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ؼعؿربمتارؼخمايرطةماىؿعوؼةميفمبؾدانماٌغربماظعربيمحدؼثماظعفدمغلؾقام
(عؼارغةمباظؾؾدانماٌؿطورة)مومملمؼدرسمبوصرة.مومميؽنمعالحظةماظؽـريمعنمأوجهم
اظؿشابهمصقؿامبقـفام(اٌغربم/ماىزائرمومتوغس).مخاصةميفمجمالمتطورمأذؽالم
اىؿعقات معن مخالل مععرصة مرؾقعؿفا ،مأمناط ماظؿفـقد مو ماٌطاظؾة ماالجؿؿاسقةم
واالدرتاتقفقاتماٌؿؾعةمعنمررفمعـشطقفامدواءمتعؾقماألعرممبوضفماٌعارضم
أوماحملاؼدمظؾدوظةمأوماظودقطمأوماظعؿقلموماٌلرتد .م
ومميؽنمإبرازمثالثةمعراحلمرئقلقةمعقزتمتطورمايرطةماىؿعوؼةمباٌغربم
اظعربيمغوجزػامسؾىماظـقوماظؿاظيم:م م
 . 2مإبان ماٌرحؾة ماظؽؾوغقاظقة م :مبرزت مسدة مصمعقات متؼؾقدؼة معن مغوعم
طؿوغي،مإثينمسرضيمومدؼين.مومضدماضؿصرمجمالمتدخؾفامسؿوعا،ميفماٌقدانم
االخالضي مو ماالجؿؿاسي مو ماًريي ،موضد مسؿدت ماظرأمساظقة ماظؽؾوغقاظقة مسؾىم
تفؿقشفامأومتػؽقؽفامأومتلكريػاموادؿعؿاهلامظؿكدممٌصايفا .م
تؾؿفامبعدمذظكميفمبداؼةماظؼرنماظعشرؼنمأذؽاالمعنماىؿعقاتماىدؼدةم:م
خمؿؾطةمومذمؾوؼةميفماظؾداؼةمثممجزائرؼةمعلؾؿةمذؾهمعلؿؼؾةمعضادةمظؾؿواجدم
االدؿعؿاري مظؿؿقول مإشم ماظلـد ماظلقادي مو ماإلؼدؼوظوجي مو ماظعلؽري ميرطةم
اظؿقررماظورـقة .م
*مخمؿصميفمسؾمماالجؿؿاع،مجاععةموػرانم–مباحثمعشاركميفمCRASC
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 .2معرحؾة معا مبعد ماالدؿؼالل مإشم مغفاؼة ماظـؿاغقـات م :ميمقزت مػذه ماظػرتةم
بلقطرة ماظدوظة ،موتأرري مو معراضؾة مسن مضرب مىؿقع مصضاءات ماظؿـشؽةم
االجؿؿاسقة مو ماىؿاسوؼة مو مدوظـة م( )Etatisationماجملؿؿع مو متأعقؿه مبشؽلم
سام .م
 .3مأعا معـذ مبداؼة ماظؿلعقـات مإشم مؼوعـا مػذا ،مصؼد ماغػردت مػذه ماٌرحؾةم
مبقاوالتماظؿقررمظؾؿفؿوساتماٌكؿؾػةمعنمػقؿـةماظدوظةمعنمخاللمزفورمسددم
ػائل معن ماىؿعقات ماظعصرؼة ماظيت متوجفت مجماالت متدخؾفا ،مواػؿؿاعاتفام
دمومضطاساتمجدؼدةمعـلمحؼوقماإلغلان،محؼوقماٌرأة،ماظدصاعمسنماحملقطم
واظؾقؽة،ماظؾغةماالعازؼغقة،مصمعقاتمعفـقةماخل.مومميؽنمتػلريمػذاماالغػفارم
اىؿعويمحلبمرأؼـامبلؾؾنيمرئلقلنيممػؿام:م م
أ .مدؾب ماضؿصادي م :ماظذي متزاعن معع مأزعة ماظدوظة ماظلكقة م Etat
 providenceمواظيت مترصمت مبرتاجع مو مختؾي ماظدوظة مسن م مبعض ماظؼطاساتم
االضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة .م
ب .مدؾب مدقادي م :ماظذي مؼعرب مسن ماظطؾب ماهلائل مو ماظؼوى مظؾؿقررم
االجؿؿاسيماظذيمأجفض معنمررفمأجفزة ماظدوظةمممامأغؿجمردودمأصعال معنم
ررفم اجملؿوساتماالجؿؿاسقةمخاصةماظػؽاتماظودطىماظيتمساغتمعنماألزعةم
االضؿصادؼة مو مطذا معن ماظعفز ماظؽؾري مظؾػضاءات ماظدميوضرارقة مػذا معن مجفة،م
واظؿغريات ماهلاعة ماظيت مررأت مسؾى ماٌلؿوى ماظعاٌي م(اغفقار ماٌعلؽرم
االذرتاطي)موماظضغوراتماظدوظقةماواهماظدولماٌؿكؾػةمطيمتعقدماظـظرمميفممنطم
تلقريماجملؿؿعموماظؿكػقفمعنمحدةمػقؿـؿفامعنمجفةمثاغقة .م
ومبـاءامسؾىماظـؿائجماٌؤضؿةماظيتمتوصلمإظقفاماظؾاحـونموماػؿؿاعاتمطؾؿام
اظػرضؿنيم(صرضةم CRASCمو مصرضةمععفدمعغربم/مأوربا)مومطذامدرجةمتؼدعفمم
اٌعريفميفمػذاماٌقدانمأردغامعنمخاللمػذاماٌؾؿؼىمأنمغودعمجمالمتػؽريغامإشمم
اظؾؾدانماجملاورةم(اٌغربمومتوغس) .م
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و ميف مػذا ماظلقاق مميؽن مأن مغدرج مبعض ماًصائص ماٌشرتطة ماظيت متطؾعم
اظػضاءماىؿعويمظؾؾؾدانماٌغاربقة .م
تعؿربمأشؾبماىؿعقاتماظعصرؼةمحدؼـةماظعفد،مضعقػةماظؿفذرماالجؿؿاسيم
ومذاتمضاسدةماجؿؿاسقةمػشة،مضؾقؾةماظودائلماٌاظقةموماظؾشرؼةمممامرمعؾفامإعام
سرضةمظؾؿؾعقةمايزبقةمأوماظلؾطاتماظعؿوعقةمومإعامظؾؿوتماظؾطئمعامسدامبعضم
اىؿعقات ماٌدسؿة معن مررف ماظدوظة مأو ماٌـظؿات ماظغري مايؽوعقة ماظغربقة مأوم
اهلقؽاتماظدوظقةم(خاصةميفمتوغسموماٌغرب) .م
تؤرر ماىؿعقات مسؿوعا مذمؾة محضرؼة معؿعؾؿة مغابعة معن ماظؿطور ماظلرؼعم
وايدؼث ماظعفد مظؾػؽات ماالجؿؿاسقة ماظودطى ماظيت مساغت معن مسؿؾقة مإصؼارم
عؤخراموماظيتمتؾقثمحاظقامعنمخاللماٌشارطةماىؿعوؼةمأنمتؿؿوضعمومترتضىم
اجؿؿاسقامعنمجدؼدمظؿلؿعقدمعؽاغؿفاميفماجملؿؿع .م
ؼعؿؿد م"اجملؿؿع ماٌدغي" ميف ماٌغرب ماظعربي ميف معرحؾؿه مايدؼـةم
ادرتاتقفقات معؿعددة ميف متعاعؾه معع ماظدوظة ،موصؼا مظوضعقة معقزان مضوى مطلم
ررف ،مظذا مميؽن مأن متأخذ متؾك ماظعالضة مسالضة مخضوع مو معؾاؼعة مأو مسالضةم
تـاحرؼة مو معطؾؾقة مو ماحؿفاجقة مأو مسالضة مذراطة مارمابقة محول معشارؼعم
تعـقفؿام(ػذاماظشؽلماألخريمغادرامجدا) .م
إ ذنمإنماهلدفمعنمػذاماٌؾؿؼىمػومادؿعراضمغؿائجمخمؿؾفمأسؿاظـاموصقم
درجةماظؿؼدمموماظرتاطمماٌعريفمظؽؾؿاماظػرضؿني .م
وميفمػذاماظصدد،مظؼدماغصؾتمعواضقعماٌؾؿؼىمدموماحملاورماظرئقلقةمأوم
اظؿلاؤالتماظؿاظقةم:م م
*ماظؿلاؤلماألولمؼؿعؾقممبلأظةمأدادقةمومجوػرؼةمسـدماظؿطرقمومععاىةم
عوضوع مايرطة ماىؿعوؼة مأال مو مػي مسالضة ماظدوظة مو ماألحزاب ماظلقادقةم
باجملؿؿع مأو م"اجملؿؿع ماٌدغي" .مأػي مسالضة مػقؿـة مو متؾعقة مأم مادؿؼالظقةم
ظؾػضاء ماىؿعوي م؟ مػل مػـاك مضطقعة مصعؾقة مو مبداؼة مسفد مجدؼد مإنر مسـهم
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واوزمصعؾيمظؾؿصورماألحاديمواظشؿوظيمظؾدولماظؼوعقةمومعنمممثةمصؿحماجملالم
ظدعؼررةماٌؤدلاتماظعؿوعقةمواظػضاءاتماالجؿؿاسوؼة Espaces sociabilitésم
أعامالم؟ م
عنمجفةمأخرىمػـاكمغؼاشمغظريمععؼدمومػاممعامزالمعطروحاماظقوممسـدعام
ؼؿعؾقماألعرمبعالضةماظدوظةمععماجملؿؿعمومرؾقعؿفاميفماظدولماٌلؿعؿرةمدابؼام
غظرامٌامتؽؿـػهمػذهماظعالضةمعنمشؿوضمومتعؼقد.مػذهماظصعوبةمتؿؿـلمباألداسم
طونمأنماٌػاػقمماٌؿداوظةمغشأتموموزػتميفمإرارمتارسميمعػفوعاتيمخاصم
رمدمإجرائقؿهميفماظدولماظغربقةمعصدرمإغؿاجفامومالمميؽنمإظصاضهمأتوعاتقؽقاميفم
جمؿؿعاتـا معا مدام مأغـا مورثـا متشرؼعات موػقاطل موعؤدلات مذات مسؼالغقةم
عغاؼرة،مومطـريامعامتؿصادممععماهلقاطلماحملؾقةمممامؼؤديمإشمماًؾطمبنيمعـالم
اجملالماظعامموماًاصماظؾذانمعازاالمعؾفؿانمومطذامبنيماظؾعدماظػرديموماظؾعدم
اىؿاسي ميف ماظؾـقة ماظذػـقة مجملؿؿعاتـا م(عدار م )2996مظربارون مؼؼول ميف مػذام
اجملالم:م"إنمسالضةماظدوظةمباجملؿؿعميفمإصرؼؼقامعـالمعشقوغةمباظغؿوضموم
اظؿـاضض مإذ متؿشابك مصقفا مسالضة مايب مو ماظؽراػقة مظؾدوظة موطذظك مصرتاتم
اىذبمواالشراءمتارةموماظـػورموماالبؿعادمتارةمأخرىمعنمطالماظطرصنيم(اظدوظةم
واجملؿؿع) .م
-2ماحملورماظـاغيمؼفؿمممبوضوعمالمؼؼلمأػؿقةمسنماظلابقمأالمومػومعوضوعم
ترتقبمأمناطماىؿعقاتمومعاػيم ماٌؼاؼقسموماٌـاػجماٌوضوسقةموماظعؿؾقاتقةم
اظيت مؼلؿعؿؾفا ماظؾاحـون مضصد مإبراز متؾؾوجقا مظؾفؿعقات .مإغه معن ماظضروريم
عؿابعةمتطورمأذؽالماىؿعقاتموماظؿغرياتموماٌلاراتماظيتمتأخذػاموماظؼقمم
اظيتمترتؽزمسؾقفامظػفمماواػاتمومأذؽالمتفقؽلماظػضاءماىؿعوي .م
 -3معنموجفةمغظرمدقو-تارسمقةمأميؽنماالسؿؼادمبأنمايرطةماىؿعوؼةميفم
اٌغرب ماظعربي معاػي مإال مادؿفابة مألزعة مايرطة ماالجؿؿاسقة م؟ معاػو ماظؾعدم
ايرطيمأوماحملاوالتماٌؿعددةمظؿؾؾورمايرطةمسؾىمعلؿوىمبروزػاموماغؼلاعفام
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ومتدػورػامومطقػقةمععاىةمعواضقعفامومأػداصفاماٌػضؾةمعنماظػعلماالجؿؿاسيم
 /ماظـؼايف مو معطؾب ماٌوارـة مو مايؼوق معن مررف ماىؿاسات مإزاء ماظدوظة ماظيتم
ؼعربمسـفامداخلمبعضماىؿعقاتم؟م(ر.ضاظقلو) .م
إنمهؾقلماظػعلماىؿعويمومأدلهماالجؿؿاسقةمومدرجةمتأثرياتهمومعؤررؼهم
وعـاضؾقهمومطذاماظدواصعماٌؿعددةماظرعزؼة،موماظلقؽوظوجقةموماألؼدظوجقةمتؾكم
ػيماػمماظؿلاؤالتماظيتمطاغتمحمطماػؿؿاممعـظؿومػذاماٌؾؿؼى .م
ؼرادمعنمػذاماٌؾؿؼىمأنمؼؽونمحصقؾةمأربعةمدـواتمعنماظشراطةمبنيمصرضةم
اظؾاحـني م CRASCمبوػران مو مزعالئفم ممبعفد معغرب م /مأوربا مجباععةم
بارؼسVIIIIحولمعوضوعم"ايرطةماىؿعوؼةميفماىزائرموماٌففر" .م
ومضدميمقورتمخمؿؾفماظؿدخالتماظعؾؿقةموماظـؼاذاتمخاللماظقوعنيم،5م6م
صرباؼرم2000مومتفقؽؾتمحولمأربعةمجماالتمأدادقة :م
. 2مايرطةماىؿعوؼةموماظػضاءماظعؿوعيم:محماوظةممتـظريمر.مضاظقلو،مج.م
برؼؼو،مب.مطؾاررػومومف.صدالضو .م
.2مايرطةماىؿعوؼةمإبانماٌرحؾةماظؽؾوغقاظقة:مح.مبؾعقدمومص.مبنمضادة م
 .3محرط ات مايؼوق مو مدرادة محاالت م :محاظة ماٌغرب م :مم .مروظـدممممممممممم
ومم.مضدورمبنمسؾادمحولماظـلاءميفماىزائر م
.4مصمقعاتماألحقاءموماظلؽانم:مأ.مجؾوريم م
.5ماٌشارطةماىؿعوؼةموماظشؾابم:مع.مدراس م
ومؼػؿؿحمر.مضاظقلوماٌؾؿؼىممبداخؾة مؼطرحمصقفامعلأظةمايرطةماىؿعوؼةم
سؾىمأغفامحرطةمايؼوقمسنمررؼقمهؾقلماظؿػاسلماظؼائمميفمإرارماظعالضةمبنيم
اظدوظةمواجملؿؿع .م
ومؼعؿؿدميفمذظكممبؼاربةمدقو-تارسمقةمبؿؼدؼممبراػنيمحولمواربمسرصؿفام
بؾدانماٌغربماظعربيموماظيتمتػؿؼرمظؿقررمومادؿؼالظقةماجملؿوساتمسنموصقةم
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اظدوظةمومتعقشمغدرةممماردةمايؼوقمحؿىموإنمغؾؿس مأنمايرطاتماىؿعوؼةم
هاولمأنمتؾؿعدموتـػصلمسنماظـؿوذجماظلائدمظؾلؾطة .م
عنمجفةمأخرىمزمذرغامعنمسدمماًؾطمبنيمايرطةماىؿعوؼةموماٌؿارداتم
االجؿؿاسقة مو ماٌؤدلات ماىؿعوؼة مألن معصطؾح مايرطة مؼعد مسـصرا معرطزؼام
وأدادقا .م
ب.طؾاررػومؼطرحمإذؽاظقةماظدميوضرارقةمومؼؼدممظـامذؽؾنيم:ماظدميؼرارقةم
اظؿؿـقؾقةم(اظـؿوذجماظربؼطاغي)موماظدميؼرارقةماالدفاعقةماظيتمؼعؿؼدمأغفامسؾارةم
سنمجمؿوساتمإنمسربتمسنمعواضػفامومحاجقاتفامصفيم"طـؾةمعنمايؼوق"مثمم
ؼلؿعرض مبعد مذظك مأذؽال ماظوزائف ماظيت متؤدؼفا ماىؿعقات م"طفؿعقاتم
حففقةمأوماظؿأرري،مإغدعاجقةم/مادرتجاسقة مأومخؾفمظؾدوظةمخموصصةميفم
األغظؿةماظدميؼرارقةماظوػؿقةم"اٌغؾؼة" .م
ج.مبرؼؼومؼػرقمبنيممنـطـنيمعـنماىـؿـعـقاتم:ماىـؿـعـقاتماظـــظاعقةم
( )Systémiqueماٌواظقة مظؾـظام م(اظيت متلؿفقب مظرشؾات مو مرؾؾات ماظدوظة)م
واىؿعقاتماٌضادةمظؾـظاممواظيتمتـشطمعنمأجلمهؼققمعشروعماجؿؿاعمعغاؼر .م
إذن،ماألذؽالماٌطروحةمتؿوضفمسؾىمرؾقعةماظعالضةماظلائدةمإزاءماظدوظة .م
عن مجفة مأخرى ،مصإن ماظـؼاش ماظلائد محاظقا مؼؿؿقور محول معصطؾقنيم
أدادقنيمػؿا:مادؿؼالظقةماىؿعقاتم/مأومادؿعؿاهلامومادرتجاسفامومتلكريػام
ًدعةماظدوظة.موأخريامؼعرضمصرضقةمعػادػامأنمطـهماإلرادةماظيتمتدصعماظـاسم
ظؾؿفؿعمميؽنمتشؾقففامباهلروب.ماهلروبمعنمغظاممضفريمعـلماغػرادماٌعؿوهم
أوماٌؽؿؽب .م
طلمػذامؼـقصرمسؾىمػذهماالزدواجقةمبنيماهلروبموماحملاصظة .م
ف.مصدالطومؼؼرتحمسؾقـاميفمعداخؾؿهمهؾقلماظؿفربةماىؿعوؼةميفمصرغلام
عنمخاللماسطاءمحملةمعوجزةمظؿطورمايرطةماىؿعوؼةمومتؾوظوجقةماىؿعقاتم
خاصةمبعدمضاغونم.2902مومؼلرتدلميفمهؾقلمخمؿؾفماظعالضاتماظيتمهاكم
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بنيماىؿعقاتموماظـظامماظلقاديمومخمؿؾفمأذؽالمتطوراتفامظقكؿؿممورضؿهم
بادؿعؿالمعصطؾحمجدؼدمؼطؾعماظعالضاتماىدؼدةمبنيماظعاملماىؿعويمواظـظامم
اظلقاديمأالمومػومعصطؾحمايؽاعةمطإرارمتعاعلمجدؼد ومجمدي .م
ج.بؾعقد مؼؼدم مظـا مصورة معػصؾة محول موضعقة ماىؿعقات مإبان ماٌرحؾةم
اظؽؾوغقاظقة ميف متوغس .مإن ماظؿقرر مال مميؽن متصوره مصردؼا مو مإمنا مصماسقا مطؿام
ؼؿصورهماظؼوعقونمباسؿؾارهمعلأظةمأدادقةمأالمومػيماهلوؼة.موميفمػذاماجملالم
ودماىؿعقاتمغػلفامطاعؿدادمرؾقعيمظألحزابماظورـقة.مثممزمددمبعدمذظكم
تارؼخماىؿعقاتماظؿوغلقةماظعصرؼةموصقمثالثمعراحلمػاعة .م
ص.مبنمضادةمؼطرحمادؿػاضةماظوسيمظدىماىزائرؼنيمحولمضضقةمايرؼاتم
اظعؿوعقة مو محؼوق ماإلغلان مإبان ماٌرحؾة ماظؽؾوغقاظقة م(و معـفا محرؼة مخؾقم
اىؿعقات) موزمدد مبعد مذظك مأول مغص مهلذا ماٌطؾب ماألدادي م(ايرؼاتم
اظعؿوعقة)ميفمدـةم 2929مبزساعةماألعريمخاظد.مثممؼلرتدلمبعرضماظؿطوراتم
واألذؽالماظيتمسرصؿفامػذهماظؼضقةماىوػرؼةمخاللماظؿواجدماالدؿعؿاري .م
م.مروالغدماػؿؿتمجبؿعقاتمحؼوقماإلغلانميفماٌغرب،معلؿعرضةماٌراحلم
واألذواط ماهلاعة ماظيت مضطعؿفا مػذه ماىؿعقات .مإذ مغالحظ مأن ميف مبداؼةم
اظلؾعقـاتمطانمتواجدمػذهماىؿعقاتمطردمصعلمظؾؿفاوزاتماظصارخةميؼوقم
اٌلاجنيماظلقادقنيمثممتودعمجماالتمغضاالتفامومأغشطؿفامبعدماظـؿاغقـاتم
خاصةمبعدماالغػؿاحماظلقاديموطذاماظضغوراتماظدوظقةماظيتمسرصفاماٌغرب .م
م .مضدور متؼدم مضراءة مظؾفؿعقات ماظـلوؼة ميف ماىزائر مو ماظؿوجفات ماظيتم
عقزتفا ميف مزروف مصعؾة م(عشقوغة مباظعـف) .مو مضد ميمقورت مغضاالتم
وغشاراتمػذهماىؿعقاتمحولمعلأظؿنيمرئقلؿنيم:مسالضةمععماظدؼنموماظـزسةم
اظـلوؼةمومبعدمتشعبماٌواضفمواخؿالفمجماالتمتدخؾفامصإنمصمعقاتمحؼوقم
اٌرأة متػرست مإعا مإشم ماجملال ماالجؿؿاسي مو مهرر ماٌرأة مأو ماظؿـدؼد مخبطورةم
اظؿطرفماظدؼينمومعؼاوعؿه .م
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أ.مجؾوريمؼؤطدمأنمدقادةماجملؿعاتماظعؿراغقةمايضرؼةمأصرزتمصضاءاتم
سؿراغقةمحمقطةمباٌدنمشريمعالئؿةمومعـلفؿةمععماهلقاطلماٌوروثةمظذامصفوم
زمثمبإنازمإجراءاتمساجؾةمعنمبقـفامخؾقمػقاطلمظؿعوؼضماظعفزماظؾارزميفم
جماالت مايقاة ماظقوعقة مظؾلؽان مطفؿعقات ماألحقاء مو مشريػا مظؾؼقام مبوزقػةم
اظودارةمبنيماظلؽانموماظلؾطاتماظعؿوعة .م
ع .مدراس مزماول مأن مؼعاجل معلأظة مأدادقة مأال مو مػي ماٌشارطة ماىؿعوؼةم
ظدىماظشؾابمومسالضؿفممباجملالماظلقادي.مومؼؼرتحميفمػذاماظصددمعلؿوؼنيم
ظؿقؾقلمػذهماٌلاظةم:معؽاغةمومخصوصقةماٌشارطةماىؿعوؼةمومأذؽاهلامسـدم
اظشؾاب ماٌؿواجدؼن مداخل ماىؿعقات مو متأثرياتفا مسؾى متؽوؼن مػوؼؿفمم
واظؿأثرياتماالجؿؿاسقةمسؾىمعلؿوىماظػضاءماظلقادي .م
علؿوى مآخر مزماول مصفم ماالظؿزام ماظلقادي مظدى ماظشؾاب مو مسالضؿفمم
وعواضػفممعنماظعاملماظلقاديموماظلقادقنيمإلبرازمخصوصقاتمثؼاصؿفمميفمػذام
اجملال .م
م

م
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