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**عابد بن جؾقد

ععمغفوؼيماظؼرنماظعشرؼن،ماغؿشوراموادعومظؾؾـوء،مذفدتمعـطؼيمعدؼـيموػرانموبؾدؼوتفوماجملوورةم
ؿؿؿعمحبسماٌالحظيمأنمميقزهمبؽلمدفوظي،محبقٌمؼلؿطقعمأنمؼؿعرفمعنمجفيمؼميؽنمظشكصم
اظؼوبلمظؾؿلوؼيماإلدارؼي.موؼـػردممؼوغوغيوعنمجفيمأخرىمسؾىماظعؿرانمشريماظمؼوغوغيسؾىماظعؿرانماظ

ماظلؽـوتم مبـوسقي ماىدؼدة، ماظعؿراغقي مواٌواضع ماٌـظؿي ماٌدؼـي مداخل ماظعؼورؼي ماظؿعووغقوت ذبول
ماظػردؼيماظيتمتؿشؽلمشوظؾومعنماظطؾؼوتماٌؿودطيمواٌقلورةموعنمعلؿوىماظؿففقزاتماٌراصؼيمهلو.م

غشوءماالحؿقوروتماظعؼورؼيمرػوغومبن،م0641دـيممسيمؼعؿربمادرتجوعماظؾؾدؼيمظألراضيماظؼوبؾيمظؾؾـوء
معؿعؾؼومبوألعالكمشريماٌـؼوظي،مصوٌللظيمعرتؾطيمبـؿطمحقوزةماألراضيمعنم سؼورؼومضؾلمأنمؼؽونمرػوغو
ررفماظدوظيمبوصػفوماظلؾطيماٌؿرطزةمواٌكططيمعنمجفي،موبوٌؿوردوتمواظػوسؾنيماحملؾقنيمعنمجفيم

مأخرى.
عـظممررأتمسؾقهمبعضماظؿغقرياتمبعدماالدؿؼالل،مإالمأنماظلؾوقمسبوممبوظرشممعنموجودمسؿرانو

م موػذا مطؾرية، مأحدثمضفي ممعنمرشمبوظاظؿعووغقوتماظعؼورؼي ماٌرطزؼي هولممحقٌتعؾقؿوتماإلدارة
ماظػردي ميلوبماجملول ماظؿعووغي متلوسدغوم.اظػؽر ماىغراصقوماٌمصؼد معن مأطـر ماألغـروبوظوجقي ؼوربي

حلنمظألدوظقىماظيتمعنمخالهلومكمؽـًمطلمعنماظطؾؼوتماٌؿودطيمواٌقلورةماألممػفاظاالجؿؿوسقيمسيم
ماإلدارؼيم مظإلجراءات مايدؼٌ ماظؿؿـطق مبني معلؽون، مجدؼد مصردي مصضوء مإغؿوج مضصد ماظؿوصقق عن

مواٌعؿورؼيمو"اظؿؿـطقماآلخر"مواظذيمجيقىمسنمثؼوصيمػوؼوتقيمتربزماظعوداتمواظؿؼوظقدماحملؾقي.م

  

                                                                                                                                                                 
*
  . 0664،مخرؼفم22صدرمػذاماٌؼولمبوظؾغيماظػرغلقيمسيمذبؾيمإغلوغقوت،ماظعددم  

**
  .أدؿوذمجبوععيموػرامنموممبوحٌمعشوركمبوٌرطزماظورينمظؾؾقٌمسيماألغـربوظوجقوماإلجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،موػرانم 
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 اؾمعاوـقات اؾعؼارقة: رفان عؼاري ؾؾطلؼات ادلمودطة وادلقسورة  .1

  اؾعؼارقة اؾلؾدقة تاؾرفان اؾعؼاري ادُلشؽل ؿن ررف االحمقارا .1.1

عرحؾيمػوعيمسيمولقدماظـصوصماظؼوغوغقيماٌؿعؾؼيمبوظعؿرانماظشرسيمظؾفزائرمم0643ذفدتمدـيم
ضوحمسنمدقوديماظلؽنماظواجىماسؿؿودػو.موأطـرمعنمػذا،مطوغًمايؽوعيمضدمأسؾـًمبوم،اٌلؿؼؾي

موبـوءم مبؿؿوؼل ماظؿؽػل مسؾى مضودرة مظقلً مأغفو مبصراحي ماٌرطزؼي ماظلؾطي ماسرتصً ماألودي، وظؾؿرة
ضؿنمموأربوبماظعوئالتماظذؼنممؼعقشونمصرادىمأومذيوسقو"طلماٌوارـني،مواظعؿولمماظلؽـوت،مودسً

م ماىدؼد..." ماظلؽن مبـوء مسي مظؾؿشورطي ماٌؿعؾؼيماظؿعووغقوت... مايؽوعقي ماٌذطرة مسؾقه مغصً طؿو
مبوظلؽن.
ظؼقًماظـصوصماظؿـظقؿقيماٌدسؿيمبوًطوبماظلقودي،مظدىمذبؿوسوتماظـػوذمادؿفوبيمعنموضدم

اظعؼورؼيممت.مأيؼًمبشؽلمعـطؼيماالحؿقورواٌؿكذمسؾىماٌلؿوىماٌرطزيأجلمولقدمدرؼعمظؾؼرارم
م مسي ماظؿـػقذ مػذا محقٌمؼؾدو ماٌوارـنيمسيممهػلغاظوضًمبوظؾؾدؼي، مإذراك مأجل مأدؾوبمعن مأغه سؾى

مدسمم مضصد ماظورـقي ماظـػطقي ماٌوارد معن ميصي معؾوذر مشري متوزؼع مإلسودة موررؼؼي مدؽـوتفم، كموؼل
ماظرػوغوتم متؽؿن موػـو مواإلدارؼي. ماظعؿوعقي ماٌمدلوت مسي متعؿل ماظيت ماظشغقؾي ماٌؿودطي اظطؾؼوت

ممبؽ مضودر معػؿوح مسؼوري مدوق مالغطالق ماحملؾقنيمايؼقؼقي مواٌـؿكؾني مسوم مبشؽل ماٌلريؼن وصؽي
خصوصو،ماظذؼنمضوعوامبنسدادماظؼوائمماألوظقيماٌشؽؾيمظؾؿعووغقوتماظعؼورؼيماألوديمعنمخاللمايصولمسيم

ماظدرادي ماظوػراغقيمعوضوع مضدمحصلمػمالءثالثمبؾدؼوتمعنماظضوحقي مو مواضعيمم. سؾىمضطعمأرضقي
ظؽلموحدةمأرضقي.م)ف.مبوزادة،مم2م522ومأنمتغطيمأطـرمعنمداخلماألغلفيماظعؿراغقيمواظيتمميؽنمهل

(.مإنمعـحماألراضيماظعؼورؼي،مذاتماٌوضعماىغراسيماىقد،مؼػلرمبشؽلمطؾريمدؾىم0662س.معلؾم،م
حدوثماظعدؼدمعنماظصراسوتمواٌلووعوتماٌؿؽـيمواظيتمميؽنمتصورػومأثـوءمجردمضوئؿيماٌشورطنيمسيم

وعنمخاللمػذهماظرػوغوتماظعؼورؼيمواالضؿصودؼي،مؼالحظمبشؽلمإراديمطلمإغشوءماظؿعووغقيماظعؼورؼي.م
مدـوات،معنمخاللمدؾلؾيمعنماالسؿؼوالتم مبعدمسدة ماظيتممتماطؿشوصفو مواظرذوة مموردوتماحملوبوة

ماظيتمعّلًماٌـؿكؾنيموعوزػنيمسيماإلدارةماحملؾقي.م

اإلجراءات اؾعؼارقة: ررقؼة احلصول عؾى ادلؾؽقة اؾعؼارقة اخلاصة بوادطة  .1.1
 م.دور اؾمعاضدقات ادلفـقة احملؾقة

ظعؾًمطلمعنماظشوئعيمظدىماظؾعضمواظواضعقيمظدىماظؾعضماآلخرمدورامعفؿومخاللمانوزماظؼوائمم
مظؽلمتعووغقيمسؼورؼي،مإذمم22اٌشؽؾيمعنم مسحمطلمعنماظؿفؿعماٌفينمواظؿعوضديمسيمبداؼيمذكصو

مظدىماهلق ماظؼوائم مػذه مبنسداد موؽاألعر ماظؿلعقـوت، معـلمضطوع مواإلدارؼي اظدركمواٌوظقي،موتماظعؿوعقي
م مواظورين، مواىؿورك، مواظري، مواظؿعؾقم، مواظػالحي، مواىوععي، ماظؾـوء، علؿكدعيموعمدلوت
م مواظؾؾدؼوت، ماًوصي ماىؿعقوتماٌفـقي مظدى موحؿى ماٌاظصقي...، ماظؿفور، مسي ،منياظصـوسقوؿؿـؾي

...موبعدمصرتةموجقزة،مهوظًماظؿلؿقيماألصؾقيمظؾؿعووغقوتماظعؼورؼيمواظيتمنياٌؼووظواٌفنمايرة،مو
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ماظـصوصم موعن مظؾؾالد مايدؼٌ ماظؿورؼخ معن معلؿوحوة متلؿقي مإدي ماٌفـقي ماظؼواسد موصق أسدت
ماظرعزي...ماٌكزونماإلؼدؼوظوجقيمواظـشوروتماظؽربىمظؾؿـؿقيماالضؿصودؼيموعن

نمعلّقروماظؼطوعماظعؿوعيمواٌؼّربونمعنماظلؾطيمعنمولقدموغظرامظؼربفممعنمعصودرماٌعؾوعوت،مكمؽ
اًطوبماظلقوديماظذيمؼؿطرقمٌللظيم"االحؿقوجوتماىدؼدةمظؾلؽونموٌؿطؾؾوتماظؿطورماالجؿؿوسيم

"موإدراجمضؿنماظؼوائمماظيتمؼؿممإسدادػو،مأمسوءمبعضمأصرادماظعوئؾيماٌودعيموبعضماظؿؿوضعبفدفم"
مظدىماظلؾطيماٌرطزؼي.ماضؿصوديمخوصمالمؼؿؿؿعمبلؿعيمجقدةاٌعورفماظيتمتعؿلمسيمضطوعم

مأوديمسبومو معرحؾي معنمخاللماظؿعووغقوتماظعؼورؼي مظؾفؿقعمطونماظدخولمإديمدوقماظعؼور بوظـلؾي
ماظػردؼ مميايقوزة ماظعؿؾقي. مبفذه ماٌرتؾطي ماٌزاؼو معن مأػؿقي ماظيتمتعؿربمأطـر ماألرضقي مملمؼؽنظؾؼطعي

ماظل ماظػرديمسيمػذا ماظؾـوء ماظؼوغوغيماظذيمؼلؿح مبلماظعؼد ماألػم، مػو سيمزعنمعؿودطمم،ويقوزةبقوق
عنماظوسوءماظعؼوري،موظومأنمرشؾيماظلؾطيماٌرطزؼيمكمـؾًمسيمتشفقعمبـوءمعـوزلمصردؼيمعؾـقيمجبزءم

موالمحؿىماظؼطوعم ماظعوم مظؾؼطوع ماظؿوبعي ماظطؾؼوتماٌؿودطي موظقسمظػوئدة عنمررفماظطؾؼوتماٌؿودطي
أطـرممعؼؾوالأصؾحمػذاماظؼطوعماظذيمم(ؿـلمسيماظػوسؾنيمسيمايقوةماالضؿصودؼيمواظـؼوصقي...واٌؿ)اًوصم
ذفدم"اظطوبعماٌفينمجملؿوعماٌلؿػقدؼنماظذيمسرفماغطالضيمممقزةمسؾىموجودمبطؾقعيمايولم.مصلطـر

ماجؿؿوسي مأرضقيممصقهمرشىتمتـوشم مضطعي مسؾى مايصول مضصد ماٌقلورة موحؿى اظطؾؼوتماٌؿودطي،
مجؾقدم م)بن ماظعؼوري" مررفماظؿـظقم معن مبفو مواٌلؿوح ماٌؿعددة ماٌزاؼو معن ماظطؾىمواالدؿػودة طـرية

مسوبد(.م

 االؿمقازات ادلوػرة ؿن ررف اؾدوؾة ؾػائدة اؾعؼارقني .1.1

مثوغوؼو،متعؿربماالعؿقوزاتمو مأعرا اٌوصرةمعنمررفماظدوظيمظػوئدةماظػوسؾنيماٌؾوذرؼنمهلذامبوسؿؾورػو
ماظػرعمعنماإلغؿوجماًوصمبوظؾـوءمعنماٌـظورماالضؿصوديمبوٌعؿربة.

اظشروعمسيمبـوءماظلؽنماظػرديمسيمإرورمتعووغي،مهصلمطلمأسضوءماظؿعووغقيماظعؼورؼيمسؾىمموعع
ماٌؽؾػيم مظؾشرطوتماظورـقي مظدىماظوطوالتماحملؾقي مجدا معـودؾي مبلدعور ماظؾـوء معواد مسيمذراء األوظوؼي

حصيمبوظؿوزؼع.موسيمزلمخضوعماظلوقمدورؼومظؾـدرة،مؼلؿػقدماظعؼوريمايوئزمسؾىمبطوضيمزبونمعنم
اٌوادماٌؿعؾؼيمبوىوغىمواظؾالط،مواًشى،موايدؼد،مواآلجر،موالضؿـوءمعوادماظؾـوءمعـلماالمسـً،م

ماظصقي...موبلدعورمجدمعدسؿيمعنمعقزاغقيماظدوظي.
مذظك مإدي مبوإلضوصي مو مبـلؾي مزبػضي مبػوائد مضروضو ماظؿوصري مصـدوق معـح ماٌدخرؼنم٪ 1، ظػوئدة

مأن مبقد ماظدؼون، مسؾىمتلدؼد مدـي،مماظؼودرؼن مبعشرؼن متؼدر مسؾىمصرتة مؼلدد اظؼرضمؼعؿربمصردؼو،
 122.222ومم0652دجمسيمدـيم 022.222،موم0645دجمسيمدـيمم212.222حقٌمسرفمتطورامعلؿؿرا:م

م مدـي مسي موحلىم0653دج مدّرؼو. ماألعر مصقؾؼى مبوظعؿؾقي، ماًوصي ماٌوظقي مظؾرتطقؾي مبوظـلؾي مأعو .
م ماظعؼورؼني ماظؼرم–تصرحيوت مطون ماٌوزػني، مؼغطي ماظـؿوغقـقوت مبداؼي مم٪12ضمعع عنمم٪22إدي

متعووغقوتم مأن معؾوظغي مأؼي مبدون ماظؼول مميؽــو ماظلقوق، موسيمػذا م! مظؾػقالماظواحدة ماإلذيوظقي اظؿؽؾػي
م) مظؾػرتة ماظيتممتم0644-0625اىقلماىدؼد ماغعؽودوتمإؼراداتماظـػط مطؾريمعن مادؿػودتمبشؽل )
معنمررفم متوزؼعفو معوادمماظلؾطيماٌرطزؼيإسودة واظيتمتؿؿـلمسيمتؽؾػيماظؿـوزلمسنماألراضي،مأدعور
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موػؽذا،م ماظؼرضماظؾـؽيماٌكػض... مزبؿؾفماظشؾؽوت، مظؿفقؽي ماٌوجفي ماإلسوغوتماىزئقي اظؾـوء،
م) ماٌوسبي موظعؿولم (Etat providentielمسقًماظدوظي مواٌؿودطي، ماإلروراتماظلوعقي مطؾريمعن ظعدد

ماظؾقٌماٌقداغيماظذيممّتم مؼشريمإظقه معو ماظػردؼي،موػذا مدؽـوتفم مبـوء معن ماظعوم ؼشؿغؾونمسيماظؼطوع
غلؾيماظؾـوؼوتماظؿعووغقيماظيتمادؿػودتمعنمضرضمعنمررفمم٪ 212,مواظذيمتشؽلم0662انوزهمدـيم

م.ماظصـدوقماظورينمظؾؿوصريمواالحؿقوط

جمؿوعة ؿن  جتقبحنو حتؼقق االؿمزاج االجمؿاعي ادلرغوب ؿن اؾدوؾة: .1.1
  اؾػاعؾني احملؾقني بوادطة ػعل اؾمؿاقز اجملاؾي

ماظؼوغوغيمٌـشكتماظؿعووغقوتماظعؼورؼيماًوصيمبوالنوز اظيتمؼشؽلمعنممحؿىموإنمحددم"اإلرور
مسؾىماظعؿؾقيمعنمخاللم ماظػرديماغطالضيمعؿؿقزة"،مصننماظدوظيمأسودتمترطقزماػؿؿوعفو ماظؾـوء خالهلو
مررفمصؽيم معن ماظعؼور موـىماحؿؽور مأجلمربووظي موذظكمعن مبوظلؽن، ماٌؿعؾؼي مايؽوعقي اظؿعؾقؿي

اظيتمتلؿحمظؾؿلؿػقدؼنمماٌقلورؼنمواألثرؼوء.موسؾقه،مؼؿمماظؾقٌمسنمررؼؼيمعـصػيمظؾؿـقيماظعؼورؼي
ماظلؾطيم مضوعً موظؼد ماظعؼورؼي. ماظؿعووغقوت معن ماالدؿػودة مبنعؽوغقي مزػقدة معداخقل مسؾى ايوئزؼن

عفينم-اٌرطزؼيمبؿوجقهمتعؾقؿوتمظػوئدةماىؿوسوتماحملؾقيمطونماهلدفمعـفومهؼققماعؿزاجمدودقو
جؿؿوسيمواظؿؿوؼزماىغراسي.مبوظـلؾيمظؾؿلؿػقدؼن،موذظكمبغرضموـىمأيمذؽلمعنمأذؽولماظؿؿققزماال

مسيم ماىؿوسوتماحملؾقي مظػوئدة ماظدوظي ماظيتمكمـقفو ماإلسوغي مذروط مميـلمأحد ماإلجراء مأنمػذا وؼؾدو
مذبولمهوؼلماألراضيماظؼوبؾيمظؾؾـوء،موتؽؾػيماظؿفقؽيمواٌلوسدةماظؿؼـقي...

م مسؿوضد موػـوكمخالل متلفقلموووزاتمػـو معن مبوظرشم متعؾقؿوتماظدوظي ماظؿـػقذ.مممممتمتطؾقق ؾقي
وسؿوعو،مأصؾقًمسؿؾقيمتـؼقحماظؼوائممأطـرمتـوسومعنماظـوحقيماٌفـقيمواالجؿؿوسقي،موؼـؿٍمعنمخاللم

م(.م0عفـقيمعودعيم)جدولم-ؿضؿنمصؽوتمدودقوتمذبؿوسيموادعيػذاماٌعطىماىدؼدم

 ؿؽاـة اؾػكات ادلفـقة ضؿن اؾمعاوـقات اؾعؼارقة دلدقـة وفران 
 (1771و  1711باؾؼقؿة اؾـسلقة بني وضواحقفا اجملاورة )

ماظػؽوت
وورم

موصـوسقون
معفنمحرة

مإروراتمدوعقي
معؿودطيمو

ماٌعدلمسؿولمنوعوزػ

موػران
34,2 3,3 29 ,5 23,7 9,3 022 

 022 4,1 42,9 33,3 4,1 15,5ماظلوغقي

 022 2,0 19,3 40,2 5,9 32,6مبؽرماىري

مممبوزادة،معلؾم،مبنمذفقدة:مادلصدر

م  
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ماألراضيماظؿعووغقيم مظؾؿلؿػقدؼنمعن مسؾىمزيسمذبؿوسوتماجؿؿوسقي ماظؿصـقفماٌوزع ؼؾنيمػذا
بوضوحمطلماظػؽوتماظيتمكمؽـًمعنمايصولممبكؿؾفمعلؿوؼوتفومسؾىمعؾؽقيمسؼورؼيمبػضلمرسوؼيم
ماالضؿصودم مصرتة ماظرئقسمػواريمبوعدؼنمخالل مإشػولماىوغىماالجيوبيمظلقودي موالمميؽــو اظدوظي،

ماألربعقـقوتمماٌوجه مخالل معالحظؿفو ممت ماظيت ماظظوػرة مضوء مسؾى ماٌؿودطي مظؾطؾؼوت بوظـلؾي
ماألراضيم مسؾى ماٌؿودطي ماظطؾؼي مسؿول معن ماظعدؼد محقٌمهصل ماىـوبقي مأعرؼؽو واًؿلقـقوتمسي
اظعؼورؼيمايضرؼيمواظواضعيمبوظضواحيمايضرؼي.موؼشؽلماألسضوءماٌـؿؿنيمظؾؼطوعماظعوممواٌلؿػقدؼنم

م. ٪ 52إديم٪ 30اضيمسؼورؼيمسيمبؾدؼوتموػران،ماظلوغقيموبؽرماىريمغلؾيمترتاوحمعنمعنمأر
وميؽــوماىزممأغهمبػضلماظؿعووغقيماظعؼورؼيمأوماظؿفزئيماألرضقيماظعؿوعقي،مهصلمطلماٌـؿكؾنيم

متعفزصقهماظدوظيممبدأتاحملؾقنيماٌؿعوضؾنيمسؾىماٌؾؽقيماظعؼورؼيمعؿىمأتققًمهلمماظػرصي،مسيموضًم
مأدىمإديمبروزمزوػرةماًصكصيمسيماظودطممسؾى ماظرباعٍماًوصيمبوظلؽنماٌكطط،معو كموؼلمععظم

مايضري.
ضؿنماإلضؾقمماٌرتوبوظقؿوغيمم0664وممم0660تعووغقيمسؼورؼيمعومبنيمم212وسؿوعو،ممتمإغشوءم"حواظيم

ظيتمؼؽـرمصقفوماغؿشورماألخريةمػيماماظؾؾدؼيوػذهمم.كمرطزمسيمبؾدؼوتموػران،ماظلوغقيموبؽرماىريماظذي
م مهوي مطوغفو ماظعؼورؼي موسيمم0222األراضي ماظعؿوعقي... ماظلؾطوت مررف معن مإغشوؤػو ممت وزئي
صقالمعـؿشرةمسربمػذهماظؾؾدؼوتماظـالثمسؾىمعلوحيمتؼدرم–علؽن 2222اجملؿوع،ممتمإحصوءمحواظيم

م م)بنمذفقدة،مبنمجؾقد،مم222بـ مأغهمعنمأصلم0662ػؽؿور" ماإلذورة مدؽـقيمم212(.موودر وحدة
مثالثمصؽوتمدودقو مخالهلو معن متفقؿن ماٌؿكصصون،م-سؼورؼي، ماظعؿول مطوظؿوظي: موػي مصؼط عفـقي

متػضقؾقيم مػقؿـي متربز ماىغراسي، ماظصعقد موسؾى مواٌؿودطي. ماظلوعقي ماإلرورات مواظصـوسقون، اظؿفور
مطلمإضؾقمموطلنماألعرمؼؿعؾقمبػؽيماجؿؿوسقيمضدمصرضًمواخؿورتمسنمضصدمعؽونمإضوعؿفوماىدؼدمسي

مسؽسم مسؾى مذظك مبوػران، ماإلضوعي مصضؾوا ماظذؼن مواظصـوسقني مظؾؿفور مبوظـلؾي مايول مػو مطؿو بؾدي
مظؾعؿولماٌؿكصصنيمصؼدم مبوظـلؾي مبؽرماىري،مأعو ماظيتمادؿؼرتمبؾؾدؼي مواٌؿودطي اإلروراتماظلوعقي

ماظلوغقي.ممبؾدؼيمطوغًموجفؿفمماٌػضؾيمػي
عـطؼقومؼؿؼومسهماظعدؼدمعنماظعؿولماظذؼنمؼعرتصونمماىغراسيماظؿكػقفوسيمػذاماظلقوق،مؼؾؼىمػذام

اظقوممبلغفممطوغوامربظوزنيمطـرياميصوهلممسؾىمعلوطنمصردؼيمعنمخاللماظؿعووغقوتماظعؼورؼي،معوم
مبنيمدـيتم مإديمأغه ماإلذورة موودر معـه. معػروشو مأعرا ماظضوحقي ممممم0644جيعلمايراكماظلؽوغيمسبو

م0660و ممعس، معن مأطـر ماظلؽوغي مػذهمم02.222ايراك مكمرطز مإدي مذظك مدؾى موؼرجع ذكص
اظؿعووغقوتماظعؼورؼي.مومؼربزمػـومبالمذكمععطىمػوممعرتؾطمبوظؿؿوؼزماجملوظيمظؾػضوءماظلؽوغيمايوظيم

ممبـطؼيموػران.
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  فموممارداتؿـطق اؾػاعؾني إـزقاح اؾروح اؾمعاوـقة:  .1

  ادلرؽزقة ومماردات ادلـمخلني احملؾقني اتؾمعؾقؿا .1.1

خؾؼًمتعؾقؿوتماإلدارةماٌرطزؼيمأثرامحقٌمشّقرتمععظمماٌمدلوتماظعؼورؼيمتلؿقوتفومإذمأصؾقًم
وظؽنمدؾطيماظؼرارماظذيمم،تؿؿؿعمبطوبعمعفينموعؾزعيمبندعوجمبعضمأربوبماظعوئالتمضؿنمتعدادػو

نيمتؾؼىموادعيمبوظـلؾيمجملولماظعؼورمضصدماظلؿوحمكمـقهماظـصوصماظؼوغوغقيمظػوئدةماٌـؿكؾنيماحملؾق
موػؽذا،م ماٌـؿكؾي. ماجملوظس مضرارات معؾوذر مبشؽل مؼعورض مأن متعووغقي مبؿلقري مؼؼوم معؽؿى ظؽل
معنمررفماجملؾسماظشعيبماظؾؾديماظواضعيم مسؼورؼي دقمديمطلمخالفمإديمرصضمعـحمضطعمأرضقي

مؾؿعووغقيماظعؼورؼيمأثرامإالمعنمخاللماظوثوئقماإلدارؼي.ممظمـومالمندضؿنمإضؾقؿهماإلداري،معومؼعينمأغ
وادعيمتفدفمإديمإصالحمبشؽلمدريمدائرةماظعوئالتماٌودعيممادرتاتقفقيوؼعؿؿدماٌـؿكؾونمسؾىم

ماىغراصقي ماظرضعي مأذكوصمسوعؾنيمعن مإدراج مخالل مصؽوتمذاتماظدخلمم،فوغػلمعن ماألصضل وعن
عضماٌلؿػقدؼنمعنمأصقوبماٌعورفمبوإلضوصيمإديمأذكوصموتلفقلمبم،اظضعقفمسيمضوائمماظؿعووغقوت

.موتشؽلمسؿؾقيماطؿلوحماألراضيماظعؼورؼيمبوظؿوصقيمهلمماظؼرارنمسيمزبؿؾفمعراطزمونمصوسؾوعلموظمضوم
ماظروحم مبربوز مجفي معن متلؿح مظالغؿؾوه، معؾػؿي معللظي ماظػردؼي مايقوزة مظػوئدة ماظدوظي مألعالك اظؿوبعي

زفورمعرحؾيمدقودقيمأصؾقًمتراصقمؼؾك"،موعنمجفيمأخرى،مو"اظؾسؼؾقيماظؼدمييم"مظؾدوار"معؼوبلم
ماػؿؿوع ماٌؿودطيمبموأطـر ماظطؾؼوتماالجؿؿوسقي مصؿؽًمتطوظىمبه ماظيتمعو ماظرشؾوتماالجؿؿوسقي ؿؾؾقي

،مععماظعؾممأنماظدوظيمخػضًموبشؽلمطؾريماظغالفماٌوظيماٌكصصمظؾلؽنمصضلاٌؿطؾعيمإديمحقوةمأ
معنمعقزاغقؿفو.

 طؾعوبوظرشممعنمتعؾقؿوتماظلؾطيماٌرطزؼي،مؼربزمعـحماألرضقيماظعؼورؼيمعنمخاللموؾيمعللظيماظؿ
م مبلؾىماظدور مٌؿوردؿفو مشقوبمروؼل مبعد موغؿقفيمماإلدؿؾوضياظيتمزفرتمبؼوة ماظؿوحقد مأجل عن

مولقد مسي مبعدممظؾرشؾي ماىزائرؼي ماظدوظي مسـفو متؾقٌ مطوغً ماظيت ماظعؼورؼي ماالجؿؿوسقي اظعداظي
مزبؿؾفما معن ماٌـقدرة ماظعؼورؼي ماألرضقي مسي ماجؿؿوسقي مذبؿوسوت مسدة متواجد مؼؾني معو الدؿؼالل،

م،.موبوٌؼوبل،مصننمػذهماظظوػرةمظقلًمحؽرامسؾىماىزائرذاتفومؿعووغقيماظعؼورؼيظؾاألودوطماىغراصقيم
اٌؿؿـؾيمسيمأنموخصوصومإذامدؾؿـومبوظعؾورةماٌعروصيموم،حقٌمندػومكمورسمسيماظؽـريمعنمبؾدانماظعومل

ماظعؿرانمؼعقدمضؾلمطلمذيءمإغشوءم"اظؼرؼيمداخلماٌدؼـي".م

 اؾروح اؾمعاوـقة   اإلؾمػاف عؾىؿظافر إدرتاتقهقات اؾػاعؾني ادلمعؾؼة ب .1.1
دونماًوضمسيمأشوارمعللظيمتلدقسموتـظقمماظؿعووغقيماظعؼورؼي،مأصؾحمعنماظضروريماإلذورةمإديموم
تؼدميهمإديماظؾؾدؼيمعنمأجلممبوظضرورةمتؼـقيمعؿعؾؼيممبشروعمسؼوريمؼؿمأيمعؾفمؼؿؽونمعنموثوئقممأن

اٌواصؼي.موتعؿربمػذهماًطوةمأدودقيمعنمأجلمدبصقصمأرضقيمظؾؾـوء،معومؼـفّرمسـهمبداؼيمإجراءاتم
.ميذيوسقبصػيمطلماظعؿؾقوتممتؿمهوؼلماظؼطعيماألرضقيمعنماألعالكماظعؿوعقيمإديماظؾؾدؼي،محقٌم

مضرار مإصدار مأنماٌكططمموؼؿم مبشؽلمذيوسيموظقسمصردي،ممبو ماظؾـوء اظؿـوزلمسؾىماألرضمورخصي
اهلـدديمػومغػلهمبوظـلؾيمىؿقعماٌلؿػقدؼن.موبوظرشممعنموجودماظؼواغنيماظؿـظقؿقي،معومزالمػـوكم
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شقوبمظؾؿـلققمبنيماظؾؾدؼيموعدؼرؼيماظؿعؿريمظؾوالؼيمأثـوءمإصدارمرخصماظؾـوء.موسؾقه،مكمؽنماظعدؼدم
لؿػقدؼنمعنمايصولموبؽلمدفوظيمسؾىمرخصمبـوءمصردؼي،مواألخطرمعنمػذا،مندماٌـؿكؾنيمعنماٌ

واإلروراتماظلوعقيمسيماظدوظي،مبوإلضوصيمإديماٌوزػنيماظلوعقنيمسيماإلداراتماظعؿوعقيمبوصػفممعلموظنيم
معؽؾػنيمغظرؼومبؿطؾققماظؼوغونمدؾؾومسيمزفورمعـلمػذا.م

ظروحماظؿعووغقيمأضلمحّدة،محقٌمؼؿمماظؾفوءمإديماظؼرضمامسنمظؿػوفوؼظفرماظشؽلماظـوغيمعنماال
مػذهم مألن محوهلو، مسؾى ماألعور موتؾؼى مظؾغوؼي. مذكصقو ماٌؾفماٌؼدم مذكصموؼعؿرب مطل متوصري وصق

م مبني ماظؼطقعي متربز ماىؿوسقياإلجراماٌؿوردوتاٌرحؾي ماٌلؿػقدؼنممةاٌـؿظرمئقي مذيقع مررف عن
وجمعنمخاللماظؿوضقعمسؾىمسؼدماظؼرضمبنيمروظؾهموصـدوقماظؿوصري.ماظعؼورؼنيمواظـشوطماظػرديماظذيمؼؿ

سؾىماظرشممعنموجودمبعضماظوحداتماظعؼورؼي،متشؽلمسؿؾقيمانوزماظؾـوءماظؼطقعيماظـوغقيمضؿنماٌلورم
مظؾعؿؾقي ماظـظري م، مأو مصغريا معؼووال ماظعؼوريمؼوزفمبـػله مومبـوءطون ماٌشروع. مهؼقق ىموضصد

ما مظؾؿشوطل مأؼضو مانوزماإلذورة مسي ماالغطالق مصور ماظلطح مسؾى مرػً ماظيت ماىؿوسي مبوظؾـوء ٌؿعؾؼي
م(.0662)غ.مبؾققورة،مم0644اظلوغقومدـيممبؾدؼيماظؿعووغقوتماظعؼورؼيماألوديمطؿومطونمايولمسي

مواظؿـظقؿيمممممم ماالضؿصودي ماٌقدان مواضع ماظؼوغوغقي مظؾـصوص ماالغزؼوح معظوػر مطل وواجفً
ممه،غػلمبطؾقعيمايول،مميؽنمهلذهماألخريةمأنمتػلرمبشؽلمطؾريموسيماظوضًواٌؿوردوتماالجؿؿوسقي.مو

ماظعوداتم مووزن ماظعؼورؼي ماظؿعووغقوت مظؾـوء ماٌورصوظوجي مواظؿـوع مبوظورذوت ماألذغول متؼدم درجي
ماجملؿؿعوتقيمعنمخاللمأمنوطماظعقشمسيماجملول.م

 اهلوقاتي ـطقوادلتؽققف جمال اؾسؽن اؾػردي: اؾمػاعل بني اؾعؼالـقة احلدقنة  .1

ماظيتم معـفو مبؿقؾقلمعنمخاللمررقمععقـيماظطؾؼوتماٌؿودطيمواٌقلورة ماٌؼوم ؼؿعؾقماألعرمسيمػذا
عقشمظؾمنطممضؾلاظعؼالغقيماٌػروضيمعنممهمععغػلمسيماظوضًمهػقتؼقممسيماظلؽنماىدؼد،موهوولمتؽق

ماظؿؼؾقدؼي.ممبوظؿصرصوتماظلودقوظوجقيبوألحرىموبوٌـطقماظـوغيماٌرتؾطممايضري

 ؿن ررف اؾطلؼات ادلمودطة  اؾسؽـقة اؾػردقةأمناط ذغل األراضي  .1.1
ظؾؿكططماألصؾيمم)عنماظـوحقيماٌؾدئقي(مجيىمأنمؼؽونماٌكططماهلـدديمظؾلؽنماظػرديمعطوبؼو

موصقمزبططم ماظؾـوء مسؾىموضعقي مأؼضو ماألعر مػذا موؼـطؾق مظؾؿعؿري، معنمررفماٌصوحلماظوالئقي اٌلؾم
اٌلوحيماظذيمحيددمرضعيماجملولماٌلؽونمسيماألرضمععمعراسوةماٌؼوؼقسماظـظرؼيماٌـظؿيمظذظك.موظؽنم

وضعيمظؼطعيمأرضقيمأومأطـر،موسيمطـريمعنمايوالت،مؼؿمموووزمػذهماٌلوحيمبلؾىمإضوصيمشريمعؿ
بطؾقعيمايول،مايوجيمجملولمعلؽونمعنمدؿؿضوسفمموظؼؾومأومٌرأب،مظصوغومأوميؿوممصغريؼن...م

خاللمتؼؾصماٌلوحيماٌكصصيمظؾقدؼؼيموذظكمسؾىمحلوبماظلوحيماٌؾـقيمعنماالمسـًماظيتمتؿقولم
ضريمعوجودمسيماجملولمتؼؾقديموذبولمذكصيمضروريمظؽلمعلؽنمرؼػيمأومحم"حوش"بدورػومإديم
ماٌغوربي.

بطرؼؼيمتؼؾقدؼيمسيمايقوةمم"شوبوسؿؾورهمجزءمالمؼؿفزأمعنماجملولماٌؿواضع،مؼلؿعؿلمػذام"ايو
مخاللم معن مادؿغالهلو ماٌراد ماٌلوحي محول مرأؼفن متؾؼوئقو مؼؾدؼن ماظؾواتي ماظـلوء مررف معن اظقوعقي
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عؿربمػذهماظطرؼؼيممنطومعؿودطقومسيماظعقشماٌطوظؾيمبغرسمأذفورماظعـىماٌؿلؾؼيمسربماىدران...موت
ماألراضيم مظشغل ماظـؿط مػذا موؼوصق ماظشدؼد. ماير مأؼوم مسي ماظشؿسماحملرضي مأذعي معن ماالحؿؿوء وسي

م ماظوضًمحوظهاٌؿػووض ماظؿؼؾقدي"مهغػلمسي مواظـؿط مظؾػقال مايدؼٌ ماظشؽل ماظعوديممبني ظؾقوش"
مواٌؿؿـلمسيمعلؽنمبهمصـوء.مم

ادلظافر اخلارجقة ؾؾسؽن اؾػردي ضؿن اؾمعاوـقات اؾعؼارقة: صور ؾرتاجع  .1.1
  فـددي وثؼايف

النوزمأومأطـرمدؿؽونمسيماظـفوؼيماظؿعووغقيماظعؼورؼيماظيتمترشىمسيمايصولمسؾىمزبططممنوذجيم
وػـددقيمعؿـوسي.موسؾىممأعوممتواجدمألذؽولمخورجقيمطؿومتـصمسؾىمذظكماظـصوصماظؼوغوغقيمصقالم،
ؿوم،متؾدوماظػقالتماٌؾـقيمضكؿيمبلؾىماالدؿعؿولماٌؽـفمظالمسـً،مممومؼعؽسماظؿؾذؼرماهلوئلماظع

ماألغظؿيم ماسؿؿود مخالل معن مواظـؿوغقـوت، ماظلؾعقـقوت مدـوات مخالل متدسقؿفو ماظيتممت ماظؾـوء ٌواد
معوضؾيمإدرتاتقفقيمإسودةمتوزؼعماظـروةماظـػطقي.ؿاظلقودقيماٌ
ضرراممبفـيماٌفـددنيماٌعؿورؼنيمحقٌممتمعـحماالسؿؿودمعنمررفماظوزارةممعشؽلمآخرظؼدمدّؾىم

ظؿؼـقنيممتمإدعوجفممبغريمحقمسيمصـفماٌفـددني،موذظكمبفدفماظلؿوحمهلممبػؿحمعؽوتىمظؾدرادوتم
م ماٌعؿورؼي. مسيماهلـددي ماٌؽؾػنيمبنسدادمزبططوتمو مواٌدذبون ماٌفـددون مأصؾح مسؾىمذظك، سالوة

ػذامبوإلضوصيمإديمـرم"تؼـقني"،مطوغفمماشػؾواممنطماظعقشموػوؼيماظلوطنماىزائري.ماظلؽنماظػرديمأط
ماظعددماظؽوسيمعنماٌكططوتماهلـددقيماًوصيمبوٌلوطنمايضرؼيماظعودؼيمظػوئدةمأغهم متصؿقم ملمؼؿم

محقٌمظؼؾًمبـم"اظدار"مطوغفوماألغدظليـؿطموظاظعؼورؼني،مععماظعؾممأنمػذهماٌلوطنماظػردؼيمتؿؿؿعمب
وادعيماالغؿشورمسيماٌدنمذؾهماظؽوظوغقوظقيماظيتمتؿؽقفمععماٌـوخمواهلوؼيماحملؾقي.موؼؾنيمػذاماألعرم
ماظـظريمواٌؿعؾقم ماٌفـددنيمسيمذؼه بالمذكماظـؼوئصماٌلفؾيمخاللماظؿؽوؼنماظذيمخصصمظػوئدة

األودوطماٌرتؾطيمبعالضوتماظلؽنمععماألغـروبوظوجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيموبدرجيمثوغقيمععمهؾقلم
موبوظؿلطقد،مؼؾؼىمتؽوؼنماٌفـددنيماٌعؿورؼنيمسيماىوععوتم مواظؾقؽيمسيماظؾؾدانماٌغوربقي. بوىغراصقو
اىزائرؼيمعػؿوحومسؾىماظـؿوذجماظغربيموظؽنمػذامالمؼعينمبوظضرورةمإشػولماظـؿطماهلـدديماٌغوربي.م

رةمٌعوؼريمثؼوصقيمعؿعؾؼيمبوجملؿؿعموبعواعلموندمسيمذيقعمأسبوءماظعوملمخضوعماظؾقًماٌلؽونمبوظضرو
مدرؼعوم مدقؿممولقده مسؿقؼو مإصالحو ماألعر موؼشؽلمػذا مبوٌـوخماحملؾيموبوإلرثماهلـددي. عرتؾطي

ماظؿؽوؼنماىوععيمظؾؿفـددنيماٌعؿورؼني مسيمعقدان معنمجفي مأخرىمسيمذبولمم،بوىزائر وعنمجفي
ماٌرطزؼنيمواحملؾقنيماٌؽؾػنيمبؿلقريمذمونماٌدن.ماإلدرتاتقفقيماظواجىماسؿؿودػومعنمررفماٌلموظني

مميؽنم مععني مظطوبع متػؿؼر مألدوظقى مذدؼد متـوع مخالل معن ماظقوم ماٌعؿورؼي ماهلـددي متدػور وؼظفر
عالحظؿفومسيماٌـورقمايضرؼيمواظرؼػقي.موبالمذك،مؼدلمػذاماألعرمسؾىمتراجعمثؼوسيمؼؿعنيمتدارطهمسيم

ماظعؿوعقيموإهودماٌفـددنيماٌعؿورؼنيمواىؿعقوتماظـؼوصقي.مأدرعموضًمممؽنمعنمررفماظلؾطوتم
وسيمشوظىماألحقون،مؼؾؼىماٌظفرماًورجيمظؾؾـوؼوتماًوصيمبوظؿعووغقوتماظعؼورؼيمٌدؼـيموػرانم
ماٌؿعؾؼيم مواظعواعل مظؾؿؼقؿني ماٌودؼي مواإلعؽوغقوت ماجملؿؿع متؼوظقد متـوضضمعع مسي ماظؼرؼؾي وضوحقؿفو

ؾيمسيمسددمالمحيصىموالمؼعدمعنماظـواصذمذاتمايفمماٌؿودطمواظؽؾري،مصؿقوتمبوٌـوخماحملؾيمعؿؿـ
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زجوجقيموادعي،مدؾلؾيمعنماألبوابماٌزودةمبـواصذ...،مإذمؼعؿربمػذاماظشلنمعدػشومخصوصومإذامتعؾقم
متػؿؼدمظرؤؼيمدؾقؿي.الماألعرمبطؾؼوتمعؿودطيم

ماظشرصوتمشريماٌ متواجد مدؾق،مميؽنمعالحظي مإديمعو ماألدطحبوإلضوصي مسيمطلمعؽون، م،لؿعؿؾي
ععماظعؾممأنمصصلماظشؿوءماظؾوردمم.اظـواصذمواألبوابماٌزودةمبـواصذمعغؾؼيمبودؿؿرارم،اظػرياغداتماٌفؿؾي

مالمؼؿعدىماظـالثيمأذفرمسيماظلـي.م
بوصػفومرعزامظؾـفوحماالجؿؿوسيمسيماجملؿؿعمحقٌمميـلممتوسيمطـريمعنماألحقون،مُؼـظرمإديماظػقال

اٌظفرمحوظقومععطىمالمعـوصمعـه.موسيماظواضع،مؼشؽلماظلؽنماظػرديمسيماجملؿؿعماظذيمؼعقشمأزعيم
مظؾرتضقيماالجؿؿوسقيمبوظـلؾيمألوظؽكماظذؼنمغلؿقفممبوظؾغيماظشعؾقيم" "...شريمأغهمسيماظوصوظقنيعمذرا

مأومصؼراء،محيسماظلؽونمذيقعماجملوالتماٌؾـقيماىد مأشـقوء سؾىمحدمؼدةمأومسيمرورماظؾـوء،مطوغوا
دواءمجبومعنماظالأعنمعنمخاللماالدؿعؿولماٌػرطمظؾؼضؾونمايدؼدؼيماًوصيمبوألبوابمواظـواصذماظيتم
تشوهماظلؽـوتماظػردؼيمطؿومؼظفرمعـالمعنمخاللماظّؿعؾقيماٌػرريمواٌؿؿوظقيمىدرانماظلؽـوت.موميؽنم

م ماظداخؾيصفممػذه عنماظـظراتم اإلرادةمسيمريوؼيماألعالكماظعؼورؼيمعنمأجلماحملوصظيمسؾىماظػضوء
مٌرأة.مممممااًورجقيمووهم

اؾمفقكة اؾداخؾقة ؾؾؿهال ادلسؽون: حنو راحة تسمهقب دلؿاردات  .1.1
 ؼدمية و رافـة.جممؿعاتقة 

م مؼفدفمدصرتماظشروط مأليمبـوؼي، ماظداخؾقي ماظؿفقؽي مسي ماظشروع ماظؿعووغقوتمضؾل اًوصمجبؿقع
ماٌصؿمم مٌكططماٌلوحي مؼؽونمعطوبؼو مػـدديمخورجيمظإلضوعوتماظلؽـقي مإديمهؼققمتـوشم اظعؼورؼي

.موتعؿربمػذهماظعؿؾقيمذؽالمعنمأذؽولماظؿـودقماٌورصوظوجيمظؾلؽنماظعؼوريماىدؼدماظذيمذهماظغوؼيهل
ماظ ماٌرحؾي موسي مايضري. ماٌشفد مضؿن متدرجيقو مؼـدعٍ مأن مظؽلمجيى معـح ممت ماظعؿؾقي، معن ـوغقي

ذكصمحرؼيماظؿفقؽيماظداخؾقيمظؾؿفولماظؼوبلمظؾلؽن،موميـلمػذاماإلجراءمعؾدأمؼؿؼومسهماٌلؿػقدونم
ماظؼوغوغيم ماظؿطؾقق مسن مغووي معؿـوضضي معرحؾي موووز مضصد موذظك ماظعدؼدة ماظعؼورؼي ماظؿعووغقوت عن

متماظعوئؾقيمظؽلمصرد.ظؾؿعؿريمواظرتتقىماظداخؾيمظؾؿفولماٌلؽونمحلىماٌؿطؾؾو
وحلىمرأيمبعضماٌؼقؿنيمواٌـؿؿنيمإديماظطؾؼوتماٌؿودطي،مؼؿممتؽققفماظلؽنماظداخؾيمظؾؾقًم

مبوظلؽنماظلوبق موصقماٌوضيماظلؽينمظؾعؼوري،مأيمحلىماعؿزاجه ماٌصؿم محلىموم،اىدؼد أؼضو
ـوء(ماظؿؼؾقديم)صم"ايوش"صعوبيماظؿعوؼشمداخلماظلؽنماٌشرتك،معومؼػلرمبالمذكمإسودةمتشؽقلم
سؾىمأغهمادؿؿرارؼيمم،هغػلمداخلماظػقالماىدؼدة،مبوصػهمكمـالمػوؼوتقومإلضؾقممؼـظرمإظقهمسيماظوضً

ظؾؿفولماٌلؽونموعؽونموزقػيمععوشمسيمزلموجودماظؿػوػمماظعوئؾي.موحلىمذيقعماألذكوصماظذؼنم
متمدربمآرائفم،مطونماألعرمبوظـلؾيمهلممصرصيمظؾراحيموظـلقونماىوماظلقهمظؾققوةمسيماظعؿوراتمحقٌم

مظؾ ماظؾقؾقي موايرادي ماٌؼعرة ماهلوائقوت موتصؾقح مإغشوء مسؿؾقوت معنمعؽـً مغوع مهؼقق معن لقورات
ماظلؽـوتماظعؿوعقيماىؿوسقي ماظـوعمعنمصؼطمأومسيماظعؿوراتم،اظؿعوؼشمسيمععظم .موميؽنمتشؾقهمػذا

اإلضوعيمسيماظطوبقماظعؾوي..."ممعوماظراحيمبـم"ايرؼيماٌلرتجعي"ممبومأغهمؼلؿققلمسؾىمسوئؾيمأجـؾقي
مطؿومؼشريمإظقهموبصرؼحماظعؾورةمإرورمدوعي.مم
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م مصعقد ماجؿؿوسقيممممموسؾى مأغـروبوظوجقي، مٌللظي مظؾؿلوطن ماظعشوائي ماظؿعدد مؼلؿفقى آخر،
وثؼوصقيمدبصمطلمذبوالتماظـلقٍمايضريمسيماىزائر.موسؾقه،موعنمخاللمهؼققمعقداغيمذيوسيم

(،موظإلجوبيمسنمتلوؤلم0654أجريمسيمعدؼـيمغدروعيماظصغريةم)ع.مبنمجؾقد،مأ.مبروغون،مدردون،م
بـوءمصقالمعؿؽوغيمعنمتلعيمشرفمزبصصيمظعوئؾيمالمتؿعدىمزيليمسؾىمتشفعممؼؿضؿنمايواصزماظيت
عربزامأنم"تؽؾػيمشرصيمواحدةمأومأطـرمالمكمـلمبوظـلؾيمظيممصوحىمبـوؼيمخوصيأذكوص،مؼؿقدثم

أومسيمماظؾؾدةذقؽو،مألنماألػممػومتوصريماظؼدرماظؽوسيمعنماظغرفمبلؾىماحؿؿولمرجوعمأحدماألبـوءمإديم
إديمأنماظدوظيمطوغًمسوجزةمسؾىمحلمعللظيماظلؽنممر..."موادؿؿرمسيمحدؼـهمعشرياحوظيمزواجماآلخ

مبوظرشممعنمطلماًطوبوتماظوزارؼي...مم
اظدوظيماٌكططيمواٌوزسي،مؼػلرموبشؽلمطؾريمػذهماٌؿورديماظورـقيماظيتمتؿؿـلممسيإنمشقوبماظـؼيم

لماظػقالت،موؼربزمػذاماألعرمسيمدبزؼنمطلمذيءممبومسيمذظكماظلؽـوتموحؿىماظشؼقماٌوجودةمداخ
شرصي،مإذمتوصفمػذهماٌؿورديمبوٌـطقماٌؼؾولمظدىمم02أومم00جؾقومعنمخاللمبـوءمدؽـوتمعنمصـػيم

سؼؾقيماظلوطـيماحملؾقي.مإنمػذاماظؿكزؼنمظؾغرفمظهمبطؾقعيمايولمأثرمعؾوذرمسؾىماظؿـوعماٌورصوظوجيم
لقطمسؾىمشرارمعوممتمبـوؤهمسيمبعضماظوحداتماظؾم"ايوش"ظؾؾـوؼيماظعؼورؼيماظيتماغؿؼؾًمعنمصؽرةم

سؿورة...موظؼدمأجريمهؼققمعقداغيمسؾىمعلؿوىم-اظعؼورؼيمبوظلوغقيمإديماظػقالماظعودؼي،معرورامبوظػقال
مم01 مبـ ماظلوغقيمحقٌممتمتلفقلمععدلمذغلمظؽلمدؽنم)ؼؼدر مبؾؾدؼي مواضعي م5,07تعووغقيمسؼورؼي

معؼورغيمبـلؾيمعدؼـيموػرانماظيتمدفؾًم أصرادمظؽلمدؽنمواحد،موتعؿربمػذهماظـلؾيمضعقػيمغلؾقو
مظؽلمشرصيمدـيمم6,9 ايوظيمواظذيمتؽـفمعنمخاللمدؾلؾيمبـوءممماظؿقػقف.مدقكػضم0662صردا

صردمظؾغرصيماظواحدةمم 1,5أضلمعنغلؾيماظغرفماظيتمػيمسيمرورماالغؿظور،مععدلمذغلمظؽلمشرصيمإديم
مخلماظؿعووغقوتماظعؼورؼيمظوػرانموضوحقؿفوماجملوورةمعوضوعماظدرادي.مدا
بوظرشممعنماٌلؿوىماالجؿؿوسيمواظرتبويمظؾؿؿعووغنيماٌـؿؿنيمإديمرؾؼوتمعؿودطيموعقلورة،مؼؾؼىمو

(معرتؾطومبلؾلؾيمعنماألصعولماظرعزؼيمحقٌمكمؿزجمعنم0664صعلمتلدقسمأيمبـوءمصرديم)ع.مظؼفع،م
ماظ ماظعودات، ماألعر،ماجملؿؿعمػومخالهلو مسيمغفوؼي مإديماٌوضيماظؾعقد. طؼوسمواٌعؿؼداتماظيتمتعود

ماظعنيم معن مدوطينماظؾقًماىدؼد مسؾى ماحملوصظي محقٌمعوزاظًمصؽرة موؼػرضمسوداته اظذيمؼؼرتح
مظؾؿؿعوونم مواٌفـقي ماالجؿؿوسقي ماظػؽي مطوغً معفؿو ماظعشرؼن ماظؼرن مغفوؼي معع مضوئؿي مواىن اظشرؼرة

يمأخرى،موحؿىموإنمغليماظعؼوريمػذهماٌؿورديمأثـوءماالغطالقمسيماألذغول،مصننماظعؼوري.موعنمجف
مصرجقوة،م ماظظفرة، مبودالم، ماظوغشرؼس، مجبؾول ماظرؼػقي ماٌـورق معن مواظعوعؾنيماٌـقدرؼن اظؾـوئنيم
مأضققيم مإضوعي موؼطؾؾونمعـه مؼذطرونمطلمزبوظفمبوظؿؼوظقد ماظضوؼي... مترارة،مبينمذؼران، ذبردة،

ؼؾقدؼيمبفدفمريوؼيمدوطينماظؾقً.موتؿفؾىمػذهماٌؿوردوتمتدرجيقومظػوئدةماظعؿولمأثـوءماظؽؾشماظؿ
م،بعضفممبعضاغطالقماألذغولموععمغفوؼؿفومظػوئدةماظعوئؾيماٌودعي،مإذمتعؿربمغوسومعنماٌصوييمبنيم

مسؾى موبدونمأنمغرطز مععماظزعن. معو مظؾؿضوعنماألدريماظيتمتالذًمغوسو مروابط مإضوعي ماهلدفمعـفو
اٌؿوردوتماألخرىماٌرتؾطيمبوجملولماٌلؽونماٌؾينمحدؼـو،مميؽــوماإلذورةمإديمأنماظعوداتمواظطؼوسم

تؼوظقدماجملؿؿعماظرؼػيمذقؽومصشقؽومذبؿؿعماٌدن.موعنمعـظورمصقهمتواطىممحقٌتعودمتدرجيقومسيمبؾدم
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،متزاعـومععم0655آخر،مودرماإلذورةمإديمأنمػذهماٌؿوردوتمادؿعودتمغشورفومعـذمأحداثمأطؿوبرم
موععماظرتاجعماظؿدرجييمظؾدوظي.مم0656إرالقماظؿعددؼيمايزبقيمدـيم

وسؾىماظصعقدماظوزقػي،مؼعؿربماالدؿعؿولماظداخؾيمظؾؿفولماٌلؽونماٌزودمبعـوصرماظرصوػقيمتؽققػوم
وػذامبػضلمذبؿوسيمعنماظؿػوسالتمبنيمايداثيمواظـؿوذجماظـؼوسيماظؿؼؾقديمم،ظؾشؽلماهلـدديمظؾؾقً

ايوضرمدوعو.موػؽذا،مؼلؿفقىماٌطؾخمسيمععظمماظؿعووغقوتماظعؼورؼي،مظوزقػيمأدودقيمداخلمايقوةم
اظعوئؾقي،محقٌمؼؿؽونمسيمشوظىماألحقونمعنمشرصيمصغريةمذبفزةمبـم"ددارؼي"موػيمغوعمعنماألرؼؽيم

ميؽنماىؾوسمواالدرتخوءمواظـوممسؾقفو.موتشؽلمػذهماظغرصيمأؼضومصضوءممحقٌؿعددةمذاتموزوئفمع
ميؽنماظـلوءمواألرػولمعنماظؿفؿعمصقهمخصوصومععموجودمجفوزماظؿؾػزؼون،معومجيعلمػذهمايفرةم

معالزعوتمسي موػّن ماٌلؾلالتماٌصرؼي مٌؿوبعي ماظـلوء متلؿعؿؾفو مظالدرتاحي مضوسي مإدي ماظوضًمتؿقول
موؼؿؽونماٌلؽنماظػرديماًوصمبوظطؾؼوتماٌؿودطيمواٌقلورةمعنمضوسؿنيمظالدرتاحيمؾؿطظمهغػل ؾخ.

مسؾىماألضل.
م"اظلدارؼوت"م مبـ مذبفزا ماٌغربي مبوظصوظون مواٌودوم مطعودته ماظوادع ماٌغوربي ماظصوظون ؼعؿرب

مسي متشؽل موػي مواظودودات، ماظزوارمهغػلماظوضًمواألشطقي مالدؿؼؾول مخوصمضوسي مظإلضوعي موعؽوغو
معـلماظزواج ماظصوظونمم،بوٌدسوؼنمخاللماالحؿػولممبكؿؾفماٌـودؾوتماظعوئؾقي مػذا مواظوصوة... اٌقالد

اظيتمتلؿعؿلمظغرضمسرضماألواغيماظػوخرةماظيتمماٌغربيمعزودمخبزاغيماظصػرةمو/أومخزاغيمزجوجقي
وؼشؽلمػذامم.نؼؼؿمماالحؿػوزمبفومبعـوؼيمعنمررفماظـلوءمضصدمادؿعؿوهلومسؾىمذرفماٌدسوؼنماٌؿقز

ماظطؾؼوتم مطل ماٌؿوردي مػذه متشؿل مإذ ماىزائرؼني، ماظظرؼفمظدى ماهلوس معن مغوسو مذك مبال األعر
موايضرؼي ماظرؼػقي ماٌـورق مسي ماظؼورـي مدواءماالجؿؿوسقي ماظـوغقيمسؾىمحد ماالدرتاحي مضوسي موتؿؽون .

ورودؽوبموجفوزماجملفزةمسؾىماظطرؼؼيماظغربقيمعنمأرؼؽوتموطراديمعرحييموجفوزمتؾػزؼونموعوغق
مظؾؿدسوؼن،مميمسعيمذ مألغهمخيصصمسودة مؼؾؼىماظصوظونماٌغربيمعغؾؼو تؼـقيمسوظقيموػوتف،مبقـؿو

مسؾىماظعؽسمشرصيماىؾوسماظغربقيماظيتمتلؿعؿلمدوعومعنمررفماظعوئالت.
مظؾؿدسوؼنم مبوظـلؾي ماالجؿؿوسي مظؾـفوح مصورة مأدرة مطل مكمـح مبلن ماألعر مؼؿعؾق وسؾىمطلمحول،

شرفماالدرتاحي،موػذاممىحدإؼؽونمسيمضدمدسوماٌؽنمجيىماإلذورةمإديمأنمادؿؼؾولموظألضورب،موظ
مواظـؼوصقيمظؾزائر. اظؿؿققزمؼؿّممبطؾقعيمايولموصقماظـوسقيماالجؿؿوسقيمواىغراصقي
اظطوبقماظعؾوي،محقٌمؼوجدمصوصلممتؼعماظػضوءاتماًوصيمعـلمشرصيماظـومموشرفماألرػول...سي

ماظػقالتم متؿؽون مجدؼدا، ماجؿؿوسقو محدثو موبوسؿؾوره ماٌدسوون. مصقفو مُؼلؿؼؾل ماظيت مبوظغرصي عؼصود
معنمشرصيمخوصيمعوجفيمظؿكزؼنم موحؿىماٌؿودطيمعـفو اظضكؿيمواٌؾـقيمعنمررفماظػؽوتماٌقلورة

اظلؽر...موعوادماظؿـظقفمعـلمعوادماظغلقلماظؼفوةموواظزؼً،مواظػرؼـي،مواٌوادماظغذائقيمعـلماظدضقق،م
واظصوبون...واألجفزةماإلظؽرتوعـزظقيمعـلمآظيماظطؾخ،ماظـالجي،مآظيماظغلقلموجفوزماظؿؾػزؼون.موؼؾدوم
سيمػذاماٌؼوممأنمػذهماظعؼؾقيمتوارثؿفوماظعوئالتماظؽؾريةموأسقونماظودطماظرؼػي،محقٌمكمـلمسيماظوضًم

بشؽلمطؾريمخاللمدـواتماظـدرةماظغذائقيماظيتمذفدتماالحؿؽورمممورديمورـقيمحدؼـيمتطورتممهغػل
ماظؿفوريمظؾدوظيماظذيمأثؾًمسفزامطؾريامسيماظؿوزؼع.
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    اؾسؽن اؾػردي، عاؿل إلعادة تؽوقن األدرة األصؾقة .1.1

بودؿــوءمبعضماظعوئالتماظـووؼيمظإلروراتماظلوعقيمواٌؿودطيماظعوعؾيمسيماظؼطوعماظعؿوعي،مميؽنمو
م"اظعوئؾي"م مظؿشؽقل مإسودة مأغفو مسؾى مظوػران ماظؿعووغقوتماظعؼورؼي مضؿن مصقالتمضكؿي تػلريمانوز

مبلؾىمايفمماظؽؾريماظذيمادبذتهمأزعيماظلؽنمسيماىزائر.م
سؿورةماظيتمتؿؽونمعنمسدةمذؼقمحقٌمغشفدمسيم-ػقالاظؿؿوؼلمظذقوءمؼؼررمربماظعوئؾيماٌؿـؾهمظأل

مبوادطيمدؾطؿهمسيمادبوذم غفوؼيماألعرمإسودةمتؽوؼنمظألدرةماألصؾقيماظيتمؼعقدمربماظعوئؾيمتشؽقؾفو
م اظؼرار. ماألجقول معن مظؾعدؼد م"اظػقال" مداخل ماظشؼق معن مدؾلؾي متفقؽي مسؿؾقي متلؿح وإلضوعيمبوسؾقه،

وئؾيمذؼيمععقـي.موظؽن،مسبنمأعومممنوذجمثؼوسيمسيماظؿصرفماظذيمؼلؿحمصقفو،محقٌمتشغلمطلمس
واظيتمُؼـظرمإظقفومعنمررفماآلخرؼنمسؾىمأغفومحقوةمسوئؾقيمم،تؼرؼؾومظؽلمأدرةماظعقشمبؽلمادؿؼالظقي

ماظـوعمعنماظلؽنموعنماٌؿؽنموحؼقؼقي.مسيماظواضع،مميؽنمظؽلماٌؿغرياتمأنمتؽونمع جودةمضؿنمػذا
،مألغـومغشفدمصؼطماظظوػرةماالجؿؿوسقيمعنمخاللمإجراءمحبٌمعقداغيمجواريمربددمتؼوؼممأػؿقيمػذه

دـي.موبعدماالظؿزامماإلراديمظؾدوظيمظػوئدةمترضقيماألدرةماظـووؼيمعنمم02سيماظـفوؼيمهوالمسيماٌقولمعـذم
متػوضممأزعيماظلؽنماظيتمؼصعىمهؾقلممرخاللمدقوديماالدؿـؿو اٌكطط،متلوػممبشؽلمطؾريمزوػرة

دؾوبفومسيمإسودةمتؽوؼنماظعوئالتماألصؾقيمحقٌمتواجهماظعوئالتماظشوبيمعشوطلمطؾريةمضصدمإجيودمأ
مدؽنمإجيوريمسيماٌدؼـيمأومحؿىمبوظضوحقي.

 اخلالصة

تلفلماظقوممبوظؿلطقدماظؿعووغقوتماظعؼورؼيمبصؿؿفومسيماجملولماٌرتوبوظقؿوغيمٌـطؼيموػران،موؼؾدوم
معـؿوج مبطرؼؼيمزبؿؾػيمعنمررفمموذبولماظؿعؿريماىدؼد مدقوديمعرطزي،مإالمأغهممتمتطؾقؼه ظؼرار

ماظدرادي.موسؾىماظرشممعنماظؿعؾقؿوتم اجملوظسماٌـؿكؾيماٌؿعوضؾيمسؾىماظؾؾدؼوتماظـالثماظيتمعلؿفو
مصؼدم مواإلضؾقؿي، ماالجؿؿوسي ماظؿوازن مهؼقق ماظيتمطوغًمتؾقٌمسؾى ماٌرطزؼي ماظلؾطي مسن اظصودرة

(مرػوغوم0652-0644اٌعّقـيمواٌـؿكؾيمأنموعلمعنمتعووغقوتماىقلماألولم)مأرادتماظلؾطوتماحملؾقي
مواٌقلورة ماظطؾؼوتماٌؿودطي مظػوئدة مبؾدمم،طؾريا مسي ماظؾؾدؼي ماالحؿقوروتماظعؼورؼي متوصر مبػضل وذظك

ذؾهمعلؿققؾيمبلؾىمتؾعقيماالضؿصودماىزائريمظؾؼطوعماظعوم.مم0641طوغًمايقوزةماظعؼورؼيمسيمدـيم
يمأخرى،مجيىماظؼولمأنمادؿصدارماظـصوصماظؿـظقؿقيماٌؿعؾؼيمبوظؿعؿريمسيماظعدؼدمعنمدولموعنمجف

عنمخاللمإضوعيمم،اظعوملماظـوظٌمملمكمـعماظلؾطوتماحملؾقيمعنماالدؿقواذمسؾىماالحؿقوروتماظعؼورؼي
مذؾؽوتمعؾـقيمسؾىماظعالضيمواٌعرصي،موذظكمبعؾمماإلدارةماٌرطزؼيمإديمحدمعو.م

م مبوظـلؾي ماظيتمأعو مبوإلجراءاتماإلدارؼي ماٌؿعؾؼي ماٌراحل مطل مؼعؿربموووز موػران، معـطؼي يوظي
إسودةموضعؿفوماظدوظيمواضعومالمميؽنماظؼضوءمسؾقه،محقٌمأنماإلرثماهلوؼوتيماٌؿفدرمسربماظؿورؼخممتم

ممبنيماظـصوصماظؿـظقؿقيموسوداتفمهغػل عنمررفماظؿعووغقنيماظذؼنمحووظواماظؿوصققمسيماظوضًإحقوئهم
اظشكصقيموعلؿواػمماظـؼوسيموعؿطؾؾوتفمماالجؿؿوسقيماظراػـي.موعنمعـظورمآخر،مؼؼومماجملؿؿعمدوعومسيم

ػرضمضقؿهموسوداتهماظيتمتؾؼىمسؾىماظرشممعنمطلمذيءمعؿلثرةمبوظعوملماظرؼػيم)أمنوطمذغلمباظـفوؼيم
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مظؾؿ ماظداخؾقي مواظؿفقؽي مظؾؾـوؼي ماًورجقي مواٌظوػر ماظػردي مبوظلؽن ماًوص ماٌلؽونماألرض فول
ماألصؾقي...( متؽوؼنماألدرة موإسودة مدؽنمجدؼد مبنغشوء مرؼوسمعرتؾطي معنمسدة اٌطؾقمعنمم،اٌوروثي

سيماظعالضوتممتاٌؿعددةمعنموووزاتموضطقعوتمهومظؿػوصوتررفماظػوسؾني،محقٌمتشؽلمػذهماال
مبوٌعـىماظصققحمظؾؽؾؿيموبنيماألزعيماالضؿصود متؽوؼنماألدرة مبنيمإسودة ؼيمواظلقودقيماظيتماٌوجودة

مذفدتفوماظؾالدمعـذمعـؿصفماظـؿوغقـقوتموبنيمضعفمعمدلوتماظدوظي.
-0644اظؿعووغقوتماظعؼورؼيمظؾفقلماألولم)تطؾعموعنمخاللماظػضوءماٌرتوبوظقؿوغيمٌـطؼيموػران،م

،محقٌمأغفومتؿؿقزمبصػيمدائؿيم(ماٌلؽوغيمعنمررفماظطؾؼوتماٌؿودطيمواٌقلورةمعـفوماجملول0652
جبؿوظقيمػـددقيمعنمررازمحضري.موضؿنمػذهماجملؿعوتماظعؼورؼيمميؽــوماظقوممعالحظيموجودمكموؼزم

ماظ ماٌقلورة مايضرؼيمبنيمعلوطنماظػؽوتماالجؿؿوسقي مبـوؼوتفتميتسيماٌورصوظوجقو عنمموواصلمتودعي
ضدممجؿؿوسقيػذهماظػؽوتماالم.مومطوغًاألجريةخاللمهلنيمذيوظقؿفوموصورةمبـوؼيماظطؾؼوتماٌؿودطيم

ادؿػودتمعنمسوئداتماظرؼعماظـػطي،موظؽـفومتواجهمأؼضومععمبداؼيماظؿلعقـقوتمعشوطلمطؾريةمضصدم
معـوزهل متفقؽي مأو ماألذغول معن ماظؿؿوؼزممواالغؿفوء مػذا ماظقوم، موؼؾدو مظؾؿضكم. ماظلرؼع بلؾىماالرتػوع

ماٌف معن ماظؿعووغقوتمواٌـقدرؼن معن موعنماالجؿؿوسيمواالضؿصوديمبنيماٌلؿػقدؼن مواٌلؿؼؾي مايرة ن
ميظؾؾقٌمواظؿقريمسيمذبولمأغـروبوظوجقموعفؿموعقداغم،اظطؾؼوتماٌؿودطيماظعوعؾيمسيماظؼطوعماظعؿوعي

اجملولمواظؿفقؽيمايضرؼي.موؼؾؼىمػذاماظؿؿوؼزمؼـظرمإظقهمبشؽلمدقهمعنمررفماظلؽونمذويماظدخلم
وإنمطوغًمػذهماألخريةمم،وء"موحؿىاظضعقفماظذيمؼشؾفونماظطؾؼوتماٌؿودطيماٌوزػيمبطؾؼيم"األثرؼ

م.م0664ععمدـيممبدأتمتعرفماظػؼر
مسيم متفقؽيماجملولماٌرتوبوظقؿوغي،مميؽنمأنمتصؾحمعـورقماظلؽنماظؿعووغيماٌوجودة وسؾىمصعقد
طـريمعنماألحقونممبواضعمذوشرةمداخلماظؾؾدؼوتماظيتمتعوغيمعشوطلمعوظقيمطؾرية،موؿعوتمدؽـقيم

للظيماظؼوغونممبمجبدؼي ـطؼيموػران،مسؾىمأعلمأنمؼفؿمممأصقوبماظؼرارتشؽلماظضوحقيماجملوورةمٌ
موتفقؽيماإلضؾقمماٌرتوبوظقؿوغي.م
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