثمأغفرموضعقةمعؿؿقزةممبرطزؼةماظؼرارمومبرظدورماظؿقزؼعلم
ظؾـدخؾ،ماألدواتماظؼـرغقغقةمٌؿرردةماظلؾلةمواظضغطمسؾكمضقةماظعؿؾمظؿقلنيم
اإلغؿرجقةمحبقثمجعؾتمػ هماظقضعقةمدورماإلرررماظنـرسلمخنقصرمؼؿؿػنؾم
بنيمعرممتؾقفمسؾقفمعؿلؾـؾرتموزقػؿفماظػـقةماإلغؿرجقةمعـمجفة،موعؿلؾؾرتم
اٌـن ماظ يمحيـؿؾفميفمػرمماظلؾلةمداخؾماٌمدلةمعـمجفةمثرغقة،مواظ يم
ؼعؿدلماعؿـدادمرؾقعقرمٌرطزؼةمورضربةماظدوظةمحبؽؿمدقلرتفرمسؾكمودرئؾماإلغؿرج.م
وؼؼقلمسديماهلقاريمبف اماظنددم:م"مإنماإلررراتمسؾكمعلؿقىماإلداراتم

Addi El houari (1989).- Neo-patrimonialisme et économie en Algérie.- in
Annuaire de l’Afrique du Nord, T XXIII, ED CNRS, Paris, p. 48.
Ibid.- p.44
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ذبدلونمسؾكماحذلامماظؿعؾقؿرتماظيتمتلتلمعـماظقصرؼةمبـفدفمتػرديماظنراعم
اظ يمميؽـمادؿغالظفمدقردقرمعـمررفماألسداءماًـررجني… . ".م
إنمسالضةماإلرررماظنـرسلممبؾؽقةمودـرئؾماإلغؿرجمعـمخـاللماإلرررماظؼرغقغلم
اظ يمؼـظؿفرمجعؾتمدورهمؼؿـففممسؿقعر مسبقممولقدمعؿلؾؾرتماٌـن م–م
اظقزقػةماظؿقزؼعقةم– م اظيتمتـمعـمظفموضعرماجؿؿرسقرمعؿؿقزامسـمبرضلماظػؽرتم
األجرلةماألخرىمسؾكمحلـربمدورهماإلغؿرجلماظػين.مإنمذرسقةم" Légitimitéم
"ػ ه ماظػؽة مســد مػ ا ماٌلؿقى معـ ماظؿقؾقؾ مال متؼقم مسؾك مممرردة ماظقزقػةم
اظؿقزؼعقة مظػرئض ماإلغؿرج موصؼ مآظقرت مو مضقاغني ماظلقق مطؿر مػق مايرل ميفم
اجملؿؿعرتماظرأزلرظقة،مبؾمتؼقممعـمخاللماظؿقجقفماظلقردلمظدورماٌمدلةم
اظعؿقعقة ،مإغفر مب ظؽ مذرسقة مشرل مسؼالغقة مال محيددػر ماظدور ماإلغؿرجل ،مبؾم
دقـردةمغـروةمســمتؾعقةمDépendanceمظؾـؼقىماٌفقؿـةمسؾكماظؼرارماظلقردل .م
عـمجفةمأخرى،متؾؼكماإلررراتماظنــرسقةمبرظـرشؿمعــماظـؼقةماٌؿـرعقةم
احملؿؿؾةمعـماظـرحـقةماظــظرؼةماظيتمضدمتؽؿلؾفرمبػعـؾمدورػرماحملؿقم،مصؽةم
زبؿؾػةمسـماإلررراتميفماجملؿؿعرتماظشؿقظقةماظيتمهظكمبقضـعمعؿـؿقزمبػعؾم
ػقؿـؿفرمسؾكمودرئؾماإلغؿرج .مإنمدورػرماظؿقزؼعلميفمزؾمسالضةماظؿؾعقةمظؾػؽرتم
اٌفقؿـةماٌؿشؽؾةمأدردرمعـماظدلجقازؼةماظؾرلوضرارقةمالمؼؽػلمظؿقصقػفرمبـلغفرم
عفقؿـة ممتؿؾؽ ماظؼقة موتلقلر مسؾك مودرئؾ ماإلغؿرج ،مإغفر متؽرس مصؼط ماظـدورم
اظؿقزؼعلمظـكؾةماظؾرلوضرارقةمايرطؿةم .م
سـدمػ اماٌلـؿقىمعـماظؿـقؾقؾمصننمتـنقرماإلرررماظنـرسلماىزائريميفم
زؾمسالضةماظؿؾعقةماظيتمؼػرضفرممنـطماظؿؿـؾؽموذـؽؾماظؿقزؼعمؼؽشػمسـمحرظفم
ادؿالبمتـؿمسـمحرعرنمحؼقؼلمٌؿرردةمدوره،مظؿؽشػمسـمصراعماألدوارمظدؼفم
حبؽؿمتقدلفمألررافمسـالضةماظعؿؾماإلغؿرجقة.موتعؽسمازدواجقةماظقجقدمعـم
Laacher Smain (1985).- Algérie : Réalités sociales et pouvoir.- Eds. L’harmattan,
Paris, p.81.
Touraine Alain (1959).- La société post industrielle.- Ed Donoel, Paris, p.75.
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خاللممتقضـعفميفماظـؾـرءماالجؿؿرسلمضؿـماٌلقلرمسؾقفمأغفممؼشعرمبعالضةم
اظلقلرة مواظؿفؿقش معـ مدائـرة ماتـكرذ ماظؼرار موعراضؾـة ماجملـرل ماالجؿـؿرسلم
اظلقردل.مإنماظدورماٌقطؾمظفمؼؾؼكمربدوداميفمتعزؼزمعقضعفمداخؾماظؾـقةماظيتم
ؼقجدمبفر.م م

 .3عالقة اإلطار بالعمل الصناعي

ميــؾماظعؿـؾماظنــرسلميفمواضعماجملـؿؿعماىزائـريمحؼالمدقدققظقجقرم
ذو مأػؿقة مبرظغة ميف مهؾقؾ ماظعالضرت ماالجؿؿرسقة ماظلؾؼقة مألغف مؼعؽـس مدورم
اظػـرسؾني ماالجؿؿرسقني ميف مزؾ مدؼـرعقؽقة مسؿؾقة ماظؿنـقع موحدود متقجفرتم
اظلقردةماظؿـؿقؼةماٌؿؿـؾةميفمعضـؿقنماألغـشلةممواألسـؿرلماظيتمؼؼقعـقنمبفرمعـم
أجؾمادؿؿالكماٌـفرلماالجؿؿرسلموماظلقردلماظ يمميؽـفؿمعـماظلقلرةمسؾكم
آظقرتماإلغؿرجمواظؿقؽؿميفمتقزؼعماظػرئض .م
اغلالضرمعـمػ اماظؿنقر،مدقفمسبرولمهدؼدمسالضةماإلرررمبرظعؿؾماظنـرسلم
عـمخاللمهدؼدماظـدورماإلغـؿرجلمظإلرررماظنــرسلمسـدمعلؿقىمرؾقعةماٌفرمم
اظيتمؼؼقممبفرموحدودمهؽؿفمصقفر .م
 -1.3اإلطـار الصناعي خارج دائـرة اإلنتاج
إنمرؾقعةمسؿؾماظؿــظقؿرتماظنــرسقةمايدؼـةميفماجملؿؿعرتماظرأزلرظقةم
ؼعؽسمظـرمخرصقةمادؿؼالظقةماٌلؿقىماإلغؿرجلموتقدلفمبنيماظعؿؾقرتماظػـقةم
اظؿـػق ؼةموسؿؾقةماتـكرذماظؼـرار ،مشرلمأنمدالظةمأوموزقػة مػ هماظؿـظقؿرتم
تغق مأومتـعـدممســدعرمغؼذلبمعـمهؾقؾفرمسؾكماٌلؿقىماحملؾل–ماىزائر–م
ألنماٌشروعماظـؿنـقعلمماظ يمطرغتمأػداصفماحملؾقةمعرطزةمأدـردرمحقلمخؾؼم
غظرم مصـرسل معــدعج معــ مخالل متقصرل ماٌعدات مواألدوات موتلقؼر ماظلؾعم

Olivier Marc (1982).- Industrie et stratégie de développement en Algérie.- in
Annuaire de l’Afrique du Nord, VXX, CNRS, Paris, p.p 461 –462.

26

عبد املؤمن فؤاد

االدؿـفالطـقةمظؿؾؾقةمايرجرتماألدردقةمظؾلؽرنمملمؼؿقؼؼ.م مأيمأنماالورهم
سبـقمتؽـرؼسماظـعالضـرتماالجؿؿرسقةمحقلماظعؿؾقةماإلغؿرجقةمملمؼؿـقؼؼمإالم
سؾك معلؿقى ماًلرب ماإلؼدؼقظقجل مظؾلؾلة ،محبقث مهقظت ماٌمدـلةم
اظنــرسقةمبػـعؾمذظؽمإىلمأداةمإلسردةمإغؿرجماهلقؿـةمصقل موذظؽمعـمغرحقةم :م
 مهقلماٌمدلةماظنـرسقةمإىلمأداةمظردؽؾةماألعقالماظؾذلوظـقةميفماظلققماظعرٌقةم  .م
 م إسردةمتقزؼعماظرؼعماظؾذلوظلموصؼمتراتـؾقةماجـؿؿرسقةمتـقددػرمرؾقعةماٌنرحلماظلؾؼقةمووصؼماٌعرؼرلماظلقردقةموظقسموصؼمععرؼرلماظؽػرءةماإلغؿرجقة .م
إنموزقػةماظعؿؾماظػينماظؿلررليميفماظؾـكماظرأزلرظقةمبؼدرمعرمػلموزقػةمصـقةم
تمعـ مسؿؾقة ماظؿكلقط موتـظؿ مسؿؾقة ماظعؿؾ مواظلفر مسؾك مصالحقة ماٌـؿفرتم
وعقاصػؿفرمبؼدرمعرمتمعـمدورامأؼدؼقظقجقرمؼلرػؿميفمتؽرؼسماظؾـقة ماهلرعقةم
ظؾؿمدلةمبرورهمإسردةمإغؿرجماظعالضرتماالجؿؿرسقةماظلرئدةم .م م
شرل مأن مػ ه ماظقزقػة متؾؼك مسؾك معلؿقى ماٌمدلة ماظنـرسقة ماىزائرؼةم
ربنقرة ميف ماظقزقػة ماإلؼدؼـقظقجقة ماظؿـل متؽـرس ماظؾــقة ماهلرعقة مظؾؿمدلةم
برورهمإسردةمإغؿرجماظعالضرتماالجؿؿرسقةماظلرئدةموصؼمعرممتؾقفمإدذلاتقفقةم
اظؿـؿقةماحملددةمبؿكنقـصماٌمدـلةماظنــرسقةمألداءمدورماجؿؿرسلمؼؼقممسؾكم
تشدؼد مرضربة مدقردقة مسؾك ماظػؽرت مواظشرائح ماٌـؿفة مدون ماالػؿؿرم مبرظدورم
االضؿنردي مأي -ماظػين ماإلغؿرجل م– ماظ ي مؼعلك مذرسقة مسؼالغقة مظؾؿمدلةم
اظنـرسقةمبرورهمتـظقؿمحؼؾماإلغؿرج .م
سؾك مػ ا ماألدرس مصنن ماظقزقػة ماظػـقة ماظعؾؿقة ماظيت مػل مبرألدرس موزقػةم
اإلررر ماظنـرسل مشرئؾة مبلؾـ ماألوظقؼة ماألؼدؼقظقجقة ماظيت مجعؾؿفر متذلاجعم
خررجمدائرةماإلغؿـرج،مإنمصـؽةماإلررراتماظنـرسقة،مرشؿممترطزػرماظعدديمسؾكم
Nirou Eftekhari, OP.CIT, p.68
Gorz André (1969).- Réforme et révolution.- Ed. Seuil, Paris, p.156.
M.P.A.T..- OP CIT.
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علؿقى موحدات ماظؼلرع ماظعرم مطؿر مػق معقضح مأدغره ،مال ممتـؾ مصؽة معفـقةم
ربــقرؼةمذاتمذرسقةمتؼـقةمأومتلقرلؼةمداخؾماظدائرةماإلغؿرجقةمألنمأداءػرم
تؿقؽؿمصقفماظقزقػةماحملددةمدؾػرمظدورماٌمدلةماظنـرسقةمطقؼؾماجؿؿرسل .14م
جدول  – 1يبني تركز اإلطارات يف القطاع العام الوطين
نسبة اإلطارات %
حجم املؤدسة

 999-200عامال
4444-1777
-5777فما فوق

7.57
37.16
36.23

املصدر :الديوان الوطين لإلحصائوات.

إن مػ ا ماظقضع ماظ ي مؼعقشف ماإلررر مؼرجع مأدردر مإىل ماظرصض ماٌلؾؼم
الدؿؼالظقةماظلؾلةماالضؿنردؼة،مصرظلؾلةماظلقردقةمعـمخاللماظدوظةمتلعكمإىلم
جـعؾمضقاغـنيماظلققمتربعةمظؾؿؿرردةماظلقردقةمإىلمايدماظ يمأصؼدتمضدرةم
اٌمدلةماظنـرسقةمسؾكمحؾماٌشؽالتماظؿـظقؿقةمواظػـقة .م
إنمشقربماظلؾلةماظػـقةموحضقرماظؿقجقفماظرضربلمظؾؿمدلةمالمؼمعـمظإلرررم
اظنـرسل مػرعشر مٌؿرردة مذرسقؿف ماظػـقة ماظيت متـؾؼك مػشة مسـد معقاجفةم
اٌشؽالتماظػـقةماظققعقةماظيتمشرظؾرمعرمهـرطمبلؽقتموشقربمظؾلؾلةماٌرطزؼةم
اظقصقة،ماألعـرماظـ يمؼنع مسؾقفميفمعقضعفماإلغؿرجلمادبرذماظؼراراتمظؿـظقـؿم
دائـرةماإلغؿرج .م
صرظدور ماظ ي مؼػذلض مأن مؼؼقم مبف ماإلررر مميـؾ مضرسدة ماالرتؽرز ماألدردقةم
ظذلضقؿف موصعقده ماالجؿؿرسل مغـقق ماحؿـالل معؽرغة معـردؾة متلروي موتـرد م
ضدراتفموإعؽرغقرتفموطػرءتف،مظؽــمتغقق مػ اماظدورمدصعمبرإلرررمإلسردةمإغؿرجم
ذاتفمخـررجمدائرةماإلغؿرج،مأيمخررجماٌنـع .م
Addi El houari.- OP. CIT, p 48.
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إنمتشؽقؾمعؽرغةماجؿـؿرسقةمموهـؼقؼمارتـؼرءماجؿـؿرسلمأصؾقتمتؿؿمسؾكم
اٌلؿقى ماظؿقزؼعل مواالدؿفالطل ،محبقث مأصؾح ماإلررر ماٌلرل مسؾك معلؿقىم
اٌمدلةماإلغؿرجقةمؼلؿكدممإدذلاتقفقةمصردؼةمظؾدصرعمسـمضدرتفماظشرائقة،مإذم
ؼعؿؾمسؾكماغؿزاعمبعضماٌؽرد معـؾماظلؽـ–مدقـررةمسؿؾم–مضلقؿرتمبـزؼـ،م
دػر مإىل ماًررج م…اخل  ،موػ ا معر مجيعؾ مدؼــرعقؽـقة ماإلرـرر ميف ماالرتؼرءم
االجؿؿرسل مال مدبؿؾػ مسـ مدؼـرعقؽقة ماظعرعؾ ماألجرل ميف مادؿؿالك ماجملرلم
االجؿؿرسل .م
إغفرمسؾكماظعؿقممدؼـرعقؽقةمالمتـؿـماظعؿؾماظنـرسلماٌـؿجموػ امعرمؼدلرم
حل ماسؿـؼردغـرم–ميفماظقاضـعمإصالسماٌمدلةماظنـرسقةماظعؿقعقةماظيتمتعقشم
حرظة معـ ماظؿـلق موسدم ماالغضـؾرط موغؼص ميف ماظنقرغة ماظـيت مجعـؾت معـردم
ودؼؿفرمأضـؾمبؽـرلمعـماٌلؿقىماٌلؾقب .م
 -2.3تهموش املعـرفة الفنوـة
إن ماإلرررات ماظنـرسقة محبؽؿ ماٌمػالت مواًدلات ماظػـقة ماظيت محبقزتفرم
تؾؼكمبعقدةمسـماعؿالكماظؼقةماظالزعةماظيتممتؽـفرمعـماظؿققلمبرورهماظؿقؽؿميفم
اظؼرار معـؾ معر متؼقم مبـف مػـ ه ماظـػؽرت مسؾك ماٌلؿقى ماظؿـظقؿرت ماظنـرسقةم
اظرأزلرظقة مأؼـ متعؿؿ د مادذلاتقفقرت مضغط مو مآظقرت مظؾؿػروض مظؾقػرز مسؾكم
عؽرغؿفرمأومظؿغقرلمعقاضعفرموصؼرمظؾؿنرحلماظلؾؼقةماظيتمتلعكممظؿؽرؼلفر،موذظؽم
اغلالضرمعـمارتؽرزػرمسؾكمعرممتؾؽفمعـمخدلاتموطػرءةمتقزػفؿرمبشؽؾمسؼالغلم
سؾكمعلؿقىماظؿـظقؿمطؿرمسدلمسـمذظؽم"عقشرلمطروزي"م . CROZIERم
إن موزن ماًدلة مواظؽػرءة ماظعؾؿقة ماظيت محبقزة ماإلررر ماظنـرسل متعدل مسـم
ادؿفربةمرؾقعقةمٌؿلؾؾرتمسؿؾقةماظؿنـقعماٌقجفمسبقمتعزؼزمسؿؾماظؾـكماظػقضقةم
اظ يمؼؽلؾفرمذرسقةمصــقةمصــرسـقةمعـمخاللمارتؽرزػرم(سؿؾقةماظؿنـقع)مسؾكم
Elul Jaques (1965).- L’illusion politique.- Ed. Robert Laffont, Paris, p.p 194-195.
Nirou Eftekhari.- OP. CIT.- p. 54.
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صؽةماإلررراتماظنـرسقةمطػؽرتمأجرلةممتؿؾؽمرأسمعرلمععريف–مصين،محبقثم
ؼؿؿمتقزقػفميفمحدودمتؼؾقؾماظػفقةمبنيماظـكؾةماظؾرلوضرارقةمايرطؿةموتؾؽم
اًدلاتمواٌفرراتماظيتمحبقزةماظػـقنيمعـماإلررراتميفميظةمعر .م
ؼلؿـدمػ اماظؿقؾقؾمإىلماظـظرةماًرصةمظدؼـرعقؽقةماظعالضرتماظيتمتربـطم
اظقزـقػةماظػــقةماٌؿعؾؼةمبرألداءماظػينمواظؿقؽؿماظؿؽـقظقجلمبرظقزقـػةماظؿلقرلؼةم
اظؾرلوضرارقةماظيتمتلعكماظلؾلةمعـمخالهلرمظؾؿـقؽؿميفماٌـمدلةماظنــرسقةم
وادـؿؽـردفر،موػلموزقػةمودمدالظؿفرميفمسؿؾقةمغؼؾماظؿؽـقظقجقرماظيتمبؼقتم
طؿرمؼؼقلمطالمعـ  KLASMAN ET KREMERذبردمسؿؾقةمغؼؾمظؾؿعداتمدونمأنم
تنقؾفرمسؿؾقةمغؼؾماٌعرصةماظػـقة.م م
إنمػ هماظقضعقةمأسلتماألوظقؼةميفمممـرردـرتماإلرـرراتماظنـرسقةمإىلم
اظؿقجفمسبقمممرردةماظقزرئػماظؿلقـرلؼةمسؾكمحـلربماظقزرئػماظؿؼـقةمغظرام
ظالعؿقرزاتماظيتمؼلؿػقدمعـفرمػمالء،مواظيتمؼعؿدلوغفرمعندرامظؾلؾلةمواٌؽرغة.م
وبف اماظنددمؼؾنيمازلرسقؾمظعشرميفمطؿربفم"الـجزائر؛ الواقع االجتماعي
والسلطةم"مأنمتقجفرتماإلررراتماظػـقةمعــمخاللماًقرراتماظؿؽقؼـقةمتدلزم
أغفر مخقررات متعؽس مادؿؾدال ماظشرسقة ماظػـــقة مبرظشرسقة ماظلقردقة ماظيتم
تـؽردفرماظـدوظةمعـمخاللمبؼررةماٌمدلرتماظنـرسقةم(أغظرماىدول) :م
جدول  – 2يبني خوار التكوين لإلطارات الفنوة

نوع التكوين
اٌدؼـرؼةماظعـرعةم م
عـرظقةمومربردؾةم م
إغــــــؿرجم م
إدارةم م
تؼـقـــرتماظؿلققـر م
تلققـــرموـرريم م

نسبة االختوار
26
26
25
25
26
26

م
م
م
م
م
م

%

Laacher, Smain, OP. CIT, p. 83.
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Source . LAARCHER;, Smain, Algérie : réalité sociales et pouvoir.- Eds L’Harmattan, Paris,
1985

إن مػ ه ماألوضرع مخؾؼت متؼلقؿ مسـؿؾ مواضـح مبني ماإلرـررات ماىزائرؼةم
اٌؿقجفة مسبق ماظقزرئػ ماظؾرلوضرارقة ماظرضربقة مواإلرــررات ماألجـؾقة مٌؽرت م
وعمدلرت ماظدرادرت ماهلـددقة ماظؿـل متـفقؿـ مسؾقفر ماظشرطرت ماٌؿعددةم
اىـلقرت ،مواظ ؼـ مؼؼقعقن مبرظقزرئػ ماظػـقة معـ مخالل مسؿؾقة مادؿرلادم
اظؿؽـقظقجقرم .م
وال مميؽـ ماسؿؾرر ماظؾقث مسـ مطقػقة مرصع ماظدخؾ ماظػردي مظػؽة ماإلررراتم
اظنـرسقةمعـمخاللمتقجففرمسبقمػ هماظقزرئػمعدلرامطرصقرمظـعتمتقجـفرتفرم
اًرصة،مألنماظؿقؽؿماظػينمعـمخاللماًدلاتمواٌفرراتماٌؽؿلـؾةمبنعؽرغفمأنم
ؼعللمهل هماظػؽةمضدرةمتػروضقةمظرصعمدخقهلر.مإنمتػلرلمػ اماظؿـقجفمجيدم
تدلؼـرهميفممزؾمسالضةماظؿؿؾؽماظػعؾلمظؾ ؼـمؼلـقلرونمسؾكماألدواتمواظقدرئؾم
اإلغؿرجقةمحبقثمؼضعقنمحدودامتؽرسماظـعؿؾماظؿلقرليمدونمأنمتـلؿحمخبؾؼم
اظـظروفماٌـقضقسقةمظإلبــداعماظػينمواظعؾؿل .م
ؼالحظميفمػ اماإلرررم SIMON PIERRE HENERYمأنماٌمدلرتماظقرـقةمعـؾم
عمدلةم– مدقدارمسـربةم– ماظـيتماغؿففتمدقردةمإسردةمصقرشةماظدرادرتم
اهلـددقة  REALISATION PAR ENGINEERING DECOMPOSEممل متلؿلع معقاصؾةم
سؿؾفر،مبؾممتتمسرضؾؿفرمعـمخاللماظؿعؼقداتماإلدارؼة.موودرماإلذررةمإىلمأنم
إنرزماٌشررؼـعموتـؿنيماٌـعرصةماظػـقةموعـراضؾةمأػؾقةماظقرذـرتموصـالحقؿفرم
ؼػؿـرضمتػؽقؽموإسردةمصقرشةماظداردرتماًرصةمبعؿؾقةمهقؼؾماظؿؽـقظقجقرم
عـمخاللمدصعماظػـقـنيماظقرـقـنيمٌقاضعمسؿؾمعقداغقة،موظقسمترطفؿميفموضعم
زبرئـمعلؿفؾؽنيمؼراضؾقنماظـؿرئجمدونماٌلرػؿةميفماظدرادرتم .م
Thiéry Simon, Pierre (1980).- Distribution de qualifications dans l’industrie ».in Annuaire de l’Afrique du Nord, XIX ; (1981).-CNRS, Paris, p.189.
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إنماظرضربةماٌػروضةمسؾكمسؿؾقةماظؿقؽؿماظؿؽـقظقجلمتدسؿمصؼط ماورػرتم
تػضقؾماظلؾلةماظؿلقرلؼةمواظرضربةمدونمهرؼؽمآلظقرتمحؼؾماإلغؿرجماٌرديم
واظؿقؽؿ مصقف ،مألن ماظؿقؽؿ ميف ماظؿؽـقظقجقر معــ مرـرف ماإلرررات ماظنـرسقةم
اىزائرؼةمدقفمؼؼؾ معقازؼــماظـؼقةمبرورهمصعقدمضقىماجؿؿرسقةمعـمدائرةم
اظعالضرتماإلغؿرجقةم(اٌنـع)متعقدمصقرشةماظعالضرتماالجؿؿرسقةمواإلغؿرجقةم .م
إنماظؿؾعقةماظؿؽـقظقجقةمػلمحرظةممتمايػرزمسؾقفرموتـؽرؼلـفرمظؿؾؼكمسالضةم
اإلررر ماظنـرسل مبرظلؾلة مسالضة متؾعقة ممتـعف مسـ مأداء مدوره موودله مسؾكم
االغنقرعموماظرضقخمظألعرماظقاضعماظ يمؼضعفمطلرفمدؾيبميفمسالضةماإلغؿرج .م

خـاتـمة

إنماظعالضةماظيتمتربطمصؽةماإلررراتماظنـرسقةميفماٌمدلةماظنـرسقةماظعؿقعقةم
برظلؾلةمػـلمسـالضةمخـرصةمتؽشػمسـمتـرضضمعقضعفؿ-ماظ يمؼلعقنمظؾقػرزم
سؾقفمضؿـماهلرعقةماظؿــظقؿقةمعـمخاللماإلجراءاتمواظـنقصماإلصالحقةماظيتم
متؽـفؿ معـ متعـزؼز مدـؾلؿفؿ موره ماظػؽرت ماألجرلة ماظدغقر -معع ماظدور ماظ يم
ؼـػذلض مأن مؼؾـعؾقه مسـؾك معـلؿقى ماظعـالضة ماإلغؿـرجقة مبروره ماظؿقؽؿ ميفم
اظعـالضرت ماالجؿؿرسقة مواظ ي ممتقز مبؼققد مصرضؿفر مأجفزة ماظدوظة مسؾك مطؾم
اٌؿرردرتماظيتمعـمذلغفرمأنمتلـرػؿميفمتـلقؼرمخؾـراتموعمػـالتمػ هماظػؽةم .م
إنماإلرـررماظـؿرجعلمإلسردةمإغؿرجمذاتفرمطػؽةماجؿؿرسقةمعفـقةمالمؼؿؿمعـم
خاللمسالضةماظـعؿؾ،مأيمعـمخـاللمذرسقةموجقدػرماظ يمؼؿقددمبرعؿالطفرم
ظرأزلرلمععريفموصين،مبؾمؼؿؿمعـمخاللمسالضةماظؿؾعقةماظيتمتربلفرمبلجفزةم
اظدوظة،مأيمعـمخاللمعرجعقةماآلخر،ماظلؾلة،ماظيتمتفقؿـمسؾكماٌمدلرتم
اظنـرسقةماظعؿقعـقةمواظؿـلمتلعكمإىلمتقدقعمضرسدتفرمعـمخاللمطل مذرسقةم
سؼالغقةمتؼـقةمتعززمبفرمدؾلؿفر .م
وتظفرماإلررراتماظنـرسقةمطػؽةماجؿؿرسقةمعفقؿـةمبؼـدرمعـرمػلميفموضعقةم
تؾعقةمظؾلؾلةم–مايرطؿم–ماظيتمتلعكمإىلمتـقجقفمدورػرمخررجمحؼؾماإلغؿرجم
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وتغققؾفرمعـمحؾؾةماظنراعماظلقردل،مواالرتـؽرزمسؾقفر مطػؽةمعشررطةمعفـقرم
تداصعمسـمأجفزةماظدوظةمطؿرمؼرىمأحدماظداردني .مصننمػ هماظقضعقةمتزؼدم
برورهمععرطسمعـماحؿؿـرالتماظؼلـقعةمبنيماجملرلماظلقردلماظرعزيمواجملرلم
اظػينماظعؾؿلمعـمجفةموعـماذؿدادماظنراعماظؿـظقؿلمواالجؿؿرسلمبنيماظ ؼـم
ميؾؽقنموؼلقلرونمواظ ؼـمؼـػ ون .م
ظ ظؽمميؽــرماظؼقلمأنماإلرررماظنـرسلماىزائريمجيلدمجقػرماظؿـرضضم
سؾكمعلؿقىماظؾـقةماالجؿؿرسقة.مإغفمربقرمظؾؿقترم–األزعةم–مبنيمذرسقةماٌقضعم
واظدور ،مأي مبني مذرسقة ماظالسؼؾل م /ماظعؼؾل ،ماظؿؼؾقدي م /مايدؼث،م
األؼـدؼقظقجل/ماظـعؾؿل.مإنمػـ اماظؿـرضضمػقمبرألحرىمسؾررةمسـمعدموجزرمبنيم
زعـقنيماجؿؿرسقنيمزبؿؾػنيمسؾكمحدمتعؾرلمجقرجمشرصقؿشم .مزعـمبللءم
ممؿد موعؿقاصؾ مػق مزعـ ماظؾـقة ماالجؿؿرسقة ماظلقردقة ماظؼرئؿة ،مزعـ ماظػؽرتم
واظشرائحماظؾقرجقازؼةماٌلقلرةماظيتمتلعكمإىلمتؽرؼسمايرظةماظراػـة،موزعـم
شرلمعـؿظؿ،معؿقاتر،مدرؼعمواغػفرريمػقمزعـماظؿـظقؿرتمايدؼـة،مأيمزعـم
اإلررراتماظػـقةماظنـرسقةماظيتمتلعكمإىلماظؿغقرل .م

Benguigui Georges (1990).- Travail et classes moyennes.- in Cahiers
Internationaux de Sociologie, VOL XXXIX, p.270
Gurvitch Georges (1969).- La vocation actuelle de la sociologie.- T II, 3eme Ed.
P.U.F, Paris, p.362.
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