
 5ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم22-5،مص.ص.52002دصاترماٌرطز،مرضم

 مــقـــدمة 

 دراس عمر
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معـلق م مماٌؾؿؼىممممم مممممم

ؼعؿربمتارؼخمايرطةماىؿعوؼةميفمبؾدانماٌغربماظعربيمحدؼثماظعفدمغلؾقام

)عؼارغةمباظؾؾدانماٌؿطورة(مومملمؼدرسمبوصرة.مومميؽنمعالحظةماظؽـريمعنمأوجهم

اظؿشابهمصقؿامبقـفام)اٌغربم/ماىزائرمومتوغس(.مخاصةميفمجمالمتطورمأذؽالم

ماالجؿؿاسقةمماىؿعقات ماٌطاظؾة مو ماظؿفـقد مأمناط مرؾقعؿفا، مععرصة مخالل عن

واالدرتاتقفقاتماٌؿؾعةمعنمررفمعـشطقفامدواءمتعؾقماألعرممبوضفماٌعارضم

مأوماحملاؼدمظؾدوظةمأوماظودقطمأوماظعؿقلموماٌلرتد.

ومميؽنمإبرازمثالثةمعراحلمرئقلقةمعقزتمتطورمايرطةماىؿعوؼةمباٌغربم

مسؾىماظـقوماظؿاظيم:مماظعربيمغوجزػا

مغوعم2 معن متؼؾقدؼة مصمعقات مسدة مبرزت م: ماظؽؾوغقاظقة ماٌرحؾة مإبان .

مسؿوعا،ميفماٌقدانم ماضؿصرمجمالمتدخؾفا مضد مو طؿوغي،مإثينمسرضيمومدؼين.

م ماًريي، مو ماالجؿؿاسي مو ماالخالضي موضد ماظؽؾوغقاظقة سؾىمسؿدتماظرأمساظقة

مكدممٌصايفا.ظؿتفؿقشفامأومتػؽقؽفامأومتلكريػاموادؿعؿاهلام

تؾؿفامبعدمذظكميفمبداؼةماظؼرنماظعشرؼنمأذؽاالمعنماىؿعقاتماىدؼدةم:م

خمؿؾطةمومذمؾوؼةميفماظؾداؼةمثممجزائرؼةمعلؾؿةمذؾهمعلؿؼؾةمعضادةمظؾؿواجدم

ماالدؿعؿاريم مإشم ماظعلؽريميرطةمظؿؿقول مو ماإلؼدؼوظوجي مو ماظلقادي اظلـد

ماظؿقررماظورـقة.

                                                                                                        
 CRASCباحثمعشاركميفمم–يفمسؾمماالجؿؿاع،مجاععةموػرانمخمؿصمم *



6 

ماالدؿؼال2 مبعد معا معرحؾة ماظـؿاغقـاتم:ميمقزتم. مإشممغفاؼة ماظػرتةمل ػذه

ماظؿـشؽةم مصضاءات مىؿقع مضرب مسن معراضؾة مو موتأرري ماظدوظة، بلقطرة

م) مدوظـة مو ماىؿاسوؼة مو مEtatisationاالجؿؿاسقة ماجملؿؿع م( متأعقؿه بشؽلمو

مسام.

ماٌرحؾةم3 مػذه ماغػردت مصؼد مػذا، مؼوعـا مإشم ماظؿلعقـات مبداؼة معـذ مأعا .

ؾؿفؿوساتماٌكؿؾػةمعنمػقؿـةماظدوظةمعنمخاللمزفورمسددممبقاوالتماظؿقررمظ

مواػؿؿاعاتفام ماظيتمتوجفتمجماالتمتدخؾفا، ماظعصرؼة ماىؿعقات معن ػائل

م معـلمحؼوقماإلغلان،محؼوقماٌرأة،ماظدصاعمسنماحملقطمدمو ضطاساتمجدؼدة

واظؾقؽة،ماظؾغةماالعازؼغقة،مصمعقاتمعفـقةماخل.مومميؽنمتػلريمػذاماالغػفارم

مميمحلبمرأؼـامبلؾؾنيمرئلقلنيممػؿام:اىؿعو
م ماظلكقة ماظدوظة مأزعة معع متزاعن ماظذي م: ماضؿصادي مدؾب  Etatأ.

providenceمبعضماظؼطاساتمم م مسن مختؾيماظدوظة واظيتمترصمتمبرتاجعمو

ماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة.

م ماهلائل ماظطؾب مسن مؼعرب ماظذي م: مدقادي مدؾب مب. مظؾؿقررمو اظؼوى

ماظذيمأجفضمعنمرراالجؿؿاسيم ماظدوظة مأممفمأجفزة مأغؿجمردود ماصعا عنمل

اجملؿوساتماالجؿؿاسقةمخاصةماظػؽاتماظودطىماظيتمساغتمعنماألزعةمررفم

م مو ماالضؿصادؼة معن مظؾػضاءاتماظدميوضرارقطذا ماظؽؾري مجفة،ممةاظعفز معن ػذا

ماٌعلؽرم م)اغفقار ماظعاٌي ماٌلؿوى مسؾى مررأت ماظيت ماهلاعة واظؿغريات

اظدولماٌؿكؾػةمطيمتعقدماظـظرمميفممنطمماواهدوظقةماالذرتاطي(موماظضغوراتماظ

م.عنمجفةمثاغقةمتلقريماجملؿؿعموماظؿكػقفمعنمحدةمػقؿـؿفا

ماػؿؿاعاتمطؾؿام ماظؾاحـونمو ماظيتمتوصلمإظقفا مسؾىماظـؿائجماٌؤضؿة مبـاءا و

مدرجةمتؼدعفمممومCRASCاظػرضؿنيم)صرضةم صرضةمععفدمعغربم/مأوربا(مومطذا

انمأردغامعنمخاللمػذاماٌؾؿؼىمأنمغودعمجمالمتػؽريغامإشمماٌعريفميفمػذاماٌقد

ماظؾؾدانماجملاورةم)اٌغربمومتوغس(.
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ماظيتمتطؾعم مبعضماًصائصماٌشرتطة مغدرج مأن مميؽن ماظلقاق مػذا ميف و

ماظػضاءماىؿعويمظؾؾؾدانماٌغاربقة.

تعؿربمأشؾبماىؿعقاتماظعصرؼةمحدؼـةماظعفد،مضعقػةماظؿفذرماالجؿؿاسيم

،مضؾقؾةماظودائلماٌاظقةموماظؾشرؼةمممامرمعؾفامإعامػشةماجؿؿاسقةمةضاسدومذاتم

إعامظؾؿوتماظؾطئمعامسدامبعضمومسرضةمظؾؿؾعقةمايزبقةمأوماظلؾطاتماظعؿوعقةم

مأوم ماظغربقة ماٌـظؿاتماظغريمايؽوعقة مأو معنمررفماظدوظة اىؿعقاتماٌدسؿة

ماهلقؽاتماظدوظقةم)خاصةميفمتوغسموماٌغرب(.

ماىؿعقات ماظلرؼعممتؤرر ماظؿطور معن مغابعة معؿعؾؿة محضرؼة مذمؾة سؿوعا

مإصؼارم مسؿؾقة معن مساغت ماظيت ماظودطى ماالجؿؿاسقة مظؾػؽات ماظعفد وايدؼث

ىمعؤخراموماظيتمتؾقثمحاظقامعنمخاللماٌشارطةماىؿعوؼةمأنمتؿؿوضعمومترتض

ماجؿؿاسقامعنمجدؼدمظؿلؿعقدمعؽاغؿفاميفماجملؿؿع.

ماٌغر ميف ماٌدغي" م"اجملؿؿع مايدؼـةمؼعؿؿد معرحؾؿه ميف ماظعربي ب

مطلم مضوى معقزان مظوضعقة موصؼا ماظدوظة، معع متعاعؾه ميف معؿعددة ادرتاتقفقات

مسالضةم مأو معؾاؼعة مو مخضوع مسالضة ماظعالضة متؾك متأخذ مأن مميؽن مظذا ررف،

معشارؼعم محول مارمابقة مذراطة مسالضة مأو ماحؿفاجقة مو معطؾؾقة مو تـاحرؼة

م.)ػذاماظشؽلماألخريمغادرامجدا(متعـقفؿا

موصقمإ ماٌؾؿؼىمػومادؿعراضمغؿائجمخمؿؾفمأسؿاظـا ذنمإنماهلدفمعنمػذا

مدرجةماظؿؼدمموماظرتاطمماٌعريفمظؽؾؿاماظػرضؿني.

ماظصدد،مظؼدم ميفمػذا مأوماغصؾتمو ماظرئقلقة ماحملاور عواضقعماٌؾؿؼىمدمو

ماظؿلاؤالتماظؿاظقةم:م

ةم*ماظؿلاؤلماألولمؼؿعؾقممبلأظةمأدادقةمومجوػرؼةمسـدماظؿطرقمومععاى

ماظلقادقةم ماألحزاب مو ماظدوظة مسالضة مػي مو مأال ماىؿعوؼة مايرطة عوضوع

مادؿؼالظقةم مأم متؾعقة مو مػقؿـة مسالضة مأػي ماٌدغي". م"اجملؿؿع مأو باجملؿؿع

مسـهم مإنر مجدؼد مسفد مبداؼة مو مصعؾقة مضطقعة مػـاك مػل ماىؿعويم؟ ظؾػضاء
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ؿحماجملالمواوزمصعؾيمظؾؿصورماألحاديمواظشؿوظيمظؾدولماظؼوعقةمومعنمممثةمص

م Espaces sociabilitésظدعؼررةماٌؤدلاتماظعؿوعقةمواظػضاءاتماالجؿؿاسوؼة

مأعامالم؟

عامزالمعطروحاماظقوممسـدعامععؼدمومػاممعنمجفةمأخرىمػـاكمغؼاشمغظريم

ماظدوظةمععماجملؿؿعم مبعالضة مؼؿعؾقماألعر مرؾقعؿفا مدابؼامو يفماظدولماٌلؿعؿرة

ؿوضمومتعؼقد.مػذهماظصعوبةمتؿؿـلمباألداسمغظرامٌامتؽؿـػهمػذهماظعالضةمعنمش

متارسميمعػفوعاتيمخاصم موزػتميفمإرار مغشأتمو ماٌؿداوظة طونمأنماٌػاػقم

ومالمميؽنمإظصاضهمأتوعاتقؽقاميفمعصدرمإغؿاجفامرمدمإجرائقؿهميفماظدولماظغربقةم

مسؼالغقةم مذات موعؤدلات موػقاطل متشرؼعات مورثـا مأغـا مدام معا جمؿؿعاتـا

امعامتؿصادممععماهلقاطلماحملؾقةمممامؼؤديمإشمماًؾطمبنيمعـالمعغاؼرة،مومطـري

اجملالماظعامموماًاصماظؾذانمعازاالمعؾفؿانمومطذامبنيماظؾعدماظػرديموماظؾعدم

م م)عدار مجملؿؿعاتـا ماظذػـقة ماظؾـقة ميف مػذام2996اىؿاسي ميف مؼؼول مظربارون )

معـالمعشقو ماظدوظةمباجملؿؿعميفمإصرؼؼقا مباظغؿوضموماجملالم:م"إنمسالضة غة

مصرتاتم موطذظك مظؾدوظة ماظؽراػقة مو مايب مسالضة مصقفا متؿشابك مإذ اظؿـاضض

اىذبمواالشراءمتارةموماظـػورموماالبؿعادمتارةمأخرىمعنمطالماظطرصنيم)اظدوظةم

مواجملؿؿع(.

احملورماظـاغيمؼفؿمممبوضوعمالمؼؼلمأػؿقةمسنماظلابقمأالمومػومعوضوعمم-2

ماظعؿؾقاتقةممترتقبمأمناطماىؿعقاتمومعاػيم ماٌـاػجماٌوضوسقةمو اٌؼاؼقسمو

ماظضروريم معن مإغه مظؾفؿعقات. متؾؾوجقا مإبراز مضصد ماظؾاحـون اظيتمؼلؿعؿؾفا

موماظؼقمم ماٌلاراتماظيتمتأخذػا عؿابعةمتطورمأذؽالماىؿعقاتموماظؿغرياتمو

ماظيتمترتؽزمسؾقفامظػفمماواػاتمومأذؽالمتفقؽلماظػضاءماىؿعوي.

تارسمقةمأميؽنماالسؿؼادمبأنمايرطةماىؿعوؼةميفم-عنموجفةمغظرمدقوم-3

ماظؾعدم معاػو م؟ ماالجؿؿاسقة مايرطة مألزعة مادؿفابة مإال معاػي ماظعربي اٌغرب

ايرطيمأوماحملاوالتماٌؿعددةمظؿؾؾورمايرطةمسؾىمعلؿوىمبروزػاموماغؼلاعفام
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مومتدػورػامومطقػقةمععاىةمعواضقعفامومأػداصفاماٌػضؾةمعنماظػعلماالجؿؿاسي

ماظيتم ماظدوظة معنمررفماىؿاساتمإزاء مايؼوق مو معطؾبماٌوارـة ماظـؼايفمو /

مؼعربمسـفامداخلمبعضماىؿعقاتم؟م)ر.ضاظقلو(.

إنمهؾقلماظػعلماىؿعويمومأدلهماالجؿؿاسقةمومدرجةمتأثرياتهمومعؤررؼهم

ماظدواصعماٌؿعددةماظرعزؼة،موماظلقؽوظوجقةموماألؼدظوجقةمتؾكم وعـاضؾقهمومطذا

ماظؿلاؤالتماظيتمطاغتمحمطماػؿؿاممعـظؿومػذاماٌؾؿؼى.ػيماػمم

ؼرادمعنمػذاماٌؾؿؼىمأنمؼؽونمحصقؾةمأربعةمدـواتمعنماظشراطةمبنيمصرضةم

م مجباععةممCRASCاظؾاحـني مأوربا م/ معغرب ممبعفد مزعالئفم مو بوػران

محولمعوضوعم"ايرطةماىؿعوؼةميفماىزائرموماٌففر".VIIIIبارؼس

م6،م5التماظعؾؿقةموماظـؼاذاتمخاللماظقوعنيمومضدميمقورتمخمؿؾفماظؿدخ

مومتفقؽؾتمحولمأربعةمجماالتمأدادقة:م2000صرباؼرم

.مايرطةماىؿعوؼةموماظػضاءماظعؿوعيم:محماوظةممتـظريمر.مضاظقلو،مج.م2

مبرؼؼو،مب.مطؾاررػومومف.صدالضو.

م.مايرطةماىؿعوؼةمإبانماٌرحؾةماظؽؾوغقاظقة:مح.مبؾعقدمومص.مبنمضادة2

محرط3 مروظـدمممممممممممم. مم. م: ماٌغرب محاظة م: محاالت مدرادة مو مايؼوق ات

مومم.مضدورمبنمسؾادمحولماظـلاءميفماىزائر

م.مصمقعاتماألحقاءموماظلؽانم:مأ.مجؾوريم4

م.ماٌشارطةماىؿعوؼةموماظشؾابم:مع.مدراس5

ماٌؾؿؼىممبداخؾ مضاظقلو مؼػؿؿحمر. ماىؿعوؼةممةو مايرطة معلأظة ؼطرحمصقفا

طةمايؼوقمسنمررؼقمهؾقلماظؿػاسلماظؼائمميفمإرارماظعالضةمبنيمسؾىمأغفامحر

ماظدوظةمواجملؿؿع.

تارسمقةمبؿؼدؼممبراػنيمحولمواربمسرصؿفام-ومؼعؿؿدميفمذظكممبؼاربةمدقو

بؾدانماٌغربماظعربيموماظيتمتػؿؼرمظؿقررمومادؿؼالظقةماجملؿوساتمسنموصقةم
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أنمايرطاتماىؿعوؼةممنمغؾؿسإرةممماردةمايؼوقمحؿىموداظدوظةمومتعقشمغ

مهاولمأنمتؾؿعدموتـػصلمسنماظـؿوذجماظلائدمظؾلؾطة.

عنمجفةمأخرىمزمذرغامعنمسدمماًؾطمبنيمايرطةماىؿعوؼةموماٌؿارداتم

معرطزؼام مسـصرا مؼعد مايرطة معصطؾح مألن ماٌؤدلاتماىؿعوؼة مو االجؿؿاسقة

موأدادقا.

ؾنيم:ماظدميؼرارقةمب.طؾاررػومؼطرحمإذؽاظقةماظدميوضرارقةمومؼؼدممظـامذؽ

اظؿؿـقؾقةم)اظـؿوذجماظربؼطاغي(موماظدميؼرارقةماالدفاعقةماظيتمؼعؿؼدمأغفامسؾارةم

سنمجمؿوساتمإنمسربتمسنمعواضػفامومحاجقاتفامصفيم"طـؾةمعنمايؼوق"مثمم

م"طفؿعقاتم ماىؿعقات متؤدؼفا ماظيت ماظوزائف مأذؽال مذظك مبعد ؼلؿعرض

مادرتجاسق م/ مإغدعاجقة ماظؿأرري، مأو ميفممةحففقة مخؾفمظؾدوظةمخموصصة أو

مؾؼة".غاألغظؿةماظدميؼرارقةماظوػؿقةم"اٌ

ظاعقةمـــاظج.مبرؼؼومؼػرقمبنيممنـطـنيمعـنماىـؿـعـقاتم:ماىـؿـعـقاتم

(Systémiqueم ماظدوظة(مقاٌواظ( مرؾؾات مو مظرشؾات متلؿفقب م)اظيت مظؾـظام ة

معمعغاؼر.واىؿعقاتماٌضادةمظؾـظاممواظيتمتـشطمعنمأجلمهؼققمعشروعماجؿؿا

مإذن،ماألذؽالماٌطروحةمتؿوضفمسؾىمرؾقعةماظعالضةماظلائدةمإزاءماظدوظة.

معصطؾقنيم محول مؼؿؿقور محاظقا ماظلائد ماظـؼاش مصإن مأخرى، مجفة عن

أدادقنيمػؿا:مادؿؼالظقةماىؿعقاتم/مأومادؿعؿاهلامومادرتجاسفامومتلكريػام

ظيتمتدصعماظـاسمًدعةماظدوظة.موأخريامؼعرضمصرضقةمعػادػامأنمطـهماإلرادةما

دماٌعؿوهماػرغظؾؿفؿعمميؽنمتشؾقففامباهلروب.ماهلروبمعنمغظاممضفريمعـلما

مأوماٌؽؿؽب.

مطلمػذامؼـقصرمسؾىمػذهماالزدواجقةمبنيماهلروبموماحملاصظة.

ماىؿعوؼةميفمصرغلام ميفمعداخؾؿهمهؾقلماظؿفربة مؼؼرتحمسؾقـا مصدالطو ف.

ؿعوؼةمومتؾوظوجقةماىؿعقاتمعنمخاللماسطاءمحملةمعوجزةمظؿطورمايرطةماى

.مومؼلرتدلميفمهؾقلمخمؿؾفماظعالضاتماظيتمهاكم2902خاصةمبعدمضاغونم
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مورضؿهم مظقكؿؿم ماظلقاديمومخمؿؾفمأذؽالمتطوراتفا ماظـظام بنيماىؿعقاتمو

بادؿعؿالمعصطؾحمجدؼدمؼطؾعماظعالضاتماىدؼدةمبنيماظعاملماىؿعويمواظـظامم

مومجمدي. طإرارمتعاعلمجدؼدايؽاعةماظلقاديمأالمومػومعصطؾحم

ماٌرحؾةم مإبان ماىؿعقات موضعقة محول معػصؾة مصورة مظـا مؼؼدم ج.بؾعقد

مطؿام مصماسقا مإمنا مو مصردؼا متصوره مالمميؽن ماظؿقرر مإن متوغس. ميف اظؽؾوغقاظقة

ؼؿصورهماظؼوعقونمباسؿؾارهمعلأظةمأدادقةمأالمومػيماهلوؼة.موميفمػذاماجملالم

بعدمذظكميمظألحزابماظورـقة.مثممزمددمودماىؿعقاتمغػلفامطاعؿدادمرؾقع

مرؼةموصقمثالثمعراحلمػاعة.عصتارؼخماىؿعقاتماظؿوغلقةماظ

حولمضضقةمايرؼاتماىزائرؼنيمص.مبنمضادةمؼطرحمادؿػاضةماظوسيمظدىم

مخؾقم محرؼة معـفا م)و ماظؽؾوغقاظقة ماٌرحؾة مإبان ماإلغلان محؼوق مو اظعؿوعقة

ماٌط مهلذا مغص مأول مذظك مبعد موزمدد م)ايرؼاتماىؿعقات( ماألدادي ؾب

مثممؼلرتدلمم2929اظعؿوعقة(ميفمدـةم اظؿطوراتمبعرضمبزساعةماألعريمخاظد.

مواألذؽالماظيتمسرصؿفامػذهماظؼضقةماىوػرؼةمخاللماظؿواجدماالدؿعؿاري.

م.مروالغدماػؿؿتمجبؿعقاتمحؼوقماإلغلانميفماٌغرب،معلؿعرضةماٌراحلم

ماىؿعقات مػذه مضطعؿفا ماظيت ماهلاعة مبداؼةمواألذواط ميف مأن مغالحظ مإذ .

اظلؾعقـاتمطانمتواجدمػذهماىؿعقاتمطردمصعلمظؾؿفاوزاتماظصارخةميؼوقم

مبعدماظـؿاغقـاتم مومأغشطؿفا اٌلاجنيماظلقادقنيمثممتودعمجماالتمغضاالتفا

مخاصةمبعدماالغػؿاحماظلقاديموطذاماظضغوراتماظدوظقةماظيتمسرصفاماٌغرب.

ماظـلو مظؾفؿعقات مضراءة متؼدم مضدور ماظيتمم. ماظؿوجفات مو ماىزائر ميف ؼة

م مصعؾة مزروف ميف معقزتفا مباظعـف(. مغضاالتم)عشقوغة ميمقورت مضد و

سالضةمععماظدؼنموماظـزسةم:موغشاراتمػذهماىؿعقاتمحولمعلأظؿنيمرئقلؿنيم

اظـلوؼةمومبعدمتشعبماٌواضفمواخؿالفمجماالتمتدخؾفامصإنمصمعقاتمحؼوقم

م ماالجؿؿاسي ماجملال مإشم مإعا متػرست ماٌرأة مأو ماٌرأة مهرر خبطورةممؿـدؼداظو

مظؿطرفماظدؼينمومعؼاوعؿه.ا
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أ.مجؾوريمؼؤطدمأنمدقادةماجملؿعاتماظعؿراغقةمايضرؼةمأصرزتمصضاءاتم

مصفوم مظذا معـلفؿةمععماهلقاطلماٌوروثة مو مباٌدنمشريمعالئؿة سؿراغقةمحمقطة

زمثمبإنازمإجراءاتمساجؾةمعنمبقـفامخؾقمػقاطلمظؿعوؼضماظعفزماظؾارزميفم

مبوزقػةم مظؾؼقام مشريػا مو ماألحقاء مطفؿعقات مظؾلؽان ماظقوعقة مايقاة جماالت

ماظودارةمبنيماظلؽانموماظلؾطاتماظعؿوعة.

ماىؿعوؼةم مػيماٌشارطة مو مأال مأدادقة مؼعاجلمعلأظة مأن مدراسمزماول ع.

ظدىماظشؾابمومسالضؿفممباجملالماظلقادي.مومؼؼرتحميفمػذاماظصددمعلؿوؼنيم

عؽاغةمومخصوصقةماٌشارطةماىؿعوؼةمومأذؽاهلامسـدم:مػذهماٌلاظةمظؿقؾقلم

مػوؼؿفمم متؽوؼن مسؾى متأثرياتفا مو ماىؿعقات مداخل ماٌؿواجدؼن اظشؾاب

مواظؿأثرياتماالجؿؿاسقةمسؾىمعلؿوىماظػضاءماظلقادي.

مسالضؿفمم مو ماظشؾاب مظدى ماظلقادي ماالظؿزام مصفم مزماول مآخر علؿوى

رازمخصوصقاتمثؼاصؿفمميفمػذاموعواضػفممعنماظعاملماظلقاديموماظلقادقنيمإلب

ماجملال.
م
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