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 اإلطـارات الصناعـية : مسارات، و متثالت 

م:.ذمػهـومذالنخـبة1

دخؾًمطؾؿيمشبؾيمأومصػقةمذبولماالدؿعؿولمألولمعرةميفماظؼرنماظلوبعم
سشرموجرىممادؿعؿوشلومظقصػمدؾعمعؿؿقزة،مثؿمتقدعمادؿكدامماظؾػظمظقشؿؾم
ماظطؾؼوتم مأو ماظعلؽرؼي معـؾماظقحداتم معؿػقضي مإظبمصؽوتماجؿؿوسقي اإلذورة

ماظـؾال معـ مأواخرمم1.ءاظعؾقو ميف ماظقادع ماالدؿكدام مذبول مدخؾًماظؽؾؿي وضد
اظؼرنماظؿودعمسشرمويفماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ.موتعؿدلمأسؿولمبورؼؿق،م

ًمعقؾزممبـوبيماألرضقيماظيتمادؿؾفؿؿفومععظؿماظدرادوتمواألحبوثمعق دؽوموراؼ
مايدؼـي.م

مإواظقوتم محقل ماظـكؾي معـظري مبني ماظؼوئؿني مواالخؿالف ماظؿـقع وبرشؿ
ميفم موتلثرلػو مأػؿقؿفو مسؾك مبقـفؿ محوصؾ ماالتػوق مصنن متؽقؼـفو، ودرلورة

لظيماظلقطرةمواظؼقةماجملؿؿع.موضدماضذلنمادؿعؿولماٌػفقمميفمبداؼيماألعرممبل
مبعدمذظؽمظقؽؿلىم مسؾكماظـكؾيمايوطؿي،مثؿمتطقر مادؿعؿوظفمعؼؿصرا صفوء
روبعومتعددؼومؼشؿؾمحؼالمأودعمؼضؿماظـكىمشرلمايوطؿي.موضدمغؾفمبورؼؿقم
مأوم ماٌػرد مبصقغي ماٌػفقم مادؿعؿول م مبني ماالخؿقور مصعقبي مإظب ماظؾداؼي عـذ
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موطذظؽمم2اىؿع. ماظـكؾي مٌػفقم ماٌؿـقسي ماالدؿكداعوت مأن ماظققم وؼؾدو
اظؿعدؼالتماظيتمأدخؾًمسؾقفمأصؾقًمتػرضمهدؼدامأطـرمدضيمظؾؿػفقممظدىمم
ادؿكداعفمحبقٌمأصؾحمؼشرلمإظبمعبوسوتماظقزقػيمواٌفـيمبوألدوسمطقغفوم
تؼػمتؿؿؿعممبؽوغيمعرعقضيميفمبـوءماجملؿؿعمبغضماظـظرمسـماألدؾوبماظيتم

م3وراءمذظؽ.
إنمعػفقمماىؿوسوتماظقزقػيمأوماٌفـيمؼشرلمإظبمذبؿقسيماألذكوصماظذؼـم
موععم مبقـفؿ مصقؿو مسالضوتفؿ متـظؿ موضقابط مظؼقاسد موصؼو ممبفؿوتفؿ ؼؼقعقن
عبوسوتماظعؿؾماألخرى.موػـوكمغزسيمضقؼيمسبقمعزؼدمعـماالسؿؿودمسؾكمعـؾم

اظقزقػقيمأوماٌفـقيميفماجملؿؿعوتماظيتمؼزدادمصقفوماالووهمػذهماىؿوسوتم
سبقماظؿـظقؿماٌقضقسلمواظعؼالغل،مصقؿومؼؿؼؾصماالسؿؿودمسؾكماٌؽوغيماٌقروثيم
وؼزؼدماالسؿؿودمسؾكماىوغىماظقزقػلماٌؽؿلىماٌرتؾطممبلؿقؼوتمسؾقومعـم

ماٌمدلوتماٌفورةمواًدلةمواظؽػوءةماحملصؾيمسـمررؼؼماظؿدرؼىمواظؿؽقؼـميف
م4اخل.…اظؿعؾقؿقيماٌؿكصصيمعـؾماىوععوتمواٌعوػدماظعؾقو

إنمدراديماظـكىماٌفـقيمؼؽؿلىمأػؿقيمخوصيميفماظقضًماظراػـمبلؾىم
مايو ماظؿـؿقيماظدور مسؿؾقوت مأن مبوسؿؾور ماجملؿؿع ميف مبف متؼقم ماظذي دؿ

ماٌمػالتم مسؾك مبعقد محد مإظب مترتؽز م مواالضؿصودؼي ماظلقودقي االجؿؿوسقي،
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مواظدورم موسؾكمعقضعفو ماجملؿقسوتماالجؿؿوسقي مظدىمػذه واًدلاتماٌؿقصرة
اظذيمتؼقممبفميفمسؿؾقوتماظؿغرلماالجؿؿوسل،مطقغفومتؿصدرموتؼقدماظؽـرلمعـم

ممموماٌ ماظـؼوصي. مأم ماظلقودي ماالضؿصود، محؼؾ ميف مدقاء ماالجؿؿوسقي مدلوت
صبعؾفومتؿلؾؿمعؼوظقدمإدارةموتلقرلمتؾؽماٌمدلوتموعـمثؿمهؿؾمعقضعومرائدام
ماجملؿؿعم ميف مواٌعوؼرل مظؾؼقؿ معصدرا مطقغفو مسـ مصضال مواظدوظي، ماجملؿؿع يف

م5حؿمداخؾف.وبوظؿوظلمتشؽؾمسوعالمحوزلوموأدودقوميفمهؼقؼماظؿؿودؽمواظؿال
ـماظطؾقعلمأنمتؽقنماظـكىماظيتمتؾعىمأدوارامحوزليميفمحقوةماجملؿؿعم وع
عؿعددةموعؿـقسيمبؿـقعمذبوالتماظـشوط،معـفوماظـكؾيماالضؿصودؼي،ماظػؽرؼي،م
اظلقودقي،ماإلدارؼي،ماٌفـقيموشرلػو.موظعؾماإلروراتماظصـوسقيمتعؿدلمواحدةم

ما متؾؽ مغؼطيمعـ ميف متؼع مشبؾي متؽقن مألن ماٌرذقي ماالجؿؿوسقي جملؿقسوت
موصؽرؼيم ماضؿصودؼي، مصفل ماٌؿعددة مواجملوالت مايؼقل مػذه مبؾني اظؿؼورع
مألنمتؾعىماألدوارم مأػؿقيمخوصيموؼرذقفو مؼؽلؾفو وعفـقيميفمآن،موػقمعو
ايوزليميفمحقوةماجملؿؿعمعلؿؼؾال.مذظؽمعومؼدصعـومإظبماظؿقضػمسـدمعػفقمم

اٌفـقي.ماظـكؾي
المذؽمأنمعػفقمماإلرورمعـؾفمعـؾمشرلهمعـماٌػوػقؿماٌلؿعؿؾيميفماظؾقٌم
اظعؾؿوجؿؿوسلمؼؽؿـػفمطـرلمعـماظغؿقضمواظؾؾسمبلؾىمعومؼعرصفمعـماغؿشورميفم
االدؿكدامموغؼصميفمدضيماٌعـكمعـمضؾؾماٌلؿعؿؾنيمظفمغؿقفيمظعدمممتلؽفؿم

ػوػقؿ،موخبوصيميفمذبولماظؾقٌمبوظصراعيماٌـففقيماظيتمؼؼؿضقفومادؿعؿولماٌ
اظعؾؿل.مظؽـمذظؽمأعرمعؿقضعمإظبمحدمطؾرلمألغفممبـوبيماظضرؼؾيماظيتمتدصعفوم
طؾماٌػوػقؿماٌؿداوظيمواظشوئعيموخبوصيمتؾؽماظيتمدبرجمإظبمعقدانماالدؿعؿولم
اٌؽـػميفمذبوالتمسدؼدة.مظذظؽمؼـؾغلمأنمغؼدممػـومهدؼدامظؾطرؼؼيماظيتم

ماٌػفقمميفمحبــو.مدقفمغلؿعؿؾمبفومػذام
وندمبفذاماظصددمعؼذلحنيمزبؿؾػنيمإظبمحدمبعقد،ماألولمميـؾفماظؿقدؼدم
مبػرغلوم مواإلحصوئقي ماالضؿصودؼي مظؾدرادوت ماظقرين ماٌعفد مضؾؾ معـ اٌؼذلح
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(INEES)متؿؿقزمم ماجؿؿوسقي ماظؿوظل:م"صؽي ماإلروراتمسؾكماظـقق اظذيمضبدد
مومنط مسول متؽقؼـ مسؾك مترتؽز مضقودؼي ماجؿؿوسقيمممبلموظقي موسالضوت حقوة

خوصيمبفو".مأعوماٌؼذلحماظـوغلمصؿؼدعفماظـصقصماظؿشرؼعقيماًوصيمبوظعؿؾميفم
م27اىزائرماظيتمتؼقل:م"مؼعؿدلمإرورامطؾمعـمؼؿؼوضكمأجرامعطوبؼومظؾدرجيم

م.6واطـرمعـمدؾؿماظؼوغقنماظعوممظؾعوعؾ."
مس مضوئؿو ماألول ماظؿقدؼد مؼؾدو ماٌعوؼرلمصقؿو معـ مربدودة موظق ؾكمذبؿقسي

ماظؿقدؼدم مصنن ماالجؿؿوسقي(، مواظعالضوت مايقوة، مأدؾقب ماظؼقودي، )اٌقضع
مزفرم ماظذي ماألجقر مدؾؿ ماظؿصـقػمسؾك مػق موحقد مععقور مسؾك مؼؼقم اظـوغل

وذرعميفمتطؾقؼفمعـذمبداؼيمم2977مبقجىماظؼوغقنماظعوممظؾعوعؾمعـذمدـيم
برلوضرارقيمظؿلقرلمذمونماظعوعؾني.مطؿومأغفماظـؿوغقـوت.موػقمطؿومؼؾدومأداةم

مجفيم معـ موغؼوبوتفؿ ماظعؿول مبني مطؾرلة موغزاسوت معلووعوت معقضقع طون
واٌلرلؼـمعـمجفيمثوغقيمبلؾىماظـزسيماظؼقؼيمظدىماظـؼوبوتميفماٌغوالةميفم
تصـقػمعـوصىماظعؿؾمدونماالػؿؿومممبلؿقىماظؿلػقؾمواظؽػوءةماظػعؾقيمظؾعؿولم

مز موضد ماٌصـػني. مؼعرف مأصؾح معو ماٌقضػ مػذا مبلؾى ذفئةذفر "بتضخم
م".اإلرارات

أعومخبصقصمػذهماظدراديمصنغـومدـعؿدمإظبماظؿقظقػمبنيماٌعـقنيماٌعطقنيم
ماظـظرؼيم ماظـوحقي معـ مغؼقم مإذ معـمتعورض. مبقـفؿو مؼؾدو مضد معو مرشؿ ظؾؿػفقم
تمبودؿعؿولماٌػفقمميفماٌعـكماظذيمضبددهماٌعفدماظقرينماظػرغللمظؾدرادو

االضؿصودؼيمواإلحصوئقي.موظؽــوميفمذاتماظقضًمالمغؿفوػؾماظقاضعماىزائري،م
وبوظؿوظلمصننماظؿقؼقؼماٌقداغلمدقفمؼعؿؿدمسؾكماظؿقدؼدماظـوغلميفمربووظيم
ظؿؿـقؾماظؿـقعماٌقجقدمداخؾمصؽيماإلروراتمطؿومصبلدهمواضعماٌمدليماظعؿقعقيم

مظـ مؼلؿح مدقف مذظؽ مأن موغعؿؼد ماظققم. ماىزائر مسؾكميف ماظضقء مبؿلؾقط و
ميفم ممبقضعفو مؼؿعؾؼ مصقؿو مدقاء موتـوضضوتفو ماالجؿؿوسقي ماظػؽي مػذه خصقصقي
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اظؾـقيماالجؿؿوسقيمأومبعالضوتفو،مطؿومؼلوسدغومسؾكمرصدمبعضماظعقاعؾماظيتم
هقلمدونمبروزػومطـكؾيماجؿؿوسقيمصوسؾيميفماظقاضعماىزائريماظراػـ.

م:منهجوةذالبحـثذ.2

اظعؿؾماسؿؿدمررؼؼيمدراديمايوظيمحبقٌمأنمذبؿقسيمميؽــوماظؼقلمأنمػذام
اإلروراتماظذؼـمذؽؾقاممذبؿؿعماظؾقٌمملمؼؿؿماخؿقورػؿمبـوءمسؾكمإجراءاتم
ععوؼـيمخوضعيمظشروطمربددةموسؾكمأدوسمزلوتموخصوئصمععقـيمطقغفؿم
ماظؼصدم مظعوعؾ مخضع ماخؿقورػؿ مأن مبؾ ماجملؿؿع. ميف مأودع مسقـي ميـؾقن

مسؾكماٌلوػؿيميفماظؿقؼقؼ.موبذظؽم)اٌشورطيماظطقسقيممظألصر ادماظذؼـمواصؼقا
ميؽـماسؿؾورماٌشورطنيميفماظؿقؼقؼممبـوبيموحداتماخؿرلتمسؿداموخضعًم
ًمعقضقسومظؿقؼقؼمعلؿػقضمحقلمزبؿؾػمزروفم ظدراديمايوظيمحبقٌمذؽؾ

موجقاغىمحقوتفوماالجؿؿوسقيمواٌفـقي.م
ما معـ مسددا موزػـو ماظؿقؼقؼ ماٌعؾقعوتمأثـوء ظؿؼـقوتمعـفوموبغرضمعبع

ادؿؿورةمادؿؾقونموزسًمسؾكمسددمععؿدلمعـماإلروراتميفماٌمدلوتماٌكؿورةم
مبطرؼؼيمتغطلمذبؿؾمم200) موضدمصقغًمتؾؽماالدؿؿورة معقزسي(. ادؿؿورة

مععم معؼوبالتمغصػمعقجفي مبنجراء مضؿـو مطؿو مظؾؿقضقع. ماظرئقلقي احملوور
م) ماظؿقؼقؼ ميف ماإلروراتماٌشورطي معـ مربدودة موطونمعم25ذبؿقسي ؼوبؾي(.

ـماٌؼوبالتماظؿعؿؼميفمععرصيمآراءموعقاضػموتصقراتمذبؿقسيمزبؿورةم اشلدفمع
ًماٌؼوبالتم ـماٌؾققثنيمحقلماظؼضوؼوماألدودقيماظقاردةميفماظدرادي.موادؿغرض ع

مأطـرمعـمحصيمواحدةمععمطؾمحوظي.
أعومسـدمععوىيماٌعطقوتموهؾقؾفومصؼدمحووظـومتقزقػماٌـفٍماإلحصوئلم

ماظؿقؾقؾماٌؾقـلماظقصػ مادؿكدام مإظب مىلغو مطؿو ماٌؾلطي. ميفمصقغؿف لموظق
analyse thématiqueوػقمأحدمتـقؼعوتمهؾقؾماٌضؿقنماظذيمؼؼقممسؾكمهدؼدمم

اٌقضقسوتماظرئقلقيميفمخطوبماٌؾققثني،موضدمادؿعؿؾًمػذهماظؿؼـقيمٌعوىيم
مهدؼ موؼؿؿ ماٌقجفي. مغصػ ماٌؼوبالت مبقادطي ماجملؿقسي اٌؾوحٌممداٌودة

وهؾقؾماألصؽورماظيتماظؿعؾرلمسـفومبوظـظرمإظبمذبؿقسيمعـماٌؿغرلاتماٌؿقزةم



ذالعواذيذعنصرذ

 

 

 

78

ماظؿلػقؾم معلؿقى ماظؿعؾقؿ، معلؿقى ماىـس، ماظلـ، م)عـؾ ظؾؿؾققثني
(.مطؿومحووظـومإضوعيمعؼورغيمبنيماٌضوعنيماظيتمؼعطقفومطؾمعؾققثم…اٌفين

مأومذبؿقسيمعـماٌؾققثنيمٌقضقعمأومصؽرةمرئقلقي.

ذجمتمـعذالبحـث:ذ.3

اخؿقورغومظؾقحداتماظيتمذورطًميفماظؿقؼقؼمضوئؿومسؾكماظصدصيمصقؿومنذطو
ادؿؿورةماالدؿؾقون،موضصدؼومسـدعومتعؾؼماألعرمبوٌؼوبالت.مظؼدمذؼؿعؾؼمبؿقزؼع

م مسلؾفومم200وزسـو ماظيت ماظـالث ماٌمدلوت ميف ماإلرورات مسؾك ادؿؿورة
اإلروراتماظعوعؾيميفمتؾؽممعـمذبؿقعم%75 اظؿقؼقؼموميـؾمػذاماظعددمحقاظلم

ماٌمدلوت.موتؿقزعمػذهماجملؿقسيمسؾكماظـققماظؿوظل:
م.ASMIDALإرورمعـمعمدليمأزلقدالمم200
م.GESSITإرورمعـماظقحدةماظػرسقيممبرطىمايفورممجقلقًمم92
ماظصـوسقيممم09 مظؾلقورات ماظقرـقي مظؾؿمدلي مسـوبي موحدة معـ إرورات

SNVI.م
مسؿؾقيمادذلجوعماالدؿؿوراتم مإظبمحدمطؾرلمأعو اٌقزسيمصؼدمطوغًمصعؾي

مسددمضؽقؾمميـؾمم76حبقٌمملمغلذلجعمدقىم موػق عـمم%78 ادؿؿورة
ماظـوسم مضعػمخدلة مإظب مبوظـظر معؿقضعي معللظي موػذه ماٌقزسي، االدؿؿورات
ماالدؿؾقونميفم مأدؾقبمادؿؿورة ميفمادؿعؿول بوظؾقٌماظعؾؿلموغؼصماظؿفربي

الدذلجوعمػذهمسددمعـماظؿلوؤالتماظؿقؼقؼوتماٌقداغقي.موؼـرلمضعػمغلؾيما
مبؼقؿؿفم ماظـوس موسل موعدى مبالدغو ميف ماظعؾؿوجؿؿوسل ماظؾقٌ محظقز حقل

موأػؿقؿفمسؾؿومأنماٌعـقنيميفمػذهمايوظيمشبؾيمعؿؿقزةمعـماجملؿؿع.م
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م:.ذبعضذالنتائـجذاألولوـة4

ذالعامةذلإلرارات:اخلصائصذذ-1.4
وئصماظعوعيماٌؿقزةمدـعرضميفمػذاماىزءمبعضماظـؿوئٍماظيتمتدلزماًص

مسرضموهؾقؾم مسبوول مطؿو موعفـقي، مخصوئصماجؿؿوسقي ماإلرورات، ظػؽي
مودقؽقنمذظؽمعـم ماظػؽي. ماالجؿؿوسقيمشلذه مبوشلقؼي بعضماٌعطقوتماٌؿعؾؼي

ماظدميقشراصقيمواٌفـقي.م-خاللمسددمعـماٌمذراتماالجؿؿوسقي
دقطرةمظعؾمأولمعالحظيمعـرلةمظالغؿؾوه،موإنمطوغًمشرلمعػوجؽي،مػلم

يفمم%88.26اظذطقرمبنيماألصرادماٌشورطنيميفماظؿقؼقؼمحقٌمبؾغًمغلؾؿفؿم
.موػذهمزوػرةمععروصيميفمسوملمم%22.87عؼوبؾمغلؾيماإلغوثماظيتمبؾغًم

اظشغؾمسؿقعومحقٌمؼلطرماظرجول،موتدلزماظظوػرةمبقضقحمأطدلمسـدعومؼؿعؾؼم
ماٌمدلوتمواظؿـظقؿوتممبكؿؾػمأغ ميف مبوٌـوصىماظلوعقي مإغفوماألعر قاسفو.

زوػرةمتعدلمأصضؾمتعؾرلمسـمذبؿؿعمرجقظل،مأبقيمتشؽؾمصقفمدقطرةماظرجؾم
حؼقؼيمالمتؼؾؾماٌلوءظي.موػلمأؼضومعمذرمسـماٌلوصيماظؽؾرلةماظيتمؼـؾغلمسؾكم
مظؾؿكؾصمعـماظؿؿققزماظرػقىماظؼوئؿمبنيماىـلنيمواظذيم اجملؿؿعموووزػو

إغفومعللظيمتلؿدسلماظؿقضػممؼؿلؾىميفمإػدارمطؾرلمظؼدراتموعقاردماجملؿؿع.
سـدػومظؿقؾقؾفوموصفؿفومواظعؿؾمسؾكموووزػو،مظؽـمظقسمػذامذبولماظؼقومم

م7بذظؽ.
مذؾوبقيم ميف متؿؿـؾ معفؿي مغزسي متدلز مصوظـؿوئٍ ماظلـ، مظعوعؾ مبوظـلؾي أعو

دـيمثؾـلماظعددمم75اإلروراتمحبقٌمتؾؾغمغلؾيماظذؼـمتؼؾمأسؿورػؿمسـم
(.موتؿلطدمػذهماظـزسيمٌومندمأنمغلؾيم%67.20اإلعبوظلمعـماٌؾققثنيم)

.مػذهماًوصقيمم %05.27دـيمالممتـؾمدقىمم50متؿفووزمماإلروراتماظيت
عفؿيمجدامغظرامظالرتؾوطماٌقجقدمصعال،مأوماٌػذلض،مبنيمذؾوبقيماإلروراتم
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وعلؿقاػؿماظؿعؾقؿلموارالسفؿمسؾكمأحدثمماألدوظقىمواظطرقماٌؿؾعيميفمتلقرلم
ـمبنيم60اٌمدلوتميفماظعومل.موتدلزماظـؿوئٍمأنمشوظؾقيماإلروراتم م76محوظيمع

ممومؼشرلمإظبموضعقيماالدؿؼرارماظعوئؾلم % 78.97عؿزوجقنمأيمعومغلؾؿفم
مظالغؿؾوهم معؾػؿي ماالجؿؿوسقي،موػلمزوػرة ماظػؽي مػذه واالجؿؿوسلماظذيمميقز
ماجملؿؿعم ماظيتمؼعرصفو ماظصعؾي مواالجؿؿوسقي خبوصيميفماظظروفماالضؿصودؼي

بقًمسوئؾلمعـمماىزائريمعـذمعـؿصػماظـؿوغقـوتمحقٌمأصؾحماظزواجموإضوعي
األػدافماٌلؿعصقيمسؾكمشوظؾقيماظشؾوبماىزائريموعـماشلقاجسماظيتمتمرقم

محقوةمطؾماظعوئالتماىزائرؼيمعـماظطؾؼوتماظدغقومواٌؿقدطي.
أعومخبصقصماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمصؼدمأبرزتماظـؿوئٍمعومطونمعؿقضعوموػقمأنمم

(مبقـؿوم %72.76حوظيم)م55شوظؾقيماإلروراتمضدمتوبعقامتعؾقؿفؿماىوععلم
م22تؾؼكمأضؾقيمذاتمعلؿقىمتعؾقؿلمضعقػمغلؾقوم)علؿقىماظؿعؾقؿماٌؿقدطم

م مواظـوغقي مم09حوظي، مأن ماٌؿقصرة ماٌعطقوت موتشرل إرورامم69حوالت(.
(ممضدمتؾؼقامتؽقؼـفمداخؾماظؾالد،مممومؼعينمأنماظغوظؾقيماظلوحؼيم90.79%)

مغوتٍمربؾلمعوئيمبوٌوئي.مبقـؿومملمؼؾؾغماظذؼ متؽقؼـفؿمبوًورجمعـفؿ ـمتؾؼقا
(.موتدلزمػذهماظـؿوئٍماظؼدراتم %9.22إروراتم)م07جزئقومأومطؾقومدقىم

ماظؽػوءاتم مذبول ميف ماظعؿقعقي ماٌمدلوت مسؾقفو ماظيتمتؿقصر ماشلوئؾي واٌقارد
اظؾشرؼيمحقٌمتؿقصرمسؾكمإروراتمذوبيمرؿقحي،مذاتمعلؿقىمتعؾقؿلمسولم

ومسرصًمتؾؽماٌمدلوتمطـرلامعـموخدلةمصـقيمععؿدلةمظقمأحلـمادؿكداعفومٌ
مواظطوضوتماظيتمبنعؽونماجملؿؿعم ماٌقارد مػذه ماظققم. اٌشوطؾماظيتمتقاجففو
االدؿػودةمعـفوميفمذبوالتمزبؿؾػيمدقاءمداخؾماٌمدلوتمأومخورجفومعـؾم
تطقؼرمأدوظقىماظعؿؾمواظؿلقرلموهلنيمزروفماظعوعؾنيمظرصعمعلؿقؼوتماألداءم

مادؿغ مسـ مصضال ماظعؾؿلمواظػعوظقي، ماظؾقٌ معقدان ميف ماظعؾؿقي مطػوءاتفو الل
مواظؿؽقؼـمظرصعمإغؿوجقيماظعؿؾموعردودؼيماٌمدلوت.
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ذاألصولذاالجتماعوةذواجلغرافوة:ذ-2.4
خالصومٌومأبرزتفمدرادوتمطالدقؽقيميفمػذاماجملولمعـؾمتؾؽماظيتمضوممبفوم

،مجوءتم8حقلمشبؾيماظلؾطيميفماظقالؼوتماٌؿقدةمC.Wright Millsراؼًمعقؾزم
ماىزائريمحبقٌمطوغًمشوظؾقيم ماجملؿؿع مخصقصقي مظؿمطد ماظؿقؼقؼ غؿوئٍ
اإلروراتماظصـوسقيمذاتمأصقلماجؿؿوسقيمأضؾمعومؼؼولمسـفومأغفومعؿقاضعيم

جؿؿوسلمندمجدا.مصنذامادؿعؿؾـومععقورمعفـيماألبمطعوعؾمظؿقدؼدماألصؾماال
ـمأدرمسؿوظقي،موخبوصيماظعؿولمشرلممم %57.97أنم ـماإلروراتمؼـقدرونمع ع

،ممبقـؿوم%27.67اٌمػؾني،موتلتلمبعدػوميفماٌرتؾيماظـوغقيمايرصقنيمبـلؾيم
عـمسوئالتمعزارسني،موتلتلميفماٌرتؾيماألخرلةماظشرائحمم %5.26 ؼـقدرم

ماإل معرتؾي مآبوؤػؿ ماحؿؾ موبوظذاتماظذؼـ مالماظقدطك، مضؽقؾي مبـلؾي رورات،
،مسؾؿومأنمغلؾيماالعؿـوعمسـماإلجوبيمحقلماظلمالماًوصم%2.67تؿفووزم

م مأنمم.10.54%مبفـيماألبمطوغًمعرتػعيميدمعو ماظـؿوئٍمػق مؼمطدمػذه وعو
ميفم ماٌعروصي ماظعوئالت معـ مظقلً مسوئالتفؿ مأن مصرحقا ماٌلؿفقبني شوظؾقي

برزتماظـؿوئٍمأنمشوظؾقيماٌؾققثنيماٌـطؼيمبلؾىمعقضعفؿميفمدؾؿماٌفـ.مطؿومأ
م %97.72ؼـقدرونمعـمسوئالتمملمتؽـماٌرأةمصقفومدبرجمظؾعؿؾمحقٌمأنم

معـماٌؾققثنيممملممتورسمأعفوتفؿمأيمسؿؾ.
تمطدمػذهماظـؿوئٍماظطؾقعيماظؿؼؾقدؼيمظؾؾـقيماالجؿؿوسقيماظيتمؼـقدرمعـفوم

غؿوئٍمدراديمأخرىمشوظؾقيماإلروراتماظصـوسقيميفمػذهماٌـطؼي.موتؿطوبؼمععم
مموثؾيمأجرؼـوػوميفمغػسماٌـطؼيمضؾؾمدـقاتمضؾقؾيمحقلمعقضقعماإلروراتميفم

ماظؿػلرلم9اظصـوسي. مأن ماٌؿقاضعيمموؼؾدو ماالجؿؿوسقي ماألصقل اٌؼؾقلمظظوػرة
مادؿعؿورام مسرف ماظذي ماىزائري مظؾؿفؿؿع ماًصقصل ماظؿورؼخ ميف تؽؿـ
ادؿقطوغقو،مظػذلةمرقؼؾيمعـماظزعـ،معؾـقومسؾكماظؿؿققزماظعرضلموإضصوءماألػوظلم

 
Mills C.W.- The Power Elite. 
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ماظؽـقػم ماالجؿؿوسل مايراك مسؿؾقي مبلؾى موطذظؽ مواظقزوئػ، ماظؿعؾقؿ عـ
مع مأعوممواظلرؼعميفمعرحؾي مطوغًمعغؾؼي ماالدؿؼاللماظيتمصؿقًمآصوضو مبعد و
قاضعيمظإلروراتماظصـوسقيمبوظـظرمإظبموتؿلطدماألصقلماٌؿم10اظشرائحماظشعؾقي.

عؿغرلمآخرمميـؾفمعلؿقىمتعؾقؿماظقاظدؼـماظذيمؼؾدومعؿدغقومظؾغوؼيمرشؿماظؿؿوؼزم
مبنيماآلبوءم ماألعقي مغلؾي متؾؾغ مإذ مواألعفوت. اظقاضحميفمايظقزمبنيماآلبوء

،مبقـؿومأسؾكمغلؾيمم %87.22،موترتػعمظدىماألعفوتمظؿصؾمم76.05%
علفؾيميفماٌرحؾيماالبؿدائقي.مأعوماظذؼـمطونمم%70.28لمظؾؿعؾقؿمبنيماآلبوءمػ

م7يفماٌؿقدطمومم8صردامعـفؿمم27شلؿمحظمأوصرميفماظؿعؾقؿمصؾؿمؼؿفووزمسددػؿم
يفماظـوغقيموواحدميفماىوععي.مػذامبنيماآلبوء،مأعومبنيماألعفوتمصوظصقرةمأطـرم

يفمم7يفماالبؿدائلمومم6)معـفـمم20ضؿوعيمحبقٌمملمتـؾمػذهماظػرصيمدقىم
اٌؿقدط(.موتؾنيمػذهماٌعطقوتمعدىمتدغلمصرصماظؿعؾقؿمظدىمجقؾماآلبوءميفم
محؼقؼيم موػل ماظصـوسقي. ماإلرورات معـفو متـقدر ماظيت ماىزائرؼي اظعوئالت
ذبؿؿعقيمتلؾؾًمصقفومسدؼدمعـماظعقاعؾماٌؿداخؾيمواٌرتؾطيمأدودومبوظؿكؾػم

ما مبوالدؿعؿور م مايوظي مػذه ميف معؿصؾي مزقاػر موػل ماظذيمواظػؼر الدؿقطوغل
متعرضًمظفماىزائر.

إنماظلؿيماألخرىماٌؾػؿيمظالغؿؾوهميفماألصقلماالجؿؿوسقيمظإلروراتمتؿعؾؼم
بوألصؾمايضريمظؾعوئالتماظيتمؼـؿؿقنمإظقفو،مطقغفوميفماظغوظؾقيمسوئالتم
سؿوظقيمتعقشميفماٌـطؼيماظصـوسقيمٌدؼـيمسـوبي،محقٌمتذلطزمأشؾىماٌصوغعم

م ماظصـوسقي موطذامواٌـشكت مبعده، مأو ماالدؿؼالل مضؾؾ مدقاء ماظصـوسقي وذؾف
ماظعوعؾيم ماظقد موصر ماظذي ماًزان ممبـوبي مطوغً ماظيت مبفو ماحملقطي اٌـورؼ
ماٌـطؼيم مسبق مواٌلؿؿرة ماٌـؿظؿي ماظداخؾقي ماشلفرات مررؼؼ مسـ اظرخقصي
ماحملددؼـم ماظرئقلقني ماظعوعؾني مبني ماظؿقاصؼ ماظشون مبفذا موؼؾدو اظصـوسقي.

ؿوسقيمظإلروراتم)اٌؽوغيماالجؿؿوسقيمواألصؾماىغرايف(محقٌمظألصقلماالجؿ
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أنمشوظؾقؿفؿمؼـقدرونمعـمادرمسؿوظقيميفماٌؼومماألول،مثؿمأصقوبمايرفم
اظصغرى،موػذهمصؽوتماجؿؿوسقيمحضرؼيمبوألدوس،موبعدػومؼلتلماظػالحقنم
وػؿماظػؽيماالجؿؿوسقيماظرؼػقيماظيتمتزودماٌدنمعـمخاللماشلفراتماظداخؾقيم

ماظؾـقيما ميف مسؿقؼي متغرلات مإظب معمدؼي ماظلؽون معـ مػوئؾي مبلسداد ٌلؿؿرة
االجؿؿوسقيمظؾؾؾد.مإنمػذهماظـؿوئٍمتمطدممبومالمؼدعمذبالمظؾشؽماًصقصقيم
االجؿؿوسقي،ماالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعماىزائريمعؼورغيممبومحدثميفم

ألولمعـماظؼرنماجملؿؿعوتماظصـوسقيماٌؿؼدعيميفماظؼرنماظؿودعمسشرمواظـصػما
ماظـكىم محقل مأجرؼً ماظيت ماظدرادوت مزبؿؾػ موؿع محقٌ اظعشرؼـ.
االجؿؿوسقيمدقاءماظصـوسقيمأوماإلدارؼيمأغفومتـقدرمعـماظطؾؼوتماالجؿؿوسقيم
اظعؾقو؛ماألردؿؼرارقيماظعؼورؼيمواظدلجقازؼيماظصـوسقيمإضوصيمإظبماظشرائحماظعؾقوم

مأصقوب ماٌقزػني، مطؾور م) ماٌؿقدطي ماظطؾؼوت مواٌفـممعـ األسؿول
مم11اخل(.…ايرة

م:التأهولذوالوضعذادلهينذ-3.4

مبنيم متؾوؼـو ماإلرورات مظدى ماظؿلػقؾ معلؿقؼوت مسـ ماٌؿقصرة ماظـؿوئٍ تدلز
األصرادمدقاءميفمعلؿقؼوتمتعؾقؿفؿ،مأومرؾقعيمعمدلوتماظؿعؾقؿماظيتماغؿلؾقام
مبفوم ماظيتمزاوظقا ماظؾغي موطذظؽ ماًورج، ميف مأو ماظؾؾد مداخؾ موعقضعفو إظقفو

متعؾقؿفؿ.م
اظؿعؾقؿمتػصحمغؿوئٍماظؿقؼقؼماألوظلمسـموجقدمشوظؾقيمخبصقصمعلؿقىم
وػلمذبؿقسيمتؾؼًمتعؾقؿومم 77.61%صردامميـؾقنمم77ذاتمعلؿقىمجوععلم

ًمتؽقؼـومصـقومبدرجيم أطودميقوميفماىوععوتمواٌدارسماظعؾقو،معـفومشوظؾقيمتوبع
مصـقومبوألدوسميفم % 22.79عفـدسمدوظي.مبقـؿومػـوكمأضؾقيم تؾؼًمتعؾقؿو

اظؿؽقؼـماظؿوبعيمظؾؿمدلوتمأومبداخؾمػذهماألخرلة.مودقفمتؽقنمػذهمعراطزم
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االخؿالصوتمعـورمصراعموتـوصسمبنيماإلروراتمحقٌمهظكماظػؽيماألخرلةم
بعـوؼيمأطدلموهؿؾمعقاضعمأصضؾميفمػرمماظلؾطيموممورديماظـػقذ.موػقمأعرمم
يفمؼـرلمعشؽالتمطـرلةمبنيماإلروراتماظصـوسقيمتغذؼفومسقاعؾمأخرىمتلفؿم
مضدم مسوعؾماظؾغيمحقٌمندمشوظؾقيماإلروراتم تؾوؼـماٌقاضعمواٌصوحلموعـفو

مبوظؾغيماظػرغلقيم) وذبؿقسيممموثؾيمم %72.22حوظي(مم72توبعًمتعؾقؿفو
م) ماظؾغي مم72عزدوجي متؾؼقامم %70.78حوظي( ماظذؼـ مسدد مالمؼؿفووز بقـؿو

متؾؼًم مإظبمذبؿقسيمصغرلة ماظعربقيمحوظؿني،مإضوصي مبوظؾغي تعؾقؿفومتعؾقؿفؿ
مبؾغوتمأجـؾقيمأخرىمعـؾماإلغؽؾقزؼيمواظؾغوتماظلالصقي.م

ػذاماظؿعددماظؾغقيمرشؿمأػؿقؿفموطقغفمعصدرمثراءمعـمغوحقيماًدلةماظػـقي،م
ويفمذبولماالرالعمسؾكماظؿؼـقوتمايدؼـيميفمعقدانماظعؿؾ،مإالمأغفميفمذاتم
مداخؾ مصراسوت مإظب ماٌػضقي مواظؿؾوؼـ ماظالووغس مسقاعؾ مأحد صؽيمماظقضً

اإلروراتماظصـوسقي.موؼـؿٍمسـفميفماظقضعماظراػـمػقؿـيمذبؿقسيمربدودةمػلم
تؾؽماظيتمتعؾؿًمبوظؾغيماظػرغلقيمسؾكمحلوبمإضصوءموتفؿقشماجملؿقسوتم
األخرىماظيتمتوبعًمتعؾقؿفومبغرلمػذهماظؾغي.موػذامواضعمؼعرصفماظعوممواًوصم

ميفماٌمدليماىزائرؼي،مويفماجملؿؿعمسؿقعو.م
م مصنذاموؼؿقزع م. مذبؿقسوتمسدؼدة ماٌفينمإظب ماظقضع محلى اإلروراتم

مصغرلةم مذبؿقسي معـفؿ مند ماشلرعل ماٌقضع مأو ماٌؽوغي مسوعؾ ادؿعؿؾـو
(مممتـؾماإلروراتماظلوعقيماظذؼـمميوردقنموزوئػمرؤدوءماٌصوحلم20.52%)

مأطدلمضؾقالم مذبؿقسي موعـفؿ ماظؼرار. مادبوذ مودؾطي مبـػقذ موؼؿؿؿعقن واألضلوم
متـؾمإروراتمعؿقدطيمميوردقنموزوئػماإلذرافمواٌؿوبعيميفمم(%م29.76)

اظقرذوتمواألضلوممواٌصوحلماظؿؼـقيماٌكؿؾػي.مأعومإذامادؿعؿؾـومسوعؾماظقزقػيم
مذبؿقسيم مأطدل مؼشؽؾقن ماظذؼـ ماظػـقي ماإلرورات معـفؿ مصـفد اٌؿوردي

ميوردقنموزوئػمتؼـقيموؼشرصقنمسؾكمأضلومماإلغؿوجمواظصقوغي،ممم 77.76%
اظذؼـمؼؼقعقنمبوظعؿؾماٌؽؿيبمواإلذرافمم %22.76ـفؿماإلروراتماإلدارؼيموع

سؾكماٌصوحلماإلدارؼيموتلقرلػومعـؾمعصوحلماٌوظقيمواحملودؾيموتلقرلماٌقاردم
ماظؾشرؼيمواظؿؽقؼـموشرلػو.
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ذمنطذاحلواةذواهلويةذاالجتماعوة:ذ-4.4

ذمنطذاحلواةذ-1.4.4

م معـ مذبؿقسي مإظب مايقوة ممنط م معػفقم ماالجؿؿوسقيمؼشرل اٌمذرات
واالضؿصودؼيماظيتممتـحمحقوةماألصرادمواجملؿقسوتمروبعومخوصوموؼـعؽسمذظؽم
سؾكمدؾقكماظـوسمويفمتشؽقؾمذؾؽيمسالضوتفؿماالجؿؿوسقي.مودقفمغـظرمبفذام
اظصددمإظبمذبؿقسيمعـماٌمذراتمعـؾمعؾؽقيماظلؽـموغقسقؿف،معؾؽقيماظلقورة،م

يماالجؿؿوسقي،ماظلقودقيمواظـؼوصقيماظيتمعلؿقىماظدخؾمثؿمبعدػومأغقاعماألغشط
ـمأنم ؼشوركمبفوماٌؾققثقن.موتشؽؾمػذهماظعـوصرميفمتشوبؽفوموتداخؾفومعومميؽ

مغطؾؼمسؾقفمعمذراتممنطمايقوة.
تدلزمغؿوئٍماظؿقؼقؼمصقرةمظإلروراتماظصـوسقيمعغوؼرةمإظبمحدمبعقدمظؾصقرةم

ما مظقسمظدىمسوعي ظـوسمصقلى،مبؾماٌقجقدميفماٌكقولماظشعيبمواٌؿداوظي
حؿكميفمأذػونماٌؿكصصني.محقٌمتشرلماٌعطقوتماظيتمحبقزتـومإظبمأنمأطـرم

(مالمميؾؽقنمدؽـفؿماًوصمبؾمم %69.77عـمثؾـلماإلروراتماٌلؿفقبيم)م
متوبعم موزقػل مبلؽـ مؼـؿػعقن مأو مدؽـو مؼمجرون مأو مسوئالتفؿ معع ؼلؽـقن

مدق مميؾؽقن ماإلروراتمال معـ مغػسماظعدد مأن مطؿو مممومظؾؿمدلي. مخوصي ورة
مؼضطرػؿمظؾؿـؼؾميفمودوئؾماظـؼؾماظعؿقعلمدقاءميفمأوضوتماظعؿؾمأومخورجفو.م
المطبؿؾػماألعرمطـرلامإذامغظرغومإظبمعمذرمآخرمؼؿؿـؾميفماظدخؾ.محقٌم

دجمم8.000ؼذلاوحماٌرتىماظشفريمظإلروراتماٌشورطيميفمػذاماظؿقؼقؼمبنيم
م مم25.000و مبوظـلؾي ماظدخؾ معؿقدط مأن موؼؾدو م مؼؼوربمدج. ماظػؽي شلذه

ماظػوحشمظؾؿعقشيميفمم27.000 مضقرنمبوظغالء معو مإذا معؾؾغمزػقد موػق دج.
يفمزؾمػذهماظقضعقيمتشرلماٌعطقوتمإظبماغعداممصرصمم12اظلـقاتماألخرلة.
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م مالمتؿفووز مصؽيمصغرلةمجدا أصرادمعـمبنيمم07االدخورمبنيماإلروراتمسدا
اجملؿقسيمطؾفو.مبقـؿومؼصرحماآلخرونمأغفؿمالمؼلؿطقعقنماالدخورمإالمغودرام

موبوظؿوظ ماٌعقشي. موشالء ماظدخؾ مربدودؼي مإظب مهلنيمبوظـظر محظقز مصنن ل
أوضوسفؿمبوتًمضعقػيمإنمملمغؼؾمعـعدعيممتوعو.مظعؾمػذاماالغلدادماظذيمميقزم
آصوقمايقوةمظدىماإلروراتمواحدةمعـماًصوئصماظيتمتطؾعمرؤؼؿفؿمظؾعوملم
مسؾكم معـطقؼـ ماظذيمصبعؾفؿ ماظشلء مدؾقطفؿ، مأمنوط ميف مبؼقة موتمثر حقشلؿ

ـمظألعؾموظؾـؼيميفماحملقطماظ ذيمؼقجدونمصقفمدقاءمسؾكمعلؿقىمأغػلفؿموصوضدؼ
ماٌمدليمأوماجملؿؿعمطؽؾ.مم

ـمطؾمذظؽمالمؼـؾغلمأنمضبفىمسـماٌالحظماظؿؾوؼـماٌقجقدميفماظقضعقيم ظؽ
مزروفم متعقشميف ماظـؾٌ متؼورب مأضؾقي مظإلروراتمحبقٌمػـوك االجؿؿوسقي
اجؿؿوسقيمعؼؾقظيمغلؾقوم)متؿؾؽمعلؽـومودقورةموعرتؾومعرتػعمغلؾقو(ميفمعؼوبؾم

ؾقيمالمتؿقصرمسؾكمأبلطمػذهماظقدوئؾ.مذظؽمعومصبعؾـومغؿلوءلمسؿومإذامملمشوظ
ماالجؿؿوسقيم ماجملؿقسي مػذه مسـ مظؾقدؼٌ م"اظـكؾي" معػفقم مادؿعؿول ؼؽـ

مؼـطقيمسؾكمطـرلمعـماجملوزصيموسدمماظدضيم،مبؾمواظؿضؾقؾ.

م:اهلويةذاالجتماعوةذ-2.4.4

ظرمإظبمتقاصرمسدةمتؿقددماشلقؼيماالجؿؿوسقيمألؼيمذبؿقسيماجؿؿوسقيمبوظـ
سقاعؾمعـفومسقاعؾمعقضقسقيمتشرلمإظبمخصوئصموزلوتمميؽـماظؿعرفمسؾقفوم
بوظـظرمإظبمضوبؾقؿفومظؾؿالحظيمو/أوماظؼقوس،موعـفوماظذاتقيماٌؿعؾؼيمبؿصقراتم
موتؿداخؾمػوتنيماجملؿقسؿنيمعـم موثؼوصقي. مضقؿقي موأغلوق وعـظقعوتمصؽرؼي

صصؾفومسـمبعضفو،مموإذامحدثماظعقاعؾمحبقٌمؼصعىميفمطـرلمعـماألحقونم

                                                                                                       
5000

8.000
2997

25.000
 



ذاإلرـاراتذالصناعـوةذ:ذمدارات،ذوذمتثالت

 

 

 

87

ٌمصرصيماظؿقؾقؾمواظػفؿمآلظقوتم اظػصؾمصفقمذبردمودقؾيمعـففقيممتـحماظؾوح
سؿؾمتؾؽماظعقاعؾماٌؿداخؾيموتلثرلاتفوماٌؿـقسيمواٌكؿؾػيمسؾكمتشؽقؾموبؾقرةم

ماشلقؼيماظػردؼيمواىؿوسقيمظؾػوسؾنيماالجؿؿوسقني.مم
الجؿؿوسقنيمظإلروراتمدـؼقمميفمربووظؿـومظؾؿعرفمسؾكماشلقؼيمواالغؿؿوءما

ماظضقءم مبؿلؾقط مآغػو، ماٌذطقرة ماًصوئصماالضؿصودؼي مإظبمذبؿقسي بوإلضوصي
سؾكمذبؿقسيمأخرىمعـماًصوئصماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي.معـمبنيماظؼضوؼوم
اظيتمغـظرمإظقفومعقضػمودورماإلروراتميفمعومؼلؿكمبـشوروتماجملؿؿعماٌدغلم

م(.…رلؼي،مثؼوصقي،مرؼوضقي)أحزابمدقودقي،معبعقوتمعفـقي،مخ
مايقوةم ميف ماٌشورطي مسؿؾقي مضعػ ماًصقص مبفذا ماظـؿوئٍ وتدلز
ميفمضقءم مطؿػورضي متؾدو مضد مبوٌلوئؾماظلقودقي،موػذه مصوالػؿؿوم االجؿؿوسقي.
األوضوعماظيتمسرصفوماجملؿؿعمخاللماظعشرؼيماٌوضقي،معقجقدمظدىمذبؿقسيم

م متؿفووز مال مم77ربدودة مبني معـ مادؿفم76صردا مبـلؾيممت مأي قابفؿ
.موؼؾدومضعػماالغشغولمبوظلقوديميفمسددماٌـؿؿنيمإظبمأحزابم 77.72%

ضبؿؾقنمعـوصىمم02أصرادمعـمبقـفؿمم06دقودقيمحقٌمالمؼؿفووزمسددػؿم
مضقودؼيميفماظؿشؽقالتماظيتمؼـؿؿقنمإظقفو.

وتعدلمػذهماظـؿوئٍمعـمجفي،موطذظؽمأضقالماٌؾققثنيمعـمجفيمأخرى،م
اظذؼـمؼشؽؾقنمغظرؼومجزءمعفؿومعـمم-تػصؾماإلروراتمسـموجقدمػقةمسؿقؼي

مواٌفـقي، ماظػؽرؼي مبـكؾف ماجملؿؿع ماظيتمتزود موػل ماٌؿقدطي سـمم-اظطؾؼي
اجملؿؿعموايرطقيماظيتمؼعرصفوموعـمذظؽماظـشوطماظلقودلماظذيمزخرتمبفم
اظلوحيميفماظلـقاتماألخرلة.موؼدلرماإلروراتمعقضػماالغطقاءمػذامبعددمعـم

ـفومعومؼؿعؾؼمبوغشغوشلؿمبقضعفؿماالضؿصوديمواالجؿؿوسل،موعـفومعوماٌدلراتمع
ماألوضوعم ميفمزؾ ماظيتمؼعؿدلوغفو مذاتفو ماظلقودقي مظؾؿؿوردي مبؿصقرػؿ ؼؿعؾؼ
مظعؾيمشرلمغزؼفيميفم ممبـوبي موتلرلػو مظؾشروطماظيتمهؽؿفو موبوظـظر اظلوئدة
مبطرؼ ماظـظوم مؼلؿعؿؾفو معصقدة مأو معؾفوة مادقئفو مويف ماألحقال، ؼيمأحلـ

مذبؿقسوتماغؿفوزؼيمالمتؿقصرم متلؿعؿؾفو مظؾقػوزمسؾكمغػلف،مطؿو عقؽقوصؾقي
سؾكمايدماألدغكمعـماظـؼوصيماظلقودقيمظؿقؼقؼمعصوحلمصؽقؼيمضقؼيموبلدرعم
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ماظيتم ماجملفرؼي ماألحزاب معـ ماشلوئؾ مبوظعدد مذظؽ مسؾك موؼلؿدظقن اظطرق.
مدقود مثؼوصي مأو مغضوظقي مخدلة مظقلًمظدؼفؿ مأذكوصمعغؿقرون قي،مؼؼقدػو

إضوصيمإظبمشقوبمبراعٍمواضقيموجدؼيمهددماظرػوغوتمايؼقؼقيماظيتمتقاجفم
ماظؼضوؼوم مٌعوىي مآن ميف موعـطؼقي مسؿؾقي معؼذلحوتمجرؼؽي، موتؼدم اجملؿؿع
ماٌؾقيماظققممدقاءميفماجملولماالضؿصودي،ماظلقودل،ماظـؼويفمأوماالجؿؿوسل.

ؾققثنيمحقٌمتدلزموؼؾدومضعػماالػؿؿوممبوالغؿؿوءممظؾفؿعقوتمجؾقومبنيماٌ
م متؿفووز مال مصؼط مضؾقؾي مصؽي مؼـؿؿقنمىؿعقوتمم27اظـؿوئٍموجقد مممـ إرورا

ىؿعقوتمأوظقوءمم07ؼـؿؿقنمىؿعقوتمرؼوضقيمثؼوصقي،مم07عؿـقسي؛م)عـفؿم
ىؿعقوتماألحقوء(.مإضوصيمإظبمػذامودرماإلذورةمإظبماظغقوبمم07اظؿالعقذ،مو

.مػذهماظظوػرةمدؾؼًمعالحظؿفوماٌؾققزمىؿعقوتمعفـقيميفمأودوطماإلرورات
اظشلءماظذيمؼمطدمضعػماظقسلماىؿعلمم13يفمدراديمدوبؼيمحقلماإلرورات.

ممبـوبيم مؼعؿدلونماىؿعقوتماٌفـقي مبنيماإلروراتماظذؼـ ماظؿضوعينم واظػعؾ
تؾقؼمبوظعؿولموصغورماٌلؿكدعنيموالمتؾقؼممبؼوعفؿمطقغفؿممتـظقؿوتمعطؾؾقي

ضبؿؾقنمعقاضعميفماٌلؿقؼوتماظعؾقومعـمػرمماٌمدلي.مظؽـمػذاماظؿصقرمالمؼـػلم
وجقدمعقؾمضقيمبنيماإلروراتمسبقمتػضقؾمتشؽقؾمعبعقوتمعفـقيمخوصيم
بفؿمدقاءمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،ماظقرينموحؿكماإلضؾقؿل.موتؾدوميفماسؿؼودغوم

ـمإضوعيمػ ذهماظـزسيممبـوبيمتػؽرلمرشيبميفمضقءمسفزماإلروراتمإظبمشوؼيماظققممس
مم14تـظقؿمعفينمخوصمبفؿميفماٌمدلوتماظيتمؼعؿؾقنمبفو.

ظعؾماىدؼرمبوإلذورةمػقماظشعقرماظعوممبوظقلسمواإلحؾوطماظذيمغؾؿلفمظدىم
اإلروراتمسـدمتدلؼرػؿمظعدمماشبرارفؿميفماألحزابماظلقودقيمأوماىؿعقوتم

ماظؿـظ مػذه مسفز مسـ مؼعدلون مإذ مسؾكماٌفـقي. متلثرل مأي مإحداث قؿوتميف
ذبرؼوتماألحداث.موؼرونمأغفومتشؽؾميفمشوظىماألحقونم"أدواتمرقعي"ميفم
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عشروعماظلؾطيماظلقودقيماظيتمتلؿعؿؾفومطقاجفيمظؿؾؿقعمدفؾفومأعومماظرأيم
اظعومماحملؾلمواظدوظل.مػذاماالسؿؼودمبعدممجدوىماىؿعقوتماٌفـقيمػقماظذيم

ماشبراطماإلروراتم ماظيتمأدىمإظبمسدم ماظؿـظقؿوتماظـؼوبقي معـ ماغلقوبفؿ أو
ميفم مجقػرؼي ماخؿالصوت موجقد مسـ ماإلرورات موؼعدل ماظلوحي. ميف اظـشطي
مداخؾم مررفمعـفؿ مطؾ مدور محقل موبنيماظعؿول اظؿصقراتمواٌقاضػمبقـفؿ
اٌمدليموػقمعومدصعفؿمإظبماالغلقوبمعـماظؿـظقؿماظـؼوبلماظذيمؼعؿدلوغفمأداةم

شطميفماظظؾم)دقاءمعـماإلدارةمأومممـؾلماظعؿول(متلؿعؿؾمعـمضؾؾمذبؿقسوتمتـ
مًدعيمعصويفو.

ذاإلراراتذيفذالبناءذاالجتماعيذللمؤددةذذذذذ.ذ5

دقفمغؿطرقميفمػذاماىزءمإظبمعقضعماإلروراتميفمبـوءماٌمدليميفمربووظيم
الدؿؽشوفماٌؽوغيماظيتمضبؿؾقغفوميفمبـوءماظؼقةموحظفؿميفمممورديماظلؾطيمعـم

مأومإبعودػؿمسـمسؿؾقوتمادبوذماظؼرار.مخاللمعشورطؿفؿ
تشرلمغؿوئٍماظؿقؼقؼماألوظلمأنمتؼلقؿماظعؿؾمبنيماإلروراتمؼلؿـدمإظبمسددمم
اظعقاعؾماظيتمتدلزمبدورػوماالغؼلوعوتماٌقجقدةمبنيماإلرورات.مسقاعؾماالغؼلومم
ػلماٌلموظقي،ماظؿكصص،ماًدلة،مسالضوتماحملوبوة.موؼشرلمطؾمواحدمعـم

مإ ماظعقاعؾ مسوعؾمػذه مإظب مؼشرلون مصوظذؼـ ماإلرورات؛ معـ مربددة مروئػي ظب
مبـوءم ميف معـوصىمحلودي مأو معقاضع مضبؿؾقن ماظذؼـ ماإلرورات مػؿ اٌلموظقي

(.مأعوماظذؼـمؼذطرونماظؿكصصمصفؿميفماظغوظىمخرصبلم %27.95اٌمدليم)
ماظغوظؾقيم مؼشؽؾقن موػؿ مجوععقي، موعمػالت مظشفودات مايوعؾني اىوععي

ـمؼذطرونمععقورماًدلةموػؿمشوظؾوماإلروراتمم(.مثؿمؼلتل77.72%) بعدػؿماظذؼ
مأبلطم ماٌـوصىمعـ مدؾؿ موتلؾؼقا ماٌمدلي مداخؾ مربؾقو متؽقؼـو متؾؼقا اظذؼـ

م(.م %29.75اٌلؿقؼوتمظقـؿفقاميفمعـصىماإلرورم)
وطبؿؾػمتؼققؿماإلروراتمظؿؼلقؿماظعؿؾماظلوئد،محبقٌمػـوظؽمعـمؼعؿدلهم

ماظغوظىمعـماظذؼـمضضقامدـقاتمرقؼؾيميفمإرورا،موػؿميفم28صعوالموعالئؿوم
اظعؿؾموالمؼلؿؾعدمإرالضومأنمؼؽقغقامعـماظذؼـمتؾؼقامتؽقؼـومداخؾقوموادؿػودوام
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عـمترضقوتمإظبمػذهماٌـوصىمحلىماًدلة.مطؿومندمذبؿقسيممموثؾيمتؼرؼؾوم
إرورا(متعدلمسـمعقضػمععوطسممتوعومحبقٌمتعؿدلمتؼلقؿماظعؿؾماظلوئدمم29)

مش ماٌمدلي ميفميف معغرضي مبؾ ماسؿؾوراتمشرلمعقضقسقي، مسؾك موضوئؿ رلمصعول
اظذاتقيم)ماحملوبوةمواظعالضوتماظشكصقي(.موتلوغدمػذاماٌقضػمذبؿقسيمأخرىم

إرورامؼعؿؼدونمأنمغظوممتؼلقؿماظعؿؾمبفمإصبوبقوتمودؾؾقوتمم29تؿؽقنمعـم
معـم معقاضػماظغوظؾقي متؾدو موػؽذا موتغقرل. معراجعي مإظب مأطقدة محبوجي وظؽـف

ملؿفقبنيميفمشرلمصوحلماظـظومماظلوئدموتطوظىمبؿغقرله.اٌ

متصورذبناءذالؼوةذوتوزيعذالدلطةذ-1.5

ماظؼقةم ظعؾفمظقسمعـماٌػوجهمأنمضبددمشوظؾقيماإلروراتمعقضعفؿميفمبـوء
إرورا.موػقمتصقرمؼعؽسمم60داخؾماٌمدليميفمعقضعمودقط،موػقمعومصرحمبفم
اإلروراتماٌلؿفقبيمتعؿدلمإروراتمإظبمحدمبعقدمواضعمايولماظلوئدمألنمشوظؾقيم

عؿقدطيمإذامعومادؿكدعـوماظؿصـقػماٌؿداولميفماٌمدلوتموحؿكمظدىماألجفزةمم
ماظرزلقيماٌؽؾػيم ماألجفزة مأو ماٌمدلوتم)اظقزارة( اظرزلقيماظقصقيمسؾكمػذه
بوظدراديموعبعماٌعؾقعوتم)اظدؼقانماظقرينمظإلحصوء(.مميفمعؼوبؾمذظؽمتدلزم

ٍموجقدمذبؿ إرورا(،مبقـؿومم27قسيمصغرلةمتعؿدلمغػلفوميفمأدػؾماظلؾؿم)اظـؿوئ
م15اثـونمصؼطمعـماٌلؿفقبنيمأغػلفؿميفمضؿيماشلرمماظؿـظقؿل.م02صـػم

مسؾك مأغف ماظعؿقم ماإلروراتمسؾك ماٌـوصىماظيتمموؼعؿؼد مأػؿقي معـ اظرشؿ
ضبؿؾقغفومعـماظـوحقيماظقزقػقيمصنغفؿمؼؾؼقنميفمشوظىمايوالتمبعقدؼـمسـم
ماظؼقاسدم مبػعؾ مذبدلؼـ، مأغػلفؿ مصبدون مإذ ماظؼرار، موادبوذ ماظلؾطي عراطز
ممنطم مدقودة مؼعين مممو مبودؿؿرار. مرؤدوئفؿ مإظب ماظرجقع مسؾك اظؿـظقؿقي،

صرصمتػقؼضماظلؾطيمظؾؿـوصىماظدغقوممبرلوضرارلمعؿصؾىميفماظؿـظقؿموشقوب
ممومضبقلمدونمادبوذماٌؾودراتماٌؾدسيموؼؽؾؾمإرادةماظعـوصرماظـشطيماظراشؾيم

ميفماظؿفدؼدمواظؿغقرل.م
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مأنم متلطقدػؿ مػق ماٌلؿفقبقن مسـف مؼعدل ماظذي ماظقاضع مػذا مؼمطد معو ظعؾ
يميفمسالضوتماحملوبوةمتلتلميفمعؼدعيماظعقاعؾماٌلوسدةمسؾكماحؿاللمعقاضعمعفؿ

إرورا(،مبقـؿومتشرلمأضؾقيمعـفؿمإظبمم72بـوءماظؼقةمواظلؾطيمداخؾماٌمدليم)
م26أػؿقيماٌمػالتماظعؾؿقيمواظؽػوءةميفماحؿاللمعقاضعمعفؿيميفمػرمماظلؾطيم)

ـماىوععوتمواٌعوػدماظعؾقو.م إرورا(موػؿمميـؾقنمدونمذؽماإلروراتماٌؿكرجيمع
م) مغلؾقو مصغرلة مأخرى مذبؿقسي مجوغى ماًدلةمإم28إظب مأن متعؿدل رورا(

واألضدعقيميفماظعؿؾممبـوبيمسقاعؾمعلوسدةمسؾكماحؿاللمعقاضعمعفؿيميفمبـوءم
اظلؾطيمداخؾماٌمدلي.موػمالءمميـؾقنميفماظغوظىماإلروراتماظذؼـمتؾؼقامتؽقؼـوم

مداخؾقوموترضقامبػعؾمذظؽمإظبمعـوصىمسؾقوميفماظؾـوءماظؿـظقؿلمظؾؿمدلي.
اتمضقؼيمسؾكمرؾقعيماظعالضوتماظلوئدةمبنيممتورسمػذهماالغؼلوعوتمتلثرل

حوالت(مأنماظصراعمػقماظلؿيمم72اإلروراتمحبقٌمالمدبػلماظغوظؾقيمعـفؿم)
م09اٌؿقزةمظؾعالضوتمبنيماإلروراتمداخؾماٌمدلوت.مبقـؿومؼؼؾؾمآخرونمم)

ـمحوظيماظؿقترمػذهموؼػضؾقنماسؿؾورماظؿـوصسماظـزؼفمػقماظلؿيماظغوظؾيم حوالت(مع
تمبنيماإلرورات.موػلمرمبوماخؿالصوتميفمدرجيمايدةماٌؿقزةمسؾكماظعالضو

ظؾعالضيمأطـرمممومػلماخؿالفميفمرؾقعؿفو.مويفمعؼوبؾمحوظيتماظصراعمواظؿـوصسم
م) مأخرى مذبؿقسي مبنيماإلروراتمػقمم25تمطد ماظعالضي مميقز معو مأن حوظي(

ماظـؾٌميفمعؼوبؾماآلخرؼـماظذؼ مالمتؿفووز مأضؾقي موػذه مواظؿعوون. ـماالغلفوم
مؼمطدونمحوظيماظؿقترماٌؿقزةمظؾعالضوتموإنماخؿؾػقاميفمهدؼدمدرجيمحدتفو.

ذادلشاركةذيفذاختاذذالؼرارذ-2.5

محقوةم ميف مواالدذلاتقفقي ماٌفؿي ماظعقاعؾ مأحد ماظؼرار مادبوذ مسؿؾقي تعؿدل
اظؿـظقؿوت،موسؾكمتـقعماألدوظقىماٌؿؾعيميفمذظؽمصنغفمميؽــومايدؼٌمسـم

ذلطقزماظعؿؾقيميفمؼدمأضؾقيمهؿؾماٌقاضعمايلوديميفممنقذجني؛مؼؿؿقزماألولمب
اظؿـظقؿ،مبقـؿومؼؽقنماظـوغلمأطـرماغػؿوحومسؾكماٌلؿقؼوتماألخرىميفماظؿـظقؿم
عؿققوماظػرصيمٌكؿؾػماألسضوءميفماٌلوػؿي،موإنمبطرقمودرجوتمعؿػووتيميفم
مايؼؾمبلدؾقبم ػذهماظعؿؾقي.مذظؽمعومأزلؿفماظدرادوتماظؽالدقؽقيميفمػذا
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ميفمعؼوبؾمأدؾقبم ماألضؾقي. محؽؿ مأو ماالدؿؾدادي، ماظؿلؾطلمأو ماظؼرار ادبوذ
ميفم موتشرلماظدرادوتمايدؼـي ماألدؾقبماظدميؼرارل. مأو اظؿلقرلمبوٌشورطي،
حؼؾماإلدارةمواظؿـظقؿمأنماألدؾقبماظـوغلماصؾحمؼػرضمغػلفمبؼقةموالمعـوصم

م16ؾقب.عـماظؾفقءمإظقفمإذامعومأرادماٌلرلونمهؼقؼماظـفوحماٌط
ماظؾرلوضرارلم ماظؿلقرل مأدؾقب مدقودة ماظؿقؼقؼ مغؿوئٍ متؾدي ماظصدد بفذا
ميفم ماظػوسؾني مٌكؿؾػ ماظقادعي ماٌشورطي موشقوب ماألضؾقي محؽؿ مسؾك اظؼوئؿ

حوظي(،ميفماٌؼوبؾمم75ةمعـماإلروراتم)اٌمدلي.مذظؽمعومتمطدهمذبؿقسيمطؾرل
حوظي(متصرحمبقجقدمعشورطيميفمم76ندمغػسماظعددمتؼرؼؾومعـمايوالتم)

اظؿلقرلموظؽـمبشؽؾمشرلمعـؿظؿموشرلمعلؿؼر.مممومؼعينمأنماٌرمؼؿعؾؼممبقاضػم
واووػوتماظرؤدوء،موبوٌـودؾوتمأطـرمممومػقمدؾقكمعمدللموعـظؿ.مبقـؿوم

م07ةمسـموجقدمعشورطيمدائؿيميفمادبوذماظؼراراتمإظبمتؿؼؾصمايوالتماٌعدل
محوالتمالمشرل.

وحؿكمتؾؽماظيتمسدلتمسـموجقدمعشورطيميفمسؿؾقيمادبوذماظؼرارمصنغفوم
مضراراتمدبصمتلقرلم موعضؿقغفو؛مطقغفو ميفمغطوضفو مربدودة مأبوغفو تصػفو
ماإلروراتم مظدى موتؾدو مبفو. ماظيتمؼعؿؾقن مواألضلوم مظؾؿصوحل ماظققعقي ايقوة

م77ٌلؿفقبيمغزسيمسبقماألدؾقبماظدميؼرارلميفمادبوذماظؼرارمسـدعومؼعدلما
عـفؿمسـمىقئفؿمبوغؿظوممإظبمادؿشورةمعلوسدؼفؿ،مطؿومتؾدوماظـزسيماظؼقيم
ظؿؾعقؿفؿموسدممادؿؼالظقؿفؿميفمتعؾرلمسددمطؾرلمآخرمعـمايوالتمسـمىقئفؿم

ما مويف مضرار. مأي مادبوذ مضؾؾ مرؤدوئفؿ مادؿشورة مإظب متؿؼؾصمبودؿؿرار ٌؼوبؾ
ماظـزسيماظؿلؾطقيمظدىماإلروراتمإظبم حوالتمم09ايوالتماظيتمتظفرمصقفو

مصؼط.م
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وسؾكماظعؿقممصننمايؽؿماظـفوئلمسؾكمأدؾقبماظلوئدمالدبوذماظؼرارماظذيم
معـماٌلؿفقبنيم) ماظغوظؾقي مإظبمم77سدلتمسـف ماٌؾقي مايوجي مؼمطد حوظي(

معرصقضموشرلمعؼ ماظذيمؼعينماغف ماظشلء معـمتغقرله. ماظغوظؾقي مضؾؾ معـ ؾقل
ماإلروراتماظذؼـمؼعؿدلوغفمذبقػوميفمحؼفؿمظؽقغفمؼؼصقفؿمعـماٌقدانممتوعو.م

ذمتثالتذحولذادلؤددةذ.6

إظبمسددمعـم‘دـعوجلميفمػذاماىزءممتـالتماإلروراتمسـماٌمدليمبوظـظرم
اظعقاعؾمعـفومخوصي،متصقرماإلروراتمظدورػؿميفماٌمدلي،موطقػمؼؿصقرونم

ـوجقي،مثؿماظؿعرفمسؾكمطقػقيمتؼققؿفؿمظعؿؾقيماظؿلقرلميفماٌمدليماٌمدليماظ
اظيتمؼـؿؿقنمإظقفو.موتؾدومأػؿقيماظؿعرفمسؾكممتـالتماإلروراتمسـماٌمدليم
طقغفومتلوػؿميفمتشؽقؾماشلقؼيماالجؿؿوسقيمظإلروراتمبوسؿؾورػوم)اظؿؿـالت(م

وظؿوظلماظؿلثرلمعـماظعقاعؾماحملددةمجملؿؾماظعالضيمبنيماظػوسؾنيمواٌمدليموب
مسؾكمأمنوطماظػعؾماالجؿؿوسل.

ذمتثالتذالدورذيفذادلؤددةذذ-1.6

تدلزماظـؿوئٍماظيتمحصؾـومسؾقفومعـماظؿقؼقؼماالدؿطالسلموجقدمعقضػنيم
عؿعورضنيمبنيماإلروراتمبشلنمضقؿيموأػؿقيماظدورماظذيمؼؼقعقنمبف.معـمجفيم

لي،محقٌمؼعؿدلمػـوكمشوظؾقيمعـماإلروراتمؼؼقؿقنمإصبوبومدورػؿميفماٌمد
م)م75 مويفم %59.22إرورا ماٌمدلي. ميفمحقوة مرؼودؼو مدورا مؼؾعؾقن مأغفؿ )

إرورا،مؼؼقؿقنمدؾؾومم27اٌؼوبؾمندمذبؿقسيمأخرىممتـؾمثؾٌماٌؾققثنيم
مإذام مأعو ماٌمدلي. مشرلمحودؿميفمحقوة مععؿدلؼـمإؼوه ماظذيمؼؼقعقنمبف اظدور

اٌؿعورضيمؼرتؾطمبعوعؾنيممحووظـومصفؿماألدؾوبماظيتمتؼػموراءمػذهماظؿؿـالت
ػؿو؛مأوالمعدىمتـؿنيماإلروراتمأغػلفؿمظؾؿفؿوتماظيتمؼؼقعقنمبفو.مثوغقو،م

معدىمتـؿنيماىفوتماٌلموظيممبومؼؼقعقنمبفمعـمعفؿوت.م
بوظػعؾمسـدعومدؽؾماٌؾققثقنمسؿومإذامطوغقامؼعؿؼدونمأغفؿمؼضقػقنمذقؽوم

مظقزوئػفؿمطوغًمإج مأدائفؿ مإظبماٌمدليمأثـوء وبيمطوظؿوظل:مشوظؾقيمعـمعفؿو
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م مسددػو م)م62اإلروراتمؼؾؾغ مإصبوبلم %82.58إرورا متؼققؿ مسـ مسدلوا )
ظدورػؿموؼشرلونمبوظؿقدؼدمإظبمسددمعـماجملوالتمايققؼيماظيتمأدفؿقامصقفوم
ماظؼراراتم مادبوذ ميف ماظـشطي مبوٌشورطي ماظؿلقرل مسؿؾقوت مهلني عـفو؛

تمواظقدوئؾماظؿؼـقيمظؾعؿؾم،ماٌلوػؿيميفمتطقؼرموهدؼٌماظؿففقزا76.27%
معـمخاللمغؼؾم 70.29% ماظعوعؾي مرصعمعلؿقىمتلػقؾماظقد ماٌشورطي مثؿ ،

مععورصفؿموعفوراتفؿماظػـقيمظؾعؿولمبقادطيمتدرؼؾفؿمواإلذرافماىقدمسؾقفؿ.
(مؼعؿؼدونمأنمجفقدػؿم %27.25إروراتم)م20ويفماٌؼوبؾمالمندمدقىم

ؾقيمووهماظذاتمؼػلرػومطـرلمالمتضقػمذقؽوممثقـومظؾؿمدلي،موػلمغظرةمدؾ
عـماٌـعقنيمبوألعرممبومؼعوغقغفمعـمإضصوءموتفؿقشموسدممتقصرماظػرصمإلثؾوتم
طػوءتفؿمووضعمعومميؿؾؽقنمعـمعفوراتموععورفميفمخدعيماٌمدلي.موؼشرلونم
بلصوبعماالتفوممخوصيمإظبمررقماظؿلقرلماظلوئدةمحقٌمهؿؽرماٌلموظقيميفم

مؿمدلي.أسؾكمضؿيماشلرمماظؿـظقؿلمظؾ

ذادلؤددةذالناجحةذ-ذ2.6

ميـحماإلروراتمظؿعؾرلم"اٌمدليماظـوجقي"مععـقنيمزبؿؾػنيمظؽـفؿومشرلم
عؿعورضنيمأومالمؼؼصلمأحدػؿوماآلخرمممومؼدصعـومإظبماظؼقلماغفؿومعؿؽوعؾني.م

م مأضؾقي موػؿ مأصقوبف مصقف ماظػعوظقيمم70اٌعـكماألولمؼرطز مدرجي مإبراز إرورا
مظذظ ماالضؿصودؼي. ماظـفوحمواظـفوسي مبني معؾوذر مبشؽؾ مؼربطقن مندػؿ ؽ

مػذام مؼؽقن مأن مغلؿؾعد موال ماألربوح. مهؼقؼ مورائفو موعـ ماٌردودؼي وعلؿقى
اظؿصقرمٌعـكماظـفوحمعرتؾطمعؾوذرةممبومؼعرصفماًطوبماظرزللمحقلماٌمدليم
عـذمسدةمدـقاتمعـمترطقزمسؾكماظػعوظقيماالضؿصودؼي.موػقمعومصبلدمطذظؽم

ماٌؿكذةمإلردوءمضقاسدماضؿصودمظقدلاظل،ماظشلءمماظؿدابرلمواإلجراءات اظعدؼدة
اظذيمأدىمإظبمتصػقيموادعيمظؾؿمدلوتمشرلماٌرحبيمأوماظيتمتعؿدلمطذظؽمعـم

موجفيمغظرمأصقوبماظؼرارميفماظـظوم.م
إرورا(مم76يفماٌؼوبؾ،مػـوظؽمشوظؾقيمعـماإلروراتمميـؾقنماظـؾـنيمتؼرؼؾوم)

ؼقسمواٌعوؼرلماظعؾؿقيموخبوصيميفمذبولمؼربطقنمنوحماٌمدليمبؿطؾقؼماٌؼو
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اظؿلقرل،موادبوذماظؼرار،متؼلقؿماظعؿؾموتقزؼعماٌلموظقوت.موؼعـقنمبوٌؼوؼقسم
موإبعودم مايؼقؼقي. مواظؼدرات ماظػـقي، ماًدلة ماٌمػالت، ماظؽػوءة، اظعؾؿقي،
ماظػؽقؼيم مواٌصوحل مواىفقؼي، ماحمللقبقي، مسالضوت مسؾك مضوئؿي أدوظقى

ماظضقؼي.
ـرلماالػؿؿوممحؼومػقمتصقرماإلروراتمظشروطمنوحماٌمدلي.موػقمظعؾمعومؼ

تصقرمؼمطد،معومذػؾًمإظقفميفمسؿؾمدوبؼ،محقلمأػؿقيماظعوعؾماإلغلوغلميفم
ظذظؽمندمأنمشوظؾقيماإلروراتمم17علؿؼؾؾماٌمدليماالضؿصودؼيميفماىزائر.

اًوصيمظؾعوعؾمسـدعومدؽؾًمسـمذروطمنوحماٌمدليمأذورتمإظبماألػؿقيم
(مإظبمضرورةماالػؿؿومم84.21%إرورامم)م67اإلغلوغل.مصؼدمذطرمعومالمؼؼؾمسـم

بؿلقرلماٌقاردماظؾشرؼيممبوميفمذظؽماالػؿؿوممبوإلروراتماظؽػلةماظذؼـمؼـؿوبفؿم
ذعقرمضقيمبوإلضصوءمواظظؾؿ،موتشفقعمروحماالبؿؽور،موتقصرلماإلذرافماىقدم

إرورامإظبمأػؿقيمتقصرلمم22أخرىمتؿؽقنمعـمظؾعؿول.مإضوصيمإظبمإذورةمذبؿقسيم
مطبصم مإغلوغقو مجوغؾو مؼؿضؿـ مسؿقعقؿف، مرشؿ متعؾرل موػق معالئؿ، مسؿؾ جق
مسؾكم ماظعالضوتماٌؾـقي ماإلروراتمأػؿقي محقٌمؼمطد اظعالضوتماالجؿؿوسقي.

ماظؿعوونمواظؿضوعـمواظؿلوعحمبدلماظصراعمواٌقاجفي.

ذتؼوومذعملوةذالتدوريذ-ذ3.6

رلمبوػؿؿوممطؾرلمظدىمماإلروراتموؼعؿدلوغفوميفمعؼدعيمهظكمسؿؾقيماظؿلق
مادؿقوءم ماظصدد مبفذا موؼؾدون ماٌمدلي. مصشؾ مأو مسـمنوح اظعقاعؾماٌلموظي
عؿزاؼدامعـمأدؾقبماظؿلقرلماٌؿؾعميفماظقضًماظراػـ.مإذمظقسمػـوكمدقىمأضؾم

م) ماٌلؿفقبي ماإلرورات مربع ماظؼوئؿمم26عـ ماظؿلقرل مأدؾقب موصػقا إرورا(
مضبؿؾقنمبوظػعول معـمإروراتمسؾقو م ماٌقاضػمخوصي م موضدمجوءتمعـؾمػذه .

عراتىماٌلموظقيميفماٌمدلوتماظيتمؼعؿؾقنمبفو،مطؿومأنمبعضفؿمؼعؿؾمبقحدةم
ماظلقوراتم مصـوسي مٌمدلي ماظؿوبعي ماظصغرلممموممSNVIاظصقوغي ذاتمايفؿ

مررفم معـ مغلؾقي مٌشورطي ماظػرصي مؼؿقح مأدؾقبمتلقرلمعرن مبؿطؾقؼ ؼلؿح
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(مؼعؿؼدونمأنمررقماظؿلقرلم%77.67إرورام)م59ات.مويفماٌؼوبؾمندماإلرور
م72ايوظقيمشرلمصعوظي،مبؾمووووزػوماظزعـمممومصبعؾمذبؿقسيمطؾرلةمعـفؿم)

مأرادتماٌمدلوتم مإذا ممبـوبيماٌفؿيماٌؾقيمواٌلؿعفؾي مترىمتغقرلػو إرورا(
ايؽقعوتممهؼقؼماظـفوحمماظذيمؼلؿحمشلومبوظؾؼوءميفماظلققميفموجفمدقودي

مأبلطمسالعوتم مسؾقفو مبؿصػقيمطؾماٌمدلوتماظيتمتؾدو اٌؿعوضؾيماظيتمتؼقم
ماظقػـماالضؿصوديمتطؾقؼومظلقوديماٌمدلوتماٌوظقيماظدوظقي.

مظؾفوغىم ماإلرورات مؼقظقف ماظذي ماًوص ماالػؿؿوم مأخرى معرة وؼؿلطد
ماظعقاعؾم مسـ ماظعوعؾميفمععرضمحدؼـفؿ مسؾكمػذا مؼرطزون اإلغلوغلمسـدعو

طـرمأػؿقيميفمإضوعيمأدؾقبمتلقرلمغوجح.محقٌمؼلخذمحصيماألددمبـلؾيماأل
ماىوغىميفمرأيمم 58.76% مبفذا موؼؿضؿـماالػؿؿوم ماٌلؿفقبني. عـمآراء

اٌلؿفقبنيماظؿقػقزمبـقسقفماٌوديمواٌعـقي،مواظؾفقءمإظبمأدوظقىمأطـرمعروغيم
الئؿموجذابموظققغيميفماظؿعوعؾمععماإلرورات.مإضوصيمإظبمتقصرلمربقطمسؿؾمع

ماظصددم مبفذا ماٌلؿفقبقن موؼذطر مظإلروراتمذويماظؽػوءاتماظعوظقي. بوظـلؾي
أػؿقيماالسذلافمواظؿؼدؼرممبومؼؾذظقغفمعـمجفقدمطؿطوظىمأدودقيمؼـؾغلمسؾكم

(،مثؿماظؾفقءم %27.28اٌمدلوتمهؼقؼفو.مؼؾقفمبعدمذظؽمسوعؾماالغضؾوطم)
(.م%28.76قمعقجقدمحوظقوم)إظبمررقموأدوظقىمأطـرمصعوظقيميفماظؿلقرلمممومػ

مملم مأصقوبفو مبلؾىمأن موعؾفؿي مشرلمربددة ماإلجوبوتمتؾؼك مػذه مأن عع
مضبددوامبوظضؾطمعومؼعـقغفمبوظطرقماظػعوظي.

وعفؿومؼؽـمعـمأعرمصننماظذلطقزميفمععظؿمايوالتمسؾكماىوغىماإلغلوغل،م
فقعمبصقغموتعوبرلمعؿـقسيمعـؾماظؿقػقز،ماظؿؼدؼر،ماالحذلام،ماالػؿؿوممواظؿش

تؾدوماٌالحظيماألطـرمتردداميفمإجوبوتماإلروراتمممومؼمطدمأػؿقيمػذاماظعوعؾم
عـمجفي،موعدىماإلػؿولمواظؿفوػؾماظذيمسرصفماىوغىماإلغلوغلميدماآلن.م
حبقٌمتطغكماالسؿؾوراتماظشؽالغقيمواظؿطؾقؼماٌؿصؾىمألدؾقبمتـظقؿموتلقرلم

مضؾ معـ ماٌؾودرة مواحؿؽور ماٌػرري، ماٌرطزؼي ماشلرمممتقزه معلؿقؼوت مأسؾك ؾ
ماظؿـظقؿلميفماٌمدلي.م
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ذمتثالتذعنذاجملتمعذ.7

ماجملؿؿعم مبـقي مخبصقص ماٌلؿفقبقن مسـفو مسدل ماظيت ماظؿؿـالت تدلز
وعقضعفؿمضؿـفومتـقسومطؾرلاميفماآلراءمؼعؽسمإظبمدرجيمطؾرلةمسدمماظؿفوغسم
معـ مدقاء ماإلروراتم، مظػؽي ماٌؽقغي ماجملؿقسوتماٌكؿؾػي ماظػعؾلميفموضعقي
حقٌماظقضعماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمأومعلؿقىماظؿقصقؾماظـؼويف،مإضوصيمإظبم
تؾوؼـمعقاضعفؿميفمبـوءماٌمدليموعومؼـفرمسـمذظؽمعـماخؿالصوتميفماٌقودؼـم

ماألخرى.م
معـم مطفزء معـماٌلؿفقبنيمؼؿصقرونمأغػلفؿ مصننماظغوظؾقي ماظصدد وبفذا

مترىمم76اظشرائحماظقدطكميفماجملؿؿعم) حوظي(مم27أضؾقيم)حوظي(،مبقـؿو
غػلفومتشؽؾمشبؾيميفماجملؿؿع،مويفماٌؼوبؾمػـوكمأضؾقيمأخرىمتعؿدلمغػلفوم

حوظي(.موؼؾدومأنمػذهماظؿصـقػوتمالمم27عـمبنيماظشرائحماظدغقومظؾؿفؿؿعم)
تـدرجمضؿـمعـظقرمواحدموالمدبضعمظـػسماٌعوؼرل.مصوظذؼـمؼصـػقنمأغػلفؿم

غوحقيماعؿالكمععورفمسؾؿقيمطـكؾيمؼشرلونمإظبمسقاعؾمتؿصؾمبؿؿقزػؿمعـم
وصـقيمععؿدلةمالمشـكمسـفو،مإضوصيمإظبمعؽوغؿفؿماٌؿؿقزةمدقاءميفماٌمدليمأوم
مػذام ماجملؿؿع. مظؿطقؼر ماظضرورؼي ماٌعورف متؾؽ مغبؾي مبوسؿؾورػؿ اجملؿؿع
االسؿؼودمبلػؿقؿفؿمورؼودةمدورػؿمؼشؽؾمععطكمرادكومظدىمذبؿقسيمععؿدلةمعـم

م(م.%59.22حوظيمميـؾقنمم75اإلروراتمطؿومرأؼـومدوبؼوم)
ماٌؿقدطيم ماظشرائح معـ مجزء مأغػلفؿ مؼعؿدلون ماظذؼـ مألوظؽؽ مبوظـلؾي أعو
ظؾؿفؿؿعمصنغفؿمؼلؿـدونميفمذظؽمإظبمأوضوسفؿماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظيتم
سرصًمتدػقرامطؾرلاميفماظلـقاتماألخرلةمأثرمبشؽؾمواضحمسؾكمعؽوغؿفؿمدقاءم

ؽماظؿققالتماظعؿقؼيماظيتمجعؾًمبعضومداخؾماٌمدليمأومضؿـماجملؿؿع.متؾ
م م) معـمم7/2عـفؿ مؼذػؾقنمإظبمأبعدمعـمذظؽمععؿدلؼـمأغػلفؿمجزء تؼرؼؾو(

اظشرائحماظدغقومظؾؿفؿؿع.مػذهماظؿصقراتمغوويمدونمذؽمسـماظؿغرلاتماظيتم
ررأتمسؾكموضعقيماإلروراتماظذؼـمتعرضقامألولمعرةمعـؾمشرلػؿمعـماظعؿولم

مسؿؾف معـوصى موصؼدان مشوظىمظؾؿلرؼح ميف ماظقحقد مرزضفؿ معصدر موبوظؿوظل ؿ
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ماظيتم مبلنموعؾمطـرلؼـمعـفؿمؼغرلونماظصقرة مطػقؾي األحقون.موػلمزوػرة
مضبؿؾقغفومسـمأغػلفؿموسـمعؽوغؿفؿميفماٌمدليمويفماجملؿؿعمسؾكمحدمدقاء.
ػذاماظؿصقرمؼدلزمبؼقةميفماٌؼوبالتماظيتمأجرؼًمععمذبؿقسيمعـماإلروراتم

قنمأغػلفؿمدونمترددمضؿـمعومؼلؿقغفماظطؾؼيماظػؼرلةمحوظي(ماظذؼـمؼصـػم25)
ـماسؿؼودػؿمبوغؼلومماجملؿؿعمإظبمذبؿقسوتم ـماجملؿؿع.موضدمسدلماإلروراتمس ع

م) مواظػؼراء ماألشـقوء مطدلىمسؾكمأدسماظـروة: مأدسمم59اجؿؿوسقي حوظي(،
حوالت(،مصقؿوماعؿـعمم05حوالت(،موأدسمدقودقيم)م07جفقؼيموسرضقيم)

محوالت(.مم05ؾقعيماالغؼلوعوتماٌؿقزةمظؾؿفؿؿعم)اظؾعضمسـمهدؼدمر
وتمطدمػذهماظؿصقراتمعومذػؾًمإظقفماظدرادوتمحقلمعقضقعماٌؽوغيمحقٌم

ماالجؿؿوسقي. مظؾؿؽوغي ماظعقاعؾماحملددة مغقسنيمعـ معومم18بقـًموجقد عـفو
ماظؿـظقؿل،ممنطمؼؿع ماٌقضعميفماظؾـوء مأو ماظدرجي مبوىوغىماظؿـظقؿلمعـؾ ؾؼ

اظعؿؾموغقعماٌفوراتماظيتمؼؿطؾؾفو،مزروفماظعؿؾ،معلؿقىماألجر،ماألضدعقيم
يفماظقزقػيمأوماٌفـي.موعـفومعومسقاعؾمخورجقيمعـؾمعلؿقىماظؿعؾقؿموغقسقؿف،م

صمسؾكمغبوؼؿفومتؼققؿماظـوسمظؾؿفـي،معدىمتـؿنيماٌؿوردنيمظؾؿفـيمواير
مواظدصوعمسـفو.م

وؼؾدمأنماظؿققالتماالجؿؿوسقيماظيتمسرصفوماجملؿؿعماىزائريميفماظعؼدؼـم
ماالجؿؿوسقي،م ماظلقودقي، ماالضؿصودؼي، ماجملوالت مزبؿؾػ ميف األخرلؼـ
موبوظذاتماظشرائحم مواضحميفمأوضوعماجملؿؿع، مأدتمإظبمتدػقر مضد واظـؼوصقي

يمحؼقؼقيمبوظـظرمإظبمدرجيماظؿدػقرماظقدطكماظيتمطوغًمسرضيمظعؿؾقيمتصػق
اظيتمسرصؿفوميفمأوضوسفوماالضؿصودؼي،مصضالمسـمإضصوئفومعـمذبولماٌشورطيم
يفمايقوةماظعوعي،مبؾمأطـرمعـمذظؽمتعرضمذبؿقسوتموادعيمعـفومظؾؿضوؼؼيم
واٌؿوبعيميفمإرورمتصػقيمايلوبوتمبنيماظزعرماٌؿصورسيمداخؾماظـظوممحقلم
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ذؽؾماإلروراتمواحدةمعـماجملؿقسوتماظيتمادؿعؿؾًماظـػقذمواظلؾطي.موضدم
م19مبـوبيمطؾشماظػداءميفمسؿؾقوتماظصراعمبنيمزعرماظـظوم.

ماظلقودلم ماالضؿصودي، ماجملول ماالجؿؿوسل؛ ماظـظوم مظعـوصر بوظـلؾي
وماإلروراتمتدلزمسددامعـماظؼضوؼومواالجؿؿوسل،مصننماظؿصقراتماظيتمسدلمسـف

ماٌـرلةمظالػؿؿوم.
:مسدلتماظغوظؾقيمعـماٌلؿفقبنيمسـمغؼدػو،ماجملالذاالقتصاديذ-1.7

اظشدؼدميفمبعضماألحقون،مظـؿطماظؿـظقؿماالضؿصوديماظؼدؼؿماظذيممتقزمبلقودةم
اظـزسيماظؾرلوضرارقي،موخـؼماٌؾودرةمواإلبداعمظدىماٌلرلؼـمواإلروراتمسؿقعو.م

معؼوبؾمذظؽمرحؾًمبوظـؿطماىدؼدماظؼوئؿمسؾكمهرؼرماٌمدلوتموعلرلؼفوميف
عـمضققدماألجفزةماظؾرلوضرارقي.موظؽـمذظؽماظذلحقىمملمؼؽـمدونماظؿعؾرلمسـم
بعضماظؿقػظوتمبشلنمررقمتطؾقؼماظـظومماىدؼد.مبقـؿومسدلتماألضؾقيمسـم

غبوؼيمعـصىممتػضقؾفومظؾـظومماظؼدؼؿمبلؾىمعومطونمؼقصرهمعـماعؿقوزاتمعـؾ،
ماخل.…اظشغؾ،ماالعؿقوزاتماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظعدؼدة

مطشػًمتصقراتماإلروراتمخبصقصماظؿققالتماالضؿصودؼيماظعوٌقيم طؿو
سـمحسمواضعلموغػعلميفمذاتماظقضًمألنماظغوظؾقيماسؿدلتمأنماظؿغرلاتم

دقىمايودثيميفماظعوملماظققممالمتذلكمأعومماىزائرمخقوراتمأومبدائؾمطـرلةم
مزوػرةم مؼلؿكماظققم معو م) ماظعالضوتماظعوٌقي اظعؿؾمسؾكماالغدعوجميفمعـظقعي
ـمػذاماالغدعوجمؼـؾغلماإلسدادمظفمواظؿػووضم اظعقٌي(ماظيتمػلمبطقرماظؿشؽؾ.مظؽ
بشلغفمسـمررؼؼمادذلاتقفقيممتـؿـمزبؿؾػماٌقاردماٌودؼيمواظػؽرؼي،موطذظؽم

مذات متؼورع مطـؼطي مظؾؾالد ماالدذلاتقفل ماٌـطؼيمماٌقضع ميف مخوصي أػؿقي
ماٌؿقدطقي.م
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ذالدواديذ-2.7 :مسدلتماظغوظؾقيمعـماٌلؿفقبنيمسـمادؿقوئفوماجملال
ووهماظـظومماظلقودلمدقاءميفمصقغؿفماظؼدمييماٌعؿؿدةمسؾكماألحودؼيمأمميفم
صقغؿفماىدؼدةماٌعؿؿدةمسؾكماظؿعددؼيماظلقودقيمبلؾىماالسؿؼودماظلوئدمظدىم

طوغًمظفمغؿوئٍموخقؿيمسؾكماظؾالد.موؼـؾغلمأنمغشرلمػـوماإلروراتمبلنمطالػؿوم
إظبماظرضوبيماظذاتقيماظيتمعوردفوماإلرورات،محقٌمأبدامبعضفؿمحذرامطؾرلاميفم
ايدؼٌمسـمػذاماٌقضقع.موضدمسدلتماظغوظؾقيمعـفؿمسـمعقضػمإصبوبلمووهم
مؼؿعؾؼم"بوالغػؿوحم مطؾمعو ميفماجملولماظلقودل،مخبوصي اظؿققالتمايودثي

ـماظؿعؾرلمسـماظد ـمعـفؿمع ـمذظؽمملمميـعمطـرلؼ ميؼرارل"مسؾكمحدمتعؾرلػؿ.مظؽ
ميفمصقغؿفوم ماظدميؼرارقي،مبؾمواسؿؾورػو مبفشوذيموضعػماٌؿوردي اسؿؼودػؿ
ميفم ماظـظوم مؼلؿكدعفو مأداة مذظؽمذبرد معـ موأطـر معؼقدة، مذؽؾقي، ايوظقي

مصويف،موػقماظشلءماظذيمصبعؾفوممبـوبيمطورثيمسؾكماجملؿؿع.
جرىماظؿعؾرلمسـمعـؾمػذاماٌقضػمخوصيمبشلنماظؿعددؼيماظلقودقيموضدم

بوسؿؾورػومإحدىمأدواتماٌؿورديماظدميؼرارقي.مظؽـماظؿصقرماٌعدلمسـفمعـمضؾؾم
ماٌلؿفقبنيممسـم ميفمأحؽوعف،مبؾمطشػًمآراء اٌلؿفقبنيمملمؼؽـمإرالضقو
قضًمدرجيمسوظقيمعـماظقاضعقيموعـماظؿػوؤلمايذر،محبقٌمأغفؿميفمذاتماظ

اظذيمأبدوامصقفماغؿؼوداتمذدؼدةمووهماٌؿورديماظلقودقيمايوظقي،ماسؿدلوامعوم
مصبريميفماىزائرممبـوبيموربيمواسدةمورائدةميفماظؾالدماظعربقي.

:مػـومطذظؽمطوغًمأحؽومماٌلؿفقبنيمذدؼدةماجملالذاالجتماعيذ-3.7
بؾغًممحوظي(مأنموضعقيماجملؿؿعمضدم69وضورعي،محقٌماسؿدلتماظغوظؾقيمم)

درجيمسوظقيمعـماظؿدػقرمبلؾىمحوظيماظعـػماظيتماجؿوحًماظؾالد،موترديم
معـقالمعـذماالدؿؼالل،م اظقضعماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمظدرجيمملمؼلؾؼمشلو
تزاؼدمععدالتماظؾطوظيمبشؽؾمدرؼع،ماتلوعمرضعيماظؿػووتماالجؿؿوسل،مشقوبم

ماظعداظيموزؼودةمعظوػرماظظؾؿماالجؿؿوسلمواظؼفرمواظؿلؾط.
وبوظرشؿمعـمذظؽمصننمعقاضػماٌلؿفقبنيموآرائفؿمبشلنمػذهماظؼضقيمملمتؽـم
مبوظـلؾيم معؿػوئؾي مرؤؼي مسـ ماظقضً مذات ميف مسدلوا مبؾ معطؾؼي، مأو ضطعقي

حوظي(مسـموجقدمصرصمم70ظؾؿلؿؼؾؾ،محقٌمطشػًماظغوظؾقيمعرةمأخرىم)
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ةمظؿغقرلماألوضوعمسبقماألصضؾ.مػذهماظػرصمعرتؾطيميفمغظرماإلروراتمبؿقصرمسد
مصؿحم مايؼقؼقي، ماظدميؼرارقي ماٌؿوردي مضقاسد موتردقخ مإردوء معـفو؛ ذروط
اجملولمأعومماظؽػوءاتماٌؾدسيميفمعبقعماٌقودؼـ،موبوظذاتميفماٌمدلوتمحقٌم
متؿؾؽمػذهماألخرلةمضدراتمػوئؾيمظؽـفومععطؾيمبلؾىمأدؾقبماظؿلقرل،ماظذيم

سؾكمإضصوءموتفؿقشمالمؼزالمرشؿمعومؼـشرهماًطوبماظلوئدمعـمأوػوم،مضوئؿوم
ماظضقؼيم مواٌصوحل ماىفقؼي ماحمللقبقي، مسالضوت مسؾك مبوسؿؿوده اظؽػوءات

جملؿقسيماظضغطماٌلقطرةمسؾكمأجفزةماظدوظيموعمدلوتفو.م

ذخالصـة

طشػماظؿقؼقؼماألوظلماظذيمسرضـومبعضمغؿوئففمسددامعـماظؼضوؼوماٌفؿيم
مظعؾمأػؿفو:

 وممتـؾمطؾؿيمسؾكمدرجيمعـماظغؿقضماحملقطمبؿعؾرلم"اإلرور"محقٌمأغف
اٌروغيمحبقٌمتصؾحميفمبعضماألحقونمظػظيمعوئعيمؼصعىمتعقنيمحدودػو.م
مغليبم مبقضقح متعني مودضقؼي مربددة مععوؼرل مشقوب مبلؾى مذظؽ ضبدث
اجملؿقسيمأوماجملؿقسوتماالجؿؿوسقيماظيتمتشرلمإظقفوماظؾػظي.مثؿمأغفومظقلًم

ئصمثوبؿيمغلؾقو،مبؾمأغفومعصطؾقومأومعؼقظيمأومعػفقعومسؾؿقومؼشرلمإظبمخصو
ظػظيم"تؼـقي"متلؿعؿؾمعـمضؾؾمعصوحلمرزلقيمطؿؼقظيمإحصوئقيميفمإرورمسؿؾقيم
تصـقػماظؼقىماظعوعؾيمبوظـظرمإظبمتلػقؾفوموعقضعفوميفماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظعومم
ظلققماظعؿؾ،مطؿومأغفومتشرلمإظبمعلؿقىمععنيمسؾكمدؾؿماألجقرماظذيمأسدتفم

ععنيمظؿـظقؿمتقزؼعماظدخؾمسؾكماظؼقىماظعوعؾيممأجفزةمرزلقيمظؾدوظيميفموضً
ميفمضقءمعـظقعيماضؿصودؼيمربددة.م

 ظذظؽمندمظػظيم"اإلرورات"متشرلمإظبمذبؿقسيموادعيموشرلمعؿفوغليم
متوعوميفمطـرلمعـمزلوتفوموخصوئصفو.مصفلمتطؾؼميفمذاتماظقضًمسؾكمصؽيم

ؿقسيمطؾرلةمعـماٌلرلؼـميفمأسؾكمعلؿقؼوتماشلرمماظؿـظقؿلمطؿومتعدلمسـمذب
األصرادماظذؼـمالمميؿؾؽقنمأؼيمدؾطيمأومغػقذ،موالمطبؿؾػقنميفمشوظىماألحقونم
سـمشرلػؿمعـماظعوعؾنيمإالمعـمحقٌمضقوعفؿمبقزوئػمتؼـقيمأومإدارؼيمأضؾم
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إرػوضوموخطقرةمأومرتوبيمعـمتؾؽماظيتمؼؼقممبفوماظعؿولماٌـػذون،مويفمزروفم
قفماٌـػذون.مطؿومتطؾؼماظؾػظيمسؾكموربقطماصضؾمغلؾقومعـمذظؽماظذيمؼعؿؾمص

معـفؿم ماظقزقػل؛ مدبصصفؿ مإظب مبوظـظر ماظعوعؾني معـ معؿـقسي ذبؿقسوت
ماظؿؼـققن،موعـفؿماإلدارؼقن.ممم

 مذرائحم ماإلروراتمعـمحقٌماألصقلماالجؿؿوسقيمعـمسدة تؿغذىمصؽي
اجؿؿوسقيمشرلمأنماظغوظؾقيمتـقدرمعـمسوئالتمذاتمعلؿقىماجؿؿوسلمعؿقاضعم

عـماظطؾؼيماظعوعؾي.مطؿومأغفومذاتمأصقلمحضرؼيمبػعؾممترطزمػذهموخبوصيم
اظطؾؼيميفمعقارـماظعؿؾماٌلجقرم)اظصـوسي،ماًدعوتمعـمغؼؾمووورةموصقوغيم

مسرصفم… ماظذي ماظقادع ماالجؿؿوسل مايراك مبظوػرة مذظؽ مارتؾط موضد اخل(.
اجملؿؿعماىزائريمدقاءمهًماشلقؿـيماالدؿعؿورؼيم،مأوميفمزؾماالدؿؼاللم

مبلؾىمدقوديماظؿـؿقيماظقرـقيماٌعؿؿدةمسؾكماظؿصـقع.
 ؼؾدومأنمػـوكمذقؽومعـمسدمماظؿفوغسمداخؾمصؽيماإلروراتمبوظـظرمإظبم

علؿقؼوتماظؿعؾقؿمواظؿلػقؾ،موطذظؽمعؽونماظؿؽقؼـموظغيماظؿقصقؾ.مشرلمأنم
ماظؿؿوؼزم مخوصقي مسؾك مأخرى معرة متطغك ماظعـوصر مػذه ميف ماظؿؿوثؾ درجي

أنمشوظؾقيماإلروراتميفمػذهمايوظيمتؽقغقامداخؾماظقرـ،مواالخؿالف.محقٌم
ويفمشوظىماألحقونمطوغًماظػرغلقيمػلمظغيماظؿؽقؼـ.موغعؿؼدمأنمذظؽمعصرام
ٍماظؿقؼقؼ. ًمسـفمغؿوئ ـمعصودرماظؿفوغسماظػؽريمواظـؼويفماظذيمطشػ مأدودقومع

 ماإلروراتم مصؽي مداخؾ مواظؿفوغس ماظؿؿوثؾ مأن ماظؿقؼقؼ مغؿوئٍ بقـً
ؽمزروفمومنطمايقوة،محقٌمتعقشماظغوظؾقيمسؾكمأجقرمعؿقدطيمؼشؿؾمطذظ

إنمملمغؼؾمزػقدةمعؼورغيممبومسرصفمعلؿقىماٌعقشيمعـمتغرلاتمربلقديميفم
مواحدةمعـماظشرائحماظقدطكميفم موتعوغلمصؽيماإلروراتمطقغفو اظعؼدماألخرل.
اجملؿؿعمسؿؾقيمتؽدؼحموإصؼورمرػقؾيمظقسمسؾكماٌلؿقىماالضؿصوديمصقلى،م

ماظروتنيمواظرتوبيمسؾكمبؾممي مإظبمشؾؾي مبوظـظر مذظؽمإظبماىقاغىماظـؼوصقي ؿد
ماٌعورفم موودؼد ماإلبداسل مواظـشوط مصرصماظؿؽقؼـ ماٌفينمواغعدام غشورفو
مواًدلاتمدقاءميفماجملولماٌفينمأوميفمايقوةماالجؿؿوسقيمخورجماٌمدلي.
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 ؾؼمسؾكمػـوكمعقؾمضقيمظدىماإلروراتمظؿؾينممنطمحقوةماغعزاظلمعغ
اظـػسمحقٌمهؿؾماألدرةماظـقوؼيمأحقوغومواظعوئؾيماٌؿؿدةمأحقوغومأخرىمعرطزم
اظصدارةمواالػؿؿوم.موتضعػمبشؽؾمواضحمحظقزماالغؿؿوءمإظبمذبؿقسوتمذاتم
روبعمعفين،مثؼويفمأوماجؿؿوسلمودقودلمتؼقممسؾكمسقاعؾماٌؽوغيماالجؿؿوسقيم

دقيمأوماالجؿؿوسقي.موععمذظؽمومتوثؾماالغشغوالتمواالػؿؿوعوتماظػؽرؼي،ماظلقو
ػـوظؽمرشؾيمضقؼيمظدىماإلروراتمظؿشؽقؾمعبعقوتمعـمػذاماظـقعمإالمأنمغؼصم
اًدلةمواغشغوالتمايقوةماظققعقي،موطـرلامعـماظؿكوذلموضعػماٌؾودرةمحوظًم

مدونمهؼقؼمتؾؽماظرشؾيمحؿكماآلن.
 مشرل ماٌمدلي مبـوء ميف معفـقي ماجؿؿوسقي مطػؽي ماإلرورات معقضع مؼؾدو

عؿؽوصهمبنيماجملؿقسوتماٌؿـقسيماٌشؽؾيمشلذهماظػؽيماظيتموؿع،مطؿومدؾؼًم
موعقاضعمزبؿؾػيم معؿؾوؼـي، مذاتمعقارد مسدؼدة مبنيمسـوصر مداخؾفو اإلذورة،
مظؽـم وحظقزمعؿـقسيمخبصقصمممورديماظلؾطيمواٌشورطيميفمادبوذماظؼرار.

معـماظدؼـوعقؽقيما معؾعدةموعؼصوةممتوعو الجؿؿوسقيماظيتماظغوظؾقيمتعؿدلمغػلفو
مأعوم مغوصذة. مأضؾقي مبلقطرة متؿؿقز موضعقي موػل ماٌمدلي مدرل موتضؾط هؽؿ
بوظـلؾيمٌقضعفوميفمبـقيماجملؿؿعمصدلشؿماالخؿالفماظقاردميفماظؿصقراتماٌعدلم
ماظشرائحم معـمضؿـ مغػلفو مظدىماإلروراتمالسؿؾور مضقؼي مػـوظؽمغزسي سـفو،

م مهؿؾ ماظيت مواظػؼرلة مبؾ ماظقدطك، ماظؾـوءماالجؿؿوسقي ميف ماٌراتى أدغك
مبشؽؾمشرلم مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي مأوضوسفو مإظبمتدػقر االجؿؿوسلمبوظـظر

معلؾقق.
 سـدعومؼؿعؾؼماألعرمبوظـظومماالجؿؿوسلمصننماإلروراتمؼؿػؼقنمسؿقعومسؾم

ردؿمصقرةمدقداءمضومتيمظؾؿفؿؿع،موػلمظقلًمبعقدةممتوعومسـماظقاضعماظذيم
أومخورجفوميفماجملؿؿع.مظؽـمذظؽمالمميـعفؿمعـممؼعقشقغفمدقاءميفماٌمدلوت

مميؿؾؽفماجملؿؿعمعـم مإظبمعو ماظؿػوؤلمبوٌلؿؼؾؾمبوظـظر معـ اظؿعؾرلمسـمحوظي
إعؽوغوتموعقاردموطػوءات.موؼؾؼكماظشرطماألدودلمبـظرػؿمظؿقؼقؼماظؿغرلاتم
اٌـشقدةمػقمتغقرلماظذػـقوتمواظعالضوتموأدوظقىماظعؿؾميفماالووهماظذيمؼدسؿم

ورديماظدميؼرارقي،موؼػؿحمآصوقماٌلوػؿيماٌؾدسيمأعوممزبؿؾػماجملؿقسوتماٌؿ
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اٌؾعدةماظققم،مويفمعؼدعؿفوماإلروراتماظذؼـمؼشؽؾقنمجزءمعـماظـكؾيماٌـؼػيم
مضؾؾم معـ مبف ماظذيمهظك مسؾكمعدىماالػؿؿوم ماجملؿؿع اظيتمؼؿقضػمإضالع

 اجملؿؿعمواظدوظي.مم


