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تعملدم األرروحة اظيت غؾسشملؾملا ػؽملا، عؾدأ غصملرؼة ضائؼملة سػملى اظضملؼملل اظطملرؼزي ظسؿملاضات اظؿؽملصملؿملم 
ضملة ظػملؾؽملؿملة اظذاتي، اذرتارا ابؿدائؿملا ضرورؼا. ؼضملين ػذا سؼملَل اظضملعملػملؽملة باظؽملسؾة إشم تسؿملري جمؿؼملضملات خاض

و  ء ادلوضوسؿملة سػملى اظؾؽملى اظضملعملالغؿملةاظؿؽملاصسؿملة الضؿزملاد اظسوق. إسادة إدعاج اظدوظة ػو اظوادشملة إشم إضظملا
إشم حتوؼػملؾملا تارسمؿملا، ظؿؤّدي ػغملذا إشم حتّرر وزؿملظملي و عؽملصملَّم حسب عؽملشملق داخػمليدمل اضؿزملادي تغملؽملػملوجي 

ؿؽملصملؿملم اظذاتي ؼأتي األّوَل يف اظسؿملاق و إشم ادؿغملرملاف ػذا اظضملؼملل اظذي ؼعملوم به اجملؿؼملع جتاه ذاته. اظ
اظذي ؼؤدي إشم غرملأة اجلؼملضملؿملة، و ػي ذغملػمله ادلؤدساتي. ُؼفرب ػذا اظؿؽملصملؿملم صظملوة اظدوظة ، يف حلصملة 
حمذملددة و عضملؿملؽملة، سػملى تطملؿملري اظضملالضات عع اجملؿؼملع و عع ػؿملاطل اظؿؽملصملؿملم اظذاتي اظيت سموِّل غظملَسه 

ؾملا ذؾاب اهلفرة يف صرغسا، أداة توضؿملع ػذا اهلؿملغملل إؼاػا. ُترملغملخملل، ػؽملا، األذغملال اظيت ُؼظملضملِّػمل
اظطملرؼزي. يف اظوضت اظذي متت صؿمله تؽملرملؽؿؾملم االجؿؼملاسؿملة صوق األرض اظظملرغسؿملة، ِادؿؾشملؽملوا عضملاؼري 
احملؿملط االجؿؼملاسي، طؼملا تػملعمّلوا عضملاؼري بػملد اإلضاعة و ظغملن طذظك سؽملاصر عرتؾشملة بادلاضي االدؿضملؼملاري. 

غملػملون بؽملاء "احملػمّلي" بزملظملؿه صسملاء َتسوس صؿمله اظدوظة ادلرملاطل ذؾاب اهلفرة ػؤالء ػم اظذؼن دؿملرمل
االجؿؼملاسؿملة اجلدؼدة، و بزملظملؿه إرارا إلثؾات ادلدن، وطذا اجملاَل ظربوز األزعة االجؿؼملاسؿملة و أزعة 

 اظضملالضات بني خمؿػملف األسراق.
ة، بدا ػذه اإلذغملاظؿملة ػي اظيت تدصضملؽملا إشم اظؿظملغملري يف اظؿطملري االجؿؼملاسي. عع ضاغون اظالعرطزؼ

أغؿفت طـرة عن دؿملادة سؼملوعؿملة  اظظملسملاء ادلؽملادب إلسادة اظؽملصملر يف دور اظدوظة وطذا صؿملاشة احملػمّلي
اإلداري احملػملي اظذي طان ؼؿزملادم عع رصض اظرملؾاب عاداعت  اإلجراءات احملؿملشملة باجلؾملاز اظسؿملادي/

ذا ادلوضوع اظظمليّت اظؿغملؿملُّظملات ُتسار عن دون عردود باظؽملسؾة إظؿملؾملم، بل تسار طذظك ضدػم. ؼغملون إذن ػ
بؽملاء اجؿؼملاسؿملا عزملدره ادرتاتؿملفؿملات اظرملؾاب يف ادلؾملفر حؿملث ؼؾعملى ادلطملرب اظضملربي عوجودا و ذا تأثري 
سػملى احلؿملاة "ػؽملا"، ظؿغملون ػذه اظظملؽة عن اظرملؾاب طاذظملة، يف ذات ادلرة، سن ادلرملاطل اظيت تواجه 

ؼملاسؿملة عرتاطؼملة. ضؼملن ػذا اظرملؾاب يف جمؼملػمله، و ػذا، ألن سػملى ذؾاب ادلؾملفر، عواجؾملة سوائق اجؿ
اظغملّم عن اظصملروف، طان اظرملؾان رمدون يف اجلؼملضملؿملات عظملاتؿملح وظوج اظؽملصملام اظسؿملادي/ اإلداري، عع 
إسادة اظؽملصملر يف األذغملال اظؿعملػملؿملدؼة ألمناط اظؿفؼملع اظعملدمية، ادلػملؿظملؿة أدادا، دمو اظؾػملد األصػملي، يف 
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ة اغؿعملاظؿملة. ظن تغملون ػذه اجلؼملضملؿملات، عؽملؾملج سػملى بضملد، طان اهلدف عؽمله تسؿملري اهلفرة سػملى أغؾملا زاػر
رأدا، ُدػمَلشملا عسملادة، بل غاضػملة إلثؾات ذضملور االغؿؼملاء إشم اجلؼملاسة، واضضملة غظملسؾملا، حؿملال اظضملؼملل 
اظضملؼملوعي، أدواٍت ظإلدعاج. دؿغملون طذظك صسملاء ظؿرملغملؿملل صظملوة اجؿؼملاسؿملة ترضى إشم عزملف "ساعل 

ان أم اظعملادعون حدؼـا عن اجلزائر، يف غؾملاؼة تؽملؼملؿملة". طّون أرظملال اظعملزملدؼر، دواء ادلوظودون يف سني ادلغمل
و  اظسؿؿملؽملات، طوغوا أغظملسؾملم سػملى حمك اظؽملسملال اظسسؿملوثعملايف، ُعَقذملؿملِّذملؽملني ادلشملاظؾَة "باحلق يف ادلضملرصة"

ػغملذا، و ضؾل اظرتذؿملح ظؿؼملـؿملل اظظملؽات  حرطات اظرتبؿملة اظرملضملؾؿملة.جمددؼن اظضملالضَة اظؿارسمؿملة عع 
 Lesػملق األعر باظؿضملذملػملم االجؿؼملاسي و اظسؿملادي، عزملدِر حرطاتاالجؿؼملاسؿملة ادلؽملؾـعملة عن اهلفرة، تضمل

Beurs  مما ضاد ;910)أبؽملاء ادلؾملاجرؼن ادلوظودون يف ادلؾملفر بضملد ادؿعملالل يف اظؾالد ادلطملاربؿملة( يف اظسؽملة ،
 إشم "دؿملادة ادلدؼؽملة" اظيت وضضملت اظعملشملاسات اجلؼملضملوؼة يف عرطز ادلعملؿسملؿملات.

       د اظؽملصملر صؿمله يف اجلؼملضملؿملات اظؿارسمؿملة ظػملرتبؿملة اظرملضملؾؿملة طان ػذا ؼؿّم يف اظوضت ذاتذمله اظذي ؼضملا
و اجلؼملضملؿملات اظسسؿملوثعملاصؿملة، غظملسؾملا، بزملظملؿؾملا أداة ظػملؿؽملصملؿملم ادلسؿعملل، و ألغؾملا أصؾقت باظؿملة، شري ذات 
صاسػملؿملة. غؿج اذمظملاض ضؿملؼملؿؾملا عن سؼملل اظؾػملدؼات اظيت طاغت تؽملرملئ ظزملاحلؾملا ععملؿسملؿملات سؼملوعؿملة أو ذؾه 

ظرملؾاب، ػغملذا، يف عوضف تؽملاصس سسري، و يف عؽملشملق اظسوق، حموِّال بػملدؼة، واضضملة صمضملؿملات، ا
عوضوسات اظؿؽملرملؽة االجؿؼملاسؿملة يف اجلؼملضملؿملات إشم عوضوسات ،اظؿؽملؼملؿملة احملػملؿملة"، عوضوسات جتؽملد هلا 
اظؾاحـون، عن أجل إرماد احلػملول ِظذمل" ادلسأظة االجؿؼملاسؿملة اجلدؼدة" عسؿرملرصني جسؼملا اجؿؼملاسؿملا 

 عدجما.
             ػملني" اظذؼن تودػملوا حػملم اظؿسؿملري اظذاتي اظعملدؼم، ختؿؾئ تغملؽملوظوجؿملا وراء اجؿؼملاع "اظظملاس

و ادرتاتؿملفؿملة احؿواء ادلؾادرات احملػملؿملة، عن أجل إدعاجؾملا يف أػداف االضؿزملاد اظػملرباظي. تؽملزملرف 
ػذه اظصملاػرة عن ذات ػؿملغملل اظؿظملاسل بني سؼملل اظدوظة و دري اظؿؽملصملؿملم اظذاتي اظذي غالحصمله سػملى ػذه 

ظروح احلرطة اظيت غشملػملق سػملؿملؾملا ادم"احؿواء". ترملغملل ترتؿملؾات تدخل اظدوظة أدوات إسادة صؿملاشة ا
اإلبداسؿملة يف اظؽملرملارات ذاتؿملة اظؿؽملصملؿملم يف ذغملل تعملشملؿملس األسؼملال ادلؤدؼة إشم إضظملاء اظرملرسؿملة سػملى اظؽملصملام 
اظسؿملادي احملػملي. ؼؽملؿج صرض تعملؽملؿملات إدارؼة جماالت و ودائل عراضؾة ترملغملل يف ذات اظوضت، 

اورؼن جماالت تؾادل وضؾط بني اظرملؾاب و عسؤوظي اظسؿملادات احملػملؿملة. ػغملذا سرف اظؾقث سن عؿق
اغزؼاحا يف ادلضملؽملى دمو صغملرة "ضائد" اظيت تؽملادب تعملؽملؿملة االحؿواء اظيت مياردؾملا اجلؾملاز 
اظسؿملادي/اإلداري احملػملي و تؽملادب حزملر دؿملاضات اظؿؽملصملؿملم اظذاتي يف ادلؤدسات اظيت ابؿدسؾملا 

 األخزملائؿملون حول عظملؾملوم "اظدوظة ادلؽملرملشملة".
  صضملال، صإن عؽملوال اإلدعاج بؾػملد اظرملؾاب،  ُؼسفَّل أن دري االحؿواء ؼرتغملز سػملى "احلدث اظضملرضي".

      و باظؿظملؾملم االدرتاتؿملفي ظدورػم، اغشملالضا عن اظرصؿملد اظـعملايف ادلوروث سن ػفرة اظضملؼملل اظسابعملة، 
و باظؽملسؾة إشم اجلزائرؼني سػملى أداس اْظِؿقام جراح حرب اجلزائر، مل ؼرمِلم صعملط وسي اظظملرغسؿملني، بل 

تؾط بؾملفرة اظضملؼملل اظعملدمية. تؽملدرج اظضملودة إشم اإلدالم يف حبث سن طذظك وسي ذؾاب اهلفرة اظظمليّت ادلر
اظرعزي، أثر  اهلؽملاكاغؿؼملاء، طؼملا ترملغملل عرحػملة يف ػذا ادلسار اظذي ترملغملخملل صؿمله اظضملودة إشم اظؾػملد، ذاك 

عظملاِرق ظسؿملاق إدعاج ػذه اظظملؽات يف اجملؿؼملع اظظملرغسي، عدجمني يف طؽملظملؾملم أمناط عن اظؿزملؽملؿملف اخلاص 
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. هلذا اظسؾب، صإن اظسؿملادات اظـعملاصؿملة ػي عا ؼضملؿملد، بسرسة، إسادة صؿملاشة ُبضمِلد باظؾػملد ادلسملؿملف
اظرملؾاب اظذي وظد يف ادلؾملفر. زمؿملل اإلرار اخلػملظملي ادلرملاَػد، إذن، عؾاذرة سػملى اإلرادؼة و اظؽملرملاط 

يف اهلؿملاطل ذاتؿملة اظؿؽملصملؿملم،  اإلبداسؿملة االجؿؼملاسؿملةاحؿواء  االسؿؾاري يف تدخل اظدوظة ادلضملؾأ عن أجل
و عرتعملؾني   عؿسؾؾة،خزملوصا، يف ضشملائع بني األجؿملال و، أعام اظظملرملل اظزملرؼح هلذه اظضملؼملػملؿملات، 

احلظملاز سػملى "اظؽملصملام" عن خالل اهلؿملاطل اظدؼؽملؿملة. طاغت ذرزمة ضؽؿملػملة عن اظرملؾاب ضد اسؿؽملعملت 
 األصوظؿملة، إال أّن سودة اإلدالم األرثودطسي بضملد اظـؼملاغؿملؽملات، و ضد ساذه اظرملؾاب صرملاًل، ترملغملل ظظمّلة

اظذي زمؼملػملوغه يف وجداغؾملم، حؿى ؼساؼروا اظزعن يف اغؿؼملاء ؼضملؿملرملوغه اهلؽملاك ضرورؼة دمو ػذا 
عوضوسؿملا. اظؿغملرار ػذا اظذي تعملشملع اظؿارؼخ اظؾرملري ُؼدرج اظؿؽملصملؿملم اظذاتي زاػرًة عؾملؿملغملػملة اظؿطملري 

ل حسب ط االجؿؼملاسي. ؼؿضملػملق ػذا اظؿغملرار باإلغؿاج االجؿؼملاسي، جارًَّة اظدوظة و اجملؼملوسات ادلؾملؿملؼملؽملة
و ادلؤرخ، إشم اظؿدخل بوادشملة دؿملادات. يف اظؿرملغملؿملالت ادلضملاصرة، ترملغملل  ذغملػمله اظؿارسمي احملدد

ظإلبداسؿملة االجؿؼملاسؿملة ضؼملن  االحؿواءاظرتابشملؿملة اظوادشملة/األداة ادلـػملى دلـل ػذا اظؽملرملاط بؿعملؽملؿملات 
األعام، رمبا تسّؾؾت  اظؽملرملارات ذاتؿملة اظؿؽملصملؿملم. ال تسؾملم ػذه األخرية، باظسملرورة، يف دصع اظؿارؼخ إشم

يف ارتدادات )ارجع إشم اجلؼملضملؿملات اإلدالعوؼة(، إعا أغؾملا تساػم يف إسادة إغؿاج اظؽملصملام، إعا أغؾملا 
 عؽملاػسملة ظػملؽملصملام. 

ؼعملدم ػذا اظؿقػملؿملل اظؿطملري االجؿؼملاسي سػملى أغه تطملري بضملدّي )و ال ؼعملدعه غصملرؼًة ِظالخرتاع االجؿؼملاسي 
إرادوؼة و تعملؽملوؼة عن ررف اظدوظة، عؽملؾـعملا عن عرملارؼع  توضضملاتو ال إغؿاجا ذاتؿملا ظػملؼملفؿؼملع( ِبذمل

األخزملائؿملني يف سالضة عع اظؿفؾملؿملزات االجؿؼملاسؿملة اظسملرورؼة ظػملؿسوؼات االضؿزملادؼة و اظسؿملادؿملة اآلغؿملة، 
و حؿى ال ؼؿسؽملى اظوضت ظسؿملاضات اظؿؽملصملؿملم اظذاتي صؿؿقول جتربة اجؿؼملاسؿملة. إغه ؼؤطد سػملى اظضملؽملاصر 

 رؾعملؿملة.ؿعملػملؿملدؼة، ذات اظظملضملاظؿملة اظغملاصؿملة، إذغملاظؿملات عشملروحة سػملى صؿملطملة اظؽملعملدؼة حؿملال اإلذغملاظؿملات اظ
اظيت تضملرب سن احلرطة )أو عؿملغملاغزم اظؿطملري االجؿؼملاسي( خشملوط االدؿؾملراب سػملؿملؽملا االغشملالق عن صغملرة 

اظيت تدصع األصراد، بادؿؼملرار، دمو جماالت االدؿعملالظؿملة يف ععملابل تدخُّل اظدوظة اظيت تؾقث احؿواء 
طة تدصضملؾملم طذظك إشم االغظملالت عن اظضملالضات اظسػملشملوؼة وعن األرر ادلؤدَّسة. إال أغه إبداسؿملؿؾملم، حر

، ؼؿؼملوضع اظؿسملاعن سػملى اظزملضملؿملد اظورين. ظؿملس اظؿسملاعن، ؼظملضملػملوغه بؽملؿملة رمؿؼملضملونظؿملس أطؿملدا أن اظذؼن 
ؼرملغملل اظودشملاء اظؿملوم، جواب اظدوظة َتفدؼد اظرابشملة.. اظؿسملاعن حمرك ػذه اظؾؽملؿملة بل إغؾملا تؿضملػملق بذمل

 ظضملزملرؼة عن أجل تؽملؾملؿملج اظؿقغملم يف آثاره.ا
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