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 سـلطة اإلطارات و ملكية الـدولة

 مقـدمـة 
ماإل مصؽة مأنمغلخ مإنمهدؼد مؼؿلؾ معـر ررراتماظنـرسقةمطػؽةماجؿؿرسقة

بعنيماالسـؿؾررمطقغفرمصؽةم)تؿقددمأدردرميفمدقرقماظعؿؾماظنـرسلماظ يمؼشؽؾفرم
ماالجؿؿرسقةم ماظـعالضرت مرـؾقعة متعؽس ماجؿؿرسقة متراتؾـقة ميف وميقضـعفر

ماإلغؿرجقة.م
ماظعؿؾماظنـرسلميفمواضـعماٌـفؿؿعماىزائريمععلكمدقدققظـقج لمميـؾ

مسؿؾقةم محدود مؼعؽس مألغف ماالجؿؿرسقة ماظعالضرت مهؾقؾ ميف ماألػؿقة برظـغ
مودورم معقضع مثؿ موعـ موتقجفرتفر، ماظؿـؿقؼة ماظلقـردة محدود مأي اظؿنـقع،
ماًقرراتم ماظيتمهددػر ماظؿنـقع مدؼـرعقؽقة مزـؾ اظػرسؾنيماالجؿؿرسقنيميف

ماظػـقةمواالضؿنردؼةمواظلقردقةمظؾدوظة.
ماظؿنقر،م معـمػ ا ماظػؽةماغلالضر صننماالضذلابمعـمهؾقؾمعقضعمودورمػ ه

دقفمؼرتؾطممبـالعلةماألبعردماظيتمتردؿمحدودمػ هماظػؽةميفماظؾـقةماالجؿؿرسقةم
مواظيتمغقجزػرمصقؿرمؼؾل:م

:ماغؿظرعفرميفماهلرعقةماظؿـظقؿقةمتمرـرهمعؾؽقةماظدوظةمظقدرئؾماإلغؿرجمممأوال
مبرآلخرؼـ.موػ اماالغؿظرممؼعؽسموضعرمإذؽرظـقرمسؾكمسالضؿفر
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ماظنـرسقةمممرمثانوا  ماٌمدلة مأداء مسؾكمرؾقعة مسؿؾفر ميفمأداء :مارتؽرزػر
مؼؽرسمآظقرتمإسردةمإغؿرجمذاتفرموصؼمعرممتؾقفماألػداف.م

:ماسؿؿردػرميفمأداءمأدوارػرمعـماظـرحقةماظـظرؼةمسؾكماعؿالطفرمظرأزلرلمثالثا 
اظيتمم–رؼةمبرلوضرارقةمصـقةمإغؿرجقةم/مإدا–صينمععـريفمؼؿقـددمبلـؾقعةماٌـفرمم

 تعززمعـمخالهلرمدؾلؿفر.
إنماالضذلابمعـمهدؼدمعقضعماإلرررماظنـرسلميفمبـقةماظؿـظقؿمؼػرضمسؾقـرم
اظرجقعمإىلمهدؼدمسالضرتممتؾؽمرأسماٌرلماظنـرسل،مأومبرألحرىمعـمؼؿنرفم
مأدردرم متؿؿقز ماىزائرؼة مصرظنـرسة ماإلغؿرجل. مواظػرئض ماإلغؿرج مودرئؾ يف

متعقدمإىلمم إىلماظؼلرعماظعرم،مبردؿـردػر مبعـكمأنمعؾؽقةماٌمدلرتماظنـرسقة
اظدوظةمصـرحؾةماٌـشروعماظؿنـقعل،موتعؿؿدميفمػ اماظشلنمبرسؿؾررػرمطـ ظؽمسؾكم
االرتؽرزمسؾكماظرؼعماظؾذلوظلمعـمخـاللمتـؿنيماظـؿقاردماظؾؿـروظقةموتندؼرػرم

مماظنـرسة.وإحالهلرمبرألدواتمواٌـعداتماظـؽرصقةمظالدـؿـؿررميف
بعدماغلالقماٌشروعماإلمنرئلممممممممم–اظؼلـرعماظعرممم–وضدمبؾغتمعـؾؽقةماظـدوظةم

م ماظنـرسقة ماألغشلة معـ مطـرل م100%يف ماٌلؿـكدممم ماظدوظة مأصؾـقت حبقث
مطــرصةم مإن معقاصػؿفر. مبـؽؾ ماظعؿؾ مادؿقعربمضقة مبػعؾ ماىزائر اظرئقللميف

سمإدذلاتقفقةمدقردةماظؿشغقؾماظيتماالدؿــؿررمعـمخـاللماظؼـلرعماظـعرممتعؽ
ماظؾلرظة مودبػقضمععدالت ماإلجررة مغلرق متقدقع مإىل متفدف مإغفرمطرغت ،

مبرألحرىماظلقردـةماالجؿؿرسقةماظيتمرؾعتماظؿقجفماظؿـؿقيمظؾلؾلةمايرطؿة.

 

 M.P.A.T.  (1977-78).-  Annuaire statistique de l’Algérie, p.32. 
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 . طبوعة السلطة يف اجلزائر 1
ماظػؽرتم مشرار مسؾك ماىزائر ميف ماإلررراتماظنــرسقة مصؽة متشؽؾ معلرر إن
اظنـرسقةماألخرىمجيدمتػلرلهمسـدمعلؿقىمهؾقؾمرؾقعةماظلـؾلةميفماىـزائرم

مواظنـرسقةمعـفرمموذظؽ ظغـؿقضموضؾربقةماظعالضةماظيتمتربطماإلررراتمسؿقعر
ماظػعؾلم مبرظؿؿؾؽ ماظلؾلة مممرردة مسالضة مغرحقة معـ ماألخرلة مبف ه خنـقصر

مظقدرئؾماإلغؿرج.
مبفم مضرم معر مإىل ماظرجقع مسبرول ماظعالضة معضؿقن ماظغؿقضميف مػ ا ظؿقضقح

مبشؽؾمتعلػلمواضـلراريميفمعراحـؾمدربؼةمحـق ثمسرضؾمسؿؾقةماالدؿعؿرر
اظؿلقرماالضؿنرديموعزقماظــلقجماالجـؿؿرسلماظؿؼـؾقديمظنرحلمغلقجماضؿنـرديم
مواظـ يمأصرزم م مسؾكماظعــالضرتمواألمنرطماجملقدة موعلقلر اجؿؿرسلمعفقـؿـ
مجرغ م مإىل مؼشؿؾ مرؾؼل موتدرج مجدؼدة ماجؿؿرسقة مضقى مبكخـر مأو بـقق

سقةماظدغقرمصؽرتمودقلةمعـماظؾقرجقازؼةماظؽـؾرلةمواظػؽــرتمواظشرائحماالجؿؿر
اظدلجقازؼةماظنـغرلةمذـدؼدةماظؿؾرؼـمعـمحـقثمأوضرسفرموأصقهلرماالجؿؿرسقةم

مواألدوارماٌقطؾةمهلرم.
ماظقاضعم مععـلقرت معع متؼررعفر ميف ماالدؿعؿررؼة ماٌؿرردة مإصرازات ذؽؾت
االجؿؿرسلماظلقردلمٌرمبعدماالدؿؼاللمغظرعرمدقردقرمملمؼعـطمأيمدورمظؾػـؽرتم

جـرلةمواظـؽؿؾماظيتمتـؿـؾفرمأيمإعؽرغقةميفمصـعماظؼرارماظلقردلمواالضؿنرديماأل
ماجملـؿقسرتم متؾـؽ مدقى متؽـ ماظيتممل ماظلؾلة مصؼط مإغفر مصقف، ماٌشررطة أو

م.اظعلؽرؼةمذاتماالعؿقرزاتماظيتموضعتمغظرعرمأضنكمطؾماظؿؽقؼـرتماألخرى
سؿؾتماظلؾلةماظلقردةمععمبداؼةماالدؿؼاللمسؾكمإضنرءماظؾقرجقازؼةموإضرارم
إصـالحمزراسلمومتؾينماظؿلقرلماظ اتلمواإلسـالنمسـمتؾينماذؿـراطقةمتؼقممسؾكم

محبق ماالدـؿغالل موغؾ  ممبلقةماٌلـرواة ماظلؾلة ماإلجراءات مػ ه مصؾغت ث

 

 Durand Jean Pierre (1977).- Exacerbation des contradictions sociales en 
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رادؼؽرظقةمومجعتمحـقهلرمطـؾماألرـرافماٌعردؼةمظؾرأزلرظقةماظغربقةمإىلمايـدم
مماظ يمأدىمبؾـعضماظـداردني أيمم–ظؾـظرمماالجؿؿرسلماىزائريمإىلمغعؿفر

تؿشؽؾم"م  front de classe au pouvoirبلغفرممتـؾمجؾفةمرؾؼقةميفماظلؾلةم"م–اظلؾلةم
موسؿقمم ماظعرعؾة مواظلؾؼة مواظؿؽـقضرارقة ماظؾرلوضرارقة ماظقرـقة ماظدلجقازؼة عـ

ماظشغقؾة.
ما ماإلدارة ماظيتمادب تفر مواالضؿنردؼة ماظلقردقة ماظؼرارات ميفمإن ىزائرؼة

عراحؾفرماٌكؿؾػةمملمؼؿقؼؼمعـفرمدقىمتـؿقةمودسؿماظلؾلةماٌفقؿـةمسؾكمأجفزةم
اظدوظةماظيتمتعؽسميفماظقاضعمتـرعلمرأزلرظقةماظدوظةمبػعؾمإسردةمتقزؼعماظدخؾم
اظقرينموصؼماظذلتقؾرتماظيتمتلـؿحمبنسردةمإغـؿرجمػقؿـؿفر.مسؾكمػ اماألدرسم

ـــرءماظؼلرعماظعرمماظيتمأررتماظـؿقماظنـرسلمصننمسؿؾقرتماظؿلعقؿمواإلصالحموب
ماٌنرحلماظلؾؼقةم مطنجراءاتموممرردرتمهرطفر متـدرجميفماظقاضع يفماىزائر
اٌؿـرعقةمبـؿقماظشرائحماظؾـقرجقازؼةماظنغرلةماٌؿقاجدةمرأدرميفمأجفزةماظدوظة،م

مبقظقغزاس" واظيتمتفقؿـمسؾكمأذؽرلمتقزؼعماظرؼعمم ، N. POULANZASبؿعؾرل"
اظؾذلوظلموتردـؿمحـدودمصـراعماٌنرحلمعـمداخؾمهرظػماظؽؿؾةماٌقجقدةميفم

.اظلؾلةمطؿرمؼؼقلمدرعلمغرؼرم

 اإلطار و مماردة السلطة داخل التنظوم. 2
مادؿؿالكم مأجؾ معـ مظؾنراع محؼال مبرسـؿؾرره ماظنـرسل ماظعـرم ماظؼــلرع إن
ماجؿؿرسقةم مطػؽة ماظنـرسقة ماإلرررات مميؽـ ممل ماظلقردل ماالجؿؿرسل اجملرل

داخؾماهلرمماظؿـظقؿل،موذظؽمبػعؾماٌرطزؼةممعفقؿـةمعـماحؿاللمعقضعرمعؿؿقزا
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 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

موإدارتف.
ػ اماٌـلؼماًرصماظ يمميقزماظؼلرعماظعرممجعؾمدورهمؼؼؿنرمسؾكمتعدؼؾم

م ماظظروفمبـقة متلعني مبفدف ماإلجررة مغـلرق متقدقع مخالل معـ االدؿكدام
االجؿؿرسقةمواالضؿنردؼةمظؾلؽرن،مظقنؾحموجقدهماٌقضقسلمضرئؿرمخررجمدائرةم

ماإلغؿرجمبرورهمإسردةمصقرشةمبـقةماظلؽرنماظـشقلنيم.
ماظـؿقجفماظعرمماظ يمؼعؽسميفمحؼقؼةماألعـرماٌضـؿقنماالجؿؿرسلم إنمػ ا

اظعرممجيدمتػلرلهميفماظقزقػةماظؿقزؼعقةمظؾدخؾماظقرينماظيتمواظلؾؼلمظؾؼلرعم
ماضؿنردم مخؾؼ مخالل معـ موذظؽ ماإلغؿـرجقة، ماظقزقػة مبدل محقهلر اغؽؿش

ماظؾذلول. مٌداخقؾ ماظنــرسلممادؿفالطل ماظؿـظقؿ مإن ماهلقاري مسدي ؼؼقل
ماظؿقزؼعلمظدوظةم ماظدور معـمخالل ماظنعقبرتماٌرظقة مسـ مبعقدا اىزائريمغشل

م.اظرؼعماظؾذلوظلم
ماظنــرسقةم ماٌمدلـرت معلؿقى مسؾك مظإلدارات م ماظقضعقة مػ ه متعط مل

ةممبرطزؼةماظؼرارمومبرظدورماظؿقزؼعلماىزائرؼة،معـمحـقثمأغفرموضعقةمعؿؿقز
ظؾـدخؾ،ماألدواتماظؼـرغقغقةمٌؿرردةماظلؾلةمواظضغطمسؾكمضقةماظعؿؾمظؿقلنيم
اإلغؿرجقةمحبقثمجعؾتمػ هماظقضعقةمدورماإلرررماظنـرسلمخنقصرمؼؿؿػنؾم
بنيمعرممتؾقفمسؾقفمعؿلؾـؾرتموزقػؿفماظػـقةماإلغؿرجقةمعـمجفة،موعؿلؾؾرتم

يفمػرمماظلؾلةمداخؾماٌمدلةمعـمجفةمثرغقة،مواظ يماٌـن ماظ يمحيـؿؾفم
ؼعؿدلماعؿـدادمرؾقعقرمٌرطزؼةمورضربةماظدوظةمحبؽؿمدقلرتفرمسؾكمودرئؾماإلغؿرج.م
مإنماإلررراتمسؾكمعلؿقىماإلداراتم ماظنددم:م" وؼؼقلمسديماهلقاريمبف ا

 

 Addi El houari (1989).- Neo-patrimonialisme et économie en Algérie.- in 

Annuaire de l’Afrique du Nord, T XXIII, ED CNRS, Paris, p. 48. 
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ذبدلونمسؾكماحذلامماظؿعؾقؿرتماظيتمتلتلمعـماظقصرؼةمبـفدفمتػرديماظنراعم
م.."… يمميؽـمادؿغالظفمدقردقرمعـمررفماألسداءماًـررجنياظ

إنمسالضةماإلرررماظنـرسلممبؾؽقةمودـرئؾماإلغؿرجمعـمخـاللماإلرررماظؼرغقغلم
م–سبقممولقدمعؿلؾؾرتماٌـن مماظ يمؼـظؿفرمجعؾتمدورهمؼؿـففممسؿقعر

اظيتمتـمعـمظفموضعرماجؿؿرسقرمعؿؿقزامسـمبرضلماظػؽرتمم–اظقزقػةماظؿقزؼعقةم
مإنمذرسقةم" ماإلغؿرجلماظػين. ماألخرىمسؾكمحلـربمدوره م Légitimitéاألجرلة

ماظقزقػةم مممرردة مسؾك متؼقم مال ماظؿقؾقؾ معـ ماٌلؿقى مػ ا مســد ماظػؽة "ػ ه
ماإلغؿرج مظػرئض ميفمماظؿقزؼعقة مايرل مػق مطؿر ماظلقق مضقاغني مو مآظقرت وصؼ

اجملؿؿعرتماظرأزلرظقة،مبؾمتؼقممعـمخاللماظؿقجقفماظلقردلمظدورماٌمدلةم
مبؾم ماإلغؿرجل، ماظدور مالمحيددػر مشرلمسؼالغقة مب ظؽمذرسقة مإغفر اظعؿقعقة،

مظؾـؼقىماٌفقؿـةمسؾكماظؼرارماظلقردل.مDépendanceدقـردةمغـروةمســمتؾعقةم
مأخ ماٌؿـرعقةمعـمجفة معــماظـؼقة مبرظـرشؿ رى،متؾؼكماإلررراتماظنــرسقة

احملؿؿؾةمعـماظـرحـقةماظــظرؼةماظيتمضدمتؽؿلؾفرمبػعـؾمدورػرماحملؿقم،مصؽةم
زبؿؾػةمسـماإلررراتميفماجملؿؿعرتماظشؿقظقةماظيتمهظكمبقضـعمعؿـؿقزمبػعؾم

إنمدورػرماظؿقزؼعلميفمزؾمسالضةماظؿؾعقةمظؾػؽرتممػقؿـؿفرمسؾكمودرئؾماإلغؿرج.
اٌفقؿـةماٌؿشؽؾةمأدردرمعـماظدلجقازؼةماظؾرلوضرارقةمالمؼؽػلمظؿقصقػفرمبـلغفرم
ماظـدورم متؽرسمصؼط مإغفر ماإلغؿرج، مودرئؾ مسؾك موتلقلر ماظؼقة ممتؿؾؽ عفقؿـة

موضرارقةمايرطؿةم.اظؿقزؼعلمظـكؾةماظؾرل
سـدمػ اماٌلـؿقىمعـماظؿـقؾقؾمصننمتـنقرماإلرررماظنـرسلماىزائريميفم
زؾمسالضةماظؿؾعقةماظيتمؼػرضفرممنـطماظؿؿـؾؽموذـؽؾماظؿقزؼعمؼؽشػمسـمحرظفم
ادؿالبمتـؿمسـمحرعرنمحؼقؼلمٌؿرردةمدوره،مظؿؽشػمسـمصراعماألدوارمظدؼفم

ؿرجقة.موتعؽسمازدواجقةماظقجقدمعـمحبؽؿمتقدلفمألررافمسـالضةماظعؿؾماإلغ

 

 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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مبعالضةم مؼشعر ماالجؿؿرسلمضؿـماٌلقلرمسؾقفمأغفم خاللممتقضـعفميفماظـؾـرء
ماالجؿـؿرسلم ماجملـرل موعراضؾـة ماظؼرار ماتـكرذ مدائـرة مواظؿفؿقشمعـ اظلقلرة
اظلقردل.مإنماظدورماٌقطؾمظفمؼؾؼكمربدوداميفمتعزؼزمعقضعفمداخؾماظؾـقةماظيتم

مؼقجدمبفر.م

 القة اإلطار بالعمل الصناعي. ع3
ميــؾماظعؿـؾماظنــرسلميفمواضعماجملـؿؿعماىزائـريمحؼالمدقدققظقجقرم
مؼعؽـسمدورم مألغف ماظلؾؼقة ماظعالضرتماالجؿؿرسقة مهؾقؾ ميف مبرظغة مأػؿقة ذو
متقجفرتم موحدود ماظؿنـقع مسؿؾقة مدؼـرعقؽقة مزؾ ماالجؿؿرسقنيميف اظػـرسؾني

ؿقنماألغـشلةممواألسـؿرلماظيتمؼؼقعـقنمبفرمعـماظلقردةماظؿـؿقؼةماٌؿؿـؾةميفمعضـ
أجؾمادؿؿالكماٌـفرلماالجؿؿرسلموماظلقردلماظ يمميؽـفؿمعـماظلقلرةمسؾكم

مآظقرتماإلغؿرجمواظؿقؽؿميفمتقزؼعماظػرئض.
ـمػ اماظؿنقر،مدقفمسبرولمهدؼدمسالضةماإلرررمبرظعؿؾماظنـرسلم اغلالضرمع

ظنــرسلمسـدمعلؿقىمرؾقعةماٌفرممعـمخاللمهدؼدماظـدورماإلغـؿرجلمظإلرررما
ماظيتمؼؼقممبفرموحدودمهؽؿفمصقفر.

 اإلطـار الصناعي خارج دائـرة اإلنتاج -1.3
إنمرؾقعةمسؿؾماظؿــظقؿرتماظنــرسقةمايدؼـةميفماجملؿؿعرتماظرأزلرظقةم
ؼعؽسمظـرمخرصقةمادؿؼالظقةماٌلؿقىماإلغؿرجلموتقدلفمبنيماظعؿؾقرتماظػـقةم

م موسؿؾقة ماظؼـرار،اظؿـػق ؼة ماظؿـظقؿرتمماتـكرذ مػ ه موزقػة مأو شرلمأنمدالظة
م–اىزائرم–تغق مأومتـعـدممســدعرمغؼذلبمعـمهؾقؾفرمسؾكماٌلؿقىماحملؾل

ألنماٌشروعماظـؿنـقعلمماظ يمطرغتمأػداصفماحملؾقةمعرطزةمأدـردرمحقلمخؾؼم
ماظلؾعم موتلقؼر مواألدوات ماٌعدات متقصرل مخالل معــ معــدعج مصـرسل غظرم

 

 Olivier Marc (1982).- Industrie et stratégie de développement en Algérie.- in 

Annuaire de l’Afrique du Nord, VXX,  CNRS,  Paris, p.p 461 –462. 
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أيمأنماالورهمماالدؿـفالطـقةمظؿؾؾقةمايرجرتماألدردقةمظؾلؽرنمملمؼؿقؼؼ.م
سماظـعالضـرتماالجؿؿرسقةمحقلماظعؿؾقةماإلغؿرجقةمملمؼؿـقؼؼمإالمسبـقمتؽـرؼ

ماٌمدـلةم مهقظت محبقث مظؾلؾلة، ماإلؼدؼقظقجل ماًلرب معلؿقى سؾك
ماظنــرسقةمبػـعؾمذظؽمإىلمأداةمإلسردةمإغؿرجماهلقؿـةمصقل موذظؽمعـمغرحقةم:

هقلماٌمدلةماظنـرسقةمإىلمأداةمظردؽؾةماألعقالماظؾذلوظـقةميفماظلققمم-
م.ماظعرٌقة
مرؾقعةمم- متـقددػر ماجـؿؿرسقة متقزؼعماظرؼعماظؾذلوظلموصؼمتراتـؾقة إسردة

ماٌنرحلماظلؾؼقةمووصؼماٌعرؼرلماظلقردقةموظقسموصؼمععرؼرلماظؽػرءةماإلغؿرجقة.
يفماظؾـكماظرأزلرظقةمبؼدرمعرمػلموزقػةمصـقةمإنموزقػةماظعؿؾماظػينماظؿلررليم

ماٌـؿفرتم مصالحقة مسؾك مواظلفر ماظعؿؾ مسؿؾقة موتـظؿ ماظؿكلقط مسؿؾقة تمعـ
ماهلرعقةم ميفمتؽرؼسماظؾـقة مؼلرػؿ مأؼدؼقظقجقر متمعـمدورا معر مبؼدر وعقاصػؿفر

م.مظؾؿمدلةمبرورهمإسردةمإغؿرجماظعالضرتماالجؿؿرسقةماظلرئدةم
ماىزائرؼةمش ماظنـرسقة ماٌمدلة معلؿقى مسؾك متؾؼك ماظقزقػة مػ ه مأن رل

مظؾؿمدلةم ماهلرعقة متؽـرسماظؾــقة ماظؿـل ماإلؼدؼـقظقجقة ماظقزقػة ميف ربنقرة
ممتؾقفمإدذلاتقفقةم موصؼمعر ماظلرئدة مإغؿرجماظعالضرتماالجؿؿرسقة مإسردة بروره

رسلمؼؼقممسؾكماظؿـؿقةماحملددةمبؿكنقـصماٌمدـلةماظنــرسقةمألداءمدورماجؿؿ
مبرظدورم ماالػؿؿرم مدون ماٌـؿفة مواظشرائح ماظػؽرت مسؾك مدقردقة مرضربة تشدؼد

مم-االضؿنرديمأي مظؾؿمدلةمم–اظػينماإلغؿرجل مسؼالغقة مذرسقة اظ يمؼعلك
ماظنـرسقةمبرورهمتـظقؿمحؼؾماإلغؿرج.

ماظيتمػلمبرألدرسموزقػةم ماظعؾؿقة ماظػـقة ماظقزقػة ماألدرسمصنن سؾكمػ ا
ماظنـرسل متذلاجعمماإلررر ماظيتمجعؾؿفر ماألؼدؼقظقجقة مبلؾـ ماألوظقؼة شرئؾة

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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معفـقةم مصؽة ممتـؾ مال مأدغره، معقضح مػق مطؿر ماظعرم ماظؼلرع موحدات علؿقى
مربــقرؼةمذاتمذرسقةمتؼـقةمأومتلقرلؼةمداخؾماظدائرةماإلغؿرجقةمألنمأداءػر

م.14تؿقؽؿمصقفماظقزقػةماحملددةمدؾػرمظدورماٌمدلةماظنـرسقةمطقؼؾماجؿؿرسل

 يبني تركز اإلطارات يف القطاع العام الوطين – 1جدول 

 %نسبة اإلطارات  حجم  املؤدسة
 7.57 عامال  999-200

1777-4444 37.16 

 36.23 فما فوق-5777

 ان الوطين لإلحصائوات.املصدر: الديو

ماٌلؾؼم ماظرصض مإىل مأدردر مؼرجع ماإلررر مؼعقشف ماظ ي ماظقضع مػ ا إن
الدؿؼالظقةماظلؾلةماالضؿنردؼة،مصرظلؾلةماظلقردقةمعـمخاللماظدوظةمتلعكمإىلم
جـعؾمضقاغـنيماظلققمتربعةمظؾؿؿرردةماظلقردقةمإىلمايدماظ يمأصؼدتمضدرةم

مـظقؿقةمواظػـقة.اٌمدلةماظنـرسقةمسؾكمحؾماٌشؽالتماظؿ
إنمشقربماظلؾلةماظػـقةموحضقرماظؿقجقفماظرضربلمظؾؿمدلةمالمؼمعـمظإلرررم
معقاجفةم مسـد مػشة متـؾؼك ماظيت ماظػـقة مذرسقؿف مٌؿرردة مػرعشر اظنـرسل
اٌشؽالتماظػـقةماظققعقةماظيتمشرظؾرمعرمهـرطمبلؽقتموشقربمظؾلؾلةماٌرطزؼةم

اإلغؿرجلمادبرذماظؼراراتمظؿـظقـؿمماظقصقة،ماألعـرماظـ يمؼنع مسؾقفميفمعقضعف
مدائـرةماإلغؿرج.

ماألدردقةم ماالرتؽرز مضرسدة مميـؾ ماإلررر مبف مؼؼقم مؼػذلضمأن ماظ ي صرظدور
موتـرد م متلروي معـردؾة معؽرغة ماحؿـالل مغـقق ماالجؿؿرسل موصعقده ظذلضقؿف
ضدراتفموإعؽرغقرتفموطػرءتف،مظؽــمتغقق مػ اماظدورمدصعمبرإلرررمإلسردةمإغؿرجم

مخـررجمدائرةماإلغؿرج،مأيمخررجماٌنـع.ذاتفم

 

  Addi El houari.- OP. CIT, p 48. 
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إنمتشؽقؾمعؽرغةماجؿـؿرسقةمموهـؼقؼمارتـؼرءماجؿـؿرسلمأصؾقتمتؿؿمسؾكم
معلؿقىم مسؾك ماٌلرل ماإلررر مأصؾح محبقث مواالدؿفالطل، ماظؿقزؼعل اٌلؿقى
اٌمدلةماإلغؿرجقةمؼلؿكدممإدذلاتقفقةمصردؼةمظؾدصرعمسـمضدرتفماظشرائقة،مإذم

ضلقؿرتمبـزؼـ،مم–دقـررةمسؿؾمم–اٌؽرد معـؾماظلؽـمؼعؿؾمسؾكماغؿزاعمبعض
م ماًررج مإىل ماالرتؼرءماخل…دػر ميف ماإلرـرر مدؼــرعقؽـقة مجيعؾ معر موػ ا ،

مادؿؿالك ميف ماألجرل ماظعرعؾ مدؼـرعقؽقة مسـ مدبؿؾػ مال اجملرلمماالجؿؿرسل
ماالجؿؿرسل.

مؼدلرم معر مدؼـرعقؽقةمالمتـؿـماظعؿؾماظنـرسلماٌـؿجموػ ا مسؾكماظعؿقم إغفر
يفماظقاضـعمإصالسماٌمدلةماظنـرسقةماظعؿقعقةماظيتمتعقشمم–حل ماسؿـؼردغـرم

ماظـيتمجعـؾتمعـردم ماظنقرغة موغؼصميف ماالغضـؾرط ماظؿـلق موسدم معـ حرظة
مب.ودؼؿفرمأضـؾمبؽـرلمعـماٌلؿقىماٌلؾق

 تهموش املعـرفة الفنوـة  -2.3
ماظيتمحبقزتفرم ماٌمػالتمواًدلاتماظػـقة محبؽؿ ماإلررراتماظنـرسقة إن
تؾؼكمبعقدةمسـماعؿالكماظؼقةماظالزعةماظيتممتؽـفرمعـماظؿققلمبرورهماظؿقؽؿميفم
ماظنـرسقةم ماظؿـظقؿرت ماٌلؿقى مسؾك ماظـػؽرت مػـ ه مبـف متؼقم معر معـؾ اظؼرار

متعؿؿ مأؼـ مسؾكماظرأزلرظقة مظؾؿػروضمظؾقػرز مآظقرت مو مضغط مادذلاتقفقرت د
عؽرغؿفرمأومظؿغقرلمعقاضعفرموصؼرمظؾؿنرحلماظلؾؼقةماظيتمتلعكممظؿؽرؼلفر،موذظؽم
اغلالضرمعـمارتؽرزػرمسؾكمعرممتؾؽفمعـمخدلاتموطػرءةمتقزػفؿرمبشؽؾمسؼالغلم

م.CROZIER سؾكمعلؿقىماظؿـظقؿمطؿرمسدلمسـمذظؽم"عقشرلمطروزي"م
مسـم متعدل ماظنـرسل ماإلررر ماظيتمحبقزة ماظعؾؿقة مواظؽػرءة ماًدلة موزن إن
ادؿفربةمرؾقعقةمٌؿلؾؾرتمسؿؾقةماظؿنـقعماٌقجفمسبقمتعزؼزمسؿؾماظؾـكماظػقضقةم
ـمخاللمارتؽرزػرم)سؿؾقةماظؿنـقع(مسؾكم اظ يمؼؽلؾفرمذرسقةمصــقةمصــرسـقةمع

 

 Elul Jaques (1965).- L’illusion politique.- Ed. Robert Laffont, Paris, p.p 194-195. 

 Nirou Eftekhari.- OP. CIT.- p. 54. 



 دـلطة اإلطارات و ملكوة الـدولة

 

 

 

22

صين،محبقثمم–اتماظنـرسقةمطػؽرتمأجرلةممتؿؾؽمرأسمعرلمععريفصؽةماإلررر
موتؾؽم ماظؾرلوضرارقةمايرطؿة مبنيماظـكؾة متؼؾقؾماظػفقة متقزقػفميفمحدود ؼؿؿ

ماًدلاتمواٌفرراتماظيتمحبقزةماظػـقنيمعـماإلررراتميفميظةمعر.
ماظعالضرتماظيتمتربـطم مظدؼـرعقؽقة ماًرصة ماظؿقؾقؾمإىلماظـظرة ؼلؿـدمػ ا

ـقػةماظػــقةماٌؿعؾؼةمبرألداءماظػينمواظؿقؽؿماظؿؽـقظقجلمبرظقزقـػةماظؿلقرلؼةماظقز
اظؾرلوضرارقةماظيتمتلعكماظلؾلةمعـمخالهلرمظؾؿـقؽؿميفماٌـمدلةماظنــرسقةم
وادـؿؽـردفر،موػلموزقػةمودمدالظؿفرميفمسؿؾقةمغؼؾماظؿؽـقظقجقرماظيتمبؼقتم

ذبردمسؿؾقةمغؼؾمظؾؿعداتمدونمأنم  KLASMAN ET KREMERطؿرمؼؼقلمطالمعـ
متنقؾفرمسؿؾقةمغؼؾماٌعرصةماظػـقة.م

مإىلم ماظقضعقةمأسلتماألوظقؼةميفمممـرردـرتماإلرـرراتماظنـرسقة إنمػ ه
اظؿقجفمسبقمممرردةماظقزرئػماظؿلقـرلؼةمسؾكمحـلربماظقزرئػماظؿؼـقةمغظرام

ء،مواظيتمؼعؿدلوغفرمعندرامظؾلؾلةمواٌؽرغة.مظالعؿقرزاتماظيتمؼلؿػقدمعـفرمػمال
ماظنددمؼؾنيمازلرسقؾمظعشرميفمطؿربفم" الـجزائر؛ الواقع االجتماعي وبف ا

"مأنمتقجفرتماإلررراتماظػـقةمعــمخاللماًقرراتماظؿؽقؼـقةمتدلزمموالسلطة
ماظيتم ماظلقردقة مبرظشرسقة ماظػـــقة ماظشرسقة مادؿؾدال متعؽس مخقررات أغفر

موظةمعـمخاللمبؼررةماٌمدلرتماظنـرسقةم)أغظرماىدول(:تـؽردفرماظـد
 يبني خوار التكوين لإلطارات الفنوة – 2جدول 

 %نسبة االختوار  نوع التكوين
م26ماٌدؼـرؼةماظعـرعةم
م26معـرظقةمومربردؾةم

م25مإغــــــؿرجم
م25مإدارةم

م26متؼـقـــرتماظؿلققـر
م26متلققـــرموـرريم

 

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

1985 
ماىزائرؼةم ماإلرـررات مبني مواضـح مسـؿؾ متؼلقؿ مخؾؼت ماألوضرع مػ ه إن
مٌؽرت م مواإلرــرراتماألجـؾقة ماظرضربقة ماظقزرئػماظؾرلوضرارقة مسبق اٌؿقجفة

م مسؾقفر متـفقؿـ ماظؿـل ماهلـددقة ماظدرادرت ماٌؿعددةموعمدلرت اظشرطرت
مادؿرلادم مسؿؾقة مخالل معـ ماظػـقة مبرظقزرئػ مؼؼقعقن مواظ ؼـ اىـلقرت،

ماظؿؽـقظقجقرم.
ماإلررراتم مظػؽة ماظػردي ماظدخؾ مرصع مطقػقة ماظؾقثمسـ ماسؿؾرر مميؽـ وال
اظنـرسقةمعـمخاللمتقجففرمسبقمػ هماظقزرئػمعدلرامطرصقرمظـعتمتقجـفرتفرم

ـمخاللما ًدلاتمواٌفرراتماٌؽؿلـؾةمبنعؽرغفمأنماًرصة،مألنماظؿقؽؿماظػينمع
ماظؿـقجفمجيدم ماظػؽةمضدرةمتػروضقةمظرصعمدخقهلر.مإنمتػلرلمػ ا ؼعللمهل ه
تدلؼـرهميفممزؾمسالضةماظؿؿؾؽماظػعؾلمظؾ ؼـمؼلـقلرونمسؾكماألدواتمواظقدرئؾم
اإلغؿرجقةمحبقثمؼضعقنمحدودامتؽرسماظـعؿؾماظؿلقرليمدونمأنمتـلؿحمخبؾؼم

مقسقةمظإلبــداعماظػينمواظعؾؿل.اظـظروفماٌـقض
أنماٌمدلرتماظقرـقةمعـؾممSIMON PIERRE HENERYؼالحظميفمػ اماإلرررم

م مم–عمدلة مسـربة ماظدرادرتمم–دقدار مصقرشة مإسردة اظـيتماغؿففتمدقردة
معقاصؾةمم REALISATION PAR ENGINEERING DECOMPOSEاهلـددقة متلؿلع مل

سؿؾفر،مبؾممتتمسرضؾؿفرمعـمخاللماظؿعؼقداتماإلدارؼة.موودرماإلذررةمإىلمأنم
حقؿفرمإنرزماٌشررؼـعموتـؿنيماٌـعرصةماظػـقةموعـراضؾةمأػؾقةماظقرذـرتموصـال

ؼػؿـرضمتػؽقؽموإسردةمصقرشةماظداردرتماًرصةمبعؿؾقةمهقؼؾماظؿؽـقظقجقرم
عـمخاللمدصعماظػـقـنيماظقرـقـنيمٌقاضعمسؿؾمعقداغقة،موظقسمترطفؿميفموضعم

مزبرئـمعلؿفؾؽنيمؼراضؾقنماظـؿرئجمدونماٌلرػؿةميفماظدرادرتم.

 

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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اورػرتممإنماظرضربةماٌػروضةمسؾكمسؿؾقةماظؿقؽؿماظؿؽـقظقجلمتدسؿمصؼط
مواظرضربةمدونمهرؼؽمآلظقرتمحؼؾماإلغؿرجماٌرديم ماظؿلقرلؼة تػضقؾماظلؾلة
ماظنـرسقةم مرـرفماإلرررات معــ ماظؿؽـقظقجقر ميف ماظؿقؽؿ مألن مصقف، واظؿقؽؿ
اىزائرؼةمدقفمؼؼؾ معقازؼــماظـؼقةمبرورهمصعقدمضقىماجؿؿرسقةمعـمدائرةم

مرتماالجؿؿرسقةمواإلغؿرجقةم.اظعالضرتماإلغؿرجقةم)اٌنـع(متعقدمصقرشةماظعالض
إنماظؿؾعقةماظؿؽـقظقجقةمػلمحرظةممتمايػرزمسؾقفرموتـؽرؼلـفرمظؿؾؼكمسالضةم
مسؾكم موودله مدوره مأداء مسـ ممتـعف متؾعقة مسالضة مبرظلؾلة ماظنـرسل اإلررر

ماالغنقرعموماظرضقخمظألعرماظقاضعماظ يمؼضعفمطلرفمدؾيبميفمسالضةماإلغؿرج.

 خـاتـمة 
تربطمصؽةماإلررراتماظنـرسقةميفماٌمدلةماظنـرسقةماظعؿقعقةمإنماظعالضةماظيتم

ـمتـرضضمعقضعفؿ اظ يمؼلعقنمظؾقػرزمم-برظلؾلةمػـلمسـالضةمخـرصةمتؽشػمس
سؾقفمضؿـماهلرعقةماظؿــظقؿقةمعـمخاللماإلجراءاتمواظـنقصماإلصالحقةماظيتم

ماظدغقر ماظػؽرتماألجرلة موره مدـؾلؿفؿ متعـزؼز معـ ماظ يم-متؽـفؿ ماظدور معع
ميفم ماظؿقؽؿ مبروره ماإلغؿـرجقة ماظعـالضة معـلؿقى مسـؾك مؼؾـعؾقه مأن ؼـػذلض
مطؾم مسؾك ماظدوظة مأجفزة مصرضؿفر مبؼققد ممتقز مواظ ي ماالجؿؿرسقة اظعـالضرت
ـمذلغفرمأنمتلـرػؿميفمتـلقؼرمخؾـراتموعمػـالتمػ هماظػؽةم. ماٌؿرردرتماظيتمع

ةمعفـقةمالمؼؿؿمعـمإنماإلرـررماظـؿرجعلمإلسردةمإغؿرجمذاتفرمطػؽةماجؿؿرسق
خاللمسالضةماظـعؿؾ،مأيمعـمخـاللمذرسقةموجقدػرماظ يمؼؿقددمبرعؿالطفرم
ظرأزلرلمععريفموصين،مبؾمؼؿؿمعـمخاللمسالضةماظؿؾعقةماظيتمتربلفرمبلجفزةم
اظدوظة،مأيمعـمخاللمعرجعقةماآلخر،ماظلؾلة،ماظيتمتفقؿـمسؾكماٌمدلرتم

ضرسدتفرمعـمخاللمطل مذرسقةمماظنـرسقةماظعؿقعـقةمواظؿـلمتلعكمإىلمتقدقع
مسؼالغقةمتؼـقةمتعززمبفرمدؾلؿفر.

وتظفرماإلررراتماظنـرسقةمطػؽةماجؿؿرسقةمعفقؿـةمبؼـدرمعـرمػلميفموضعقةم
اظيتمتلعكمإىلمتـقجقفمدورػرمخررجمحؼؾماإلغؿرجمم–ايرطؿمم–تؾعقةمظؾلؾلةم
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مع معشررطة مطػؽة مسؾقفر ماظلقردل،مواالرتـؽرز ماظنراع معـمحؾؾة فـقرموتغققؾفر
صننمػ هماظقضعقةمتزؼدممتداصعمسـمأجفزةماظدوظةمطؿرمؼرىمأحدماظداردني.

جملرلمبرورهمععرطسمعـماحؿؿـرالتماظؼلـقعةمبنيماجملرلماظلقردلماظرعزيموا
اظػينماظعؾؿلمعـمجفةموعـماذؿدادماظنراعماظؿـظقؿلمواالجؿؿرسلمبنيماظ ؼـم

مميؾؽقنموؼلقلرونمواظ ؼـمؼـػ ون.
ماظؿـرضضم ماظنـرسلماىزائريمجيلدمجقػر ماظؼقلمأنماإلررر ظ ظؽمميؽــر

بنيمذرسقةماٌقضعمم–األزعةم–سؾكمعلؿقىماظؾـقةماالجؿؿرسقة.مإغفمربقرمظؾؿقترم
مذ مبني مأي مايدؼث،مواظدور، م/ ماظؿؼؾقدي ماظعؼؾل، م/ ماظالسؼؾل رسقة

األؼـدؼقظقجل/ماظـعؾؿل.مإنمػـ اماظؿـرضضمػقمبرألحرىمسؾررةمسـمعدموجزرمبنيم
متعؾرلمجقرجمشرصقؿشم مزعـمبللءمزعـقنيماجؿؿرسقنيمزبؿؾػنيمسؾكمحد .

ماظػؽرتم مزعـ ماظؼرئؿة، ماظلقردقة ماالجؿؿرسقة ماظؾـقة مزعـ مػق موعؿقاصؾ ممؿد
واظشرائحماظؾقرجقازؼةماٌلقلرةماظيتمتلعكمإىلمتؽرؼسمايرظةماظراػـة،موزعـم
شرلمعـؿظؿ،معؿقاتر،مدرؼعمواغػفرريمػقمزعـماظؿـظقؿرتمايدؼـة،مأيمزعـم

ميتمتلعكمإىلماظؿغقرل.اإلررراتماظػـقةماظنـرسقةماظ
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