اإلطـارات الصناعـية  :مسارات ،و متثالت

.1ذمػهـومذالنخـبة :م

دخؾًمطؾؿيمشبؾيمأومصػقةمذبولماالدؿعؿولمألولمعرةميفماظؼرنماظلوبعم
سشرموجرىممادؿعؿوشلومظقصػمدؾعمعؿؿقزة،مثؿمتقدعمادؿكدامماظؾػظمظقشؿؾم
اإلذورةمإظبمصؽوت ماجؿؿوسقيمعؿػقضيمعـؾ ماظقحداتمماظعلؽرؼيمأوماظطؾؼوتم
اظعؾقو معـ ماظـؾالء1.موضد مدخؾً ماظؽؾؿي مذبول ماالدؿكدام ماظقادع ميف مأواخرم
اظؼرنماظؿودعمسشرمويفماظـالثقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ.موتعؿدلمأسؿولمبورؼؿق،م
عقدؽوموراؼًمعقؾزممبـوبيماألرضقيماظيتمادؿؾفؿؿفومععظؿماظدرادوتمواألحبوثم
ايدؼـي.م م
وبرشؿ ماظؿـقع مواالخؿالف ماظؼوئؿني مبني معـظري ماظـكؾي محقل مإواظقوتم
ودرلورة متؽقؼـفو ،مصنن ماالتػوق محوصؾ مبقـفؿ مسؾك مأػؿقؿفو موتلثرلػو ميفم
اجملؿؿع.موضدماضذلنمادؿعؿولماٌػفقمميفمبداؼيماألعرممبللظيماظلقطرةمواظؼقةم
صفوءمادؿعؿوظفمعؼؿصرامسؾكماظـكؾيمايوطؿي،مثؿمتطقرمبعدمذظؽمظقؽؿلىم
روبعومتعددؼومؼشؿؾمحؼالمأودعمؼضؿماظـكىمشرلمايوطؿي.موضدمغؾفمبورؼؿقم
عـذ ماظؾداؼي مإظب مصعقبي ماالخؿقور مبني م مادؿعؿول ماٌػفقم مبصقغي ماٌػرد مأوم
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اىؿع 2.موؼؾدو ماظققم مأن ماالدؿكداعوت ماٌؿـقسي مٌػفقم ماظـكؾي موطذظؽم
اظؿعدؼالتماظيتمأدخؾًمسؾقفمأصؾقًمتػرضمهدؼدامأطـرمدضيمظؾؿػفقممظدىمم
ادؿكداعفمحبقٌمأصؾحمؼشرلمإظبمعبوسوتماظقزقػيمواٌفـيمبوألدوسمطقغفوم
تؿؿؿعممبؽوغيمعرعقضيميفمبـوءماجملؿؿعمبغضماظـظرمسـماألدؾوبماظيتمتؼػم
وراءمذظؽ 3.م
إنمعػفقمماىؿوسوتماظقزقػيمأوماٌفـيمؼشرلمإظبمذبؿقسيماألذكوصماظذؼـم
ؼؼقعقن ممبفؿوتفؿ موصؼو مظؼقاسد موضقابط متـظؿ مسالضوتفؿ مصقؿو مبقـفؿ موععم
عبوسوتماظعؿؾماألخرى.موػـوكمغزسيمضقؼيمسبقمعزؼدمعـماالسؿؿودمسؾكمعـؾم
ػذهماىؿوسوتماظقزقػقيمأوماٌفـقيميفماجملؿؿعوتماظيتمؼزدادمصقفوماالووهم
سبقماظؿـظقؿماٌقضقسلمواظعؼالغل،مصقؿومؼؿؼؾصماالسؿؿودمسؾكماٌؽوغيماٌقروثيم
وؼزؼدماالسؿؿودمسؾكماىوغىماظقزقػلماٌؽؿلىماٌرتؾطممبلؿقؼوتمسؾقومعـم
اٌفورةمواًدلةمواظؽػوءةماحملصؾيمسـمررؼؼماظؿدرؼىمواظؿؽقؼـميفماٌمدلوتم
اظؿعؾقؿقيماٌؿكصصيمعـؾماىوععوتمواٌعوػدماظعؾقو…اخل 4.م
إنمدراديماظـكىماٌفـقيمؼؽؿلىمأػؿقيمخوصيميفماظقضًماظراػـمبلؾىم
اظدور مايودؿ ماظذي متؼقم مبف ميف ماجملؿؿع مبوسؿؾور مأن مسؿؾقوت ماظؿـؿقيم
االجؿؿوسقي ،ماظلقودقي مواالضؿصودؼي م مترتؽز مإظب محد مبعقد مسؾك ماٌمػالتم
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واًدلات ماٌؿقصرة مظدى مػذه ماجملؿقسوت ماالجؿؿوسقي موسؾك معقضعفو مواظدورم
اظذيمتؼقممبفميفمسؿؾقوتماظؿغرلماالجؿؿوسل،مطقغفومتؿصدرموتؼقدماظؽـرلمعـم
اٌمدلوت ماالجؿؿوسقي مدقاء ميف محؼؾ ماالضؿصود ،ماظلقودي مأم ماظـؼوصي .ممموم
صبعؾفومتؿلؾؿمعؼوظقدمإدارةموتلقرلمتؾؽماٌمدلوتموعـمثؿمهؿؾمعقضعومرائدام
يف ماجملؿؿع مواظدوظي ،مصضال مسـ مطقغفو معصدرا مظؾؼقؿ مواٌعوؼرل ميف ماجملؿؿعم
وبوظؿوظلمتشؽؾمسوعالمحوزلوموأدودقوميفمهؼقؼماظؿؿودؽمواظؿالحؿمداخؾف 5.م
وعـماظطؾقعلمأنمتؽقنماظـكىماظيتمتؾعىمأدوارامحوزليميفمحقوةماجملؿؿعم
عؿعددةموعؿـقسيمبؿـقعمذبوالتماظـشوط،معـفوماظـكؾيماالضؿصودؼي،ماظػؽرؼي،م
اظلقودقي،ماإلدارؼي،ماٌفـقيموشرلػو.موظعؾماإلروراتماظصـوسقيمتعؿدلمواحدةم
عـ متؾؽ ماجملؿقسوت ماالجؿؿوسقي ماٌرذقي مألن متؽقن مشبؾي متؼع ميف مغؼطيم
اظؿؼورع مبؾني مػذه مايؼقل مواجملوالت ماٌؿعددة مصفل ماضؿصودؼي ،موصؽرؼيم
وعفـقيميفمآن،موػقمعومؼؽلؾفومأػؿقيمخوصيموؼرذقفومألنمتؾعىماألدوارم
ايوزليميفمحقوةماجملؿؿعمعلؿؼؾال.مذظؽمعومؼدصعـومإظبماظؿقضػمسـدمعػفقمم
اظـكؾيماٌفـقي.
المذؽمأنمعػفقمماإلرورمعـؾفمعـؾمشرلهمعـماٌػوػقؿماٌلؿعؿؾيميفماظؾقٌم
اظعؾؿوجؿؿوسلمؼؽؿـػفمطـرلمعـماظغؿقضمواظؾؾسمبلؾىمعومؼعرصفمعـماغؿشورميفم
االدؿكدامموغؼصميفمدضيماٌعـكمعـمضؾؾماٌلؿعؿؾنيمظفمغؿقفيمظعدمممتلؽفؿم
بوظصراعيماٌـففقيماظيتمؼؼؿضقفومادؿعؿولماٌػوػقؿ،موخبوصيميفمذبولماظؾقٌم
اظعؾؿل.مظؽـمذظؽمأعرمعؿقضعمإظبمحدمطؾرلمألغفممبـوبيماظضرؼؾيماظيتمتدصعفوم
طؾماٌػوػقؿماٌؿداوظيمواظشوئعيموخبوصيمتؾؽماظيتمدبرجمإظبمعقدانماالدؿعؿولم
اٌؽـػميفمذبوالتمسدؼدة.مظذظؽمؼـؾغلمأنمغؼدممػـومهدؼدامظؾطرؼؼيماظيتم
دقفمغلؿعؿؾمبفومػذاماٌػفقمميفمحبــو.م م
وندمبفذاماظصددمعؼذلحنيمزبؿؾػنيمإظبمحدمبعقد،ماألولمميـؾفماظؿقدؼدم
اٌؼذلح معـ مضؾؾ ماٌعفد ماظقرين مظؾدرادوت ماالضؿصودؼي مواإلحصوئقي مبػرغلوم
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) (INEESماظذيمضبددماإلروراتمسؾك ماظـققماظؿوظل:م"صؽي ماجؿؿوسقي متؿؿقزم
مبلموظقي مضقودؼي مترتؽز مسؾك متؽقؼـ مسول مومنط محقوة موسالضوت ماجؿؿوسقيم
خوصيمبفو".مأعوماٌؼذلحماظـوغلمصؿؼدعفماظـصقصماظؿشرؼعقيماًوصيمبوظعؿؾميفم
اىزائرماظيتمتؼقل:م"مؼعؿدلمإرورامطؾمعـمؼؿؼوضكمأجرامعطوبؼومظؾدرجيم27م
واطـرمعـمدؾؿماظؼوغقنماظعوممظؾعوعؾ .6".م
صقؿو مؼؾدو ماظؿقدؼد ماألول مضوئؿو مسؾك مذبؿقسي موظق مربدودة معـ ماٌعوؼرلم
(اٌقضع ماظؼقودي ،مأدؾقب مايقوة ،مواظعالضوت ماالجؿؿوسقي) ،مصنن ماظؿقدؼدم
اظـوغل مؼؼقم مسؾك مععقور موحقد مػق ماظؿصـقػ مسؾك مدؾؿ ماألجقر ماظذي مزفرم
مبقجىماظؼوغقنماظعوممظؾعوعؾمعـذمدـيم 2977موذرعميفمتطؾقؼفمعـذمبداؼيم
اظـؿوغقـوت.موػقمطؿومؼؾدومأداةمبرلوضرارقيمظؿلقرلمذمونماظعوعؾني.مطؿومأغفم
طون معقضقع معلووعوت موغزاسوت مطؾرلة مبني ماظعؿول موغؼوبوتفؿ معـ مجفيم
واٌلرلؼـمعـمجفيمثوغقيمبلؾىماظـزسيماظؼقؼيمظدىماظـؼوبوتميفماٌغوالةميفم
تصـقػمعـوصىماظعؿؾمدونماالػؿؿومممبلؿقىماظؿلػقؾمواظؽػوءةماظػعؾقيمظؾعؿولم
اٌصـػني .موضد مزفر مبلؾى مػذا ماٌقضػ معو مأصؾح مؼعرف م"بتضخم ذفئةذ
اإلرارات" .م
أعومخبصقصمػذهماظدراديمصنغـومدـعؿدمإظبماظؿقظقػمبنيماٌعـقنيماٌعطقنيم
ظؾؿػفقممرشؿمعومضدمؼؾدومبقـفؿومعـمتعورض.مإذمغؼقممعـماظـوحقيماظـظرؼيم
بودؿعؿولماٌػفقمميفماٌعـكماظذيمضبددهماٌعفدماظقرينماظػرغللمظؾدرادوتم
االضؿصودؼيمواإلحصوئقي.موظؽــوميفمذاتماظقضًمالمغؿفوػؾماظقاضعماىزائري،م
وبوظؿوظلمصننماظؿقؼقؼماٌقداغلمدقفمؼعؿؿدمسؾكماظؿقدؼدماظـوغلميفمربووظيم
ظؿؿـقؾماظؿـقعماٌقجقدمداخؾمصؽيماإلروراتمطؿومصبلدهمواضعماٌمدليماظعؿقعقيم
يف ماىزائر ماظققم .موغعؿؼد مأن مذظؽ مدقف مؼلؿح مظـو مبؿلؾقط ماظضقء مسؾكم
خصقصقي مػذه ماظػؽي ماالجؿؿوسقي موتـوضضوتفو مدقاء مصقؿو مؼؿعؾؼ ممبقضعفو ميفم
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اظؾـقيماالجؿؿوسقيمأومبعالضوتفو،مطؿومؼلوسدغومسؾكمرصدمبعضماظعقاعؾماظيتم
هقلمدونمبروزػومطـكؾيماجؿؿوسقيمصوسؾيميفماظقاضعماىزائريماظراػـ.

.2ذمنهجوةذالبحـث :م

ميؽــوماظؼقلمأنمػذاماظعؿؾماسؿؿدمررؼؼيمدراديمايوظيمحبقٌمأنمذبؿقسيم
اإلروراتماظذؼـمذؽؾقاممذبؿؿعماظؾقٌمملمؼؿؿماخؿقورػؿمبـوءمسؾكمإجراءاتم
ععوؼـيمخوضعيمظشروطمربددةموسؾكمأدوسمزلوتموخصوئصمععقـيمطقغفؿم
ميـؾقن مسقـي مأودع ميف ماجملؿؿع .مبؾ مأن ماخؿقورػؿ مخضع مظعوعؾ ماظؼصدم
(اٌشورطيماظطقسقيممظألصرادماظذؼـمواصؼقامسؾكماٌلوػؿيميفماظؿقؼقؼ.موبذظؽم
ميؽـماسؿؾورماٌشورطنيميفماظؿقؼقؼممبـوبيموحداتماخؿرلتمسؿداموخضعًم
ظدراديمايوظيمحبقٌمذؽؾًمعقضقسومظؿقؼقؼمعلؿػقضمحقلمزبؿؾػمزروفم
وجقاغىمحقوتفوماالجؿؿوسقيمواٌفـقي.م م
وبغرض معبع ماٌعؾقعوت مأثـوء ماظؿقؼقؼ موزػـو مسددا معـ ماظؿؼـقوت معـفوم
ادؿؿورةمادؿؾقونموزسًمسؾكمسددمععؿدلمعـماإلروراتميفماٌمدلوتماٌكؿورةم
( 200مادؿؿورةمعقزسي).موضدمصقغًمتؾؽماالدؿؿورةمبطرؼؼيمتغطلمذبؿؾم
احملوور ماظرئقلقي مظؾؿقضقع .مطؿو مضؿـو مبنجراء معؼوبالت مغصػ معقجفي مععم
ذبؿقسي مربدودة معـ ماإلرورات ماٌشورطي ميف ماظؿقؼقؼ م( 25معؼوبؾي) .موطونم
اشلدفمعـماٌؼوبالتماظؿعؿؼميفمععرصيمآراءموعقاضػموتصقراتمذبؿقسيمزبؿورةم
عـماٌؾققثنيمحقلماظؼضوؼوماألدودقيماظقاردةميفماظدرادي.موادؿغرضًماٌؼوبالتم
أطـرمعـمحصيمواحدةمععمطؾمحوظي .م
أعومسـدمععوىيماٌعطقوتموهؾقؾفومصؼدمحووظـومتقزقػماٌـفٍماإلحصوئلم
اظقصػ ل موظق ميف مصقغؿف ماٌؾلطي .مطؿو مىلغو مإظب مادؿكدام ماظؿقؾقؾ ماٌؾقـلم
analyse thématiqueموػقمأحدمتـقؼعوتمهؾقؾماٌضؿقنماظذيمؼؼقممسؾكمهدؼدم
اٌقضقسوتماظرئقلقيميفمخطوبماٌؾققثني،موضدمادؿعؿؾًمػذهماظؿؼـقيمٌعوىيم
اٌودة ماجملؿقسي مبقادطي ماٌؼوبالت مغصػ ماٌقجفي .موؼؿؿ مهدؼد ماٌؾوحٌم
وهؾقؾماألصؽورماظيتماظؿعؾرلمسـفومبوظـظرمإظبمذبؿقسيمعـماٌؿغرلاتماٌؿقزةم
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ظؾؿؾققثني م(عـؾ ماظلـ ،ماىـس ،معلؿقى ماظؿعؾقؿ ،معلؿقى ماظؿلػقؾم
اٌفين…).مطؿومحووظـومإضوعيمعؼورغيمبنيماٌضوعنيماظيتمؼعطقفومطؾمعؾققثم
أومذبؿقسيمعـماٌؾققثنيمٌقضقعمأومصؽرةمرئقلقي .م

.3ذجمتمـعذالبحـث :ذ

طونذاخؿقورغومظؾقحداتماظيتمذورطًميفماظؿقؼقؼمضوئؿومسؾكماظصدصيمصقؿوم
ؼؿعؾؼمبؿقزؼع ذادؿؿورةماالدؿؾقون،موضصدؼومسـدعومتعؾؼماألعرمبوٌؼوبالت.مظؼدم
وزسـو م 200مادؿؿورة مسؾك ماإلرورات ميف ماٌمدلوت ماظـالث ماظيت مسلؾفوم
اظؿقؼقؼموميـؾمػذاماظعددمحقاظلم %75معـمذبؿقعماإلروراتماظعوعؾيميفمتؾؽم
اٌمدلوت.موتؿقزعمػذهماجملؿقسيمسؾكماظـققماظؿوظل :م
200مإرورمعـمعمدليمأزلقدالم .ASMIDALم
92مإرورمعـماظقحدةماظػرسقيممبرطىمايفورممجقلقًم .GESSITم
 09مإرورات معـ موحدة مسـوبي مظؾؿمدلي ماظقرـقي مظؾلقورات ماظصـوسقيمم
 .SNVIم
أعومسؿؾقيمادذلجوعماالدؿؿوراتماٌقزسيمصؼدمطوغًمصعؾيمإظبمحدمطؾرلم
حبقٌمملمغلذلجعمدقىم 76مادؿؿورة موػقمسددمضؽقؾ مميـؾ م  %78معـم
االدؿؿورات ماٌقزسي ،موػذه معللظي معؿقضعي مبوظـظر مإظب مضعػ مخدلة ماظـوسم
بوظؾقٌ ماظعؾؿل موغؼص ماظؿفربي ميف مادؿعؿول مأدؾقب مادؿؿورة ماالدؿؾقون ميفم
اظؿقؼقؼوتماٌقداغقي.موؼـرلمضعػمغلؾيماالدذلجوعمػذهمسددمعـماظؿلوؤالتم
حقل محظقز ماظؾقٌ ماظعؾؿوجؿؿوسل ميف مبالدغو موعدى موسل ماظـوس مبؼقؿؿفم
وأػؿقؿفمسؾؿومأنماٌعـقنيميفمػذهمايوظيمشبؾيمعؿؿقزةمعـماجملؿؿع.م م
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.4ذبعضذالنتائـجذاألولوـة :م

-1.4ذاخلصائصذالعامةذلإلرارات :ذ

دـعرضميفمػذاماىزءمبعضماظـؿوئٍماظيتمتدلزماًصوئصماظعوعيماٌؿقزةم
ظػؽي ماإلرورات ،مخصوئص ماجؿؿوسقي موعفـقي ،مطؿو مسبوول مسرض موهؾقؾم
بعضماٌعطقوتماٌؿعؾؼيمبوشلقؼيماالجؿؿوسقيمشلذهماظػؽي.مودقؽقنمذظؽمعـم
خاللمسددمعـماٌمذراتماالجؿؿوسقي-ماظدميقشراصقيمواٌفـقي .م
ظعؾمأولمعالحظيمعـرلةمظالغؿؾوه،موإنمطوغًمشرلمعػوجؽي،مػلمدقطرةم
اظذطقرمبنيماألصرادماٌشورطنيميفماظؿقؼقؼمحقٌمبؾغًمغلؾؿفؿم%88.26ميفم
عؼوبؾمغلؾيماإلغوثماظيتمبؾغًم %22.87م.موػذهمزوػرةمععروصيميفمسوملم
اظشغؾمسؿقعومحقٌمؼلطرماظرجول،موتدلزماظظوػرةمبقضقحمأطدلمسـدعومؼؿعؾؼم
األعر مبوٌـوصى ماظلوعقي ميف ماٌمدلوت مواظؿـظقؿوت ممبكؿؾػ مأغقاسفو .مإغفوم
زوػرةمتعدلمأصضؾمتعؾرلمسـمذبؿؿعمرجقظل،مأبقيمتشؽؾمصقفمدقطرةماظرجؾم
حؼقؼيمالمتؼؾؾماٌلوءظي.موػلمأؼضومعمذرمسـماٌلوصيماظؽؾرلةماظيتمؼـؾغلمسؾكم
اجملؿؿعموووزػومظؾؿكؾصمعـماظؿؿققزماظرػقىماظؼوئؿمبنيماىـلنيمواظذيم
ؼؿلؾىميفمإػدارمطؾرلمظؼدراتموعقاردماجملؿؿع.مإغفومعللظيمتلؿدسلماظؿقضػم
سـدػومظؿقؾقؾفوموصفؿفومواظعؿؾمسؾكموووزػو،مظؽـمظقسمػذامذبولماظؼقومم
بذظؽ 7.م
أعو مبوظـلؾي مظعوعؾ ماظلـ ،مصوظـؿوئٍ متدلز مغزسي معفؿي متؿؿـؾ ميف مذؾوبقيم
اإلروراتمحبقٌمتؾؾغمغلؾيماظذؼـمتؼؾمأسؿورػؿمسـم 75مدـيمثؾـلماظعددم
اإلعبوظلمعـماٌؾققثنيم(.)%67.20موتؿلطدمػذهماظـزسيمٌومندمأنمغلؾيم
اإلروراتماظيتمتؿفووزمم50مدـيمالممتـؾمدقىم% 05.27م.مػذهماًوصقيم
عفؿيمجدامغظرامظالرتؾوطماٌقجقدمصعال،مأوماٌػذلض،مبنيمذؾوبقيماإلروراتم
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وعلؿقاػؿماظؿعؾقؿلموارالسفؿمسؾكمأحدثمماألدوظقىمواظطرقماٌؿؾعيميفمتلقرلم
اٌمدلوتميفماظعومل.موتدلزماظـؿوئٍمأنمشوظؾقيماإلروراتم60محوظيمعـمبنيم76م
عؿزوجقنمأيمعومغلؾؿفم % 78.97ممومؼشرلمإظبموضعقيماالدؿؼرارماظعوئؾلم
واالجؿؿوسل ماظذيمميقزمػذهماظػؽيماالجؿؿوسقي،موػلمزوػرةمعؾػؿيمظالغؿؾوهم
خبوصيميفماظظروفماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظصعؾيماظيتمؼعرصفوماجملؿؿعم
اىزائريمعـذمعـؿصػماظـؿوغقـوتمحقٌمأصؾحماظزواجموإضوعيمبقًمسوئؾلمعـم
األػدافماٌلؿعصقيمسؾكمشوظؾقيماظشؾوبماىزائريموعـماشلقاجسماظيتمتمرقم
حقوةمطؾماظعوئالتماىزائرؼيمعـماظطؾؼوتماظدغقومواٌؿقدطي .م
أعومخبصقصماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمصؼدمأبرزتماظـؿوئٍمعومطونمعؿقضعوموػقمأنمم
شوظؾقيماإلروراتمضدمتوبعقامتعؾقؿفؿماىوععلم55محوظيم()% 72.76مبقـؿوم
تؾؼكمأضؾقيمذاتمعلؿقىمتعؾقؿلمضعقػمغلؾقوم(علؿقىماظؿعؾقؿماٌؿقدطم22م
حوظي ،مواظـوغقي م 09محوالت) .موتشرل ماٌعطقوت ماٌؿقصرة مأن م 69مإرورام
()%90.79ممضدمتؾؼقامتؽقؼـفمداخؾماظؾالد،مممومؼعينمأنماظغوظؾقيماظلوحؼيم
عـفؿمغوتٍمربؾلمعوئيمبوٌوئي.مبقـؿومملمؼؾؾغماظذؼـمتؾؼقامتؽقؼـفؿمبوًورجم
جزئقومأومطؾقومدقىم 07مإروراتم(.)% 9.22موتدلزمػذهماظـؿوئٍماظؼدراتم
واٌقارد ماشلوئؾي ماظيت متؿقصر مسؾقفو ماٌمدلوت ماظعؿقعقي ميف مذبول ماظؽػوءاتم
اظؾشرؼيمحقٌمتؿقصرمسؾكمإروراتمذوبيمرؿقحي،مذاتمعلؿقىمتعؾقؿلمسولم
وخدلةمصـقيمععؿدلةمظقمأحلـمادؿكداعفومٌومسرصًمتؾؽماٌمدلوتمطـرلامعـم
اٌشوطؾماظيتمتقاجففوماظققم.مػذهماٌقاردمواظطوضوتماظيتمبنعؽونماجملؿؿعم
االدؿػودةمعـفوميفمذبوالتمزبؿؾػيمدقاءمداخؾماٌمدلوتمأومخورجفومعـؾم
تطقؼرمأدوظقىماظعؿؾمواظؿلقرلموهلنيمزروفماظعوعؾنيمظرصعمعلؿقؼوتماألداءم
واظػعوظقي ،مصضال مسـ مادؿغالل مطػوءاتفو ماظعؾؿقي ميف معقدان ماظؾقٌ ماظعؾؿلم
واظؿؽقؼـمظرصعمإغؿوجقيماظعؿؾموعردودؼيماٌمدلوت .م
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-2.4ذاألصولذاالجتماعوةذواجلغرافوة :ذ

خالصومٌومأبرزتفمدرادوتمطالدقؽقيميفمػذاماجملولمعـؾمتؾؽماظيتمضوممبفوم
راؼًمعقؾزمC.Wright Millsمحقلمشبؾيماظلؾطيميفماظقالؼوتماٌؿقدة،8مجوءتم
غؿوئٍ ماظؿقؼقؼ مظؿمطد مخصقصقي ماجملؿؿع ماىزائري محبقٌ مطوغً مشوظؾقيم
اإلروراتماظصـوسقيمذاتمأصقلماجؿؿوسقيمأضؾمعومؼؼولمسـفومأغفومعؿقاضعيم
جدا.مصنذامادؿعؿؾـومععقورمعفـيماألبمطعوعؾمظؿقدؼدماألصؾماالجؿؿوسلمندم
أنم% 57.97ممعـماإلروراتمؼـقدرونمعـمأدرمسؿوظقي،موخبوصيماظعؿولمشرلم
اٌمػؾني،موتلتلمبعدػوميفماٌرتؾيماظـوغقيمايرصقنيمبـلؾيم،%27.67ممبقـؿوم
ؼـقدرم  % 5.26معـمسوئالتمعزارسني،موتلتلميفماٌرتؾيماألخرلةماظشرائحم
اظقدطك ،موبوظذات ماظذؼـ ماحؿؾ مآبوؤػؿ معرتؾي ماإلرورات ،مبـلؾي مضؽقؾي مالم
تؿفووزم،%2.67مسؾؿومأنمغلؾيماالعؿـوعمسـماإلجوبيمحقلماظلمالماًوصم
مبفـيماألبمطوغًمعرتػعيميدمعوم .%10.54موعومؼمطدمػذهماظـؿوئٍمػقمأنم
شوظؾقي ماٌلؿفقبني مصرحقا مأن مسوئالتفؿ مظقلً معـ ماظعوئالت ماٌعروصي ميفم
اٌـطؼيمبلؾىمعقضعفؿميفمدؾؿماٌفـ.مطؿومأبرزتماظـؿوئٍمأنمشوظؾقيماٌؾققثنيم
ؼـقدرونمعـمسوئالتمملمتؽـماٌرأةمصقفومدبرجمظؾعؿؾمحقٌمأنم% 97.72م
عـماٌؾققثنيممملممتورسمأعفوتفؿمأيمسؿؾ .م
تمطدمػذهماظـؿوئٍماظطؾقعيماظؿؼؾقدؼيمظؾؾـقيماالجؿؿوسقيماظيتمؼـقدرمعـفوم
شوظؾقيماإلروراتماظصـوسقيميفمػذهماٌـطؼي.موتؿطوبؼمععمغؿوئٍمدراديمأخرىم
مموثؾيمأجرؼـوػوميفمغػسماٌـطؼيمضؾؾمدـقاتمضؾقؾيمحقلمعقضقعماإلروراتميفم
اظصـوسي9.موؼؾدومأن ماظؿػلرل ماٌؼؾقلمظظوػرةماألصقل ماالجؿؿوسقيماٌؿقاضعيم
تؽؿـ ميف ماظؿورؼخ ماًصقصل مظؾؿفؿؿع ماىزائري ماظذي مسرف مادؿعؿورام
ادؿقطوغقو،مظػذلةمرقؼؾيمعـماظزعـ،معؾـقومسؾكماظؿؿققزماظعرضلموإضصوءماألػوظلم
Mills C.W.- The Power Elite.
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عـ ماظؿعؾقؿ مواظقزوئػ ،موطذظؽ مبلؾى مسؿؾقي مايراك ماالجؿؿوسل ماظؽـقػم
واظلرؼعميفمعرحؾي مع ومبعدماالدؿؼاللماظيتمصؿقً مآصوضو مطوغًمعغؾؼيمأعومم
اظشرائحماظشعؾقي10.موتؿلطدماألصقلماٌؿقاضعيمظإلروراتماظصـوسقيمبوظـظرمإظبم
عؿغرلمآخرمميـؾفمعلؿقىمتعؾقؿماظقاظدؼـماظذيمؼؾدومعؿدغقومظؾغوؼيمرشؿماظؿؿوؼزم
اظقاضح ميف مايظقز مبني ماآلبوء مواألعفوت .مإذ متؾؾغ مغلؾي ماألعقي مبني ماآلبوءم
 %76.05م،موترتػعمظدىماألعفوتمظؿصؾم% 87.22م،مبقـؿومأسؾكمغلؾيم
ظؾؿعؾقؿمبنيماآلبوءمػلم%70.28معلفؾيميفماٌرحؾيماالبؿدائقي.مأعوماظذؼـمطونم
شلؿمحظمأوصرميفماظؿعؾقؿمصؾؿمؼؿفووزمسددػؿم27مصردامعـفؿم8ميفماٌؿقدطموم7م
يفماظـوغقيموواحدميفماىوععي.مػذامبنيماآلبوء،مأعومبنيماألعفوتمصوظصقرةمأطـرم
ضؿوعيمحبقٌمملمتـؾمػذهماظػرصيمدقىم20م(معـفـم6ميفماالبؿدائلموم7ميفم
اٌؿقدط).موتؾنيمػذهماٌعطقوتمعدىمتدغلمصرصماظؿعؾقؿمظدىمجقؾماآلبوءميفم
اظعوئالت ماىزائرؼي ماظيت متـقدر معـفو ماإلرورات ماظصـوسقي .موػل محؼقؼيم
ذبؿؿعقيمتلؾؾًمصقفومسدؼدمعـماظعقاعؾماٌؿداخؾيمواٌرتؾطيمأدودومبوظؿكؾػم
واظػؼر موػل مزقاػر معؿصؾي ميف مػذه مايوظي م مبوالدؿعؿور ماالدؿقطوغل ماظذيم
تعرضًمظفماىزائر .م
إنماظلؿيماألخرىماٌؾػؿيمظالغؿؾوهميفماألصقلماالجؿؿوسقيمظإلروراتمتؿعؾؼم
بوألصؾمايضريمظؾعوئالتماظيتمؼـؿؿقنمإظقفو،مطقغفوميفماظغوظؾقيمسوئالتم
سؿوظقيمتعقشميفماٌـطؼيماظصـوسقيمٌدؼـيمسـوبي،محقٌمتذلطزمأشؾىماٌصوغعم
واٌـشكت ماظصـوسقي موذؾف ماظصـوسقي مدقاء مضؾؾ ماالدؿؼالل مأو مبعده ،موطذام
اٌـورؼ ماحملقطي مبفو ماظيت مطوغً ممبـوبي ماًزان ماظذي موصر ماظقد ماظعوعؾيم
اظرخقصي مسـ مررؼؼ ماشلفرات ماظداخؾقي ماٌـؿظؿي مواٌلؿؿرة مسبق ماٌـطؼيم
اظصـوسقي .موؼؾدو مبفذا ماظشون ماظؿقاصؼ مبني ماظعوعؾني ماظرئقلقني ماحملددؼـم
ظألصقلماالجؿؿوسقيمظإلروراتم(اٌؽوغيماالجؿؿوسقيمواألصؾماىغرايف)محقٌم
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أنمشوظؾقؿفؿمؼـقدرونمعـمادرمسؿوظقيميفماٌؼومماألول،مثؿمأصقوبمايرفم
اظصغرى،موػذهمصؽوتماجؿؿوسقيمحضرؼيمبوألدوس،موبعدػومؼلتلماظػالحقنم
وػؿماظػؽيماالجؿؿوسقيماظرؼػقيماظيتمتزودماٌدنمعـمخاللماشلفراتماظداخؾقيم
ا ٌلؿؿرة مبلسداد مػوئؾي معـ ماظلؽون معمدؼي مإظب متغرلات مسؿقؼي ميف ماظؾـقيم
االجؿؿوسقيمظؾؾؾد.مإنمػذهماظـؿوئٍمتمطدممبومالمؼدعمذبالمظؾشؽماًصقصقيم
االجؿؿوسقي،ماالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعماىزائريمعؼورغيممبومحدثميفم
اجملؿؿعوتماظصـوسقيماٌؿؼدعيميفماظؼرنماظؿودعمسشرمواظـصػماألولمعـماظؼرنم
اظعشرؼـ .محقٌ موؿع مزبؿؾػ ماظدرادوت ماظيت مأجرؼً محقل ماظـكىم
االجؿؿوسقيمدقاءماظصـوسقيمأوماإلدارؼيمأغفومتـقدرمعـماظطؾؼوتماالجؿؿوسقيم
اظعؾقو؛ماألردؿؼرارقيماظعؼورؼيمواظدلجقازؼيماظصـوسقيمإضوصيمإظبماظشرائحماظعؾقوم
عـ ماظطؾؼوت ماٌؿقدطي م( مطؾور ماٌقزػني ،مأصقوب ماألسؿول مواٌفـم
ايرة…اخل)11.م م

-3.4ذالتأهولذوالوضعذادلهين :م

تدلز ماظـؿوئٍ ماٌؿقصرة مسـ معلؿقؼوت ماظؿلػقؾ مظدى ماإلرورات متؾوؼـو مبنيم
األصرادمدقاءميفمعلؿقؼوتمتعؾقؿفؿ،مأومرؾقعيمعمدلوتماظؿعؾقؿماظيتماغؿلؾقام
إظقفو موعقضعفو مداخؾ ماظؾؾد مأو ميف ماًورج ،موطذظؽ ماظؾغي ماظيت مزاوظقا مبفوم
تعؾقؿفؿ.م م
خبصقصمعلؿقىماظؿعؾقؿمتػصحمغؿوئٍماظؿقؼقؼماألوظلمسـموجقدمشوظؾقيم
ذاتمعلؿقىمجوععلم 77مصردامميـؾقنم  %77.61موػلمذبؿقسيمتؾؼًمتعؾقؿوم
أطودميقوميفماىوععوتمواٌدارسماظعؾقو،معـفومشوظؾقيمتوبعًمتؽقؼـومصـقومبدرجيم
عفـدسمدوظي.مبقـؿومػـوكمأضؾقيم % 22.79تؾؼًمتعؾقؿومصـقومبوألدوسميفم
عراطزماظؿؽقؼـماظؿوبعيمظؾؿمدلوتمأومبداخؾمػذهماألخرلة.مودقفمتؽقنمػذهم
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االخؿالصوتمعـورمصراعموتـوصسمبنيماإلروراتمحقٌمهظكماظػؽيماألخرلةم
بعـوؼيمأطدلموهؿؾمعقاضعمأصضؾميفمػرمماظلؾطيموممورديماظـػقذ.موػقمأعرمم
ؼـرلمعشؽالتمطـرلةمبنيماإلروراتماظصـوسقيمتغذؼفومسقاعؾمأخرىمتلفؿميفم
تؾوؼـماٌقاضعمواٌصوحلموعـفومسوعؾماظؾغيمحقٌمندمشوظؾقيماإلروراتممضدم
توبعًمتعؾقؿفومبوظؾغيماظػرغلقيم( 72محوظي)م % 72.22موذبؿقسيممموثؾيم
عزدوجيماظؾغيم( 72محوظي)م % 70.78مبقـؿومالمؼؿفووز مسددماظذؼـمتؾؼقام
تعؾقؿفؿمبوظؾغيماظعربقيمحوظؿني،مإضوصيمإظبمذبؿقسيمصغرلةمتؾؼًمتعؾقؿفوم
بؾغوتمأجـؾقيمأخرىمعـؾماإلغؽؾقزؼيمواظؾغوتماظلالصقي.م م
ػذاماظؿعددماظؾغقيمرشؿمأػؿقؿفموطقغفمعصدرمثراءمعـمغوحقيماًدلةماظػـقي،م
ويفمذبولماالرالعمسؾكماظؿؼـقوتمايدؼـيميفمعقدانماظعؿؾ،مإالمأغفميفمذاتم
اظقضً مأحد مسقاعؾ ماظالووغس مواظؿؾوؼـ ماٌػضقي مإظب مصراسوت مداخؾ مصؽيم
اإلروراتماظصـوسقي.موؼـؿٍمسـفميفماظقضعماظراػـمػقؿـيمذبؿقسيمربدودةمػلم
تؾؽماظيتمتعؾؿًمبوظؾغيماظػرغلقيمسؾكمحلوبمإضصوءموتفؿقشماجملؿقسوتم
األخرىماظيتمتوبعًمتعؾقؿفومبغرلمػذهماظؾغي.موػذامواضعمؼعرصفماظعوممواًوصم
يفماٌمدليماىزائرؼي،مويفماجملؿؿعمسؿقعو.م م
وؼؿقزع ماإلرورات م محلى ماظقضع ماٌفين مإظب مذبؿقسوت مسدؼدة م .مصنذام
ادؿعؿؾـو مسوعؾ ماٌؽوغي مأو ماٌقضع ماشلرعل مند معـفؿ مذبؿقسي مصغرلةم
()%20.52مممتـؾماإلروراتماظلوعقيماظذؼـمميوردقنموزوئػمرؤدوءماٌصوحلم
واألضلوم موؼؿؿؿعقن مبـػقذ مودؾطي مادبوذ ماظؼرار .موعـفؿ مذبؿقسي مأطدل مضؾقالم
(29.76م)%ممتـؾمإروراتمعؿقدطيمميوردقنموزوئػماإلذرافمواٌؿوبعيميفم
اظقرذوتمواألضلوممواٌصوحلماظؿؼـقيماٌكؿؾػي.مأعومإذامادؿعؿؾـومسوعؾماظقزقػيم
اٌؿوردي مصـفد معـفؿ ماإلرورات ماظػـقي ماظذؼـ مؼشؽؾقن مأطدل مذبؿقسيم
% 77.76ممميوردقنموزوئػمتؼـقيموؼشرصقنمسؾكمأضلومماإلغؿوجمواظصقوغي،م
وعـفؿماإلروراتماإلدارؼيم% 22.76ماظذؼـمؼؼقعقنمبوظعؿؾماٌؽؿيبمواإلذرافم
سؾكماٌصوحلماإلدارؼيموتلقرلػومعـؾمعصوحلماٌوظقيمواحملودؾيموتلقرلماٌقاردم
اظؾشرؼيمواظؿؽقؼـموشرلػو .م
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-4.4ذمنطذاحلواةذواهلويةذاالجتماعوة :ذ

-1.4.4ذمنطذاحلواة ذ
ؼشرل معػفقم م ممنط مايقوة مإظب مذبؿقسي معـ ماٌمذرات ماالجؿؿوسقيم
واالضؿصودؼيماظيتممتـحمحقوةماألصرادمواجملؿقسوتمروبعومخوصوموؼـعؽسمذظؽم
سؾكمدؾقكماظـوسمويفمتشؽقؾمذؾؽيمسالضوتفؿماالجؿؿوسقي.مودقفمغـظرمبفذام
اظصددمإظبمذبؿقسيمعـماٌمذراتمعـؾمعؾؽقيماظلؽـموغقسقؿف،معؾؽقيماظلقورة،م
علؿقىماظدخؾمثؿمبعدػومأغقاعماألغشطيماالجؿؿوسقي،ماظلقودقيمواظـؼوصقيماظيتم
ؼشوركمبفوماٌؾققثقن.موتشؽؾمػذهماظعـوصرميفمتشوبؽفوموتداخؾفومعومميؽـمأنم
غطؾؼمسؾقفمعمذراتممنطمايقوة .م
تدلزمغؿوئٍماظؿقؼقؼمصقرةمظإلروراتماظصـوسقيمعغوؼرةمإظبمحدمبعقدمظؾصقرةم
اٌقجقدميفماٌكقولماظشعيبمواٌؿداوظيمظقسمظدىمسوعيماظـوسمصقلى،مبؾم
حؿكميفمأذػونماٌؿكصصني.محقٌمتشرلماٌعطقوتماظيتمحبقزتـومإظبمأنمأطـرم
عـمثؾـلماإلروراتماٌلؿفقبيم(م% 69.77م)مالمميؾؽقنمدؽـفؿماًوصمبؾم
ؼلؽـقن معع مسوئالتفؿ مأو مؼمجرون مدؽـو مأو مؼـؿػعقن مبلؽـ موزقػل متوبعم
ظؾؿمدلي .مطؿو مأن مغػس ماظعدد معـ ماإلرورات مال مميؾؽقن مدقورة مخوصي ممموم
ؼضطرػؿمظؾؿـؼؾميفمودوئؾماظـؼؾماظعؿقعلمدقاءميفمأوضوتماظعؿؾمأومخورجفو.م م
المطبؿؾػماألعرمطـرلامإذامغظرغومإظبمعمذرمآخرمؼؿؿـؾميفماظدخؾ.محقٌم
ؼذلاوحماٌرتىماظشفريمظإلروراتماٌشورطيميفمػذاماظؿقؼقؼمبنيم8.000مدجم
و م 25.000مدج .م موؼؾدو مأن معؿقدط ماظدخؾ مبوظـلؾي مشلذه ماظػؽي مؼؼوربم
 27.000مدج.موػقمعؾؾغمزػقدمإذامعومضقرنمبوظغالءماظػوحشمظؾؿعقشيميفم
اظلـقاتماألخرلة12.ميفمزؾمػذهماظقضعقيمتشرلماٌعطقوتمإظبماغعداممصرصم
700

2.500

60

70

500

85

العواذيذعنصرذ ذ

االدخورمبنيماإلروراتمسدامصؽيمصغرلةمجدامالمتؿفووزم 07مأصرادمعـمبنيم
اجملؿقسيمطؾفو.مبقـؿومؼصرحماآلخرونمأغفؿمالمؼلؿطقعقنماالدخورمإالمغودرام
بوظـظر مإظب مربدودؼي ماظدخؾ موشالء ماٌعقشي .موبوظؿوظل مصنن محظقز مهلنيم
أوضوسفؿمبوتًمضعقػيمإنمملمغؼؾمعـعدعيممتوعو.مظعؾمػذاماالغلدادماظذيمميقزم
آصوقمايقوةمظدىماإلروراتمواحدةمعـماًصوئصماظيتمتطؾعمرؤؼؿفؿمظؾعوملم
حقشلؿ موتمثر مبؼقة ميف مأمنوط مدؾقطفؿ ،ماظشلء ماظذي مصبعؾفؿ معـطقؼـ مسؾكم
أغػلفؿموصوضدؼـمظألعؾموظؾـؼيميفماحملقطماظذيمؼقجدونمصقفمدقاءمسؾكمعلؿقىم
اٌمدليمأوماجملؿؿعمطؽؾ.مم م
ظؽـمطؾمذظؽمالمؼـؾغلمأنمضبفىمسـماٌالحظماظؿؾوؼـماٌقجقدميفماظقضعقيم
االجؿؿوسقي مظإلرورات محبقٌ مػـوك مأضؾقي متؼورب ماظـؾٌ متعقش ميف مزروفم
اجؿؿوسقيمعؼؾقظيمغلؾقوم(متؿؾؽمعلؽـومودقورةموعرتؾومعرتػعمغلؾقو)ميفمعؼوبؾم
شوظؾقيمالمتؿقصرمسؾكمأبلطمػذهماظقدوئؾ.مذظؽمعومصبعؾـومغؿلوءلمسؿومإذامملم
ؼؽـ مادؿعؿول معػفقم م"اظـكؾي" مظؾقدؼٌ مسـ مػذه ماجملؿقسي ماالجؿؿوسقيم
ؼـطقيمسؾكمطـرلمعـماجملوزصيموسدمماظدضيم،مبؾمواظؿضؾقؾ .م
-2.4.4ذاهلويةذاالجتماعوة :م
تؿقددماشلقؼيماالجؿؿوسقيمألؼيمذبؿقسيماجؿؿوسقيمبوظـظرمإظبمتقاصرمسدةم
سقاعؾمعـفومسقاعؾمعقضقسقيمتشرلمإظبمخصوئصموزلوتمميؽـماظؿعرفمسؾقفوم
بوظـظرمإظبمضوبؾقؿفومظؾؿالحظيمو/أوماظؼقوس،موعـفوماظذاتقيماٌؿعؾؼيمبؿصقراتم
وعـظقعوتمصؽرؼيموأغلوق مضقؿقيموثؼوصقي.موتؿداخؾمػوتنيماجملؿقسؿنيمعـم
اظعقاعؾمحبقٌمؼصعىميفمطـرلمعـماألحقونمصصؾفومسـمبعضفو،مموإذامحدثم
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اظػصؾمصفقمذبردمودقؾيمعـففقيممتـحماظؾوحٌمصرصيماظؿقؾقؾمواظػفؿمآلظقوتم
سؿؾمتؾؽماظعقاعؾماٌؿداخؾيموتلثرلاتفوماٌؿـقسيمواٌكؿؾػيمسؾكمتشؽقؾموبؾقرةم
اشلقؼيماظػردؼيمواىؿوسقيمظؾػوسؾنيماالجؿؿوسقني.مم م
يفمربووظؿـومظؾؿعرفمسؾكماشلقؼيمواالغؿؿوءماالجؿؿوسقنيمظإلروراتمدـؼقمم
بوإلضوصي مإظب مذبؿقسي ماًصوئص ماالضؿصودؼي ماٌذطقرة مآغػو ،مبؿلؾقط ماظضقءم
سؾكمذبؿقسيمأخرىمعـماًصوئصماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي.معـمبنيماظؼضوؼوم
اظيتمغـظرمإظقفومعقضػمودورماإلروراتميفمعومؼلؿكمبـشوروتماجملؿؿعماٌدغلم
(أحزابمدقودقي،معبعقوتمعفـقي،مخرلؼي،مثؼوصقي،مرؼوضقي…) .م
وتدلز ماظـؿوئٍ مبفذا ماًصقص مضعػ مسؿؾقي ماٌشورطي ميف مايقوةم
االجؿؿوسقي.مصوالػؿؿوممبوٌلوئؾماظلقودقي،موػذهمضدمتؾدو مطؿػورضيميفمضقءم
األوضوعماظيتمسرصفوماجملؿؿعمخاللماظعشرؼيماٌوضقي،معقجقدمظدىمذبؿقسيم
ربدودة مال متؿفووز م 77مصردا معـ مبني م 76ممت مادؿفقابفؿ مأي مبـلؾيم
.% 77.72موؼؾدومضعػماالغشغولمبوظلقوديميفمسددماٌـؿؿنيمإظبمأحزابم
دقودقيمحقٌمالمؼؿفووزمسددػؿم06مأصرادمعـمبقـفؿم 02مضبؿؾقنمعـوصىم
ضقودؼيميفماظؿشؽقالتماظيتمؼـؿؿقنمإظقفو .م
وتعدلمػذهماظـؿوئٍمعـمجفي،موطذظؽمأضقالماٌؾققثنيمعـمجفيمأخرى،م
سـموجقدمػقةمسؿقؼي متػصؾماإلرورات-ماظذؼـمؼشؽؾقنمغظرؼومجزءمعفؿومعـم
اظطؾؼي ماٌؿقدطي موػل ماظيت متزود ماجملؿؿع مبـكؾف ماظػؽرؼي مواٌفـقي -،مسـم
اجملؿؿعموايرطقيماظيتمؼعرصفوموعـمذظؽماظـشوطماظلقودلماظذيمزخرتمبفم
اظلوحيميفماظلـقاتماألخرلة.موؼدلرماإلروراتمعقضػماالغطقاءمػذامبعددمعـم
اٌدلراتمعـفومعومؼؿعؾؼمبوغشغوشلؿمبقضعفؿماالضؿصوديمواالجؿؿوسل،موعـفومعوم
ؼؿعؾؼ مبؿصقرػؿ مظؾؿؿوردي ماظلقودقي مذاتفو ماظيت مؼعؿدلوغفو ميف مزؾ ماألوضوعم
اظلوئدةموبوظـظرمظؾشروطماظيتمهؽؿفوموتلرلػوممبـوبيمظعؾيمشرلمغزؼفيميفم
أحلـ ماألحقال ،مويف مادقئفو معؾفوة مأو معصقدة مؼلؿعؿؾفو ماظـظوم مبطرؼؼيم
عقؽقوصؾقيمظؾقػوزمسؾكمغػلف،مطؿومتلؿعؿؾفومذبؿقسوتماغؿفوزؼيمالمتؿقصرم
سؾكمايدماألدغكمعـماظـؼوصيماظلقودقيمظؿقؼقؼمعصوحلمصؽقؼيمضقؼيموبلدرعم
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اظطرق .موؼلؿدظقن مسؾك مذظؽ مبوظعدد ماشلوئؾ معـ ماألحزاب ماجملفرؼي ماظيتم
ؼؼقدػو مأذكوص معغؿقرون مظقلً مظدؼفؿ مخدلة مغضوظقي مأو مثؼوصي مدقودقي،م
إضوصيمإظبمشقوبمبراعٍمواضقيموجدؼيمهددماظرػوغوتمايؼقؼقيماظيتمتقاجفم
اجملؿؿع موتؼدم معؼذلحوت مجرؼؽي ،مسؿؾقي موعـطؼقي ميف مآن مٌعوىي ماظؼضوؼوم
اٌؾقيماظققممدقاءميفماجملولماالضؿصودي،ماظلقودل،ماظـؼويفمأوماالجؿؿوسل .م
وؼؾدومضعػماالػؿؿوممبوالغؿؿوءممظؾفؿعقوتمجؾقومبنيماٌؾققثنيمحقٌمتدلزم
اظـؿوئٍ موجقد مصؽي مضؾقؾي مصؼط مال متؿفووز م 27مإرورا مممـ مؼـؿؿقن مىؿعقوتم
عؿـقسي؛م(عـفؿم07مؼـؿؿقنمىؿعقوتمرؼوضقيمثؼوصقي،م07مىؿعقوتمأوظقوءم
اظؿالعقذ،مو07مىؿعقوتماألحقوء).مإضوصيمإظبمػذامودرماإلذورةمإظبماظغقوبم
اٌؾققزمىؿعقوتمعفـقيميفمأودوطماإلرورات.مػذهماظظوػرةمدؾؼًمعالحظؿفوم
يفمدراديمدوبؼيمحقلماإلرورات13.ماظشلءماظذيمؼمطدمضعػماظقسلماىؿعلم
واظػعؾ ماظؿضوعين م مبني ماإلرورات ماظذؼـ مؼعؿدلون ماىؿعقوت ماٌفـقي ممبـوبيم
تـظقؿوتمعطؾؾقي متؾقؼمبوظعؿولموصغورماٌلؿكدعنيموالمتؾقؼممبؼوعفؿمطقغفؿم
ضبؿؾقنمعقاضعميفماٌلؿقؼوتماظعؾقومعـمػرمماٌمدلي.مظؽـمػذاماظؿصقرمالمؼـػلم
وجقدمعقؾمضقيمبنيماإلروراتمسبقمتػضقؾمتشؽقؾمعبعقوتمعفـقيمخوصيم
بفؿمدقاءمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،ماظقرينموحؿكماإلضؾقؿل.موتؾدوميفماسؿؼودغوم
ػذهماظـزسيممبـوبيمتػؽرلمرشيبميفمضقءمسفزماإلروراتمإظبمشوؼيماظققممسـمإضوعيم
تـظقؿمعفينمخوصمبفؿميفماٌمدلوتماظيتمؼعؿؾقنمبفو14.م م
ظعؾماىدؼرمبوإلذورةمػقماظشعقرماظعوممبوظقلسمواإلحؾوطماظذيمغؾؿلفمظدىم
اإلروراتمسـدمتدلؼرػؿمظعدمماشبرارفؿميفماألحزابماظلقودقيمأوماىؿعقوتم
اٌفـقي .مإذ مؼعدلون مسـ مسفز مػذه ماظؿـظقؿوت ميف مإحداث مأي متلثرل مسؾكم
ذبرؼوتماألحداث.موؼرونمأغفومتشؽؾميفمشوظىماألحقونم"أدواتمرقعي"ميفم
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عشروعماظلؾطيماظلقودقيماظيتمتلؿعؿؾفومطقاجفيمظؿؾؿقعمدفؾفومأعومماظرأيم
اظعومماحملؾلمواظدوظل.مػذاماالسؿؼودمبعدممجدوىماىؿعقوتماٌفـقيمػقماظذيم
أدىمإظبمسدمماشبراطماإلروراتمأو ماغلقوبفؿ معـماظؿـظقؿوتماظـؼوبقي ماظيتم
اظـشطي ميف ماظلوحي .موؼعدل ماإلرورات مسـ موجقد ماخؿالصوت مجقػرؼي ميفم
اظؿصقرات مواٌقاضػ مبقـفؿ موبني ماظعؿول محقل مدور مطؾ مررف معـفؿ مداخؾم
اٌمدليموػقمعومدصعفؿمإظبماالغلقوبمعـماظؿـظقؿماظـؼوبلماظذيمؼعؿدلوغفمأداةم
تلؿعؿؾمعـمضؾؾمذبؿقسوتمتـشطميفماظظؾم(دقاءمعـماإلدارةمأومممـؾلماظعؿول)م
ًدعيمعصويفو .م

.5ذاإلراراتذيفذالبناءذاالجتماعيذللمؤددةذذذذذ ذ
دقفمغؿطرقميفمػذاماىزءمإظبمعقضعماإلروراتميفمبـوءماٌمدليميفمربووظيم
الدؿؽشوفماٌؽوغيماظيتمضبؿؾقغفوميفمبـوءماظؼقةموحظفؿميفمممورديماظلؾطيمعـم
خاللمعشورطؿفؿمأومإبعودػؿمسـمسؿؾقوتمادبوذماظؼرار .م
تشرلمغؿوئٍماظؿقؼقؼماألوظلمأنمتؼلقؿماظعؿؾمبنيماإلروراتمؼلؿـدمإظبمسددمم
اظعقاعؾماظيتمتدلزمبدورػوماالغؼلوعوتماٌقجقدةمبنيماإلرورات.مسقاعؾماالغؼلومم
ػلماٌلموظقي،ماظؿكصص،ماًدلة،مسالضوتماحملوبوة.موؼشرلمطؾمواحدمعـم
ػذه ماظعقاعؾ مإ ظب مروئػي مربددة معـ ماإلرورات؛ مصوظذؼـ مؼشرلون مإظب مسوعؾم
اٌلموظقي مػؿ ماإلرورات ماظذؼـ مضبؿؾقن معقاضع مأو معـوصى محلودي ميف مبـوءم
اٌمدليم(.)% 27.95مأعوماظذؼـمؼذطرونماظؿكصصمصفؿميفماظغوظىمخرصبلم
اىوععي مايوعؾني مظشفودات موعمػالت مجوععقي ،موػؿ مؼشؽؾقن ماظغوظؾقيم
(.)%77.72مثؿمؼلتلمبعدػؿماظذؼـمؼذطرونمععقورماًدلةموػؿمشوظؾوماإلروراتم
اظذؼـ متؾؼقا متؽقؼـو مربؾقو مداخؾ ماٌمدلي موتلؾؼقا مدؾؿ ماٌـوصى معـ مأبلطم
اٌلؿقؼوتمظقـؿفقاميفمعـصىماإلرورم(.)% 29.75م م
وطبؿؾػمتؼققؿماإلروراتمظؿؼلقؿماظعؿؾماظلوئد،محبقٌمػـوظؽمعـمؼعؿدلهم
صعوالموعالئؿوم 28مإرورا،موػؿميف ماظغوظىمعـماظذؼـمضضقامدـقاتمرقؼؾيميفم
اظعؿؾموالمؼلؿؾعدمإرالضومأنمؼؽقغقامعـماظذؼـمتؾؼقامتؽقؼـومداخؾقوموادؿػودوام
89

العواذيذعنصرذ ذ

عـمترضقوتمإظبمػذهماٌـوصىمحلىماًدلة.مطؿومندمذبؿقسيممموثؾيمتؼرؼؾوم
(29مإرورا)متعدلمسـمعقضػمععوطسممتوعومحبقٌمتعؿدلمتؼلقؿماظعؿؾماظلوئدم
يف ماٌمدلي مش رل مصعول موضوئؿ مسؾك ماسؿؾورات مشرل معقضقسقي ،مبؾ معغرضي ميفم
اظذاتقيم(ماحملوبوةمواظعالضوتماظشكصقي).موتلوغدمػذاماٌقضػمذبؿقسيمأخرىم
تؿؽقنمعـم29مإرورامؼعؿؼدونمأنمغظوممتؼلقؿماظعؿؾمبفمإصبوبقوتمودؾؾقوتم
وظؽـف محبوجي مأطقدة مإظب معراجعي موتغقرل .موػؽذا متؾدو معقاضػ ماظغوظؾقي معـم
اٌلؿفقبنيميفمشرلمصوحلماظـظومماظلوئدموتطوظىمبؿغقرله .م

-1.5ذتصورذبناءذالؼوةذوتوزيعذالدلطة م

ظعؾفمظقسمعـماٌػوجهمأنمضبددمشوظؾقيماإلروراتمعقضعفؿميفمبـوءماظؼقةم
داخؾماٌمدليميفمعقضعمودقط،موػقمعومصرحمبفم60مإرورا.موػقمتصقرمؼعؽسم
إظبمحدمبعقدمواضعمايولماظلوئدمألنمشوظؾقيماإلروراتماٌلؿفقبيمتعؿدلمإروراتم
عؿقدطيمإذامعومادؿكدعـوماظؿصـقػماٌؿداولميفماٌمدلوتموحؿكمظدىماألجفزةمم
اظرزلقيماظقصقيمسؾكمػذهماٌمدلوتم(اظقزارة)مأوماألجفزةماظرزلقيماٌؽؾػيم
بوظدراديموعبعماٌعؾقعوتم(اظدؼقانماظقرينمظإلحصوء).مميفمعؼوبؾمذظؽمتدلزم
اظـؿوئٍموجقدمذبؿقسيمصغرلةمتعؿدلمغػلفوميفمأدػؾماظلؾؿم(27مإرورا)،مبقـؿوم
صـػم02ماثـونمصؼطمعـماٌلؿفقبنيمأغػلفؿميفمضؿيماشلرمماظؿـظقؿل 15.م
وؼعؿؼد ماإلرورات مسؾك ماظعؿقم مأغف مسؾك ماظرشؿ معـ مأػؿقي ماٌـوصى ماظيتم
ضبؿؾقغفومعـماظـوحقيماظقزقػقيمصنغفؿمؼؾؼقنميفمشوظىمايوالتمبعقدؼـمسـم
عراطز ماظلؾطي موادبوذ ماظؼرار ،مإذ مصبدون مأغػلفؿ مذبدلؼـ ،مبػعؾ ماظؼقاسدم
اظؿـظقؿقي ،مسؾك ماظرجقع مإظب مرؤدوئفؿ مبودؿؿرار .مممو مؼعين مدقودة ممنطم
برلوضرارلمعؿصؾىميفماظؿـظقؿموشقوبمصرصمتػقؼضماظلؾطيمظؾؿـوصىماظدغقوم
ممومضبقلمدونمادبوذماٌؾودراتماٌؾدسيموؼؽؾؾمإرادةماظعـوصرماظـشطيماظراشؾيم
يفماظؿفدؼدمواظؿغقرل.م م
05
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ظعؾ معو مؼمطد مػذا ماظقاضع ماظذي مؼعدل مسـف ماٌلؿفقبقن مػق متلطقدػؿ مأنم
سالضوتماحملوبوةمتلتلميفمعؼدعيماظعقاعؾماٌلوسدةمسؾكماحؿاللمعقاضعمعفؿيميفم
بـوءماظؼقةمواظلؾطيمداخؾماٌمدليم( 72مإرورا)،مبقـؿومتشرلمأضؾقيمعـفؿمإظبم
أػؿقيماٌمػالتماظعؾؿقيمواظؽػوءةميفماحؿاللمعقاضعمعفؿيميفمػرمماظلؾطيم(26م
إرورا)موػؿمميـؾقنمدونمذؽماإلروراتماٌؿكرجيمعـماىوععوتمواٌعوػدماظعؾقو.م
إظب مجوغى مذبؿقسي مأخرى مصغرلة مغلؾقو م( 28مإرورا) متعؿدل مأن ماًدلةم
واألضدعقيميفماظعؿؾممبـوبيمسقاعؾمعلوسدةمسؾكماحؿاللمعقاضعمعفؿيميفمبـوءم
اظلؾطيمداخؾماٌمدلي.موػمالءمميـؾقنميفماظغوظىماإلروراتماظذؼـمتؾؼقامتؽقؼـوم
داخؾقوموترضقامبػعؾمذظؽمإظبمعـوصىمسؾقوميفماظؾـوءماظؿـظقؿلمظؾؿمدلي .م
متورسمػذهماالغؼلوعوتمتلثرلاتمضقؼيمسؾكمرؾقعيماظعالضوتماظلوئدةمبنيم
اإلروراتمحبقٌمالمدبػلماظغوظؾقيمعـفؿم(72محوالت)مأنماظصراعمػقماظلؿيم
اٌؿقزةمظؾعالضوتمبنيماإلروراتمداخؾماٌمدلوت.مبقـؿومؼؼؾؾمآخرونمم(09م
حوالت)معـمحوظيماظؿقترمػذهموؼػضؾقنماسؿؾورماظؿـوصسماظـزؼفمػقماظلؿيماظغوظؾيم
سؾكماظعالضوتمبنيماإلرورات.موػلمرمبوماخؿالصوتميفمدرجيمايدةماٌؿقزةم
ظؾعالضيمأطـرمممومػلماخؿالفميفمرؾقعؿفو.مويفمعؼوبؾمحوظيتماظصراعمواظؿـوصسم
تمطد مذبؿقسي مأخرى م( 25محوظي) مأن معو مميقز ماظعالضي مبني ماإلرورات مػقم
االغلفوممواظؿعوون.موػذهمأضؾقيمالمتؿفووزماظـؾٌميف معؼوبؾماآلخرؼـماظذؼـم
ؼمطدونمحوظيماظؿقترماٌؿقزةمظؾعالضوتموإنماخؿؾػقاميفمهدؼدمدرجيمحدتفو .م

-2.5ذادلشاركةذيفذاختاذذالؼرار ذ

تعؿدل مسؿؾقي مادبوذ ماظؼرار مأحد ماظعقاعؾ ماٌفؿي مواالدذلاتقفقي ميف محقوةم
اظؿـظقؿوت،موسؾكمتـقعماألدوظقىماٌؿؾعيميفمذظؽمصنغفمميؽــومايدؼٌمسـم
منقذجني؛مؼؿؿقزماألولمبذلطقزماظعؿؾقيميفمؼدمأضؾقيمهؿؾماٌقاضعمايلوديميفم
اظؿـظقؿ،مبقـؿومؼؽقنماظـوغلمأطـرماغػؿوحومسؾكماٌلؿقؼوتماألخرىميفماظؿـظقؿم
عؿققوماظػرصيمٌكؿؾػماألسضوءميفماٌلوػؿي،موإنمبطرقمودرجوتمعؿػووتيميفم
ػذهماظعؿؾقي.مذظؽمعومأزلؿفماظدرادوتماظؽالدقؽقيميفمػذامايؼؾمبلدؾقبم
92

العواذيذعنصرذ ذ

ادبوذ ماظؼرار ماظؿلؾطل مأو ماالدؿؾدادي ،مأو محؽؿ ماألضؾقي .ميف معؼوبؾ مأدؾقبم
اظؿلقرلمبوٌشورطي،مأوماألدؾقبماظدميؼرارل.موتشرلماظدرادوتمايدؼـيميفم
حؼؾماإلدارةمواظؿـظقؿمأنماألدؾقبماظـوغلماصؾحمؼػرضمغػلفمبؼقةموالمعـوصم
عـماظؾفقءمإظقفمإذامعومأرادماٌلرلونمهؼقؼماظـفوحماٌطؾقب 16.م
بفذا ماظصدد متؾدي مغؿوئٍ ماظؿقؼقؼ مدقودة مأدؾقب ماظؿلقرل ماظؾرلوضرارلم
اظؼوئؿ مسؾك محؽؿ ماألضؾقي موشقوب ماٌشورطي ماظقادعي مٌكؿؾػ ماظػوسؾني ميفم
اٌمدلي.مذظؽمعومتمطدهمذبؿقسيمطؾرلةمعـماإلروراتم(75محوظي)،ميفماٌؼوبؾم
ندمغػسماظعددمتؼرؼؾومعـمايوالتم( 76محوظي)متصرحمبقجقدمعشورطيميفم
اظؿلقرلموظؽـمبشؽؾمشرلمعـؿظؿموشرلمعلؿؼر.مممومؼعينمأنماٌرمؼؿعؾؼممبقاضػم
واووػوتماظرؤدوء،موبوٌـودؾوتمأطـرمممومػقمدؾقكمعمدللموعـظؿ.مبقـؿوم
تؿؼؾصمايوالتماٌعدلةمسـموجقدمعشورطيمدائؿيميفمادبوذماظؼراراتمإظبم07م
حوالتمالمشرل .م
وحؿكمتؾؽماظيتمسدلتمسـموجقدمعشورطيميفمسؿؾقيمادبوذماظؼرارمصنغفوم
تصػفومأبوغفومربدودةميفمغطوضفوموعضؿقغفو؛مطقغفومضراراتمدبصمتلقرلم
ايقوة ماظققعقي مظؾؿصوحل مواألضلوم ماظيت مؼعؿؾقن مبفو .موتؾدو مظدى ماإلروراتم
اٌلؿفقبيمغزسيمسبقماألدؾقبماظدميؼرارلميفمادبوذماظؼرارمسـدعومؼعدلم77م
عـفؿمسـمىقئفؿمبوغؿظوممإظبمادؿشورةمعلوسدؼفؿ،مطؿومتؾدوماظـزسيماظؼقيم
ظؿؾعقؿفؿموسدممادؿؼالظقؿفؿميفمتعؾرلمسددمطؾرلمآخرمعـمايوالتمسـمىقئفؿم
بودؿؿرار مإظب مادؿشورة مرؤدوئفؿ مضؾؾ مادبوذ مأي مضرار .مويف ماٌؼوبؾ متؿؼؾصم
ايوالتماظيتمتظفرمصقفوماظـزسيماظؿلؾطقيمظدىماإلروراتمإظبم 09محوالتم
صؼط.م م

Actouf O. (Janvier 1994).- Management et théories des organisations dans
les années 1990 : Vers un humanisme critique .- Hommes et Entreprises en
Algérie, N° 04, p.p, 31-47..
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وسؾكماظعؿقممصننمايؽؿماظـفوئلمسؾكمأدؾقبماظلوئدمالدبوذماظؼرارماظذيم
سدلتمسـفماظغوظؾقي معـماٌلؿفقبنيم( 77محوظي)مؼمطد مايوجيماٌؾقيمإظبم
تغقرله .ماظشلء ماظذي مؼعين ماغف معرصقض موشرل معؼؾقل معـ مضؾؾ ماظغوظؾقي معـم
اإلروراتماظذؼـمؼعؿدلوغفمذبقػوميفمحؼفؿمظؽقغفمؼؼصقفؿمعـماٌقدانممتوعو.م م

.6ذمتثالتذحولذادلؤددة ذ
دـعوجلميفمػذاماىزءممتـالتماإلروراتمسـماٌمدليمبوظـظرم‘إظبمسددمعـم
اظعقاعؾمعـفومخوصي،متصقرماإلروراتمظدورػؿميفماٌمدلي،موطقػمؼؿصقرونم
اٌمدليماظـوجقي،مثؿماظؿعرفمسؾكمطقػقيمتؼققؿفؿمظعؿؾقيماظؿلقرلميفماٌمدليم
اظيتمؼـؿؿقنمإظقفو.موتؾدومأػؿقيماظؿعرفمسؾكممتـالتماإلروراتمسـماٌمدليم
طقغفومتلوػؿميفمتشؽقؾماشلقؼيماالجؿؿوسقيمظإلروراتمبوسؿؾورػوم(اظؿؿـالت)م
عـماظعقاعؾماحملددةمجملؿؾماظعالضيمبنيماظػوسؾنيمواٌمدليموبوظؿوظلماظؿلثرلم
سؾكمأمنوطماظػعؾماالجؿؿوسل .م

-1.6ذمتثالتذالدورذيفذادلؤددةذ ذ

تدلزماظـؿوئٍماظيتمحصؾـومسؾقفومعـماظؿقؼقؼماالدؿطالسلموجقدمعقضػنيم
عؿعورضنيمبنيماإلروراتمبشلنمضقؿيموأػؿقيماظدورماظذيمؼؼقعقنمبف.معـمجفيم
ػـوكمشوظؾقيمعـماإلروراتمؼؼقؿقنمإصبوبومدورػؿميفماٌمدلي،محقٌمؼعؿدلم
 75مإرورا م( )% 59.22مأغفؿ مؼؾعؾقن مدورا مرؼودؼو ميف محقوة ماٌمدلي .مويفم
اٌؼوبؾمندمذبؿقسيمأخرىممتـؾمثؾٌماٌؾققثنيم 27مإرورا،مؼؼقؿقنمدؾؾوم
اظدورماظذيمؼؼقعقنمبفمععؿدلؼـمإؼوهمشرلمحودؿميفمحقوةماٌمدلي.مأعومإذام
حووظـومصفؿماألدؾوبماظيتمتؼػموراءمػذهماظؿؿـالتماٌؿعورضيمؼرتؾطمبعوعؾنيم
ػؿو؛مأوالمعدىمتـؿنيماإلروراتمأغػلفؿمظؾؿفؿوتماظيتمؼؼقعقنمبفو.مثوغقو،م
عدىمتـؿنيماىفوتماٌلموظيممبومؼؼقعقنمبفمعـمعفؿوت.م م
بوظػعؾمسـدعومدؽؾماٌؾققثقنمسؿومإذامطوغقامؼعؿؼدونمأغفؿمؼضقػقنمذقؽوم
عفؿومإظبماٌمدليمأثـوءمأدائفؿمظقزوئػفؿمطوغًمإجوبيمطوظؿوظل:مشوظؾقيمعـم
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اإلرورات مؼؾؾغ مسددػو م 62مإرورا م( )% 82.58مسدلوا مسـ متؼققؿ مإصبوبلم
ظدورػؿموؼشرلونمبوظؿقدؼدمإظبمسددمعـماجملوالتمايققؼيماظيتمأدفؿقامصقفوم
عـفو؛ مهلني مسؿؾقوت ماظؿلقرل مبوٌشورطي ماظـشطي ميف مادبوذ ماظؼراراتم
،%76.27ماٌلوػؿيميفمتطقؼرموهدؼٌماظؿففقزاتمواظقدوئؾماظؿؼـقيمظؾعؿؾم
،% 70.29مثؿ ماٌشورطيمرصعمعلؿقى متلػقؾماظقدماظعوعؾيمعـمخاللمغؼؾم
ععورصفؿموعفوراتفؿماظػـقيمظؾعؿولمبقادطيمتدرؼؾفؿمواإلذرافماىقدمسؾقفؿ .م
ويفماٌؼوبؾمالمندمدقىم20مإروراتم()% 27.25مؼعؿؼدونمأنمجفقدػؿم
المتضقػمذقؽوممثقـومظؾؿمدلي،موػلمغظرةمدؾؾقيمووهماظذاتمؼػلرػومطـرلم
عـماٌـعقنيمبوألعرممبومؼعوغقغفمعـمإضصوءموتفؿقشموسدممتقصرماظػرصمإلثؾوتم
طػوءتفؿمووضعمعومميؿؾؽقنمعـمعفوراتموععورفميفمخدعيماٌمدلي.موؼشرلونم
بلصوبعماالتفوممخوصيمإظبمررقماظؿلقرلماظلوئدةمحقٌمهؿؽرماٌلموظقيميفم
أسؾكمضؿيماشلرمماظؿـظقؿلمظؾؿمدلي .م

2.6ذ-ذادلؤددةذالناجحة ذ

ميـحماإلروراتمظؿعؾرلم"اٌمدليماظـوجقي"مععـقنيمزبؿؾػنيمظؽـفؿومشرلم
عؿعورضنيمأومالمؼؼصلمأحدػؿوماآلخرمممومؼدصعـومإظبماظؼقلماغفؿومعؿؽوعؾني.م
اٌعـكماألولمؼرطزمصقفمأصقوبفموػؿمأضؾقيم 70مإرورامإبرازمدرجيماظػعوظقيم
واظـفوسي ماالضؿصودؼي .مظذظؽ مندػؿ مؼربطقن مبشؽؾ معؾوذر مبني ماظـفوحم
وعلؿقى ماٌردودؼي موعـ مورائفو مهؼقؼ ماألربوح .موال مغلؿؾعد مأن مؼؽقن مػذام
اظؿصقرمٌعـكماظـفوحمعرتؾطمعؾوذرةممبومؼعرصفماًطوبماظرزللمحقلماٌمدليم
عـذمسدةمدـقاتمعـمترطقزمسؾكماظػعوظقيماالضؿصودؼي.موػقمعومصبلدمطذظؽم
اظؿدابرلمواإلجراءات ماظعدؼدةماٌؿكذةمإلردوءمضقاسدماضؿصودمظقدلاظل،ماظشلءم
اظذيمأدىمإظبمتصػقيموادعيمظؾؿمدلوتمشرلماٌرحبيمأوماظيتمتعؿدلمطذظؽمعـم
وجفيمغظرمأصقوبماظؼرارميفماظـظوم.م م
يفماٌؼوبؾ،مػـوظؽمشوظؾقيمعـماإلروراتمميـؾقنماظـؾـنيمتؼرؼؾوم(76مإرورا)م
ؼربطقنمنوحماٌمدليمبؿطؾقؼماٌؼوؼقسمواٌعوؼرلماظعؾؿقيموخبوصيميفمذبولم
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اظؿلقرل،موادبوذماظؼرار،متؼلقؿماظعؿؾموتقزؼعماٌلموظقوت.موؼعـقنمبوٌؼوؼقسم
اظعؾؿقي ،ماظؽػوءة ،ماٌمػالت ،ماًدلة ماظػـقي ،مواظؼدرات مايؼقؼقي .موإبعودم
أدوظقى مضوئؿي مسؾك مسالضوت ماحمللقبقي ،مواىفقؼي ،مواٌصوحل ماظػؽقؼيم
اظضقؼي .م
ظعؾمعومؼـرلماالػؿؿوممحؼومػقمتصقرماإلروراتمظشروطمنوحماٌمدلي.موػقم
تصقرمؼمطد،معومذػؾًمإظقفميفمسؿؾمدوبؼ،محقلمأػؿقيماظعوعؾماإلغلوغلميفم
علؿؼؾؾماٌمدليماالضؿصودؼيميفماىزائر17.مظذظؽمندمأنمشوظؾقيماإلروراتم
سـدعومدؽؾًمسـمذروطمنوحماٌمدليمأذورتمإظبماألػؿقيماًوصيمظؾعوعؾم
اإلغلوغل.مصؼدمذطرمعومالمؼؼؾمسـم67مإرورامم()%84.21مإظبمضرورةماالػؿؿومم
بؿلقرلماٌقاردماظؾشرؼيممبوميفمذظؽماالػؿؿوممبوإلروراتماظؽػلةماظذؼـمؼـؿوبفؿم
ذعقرمضقيمبوإلضصوءمواظظؾؿ،موتشفقعمروحماالبؿؽور،موتقصرلماإلذرافماىقدم
ظؾعؿول.مإضوصيمإظبمإذورةمذبؿقسيمأخرىمتؿؽقنمعـم22مإرورامإظبمأػؿقيمتقصرلم
جق مسؿؾ معالئؿ ،موػق متعؾرل مرشؿ مسؿقعقؿف ،مؼؿضؿـ مجوغؾو مإغلوغقو مطبصم
اظعالضوت ماالجؿؿوسقي .محقٌ مؼمطد ماإلرورات مأػؿقي ماظعالضوت ماٌؾـقي مسؾكم
اظؿعوونمواظؿضوعـمواظؿلوعحمبدلماظصراعمواٌقاجفي .م

3.6ذ-ذتؼوومذعملوةذالتدوري ذ

هظكمسؿؾقيماظؿلقرلمبوػؿؿوممطؾرلمظدىمماإلروراتموؼعؿدلوغفوميفمعؼدعيم
اظعقاعؾ ماٌلموظي مسـ منوح مأو مصشؾ ماٌمدلي .موؼؾدون مبفذا ماظصدد مادؿقوءم
عؿزاؼدامعـمأدؾقبماظؿلقرلماٌؿؾعميفماظقضًماظراػـ.مإذمظقسمػـوكمدقىمأضؾم
عـ مربع ماإلرورات ماٌلؿفقبي م( 26مإرورا) موصػقا مأدؾقب ماظؿلقرل ماظؼوئؿم
بوظػعول.موضدمجوءتمعـؾمػذهمماٌقاضػمخوصيممعـمإروراتمسؾقومضبؿؾقنم
عراتىماٌلموظقيميفماٌمدلوتماظيتمؼعؿؾقنمبفو،مطؿومأنمبعضفؿمؼعؿؾمبقحدةم
اظصقوغي ماظؿوبعي مٌمدلي مصـوسي ماظلقورات م SNVIمذات مايفؿ ماظصغرل ممموم
ؼلؿح مبؿطؾقؼ مأدؾقب متلقرل معرن مؼؿقح ماظػرصي مٌشورطي مغلؾقي معـ مررفم
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اإلرورات.مويفماٌؼوبؾمندم59مإرورام()%77.67مؼعؿؼدونمأنمررقماظؿلقرلم
ايوظقيمشرلمصعوظي،مبؾمووووزػوماظزعـمممومصبعؾمذبؿقسيمطؾرلةمعـفؿم(72م
إرورا)مترىمتغقرلػوممبـوبيماٌفؿيماٌؾقيمواٌلؿعفؾيمإذامأرادتماٌمدلوتم
هؼقؼماظـفوحمماظذيمؼلؿحمشلومبوظؾؼوءميفماظلققميفموجفمدقوديمايؽقعوتم
اٌؿعوضؾيماظيتمتؼقممبؿصػقيمطؾماٌمدلوتماظيتمتؾدومسؾقفومأبلطمسالعوتم
اظقػـماالضؿصوديمتطؾقؼومظلقوديماٌمدلوتماٌوظقيماظدوظقي .م
وؼؿلطد معرة مأخرى ماالػؿؿوم ماًوص ماظذي مؼقظقف ماإلرورات مظؾفوغىم
اإلغلوغل مسـدعو مؼرطزون مسؾك مػذا ماظعوعؾ ميف مععرض محدؼـفؿ مسـ ماظعقاعؾم
األطـرمأػؿقيميفمإضوعيمأدؾقبمتلقرلمغوجح.محقٌمؼلخذمحصيماألددمبـلؾيم
 % 58.76معـمآراء ماٌلؿفقبني.موؼؿضؿـماالػؿؿوممبفذا ماىوغىميفمرأيم
اٌلؿفقبنيماظؿقػقزمبـقسقفماٌوديمواٌعـقي،مواظؾفقءمإظبمأدوظقىمأطـرمعروغيم
وظققغيميفماظؿعوعؾمععماإلرورات.مإضوصيمإظبمتقصرلمربقطمسؿؾمعالئؿموجذابم
بوظـلؾي مظإلرورات مذوي ماظؽػوءات ماظعوظقي .موؼذطر ماٌلؿفقبقن مبفذا ماظصددم
أػؿقيماالسذلافمواظؿؼدؼرممبومؼؾذظقغفمعـمجفقدمطؿطوظىمأدودقيمؼـؾغلمسؾكم
اٌمدلوتمهؼقؼفو.مؼؾقفمبعدمذظؽمسوعؾماالغضؾوطم(،)% 27.28مثؿماظؾفقءم
إظبمررقموأدوظقىمأطـرمصعوظقيميفماظؿلقرلمممومػقمعقجقدمحوظقوم(.)%28.76م
عع مأن مػذه ماإلجوبوت متؾؼك مشرل مربددة موعؾفؿي مبلؾى مأن مأصقوبفو مملم
ضبددوامبوظضؾطمعومؼعـقغفمبوظطرقماظػعوظي .م
وعفؿومؼؽـمعـمأعرمصننماظذلطقزميفمععظؿمايوالتمسؾكماىوغىماإلغلوغل،م
بصقغموتعوبرلمعؿـقسيمعـؾماظؿقػقز،ماظؿؼدؼر،ماالحذلام،ماالػؿؿوممواظؿشفقعم
تؾدوماٌالحظيماألطـرمتردداميفمإجوبوتماإلروراتمممومؼمطدمأػؿقيمػذاماظعوعؾم
عـمجفي،موعدىماإلػؿولمواظؿفوػؾماظذيمسرصفماىوغىماإلغلوغلميدماآلن.م
حبقٌمتطغكماالسؿؾوراتماظشؽالغقيمواظؿطؾقؼماٌؿصؾىمألدؾقبمتـظقؿموتلقرلم
متقزه ماٌرطزؼي ماٌػرري ،مواحؿؽور ماٌؾودرة معـ مضؾؾ مأسؾك معلؿقؼوت ماشلرمم
اظؿـظقؿلميفماٌمدلي.م م
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.7ذمتثالتذعنذاجملتمع ذ
تدلز ماظؿؿـالت ماظيت مسدل مسـفو ماٌلؿفقبقن مخبصقص مبـقي ماجملؿؿعم
وعقضعفؿمضؿـفومتـقسومطؾرلاميفماآلراءمؼعؽسمإظبمدرجيمطؾرلةمسدمماظؿفوغسم
اظػعؾل ميف موضعقي ماجملؿقسوت ماٌكؿؾػي ماٌؽقغي مظػؽي ماإلرورات م ،مدقاء معـم
حقٌماظقضعماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمأومعلؿقىماظؿقصقؾماظـؼويف،مإضوصيمإظبم
تؾوؼـمعقاضعفؿميفمبـوءماٌمدليموعومؼـفرمسـمذظؽمعـماخؿالصوتميفماٌقودؼـم
األخرى.م م
وبفذا ماظصددمصننماظغوظؾقيمعـماٌلؿفقبنيمؼؿصقرونمأغػلفؿمطفزءمعـم
اظشرائحماظقدطكميفماجملؿؿعم( 76محوظي)،مبقـؿومترىمأضؾقيم( 27محوظي)م
غػلفومتشؽؾمشبؾيميفماجملؿؿع،مويفماٌؼوبؾمػـوكمأضؾقيمأخرىمتعؿدلمغػلفوم
عـمبنيماظشرائحماظدغقومظؾؿفؿؿعم( 27محوظي).موؼؾدومأنمػذهماظؿصـقػوتمالم
تـدرجمضؿـمعـظقرمواحدموالمدبضعمظـػسماٌعوؼرل.مصوظذؼـمؼصـػقنمأغػلفؿم
طـكؾيمؼشرلونمإظبمسقاعؾمتؿصؾمبؿؿقزػؿمعـمغوحقيماعؿالكمععورفمسؾؿقيم
وصـقيمععؿدلةمالمشـكمسـفو،مإضوصيمإظبمعؽوغؿفؿماٌؿؿقزةمدقاءميفماٌمدليمأوم
اجملؿؿع مبوسؿؾورػؿ مغبؾي متؾؽ ماٌعورف ماظضرورؼي مظؿطقؼر ماجملؿؿع .مػذام
االسؿؼودمبلػؿقؿفؿمورؼودةمدورػؿمؼشؽؾمععطكمرادكومظدىمذبؿقسيمععؿدلةمعـم
اإلروراتمطؿومرأؼـومدوبؼوم(75محوظيمميـؾقنم)%59.22م .م
أعو مبوظـلؾي مألوظؽؽ ماظذؼـ مؼعؿدلون مأغػلفؿ مجزء معـ ماظشرائح ماٌؿقدطيم
ظؾؿفؿؿعمصنغفؿمؼلؿـدونميفمذظؽمإظبمأوضوسفؿماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظيتم
سرصًمتدػقرامطؾرلاميفماظلـقاتماألخرلةمأثرمبشؽؾمواضحمسؾكمعؽوغؿفؿمدقاءم
داخؾماٌمدليمأومضؿـماجملؿؿع.متؾؽماظؿققالتماظعؿقؼيماظيتمجعؾًمبعضوم
عـفؿم(م 2/7متؼرؼؾو)مؼذػؾقنمإظبمأبعدمعـمذظؽمععؿدلؼـمأغػلفؿمجزءمعـم
اظشرائحماظدغقومظؾؿفؿؿع.مػذهماظؿصقراتمغوويمدونمذؽمسـماظؿغرلاتماظيتم
ررأتمسؾكموضعقيماإلروراتماظذؼـمتعرضقامألولمعرةمعـؾمشرلػؿمعـماظعؿولم
ظؾؿلرؼح موصؼدان معـوصى مسؿؾفؿ موبوظؿوظل معصدر مرزضفؿ ماظقحقد ميف مشوظىم
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األحقون.موػلمزوػرةمطػقؾيمبلنموعؾمطـرلؼـمعـفؿمؼغرلونماظصقرةماظيتم
ضبؿؾقغفومسـمأغػلفؿموسـمعؽوغؿفؿميفماٌمدليمويفماجملؿؿعمسؾكمحدمدقاء .م
ػذاماظؿصقرمؼدلزمبؼقةميفماٌؼوبالتماظيتمأجرؼًمععمذبؿقسيمعـماإلروراتم
(25محوظي)ماظذؼـمؼصـػقنمأغػلفؿمدونمترددمضؿـمعومؼلؿقغفماظطؾؼيماظػؼرلةم
عـماجملؿؿع.موضدمسدلماإلروراتمسـماسؿؼودػؿمبوغؼلومماجملؿؿعمإظبمذبؿقسوتم
اجؿؿوسقي مطدلى مسؾك مأدس ماظـروة :ماألشـقوء مواظػؼراء م( 59محوظي) ،مأدسم
جفقؼيموسرضقيم(07محوالت)،موأدسمدقودقيم(05محوالت)،مصقؿوماعؿـعم
اظؾعضمسـمهدؼدمرؾقعيماالغؼلوعوتماٌؿقزةمظؾؿفؿؿعم(05محوالت).م م
وتمطدمػذهماظؿصقراتمعومذػؾًمإظقفماظدرادوتمحقلمعقضقعماٌؽوغيمحقٌم
بقـً موجقد مغقسني معـ ماظعقاعؾ ماحملددة مظؾؿؽوغي ماالجؿؿوسقي18.معـفو معوم
ؼؿعؾؼ مبوىوغى ماظؿـظقؿل معـؾ ماظدرجي مأو ماٌقضع ميف ماظؾـوء ماظؿـظقؿل ،ممنطم
اظعؿؾموغقعماٌفوراتماظيتمؼؿطؾؾفو،مزروفماظعؿؾ،معلؿقىماألجر،ماألضدعقيم
يفماظقزقػيمأوماٌفـي.موعـفومعومسقاعؾمخورجقيمعـؾمعلؿقىماظؿعؾقؿموغقسقؿف،م
تؼققؿماظـوسمظؾؿفـي،معدىمتـؿنيماٌؿوردنيمظؾؿفـيموايرصمسؾكمغبوؼؿفوم
واظدصوعمسـفو.م م
وؼؾدمأنماظؿققالتماالجؿؿوسقيماظيتمسرصفوماجملؿؿعماىزائريميفماظعؼدؼـم
األخرلؼـ ميف مزبؿؾػ ماجملوالت ماالضؿصودؼي ،ماظلقودقي ،ماالجؿؿوسقي،م
واظـؼوصقي مضدمأدتمإظب متدػقر مواضحميفمأوضوعماجملؿؿع ،موبوظذاتماظشرائحم
اظقدطكماظيتمطوغًمسرضيمظعؿؾقيمتصػقيمحؼقؼقيمبوظـظرمإظبمدرجيماظؿدػقرم
اظيتمسرصؿفوميفمأوضوسفوماالضؿصودؼي،مصضالمسـمإضصوئفومعـمذبولماٌشورطيم
يفمايقوةماظعوعي،مبؾمأطـرمعـمذظؽمتعرضمذبؿقسوتموادعيمعـفومظؾؿضوؼؼيم
واٌؿوبعيميفمإرورمتصػقيمايلوبوتمبنيماظزعرماٌؿصورسيمداخؾماظـظوممحقلم
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اظـػقذمواظلؾطي.موضدمذؽؾماإلروراتمواحدةمعـماجملؿقسوتماظيتمادؿعؿؾًم
مبـوبيمطؾشماظػداءميفمسؿؾقوتماظصراعمبنيمزعرماظـظوم 19.م
بوظـلؾي مظعـوصر ماظـظوم ماالجؿؿوسل؛ ماجملول ماالضؿصودي ،ماظلقودلم
واالجؿؿوسل،مصننماظؿصقراتماظيتمسدلمسـفوماإلروراتمتدلزمسددامعـماظؼضوؼوم
اٌـرلةمظالػؿؿوم .م
 -1.7ذاجملالذاالقتصادي:مسدلتماظغوظؾقيمعـماٌلؿفقبنيمسـمغؼدػو،م
اظشدؼدميفمبعضماألحقون،مظـؿطماظؿـظقؿماالضؿصوديماظؼدؼؿماظذيممتقزمبلقودةم
اظـزسيماظؾرلوضرارقي،موخـؼماٌؾودرةمواإلبداعمظدىماٌلرلؼـمواإلروراتمسؿقعو.م
يف معؼوبؾمذظؽمرحؾًمبوظـؿطماىدؼدماظؼوئؿمسؾكمهرؼرماٌمدلوتموعلرلؼفوم
عـمضققدماألجفزةماظؾرلوضرارقي.موظؽـمذظؽماظذلحقىمملمؼؽـمدونماظؿعؾرلمسـم
بعضماظؿقػظوتمبشلنمررقمتطؾقؼماظـظومماىدؼد.مبقـؿومسدلتماألضؾقيمسـم
تػضقؾفومظؾـظومماظؼدؼؿمبلؾىمعومطونمؼقصرهمعـماعؿقوزاتمعـؾ،مغبوؼيمعـصىم
اظشغؾ،ماالعؿقوزاتماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظعدؼدة…اخل .م
طؿومطشػًمتصقراتماإلروراتمخبصقصماظؿققالتماالضؿصودؼيماظعوٌقيم
سـمحسمواضعلموغػعلميفمذاتماظقضًمألنماظغوظؾقيماسؿدلتمأنماظؿغرلاتم
ايودثيميفماظعوملماظققممالمتذلكمأعومماىزائرمخقوراتمأومبدائؾمطـرلةمدقىم
اظعؿؾمسؾكماالغدعوجميفمعـظقعيماظعالضوتماظعوٌقيم(معومؼلؿكماظققممزوػرةم
اظعقٌي)ماظيتمػلمبطقرماظؿشؽؾ.مظؽـمػذاماالغدعوجمؼـؾغلماإلسدادمظفمواظؿػووضم
بشلغفمسـمررؼؼمادذلاتقفقيممتـؿـمزبؿؾػماٌقاردماٌودؼيمواظػؽرؼي،موطذظؽم
اٌقضع ماالدذلاتقفل مظؾؾالد مطـؼطي متؼورع مذات مأػؿقي مخوصي ميف ماٌـطؼيم
اٌؿقدطقي.م م
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 -2.7ذاجملالذالدوادي:مسدلتماظغوظؾقيمعـماٌلؿفقبنيمسـمادؿقوئفوم
ووهماظـظومماظلقودلمدقاءميفمصقغؿفماظؼدمييماٌعؿؿدةمسؾكماألحودؼيمأمميفم
صقغؿفماىدؼدةماٌعؿؿدةمسؾكماظؿعددؼيماظلقودقيمبلؾىماالسؿؼودماظلوئدمظدىم
اإلروراتمبلنمطالػؿومطوغًمظفمغؿوئٍموخقؿيمسؾكماظؾالد.موؼـؾغلمأنمغشرلمػـوم
إظبماظرضوبيماظذاتقيماظيتمعوردفوماإلرورات،محقٌمأبدامبعضفؿمحذرامطؾرلاميفم
ايدؼٌمسـمػذاماٌقضقع.موضدمسدلتماظغوظؾقيمعـفؿمسـمعقضػمإصبوبلمووهم
اظؿققالتمايودثيميف ماجملولماظلقودل ،مخبوصيمطؾ معومؼؿعؾؼم"بوالغػؿوحم
اظدميؼرارل"مسؾكمحدمتعؾرلػؿ.مظؽـمذظؽمملمميـعمطـرلؼـمعـفؿمعـماظؿعؾرلمسـم
اسؿؼودػؿمبفشوذيموضعػماٌؿورديماظدميؼرارقي،مبؾمواسؿؾورػوميفمصقغؿفوم
ايوظقي مذؽؾقي ،معؼقدة ،موأطـر معـ مذظؽ مذبرد مأداة مؼلؿكدعفو ماظـظوم ميفم
صويف،موػقماظشلءماظذيمصبعؾفوممبـوبيمطورثيمسؾكماجملؿؿع .م
وضدمجرىماظؿعؾرلمسـمعـؾمػذاماٌقضػمخوصيمبشلنماظؿعددؼيماظلقودقيم
بوسؿؾورػومإحدىمأدواتماٌؿورديماظدميؼرارقي.مظؽـماظؿصقرماٌعدلمسـفمعـمضؾؾم
اٌلؿفقبنيمملمؼؽـمإرالضقوميفمأحؽوعف،مبؾمطشػًمآراءماٌلؿفقبنيممسـم
درجيمسوظقيمعـماظقاضعقيموعـماظؿػوؤلمايذر،محبقٌمأغفؿميفمذاتماظقضًم
اظذيمأبدوامصقفماغؿؼوداتمذدؼدةمووهماٌؿورديماظلقودقيمايوظقي،ماسؿدلوامعوم
صبريميفماىزائرممبـوبيموربيمواسدةمورائدةميفماظؾالدماظعربقي .م
 -3.7ذاجملالذاالجتماعي:مػـومطذظؽمطوغًمأحؽومماٌلؿفقبنيمذدؼدةم
وضورعي،محقٌماسؿدلتماظغوظؾقيمم(69محوظي)مأنموضعقيماجملؿؿعمضدمبؾغًم
درجيمسوظقيمعـماظؿدػقرمبلؾىمحوظيماظعـػماظيتماجؿوحًماظؾالد،موترديم
اظقضعماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمظدرجيمملمؼلؾؼمشلومعـقالمعـذماالدؿؼالل،م
تزاؼدمععدالتماظؾطوظيمبشؽؾمدرؼع،ماتلوعمرضعيماظؿػووتماالجؿؿوسل،مشقوبم
اظعداظيموزؼودةمعظوػرماظظؾؿماالجؿؿوسلمواظؼفرمواظؿلؾط .م
وبوظرشؿمعـمذظؽمصننمعقاضػماٌلؿفقبنيموآرائفؿمبشلنمػذهماظؼضقيمملمتؽـم
ضطعقي مأو معطؾؼي ،مبؾ مسدلوا ميف مذات ماظقضً مسـ مرؤؼي معؿػوئؾي مبوظـلؾيم
ظؾؿلؿؼؾؾ،محقٌمطشػًماظغوظؾقيمعرةمأخرىم( 70محوظي)مسـموجقدمصرصم
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ظؿغقرلماألوضوعمسبقماألصضؾ.مػذهماظػرصمعرتؾطيميفمغظرماإلروراتمبؿقصرمسدةم
ذروط معـفو؛ مإردوء موتردقخ مضقاسد ماٌؿوردي ماظدميؼرارقي مايؼقؼقي ،مصؿحم
اجملولمأعومماظؽػوءاتماٌؾدسيميفمعبقعماٌقودؼـ،موبوظذاتميفماٌمدلوتمحقٌم
متؿؾؽمػذهماألخرلةمضدراتمػوئؾيمظؽـفومععطؾيمبلؾىمأدؾقبماظؿلقرل،ماظذيم
المؼزالمرشؿمعومؼـشرهماًطوبماظلوئدمعـمأوػوم،مضوئؿومسؾكمإضصوءموتفؿقشم
اظؽػوءات مبوسؿؿوده مسؾك مسالضوت ماحمللقبقي ،ماىفقؼي مواٌصوحل ماظضقؼيم
جملؿقسيماظضغطماٌلقطرةمسؾكمأجفزةماظدوظيموعمدلوتفو.م

خالصـة ذ
طشػماظؿقؼقؼماألوظلماظذيمسرضـومبعضمغؿوئففمسددامعـماظؼضوؼوماٌفؿيم
ظعؾمأػؿفو :م
 اظغؿقضماحملقطمبؿعؾرلم"اإلرور"محقٌمأغفوممتـؾمطؾؿيمسؾكمدرجيمعـم
اٌروغيمحبقٌمتصؾحميفمبعضماألحقونمظػظيمعوئعيمؼصعىمتعقنيمحدودػو.م
ضبدث مذظؽ مبلؾى مشقوب مععوؼرل مربددة مودضقؼي متعني مبقضقح مغليبم
اجملؿقسيمأوماجملؿقسوتماالجؿؿوسقيماظيتمتشرلمإظقفوماظؾػظي.مثؿمأغفومظقلًم
عصطؾقومأومعؼقظيمأومعػفقعومسؾؿقومؼشرلمإظبمخصوئصمثوبؿيمغلؾقو،مبؾمأغفوم
ظػظيم"تؼـقي"متلؿعؿؾمعـمضؾؾمعصوحلمرزلقيمطؿؼقظيمإحصوئقيميفمإرورمسؿؾقيم
تصـقػماظؼقىماظعوعؾيمبوظـظرمإظبمتلػقؾفوموعقضعفوميفماشلقؽؾماظؿـظقؿلماظعومم
ظلققماظعؿؾ،مطؿومأغفومتشرلمإظبمعلؿقىمععنيمسؾكمدؾؿماألجقرماظذيمأسدتفم
أجفزةمرزلقيمظؾدوظيميفموضًمععنيمظؿـظقؿمتقزؼعماظدخؾمسؾكماظؼقىماظعوعؾيم
يفمضقءمعـظقعيماضؿصودؼيمربددة.م م
 ظذظؽمندمظػظيم"اإلرورات"متشرلمإظبمذبؿقسيموادعيموشرلمعؿفوغليم
متوعوميفمطـرلمعـمزلوتفوموخصوئصفو.مصفلمتطؾؼميفمذاتماظقضًمسؾكمصؽيم
اٌلرلؼـميفمأسؾكمعلؿقؼوتماشلرمماظؿـظقؿلمطؿومتعدلمسـمذبؿقسيمطؾرلةمعـم
األصرادماظذؼـمالمميؿؾؽقنمأؼيمدؾطيمأومغػقذ،موالمطبؿؾػقنميفمشوظىماألحقونم
سـمشرلػؿمعـماظعوعؾنيمإالمعـمحقٌمضقوعفؿمبقزوئػمتؼـقيمأومإدارؼيمأضؾم
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إرػوضوموخطقرةمأومرتوبيمعـمتؾؽماظيتمؼؼقممبفوماظعؿولماٌـػذون،مويفمزروفم
وربقطماصضؾمغلؾقومعـمذظؽماظذيمؼعؿؾمصقفماٌـػذون.مطؿومتطؾؼماظؾػظيمسؾكم
ذبؿقسوت معؿـقسي معـ ماظعوعؾني مبوظـظر مإظب مدبصصفؿ ماظقزقػل؛ معـفؿم
اظؿؼـققن،موعـفؿماإلدارؼقن.ممم م
 تؿغذىمصؽيماإلروراتمعـمحقٌماألصقلماالجؿؿوسقيمعـمسدةمذرائحم
اجؿؿوسقيمشرلمأنماظغوظؾقيمتـقدرمعـمسوئالتمذاتمعلؿقىماجؿؿوسلمعؿقاضعم
وخبوصيمعـماظطؾؼيماظعوعؾي.مطؿومأغفومذاتمأصقلمحضرؼيمبػعؾممترطزمػذهم
اظطؾؼيميفمعقارـماظعؿؾماٌلجقرم(اظصـوسي،ماًدعوتمعـمغؼؾمووورةموصقوغيم
…اخل) .موضد مارتؾط مذظؽ مبظوػرة مايراك ماالجؿؿوسل ماظقادع ماظذي مسرصفم
اجملؿؿعماىزائريمدقاءمهًماشلقؿـيماالدؿعؿورؼيم،مأوميفمزؾماالدؿؼاللم
بلؾىمدقوديماظؿـؿقيماظقرـقيماٌعؿؿدةمسؾكماظؿصـقع .م
 ؼؾدومأنمػـوكمذقؽومعـمسدمماظؿفوغسمداخؾمصؽيماإلروراتمبوظـظرمإظبم
علؿقؼوتماظؿعؾقؿمواظؿلػقؾ،موطذظؽمعؽونماظؿؽقؼـموظغيماظؿقصقؾ.مشرلمأنم
درجي ماظؿؿوثؾ ميف مػذه ماظعـوصر متطغك معرة مأخرى مسؾك مخوصقي ماظؿؿوؼزم
واالخؿالف.محقٌمأنمشوظؾقيماإلروراتميفمػذهمايوظيمتؽقغقامداخؾماظقرـ،م
ويفمشوظىماألحقونمطوغًماظػرغلقيمػلمظغيماظؿؽقؼـ.موغعؿؼدمأنمذظؽمعصرام
أدودقومعـمعصودرماظؿفوغسماظػؽريمواظـؼويفماظذيمطشػًمسـفمغؿوئٍماظؿقؼقؼ .م
 بقـً مغؿوئٍ ماظؿقؼقؼ مأن ماظؿؿوثؾ مواظؿفوغس مداخؾ مصؽي ماإلروراتم
ؼشؿؾمطذظؽمزروفمومنطمايقوة،محقٌمتعقشماظغوظؾقيمسؾكمأجقرمعؿقدطيم
إنمملمغؼؾمزػقدةمعؼورغيممبومسرصفمعلؿقىماٌعقشيمعـمتغرلاتمربلقديميفم
اظعؼدماألخرل.موتعوغلمصؽيماإلروراتمطقغفومواحدةمعـماظشرائحماظقدطكميفم
اجملؿؿعمسؿؾقيمتؽدؼحموإصؼورمرػقؾيمظقسمسؾكماٌلؿقىماالضؿصوديمصقلى،م
بؾممي ؿدمذظؽمإظبماىقاغىماظـؼوصقيمبوظـظرمإظبمشؾؾيماظروتنيمواظرتوبيمسؾكم
غشورفو ماٌفين مواغعدام مصرص ماظؿؽقؼـ مواظـشوط ماإلبداسل موودؼد ماٌعورفم
واًدلاتمدقاءميفماجملولماٌفينمأوميفمايقوةماالجؿؿوسقيمخورجماٌمدلي .م
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 ػـوكمعقؾمضقيمظدىماإلروراتمظؿؾينممنطمحقوةماغعزاظلمعغؾؼمسؾكم
اظـػسمحقٌمهؿؾماألدرةماظـقوؼيمأحقوغومواظعوئؾيماٌؿؿدةمأحقوغومأخرىمعرطزم
اظصدارةمواالػؿؿوم.موتضعػمبشؽؾمواضحمحظقزماالغؿؿوءمإظبمذبؿقسوتمذاتم
روبعمعفين،مثؼويفمأوماجؿؿوسلمودقودلمتؼقممسؾكمسقاعؾماٌؽوغيماالجؿؿوسقيم
ومتوثؾماالغشغوالتمواالػؿؿوعوتماظػؽرؼي،ماظلقودقيمأوماالجؿؿوسقي.موععمذظؽم
ػـوظؽمرشؾيمضقؼيمظدىماإلروراتمظؿشؽقؾمعبعقوتمعـمػذاماظـقعمإالمأنمغؼصم
اًدلةمواغشغوالتمايقوةماظققعقي،موطـرلامعـماظؿكوذلموضعػماٌؾودرةمحوظًم
دونمهؼقؼمتؾؽماظرشؾيمحؿكماآلن .م
 ؼؾدو معقضع ماإلرورات مطػؽي ماجؿؿوسقي معفـقي ميف مبـوء ماٌمدلي مشرلم
عؿؽوصهمبنيماجملؿقسوتماٌؿـقسيماٌشؽؾيمشلذهماظػؽيماظيتموؿع،مطؿومدؾؼًم
اإلذورة ،مداخؾفو مبني مسـوصر مسدؼدة مذات معقارد معؿؾوؼـي ،موعقاضع مزبؿؾػيم
وحظقزمعؿـقسيمخبصقصمممورديماظلؾطيمواٌشورطيميفمادبوذماظؼرار.مظؽـم
اظغوظؾقيمتعؿدلمغػلفومعؾعدةموعؼصوةممتوعومعـماظدؼـوعقؽقيماالجؿؿوسقيماظيتم
هؽؿ موتضؾط مدرل ماٌمدلي موػل موضعقي متؿؿقز مبلقطرة مأضؾقي مغوصذة .مأعوم
بوظـلؾيمٌقضعفوميفمبـقيماجملؿؿعمصدلشؿماالخؿالفماظقاردميفماظؿصقراتماٌعدلم
سـفو ،مػـوظؽ مغزسي مضقؼي مظدى ماإلرورات مالسؿؾور مغػلفو معـ مضؿـ ماظشرائحم
االجؿؿوسقي ماظقدطك ،مبؾ مواظػؼرلة ماظيت مهؿؾ مأدغك ماٌراتى ميف ماظؾـوءم
االجؿؿوسلمبوظـظرمإظبمتدػقر مأوضوسفوماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبشؽؾمشرلم
علؾقق .م
 سـدعومؼؿعؾؼماألعرمبوظـظومماالجؿؿوسلمصننماإلروراتمؼؿػؼقنمسؿقعومسؾم
ردؿمصقرةمدقداءمضومتيمظؾؿفؿؿع،موػلمظقلًمبعقدةممتوعومسـماظقاضعماظذيم
ؼعقشقغفمدقاءميفماٌمدلوتمأومخورجفوميفماجملؿؿع.مظؽـمذظؽمالمميـعفؿمعـم
اظؿعؾرلمسـمحوظيمعـماظؿػوؤلمبوٌلؿؼؾؾمبوظـظرمإظبمعو مميؿؾؽفماجملؿؿعمعـم
إعؽوغوتموعقاردموطػوءات.موؼؾؼكماظشرطماألدودلمبـظرػؿمظؿقؼقؼماظؿغرلاتم
اٌـشقدةمػقمتغقرلماظذػـقوتمواظعالضوتموأدوظقىماظعؿؾميفماالووهماظذيمؼدسؿم
اٌؿورديماظدميؼرارقي،موؼػؿحمآصوقماٌلوػؿيماٌؾدسيمأعوممزبؿؾػماجملؿقسوتم
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اٌؾعدةماظققم،مويفمعؼدعؿفوماإلروراتماظذؼـمؼشؽؾقنمجزءمعـماظـكؾيماٌـؼػيم
اظيت مؼؿقضػ مإضالع ماجملؿؿع مسؾك معدى ماالػؿؿوم ماظذي مهظك مبف معـ مضؾؾم
اجملؿؿعمواظدوظي.مم
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