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  ػشام حشروف

 اإلذؽاظقةاظسقاق و .1

مضاغقناىزائرإنماظطػرةمشريماٌلؾقضةماظيتمسرصفاممنقماىؿعقاتمظمم مبعدمصدور م،مخصقصًا
معؾؿقدًا.مصعاًلمصؼدمأصؾقتمام1>مبؿشفقعموتلرؼعمعـمضاغقنمو،:; أبرزمػذهماٌالحظةمظققممواضعًا

وماظقاضعمأم1ؾقرطةماىؿعقؼةظمنيرداداظجاغ ماألزائرؼنيمأوماىمعـمسددمطؾريمعـماظؾاحـنيمدقاءمطاغقا
ماىؿعقيموم2اىؿعقي ماىؿعقؼةم3ايؼؾ ماظظاػرة م4أو مو، مطاغػفار مسـفا دؼـاعقةمعؿقدثني
مشؾقانماىؿعقات.وموازدػار

ظممظمماظقدطمايضري.موشريمأنمصمقعمػذهماألسؿالماػؿؿتمباألحرىمباىؿعقاتماظيتمتـشطم
.مالمتقجدمعـم،محمؾماػؿؿامماظؾاحـنياحملؾقةماظـاذطةمظمماظقدطماظرؼػلماٌؼابؾ،مملمتؽـماىؿعقات
5المأحباثمشؾريعقإمإحصاؤػاصمؾةماألحباثماظيتممتم

(Y.Guillermou 1994)اظيتمتدرسماىؿعقاتمم

                                                                                                                                                                 
 م.2101،مدـةم>9اظعددم،مإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشرهمظممجمؾةم
ماظؿـؿقةمعرطزماظؾقثمظمماالضؿصادماظؿطؾقؼلموم،عؽؾػمباظؾقثم(CREAD)م.00111م،صؿةااىزائرماظع،مم 

1 Icheboudene, L. « Le mouvement associatif ou la tentative de restructuration sociale », in Les cahiers du 

CREAD, Alger, n° 53, 2000, p. 5-23 . Gallissot, R. (1999), « Mouvement associatif et mouvement social, le 

rapport Etat/société dans l’histoire maghrébine », in revue Insaniyat, Oran, CRASC, n° 8, vol. III, 2, mai-avril, 

p. 5-19. Gallissot, R.(2002), « Mouvement associatif, mouvements de droits », in Les cahiers du CRASC, Oran, 

n°5, p. 17-27. Hamoum, D. (1995), « Le mouvement associatif en Algérie, fondements en évolution », in 

CCFD-Touiza, Séminaire ONG Europe-Maghreb, (Elwijt-Zemest), Belgique, 25- 26 septembre, p. 53-60. 

Izarouken, A. (2004), « Le mouvement associatif en Algérie, état des savoirs, état des lieux », in doc Ronéo, 

Oran, p. 11.  
2 Derras, O. (1999), « Le fait associatif en Algérie : Le cas d’Oran », in Revue Insaniyat, Oran, CRASC, n°8, 

mai-avril, vol. III, 2, p. 95-117. 
3 Salhi, B.(1999), « Modernisation et retraditionnalisation à travers les champs associatifs et politiques », in 

revue Insaniyat, Oran, CRASC, n°8, mai-avril, vol. III, 2, p. 21-42. 

4 Dahak, B. (1982), « Les associations en Algérie / Les stratégies étatiques vis-à-vis du phénomène associatif », 

Thèse de doctorat 3ème cycle de Droit Public, Montpellier I, p. 389 .Babadji, R. (1989), « Le phénomène 

associatif en Algérie : genèse et perspectives», in Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris, Tome XXVIII, p. 229-

242.. 
5 Guillermou, Y. (1994), « Encadrement étatique et formes d’organisations autonomes en secteur paysan 

«Marginalisé » : Cas de l’Algérie et du Congo », in Jacob. J-P et Lavigne D. Ph. (dir.), Les associations 

paysannes en Afrique « organisation et dynamiques », Paris, APAD-Karthala-IUED, p. 201-217. 
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معقاضػماظػالحنيماىزائرؼنيمظمخمؿؾػمػذامسربمهؾقؾم،مواظرؼػقةمهتمتعؾريماٌـظؿاتماظؼروؼة
ماظزراسل،م ماإلصالح ماالدؿؼالل، م)االدؿعؿار، محمدد مدقادل مزرف مظم معؿعددة مضغقرات عقاجفة

ماظلقادل...(. مبلعقدوماظؿقرر مسؿر ماألحباثماظيتمأجراػا مأؼضًا معؿـاوظـا مظم مخاللمدـقات6تقجد
عـمبقـفاماىزائر،مظعربلمواظذيماغص ماػؿؿاعفمسؾكماٌـظؿاتماظرؼػقةمظمماٌغربماوم;2119-211

مو ماظزراسقة ماظؿـؿقة مسؿؾقة مظم مدورػا متؼققؿ مواظرؼػقةحماواًل ماٌـظؿاتماٌفـقةم، مسؾك مباظرتطقز ػذا
ماظزراسقة.

اظيتمؼرتطزمجمالمحبــا،مبشؽؾمجقػري،مسؾكماىؿعقاتماحملؾقةماظـاذطةمظمماظقدطماظرؼػلمو
مجباؼة.مىؿعقاتماظرؼػقة"ماظعاعؾةمظمموالؼةقفامبـ"ادـلؿ

متؼققؿم مإشم مترعل مأطادميقة مأسؿال مبروز مظم ماٌلاػؿة موؼؼرتح مرائد مطعؿؾ مغػلف ماظعؿؾ مػذا ؼطرح
مو ماظرؼػل. مظمماظقدط ماىؿعقؼة متػرضمغػلفامايرطة معؿؽاعؾة مػـاكمثالثمأدؽؾة ماظلقاق، ظممػذا

عامػقمقة؟موسؾقـا:معامػقموزنماىؿعقاتماظرؼػقةمظمموالؼةمجبابة؟معامػلمأصقلمػذهماىؿعقاتماظرؼػ
مجمالمأغشطؿفا؟

مو مأغػلـا، مسؾك ماظيتمررحـاػا ماألدؽؾة مسـ مصايلوردًا مابراػقؿ مألسؿال (،م2119)م7ادؿؾفاعًا
ؽؿللمأػؿقةماظرؼػلمبؾفاؼةمؼمدعقـامظطرحماظػرضقةماظؿاظقة:مإنممنقموتطقرمايرطةماىؿعقؼةمظمماظقدط

مصعاًل،مإنماظػ مظمماظقدطمايضري. مػلمسؾقف مٌا مغػلف مباظؼدر مظمموالؼة متؿؿؿعمضاءاتماظرؼػقة جباؼة
ماجؿؿاسلمو مومثؼاظممبققط ماظؿـظقعشفع، متؼاظقده م)ثريمظم ماظؿضاعـموم8(وؿعتؿقة ظممأذؽال

محمػزةمسؾكمإغشاءمػقاطؾمصمعقؼة.م،9)تقؼزة(
اظؽقػل.متشؿؾماٌعطقاتمظؼدماخرتغا،مظممغطاقمػذاماظعؿؾ،معؾدأماظؿؽاعؾمبنيمعـففني:ماظؽؿلمو

م;211دؼلؿربمم10إشممشاؼةمم1:>0اىؿعقاتماظيتممتمإغشاؤػامظمموالؼةمجباؼةمعـمدـةمماظؽؿقةمجمؿقع
م)و ماظؿصرزمات(، معـ ماٌعطقاتماظيتموضعؿفامعـمعؿلتقةوػلمععطقاتمعلؿكؾصة هتممضاسدة

مو"متصرصـا ماظؿـظقؿ ماظعاعةعدؼرؼة م10"اإلدارة مذفاداتم. مجباغ معـ مصؿؿعؾؼ ماٌعطقاتماظؽقػقة أعا
ماظيتماظػاسؾنيماظـا مخاللمفصمعمتمذطنيمظمماىؿعقاتماظرؼػقة -;211مظممصرتةم11اظؾقثماٌقداغلا

ماظيتمسرصؿفامم.>211 مسـمجمؿؾماظؿققالتماظعؿقؼة مععربة مأضلام معؼاظـا،مإذن،محقلمثالثة ؼؿؿققر
مدـؿـاولسؾكموجفماًصقصماهلقاطؾماىؿعقؼةماظرؼػقة.ماظؾقؽةماظرؼػقةمسؾكماظصعقدماظؿـظقؿل،مو

                                                                                                                                                                 
6 Bessaoud, O. et Druguet, S. (2004), « Institutions et organisations du développement rural en Méditerranée » 

in Bachta, M. S. et Ghersi, G. (dir.), Agriculture et alimentation en Méditerranée : les défis de la 

mondialisation, Paris, CIHEAM-IRESA-Karthala, p. 276-325. Bessaoud, O.(2008), « Les organisations rurales 

au Maghreb : leur rôle dans le développement : un essai d’évaluation », in Economie rurale, Paris, n°303-304-

305, janvier-mai, p. 8-21. 

7 Salhi, B.(2006), Le mouvement associatif en Algérie : histoire, législation, état des lieux, Alger, UGP/ONG’s, 

p. 127 . 

مػقؽةمدقادقةمتؼؾقدؼةمتعـكمبؿـظقؿمذمونماىؿاسة.8 
ماظؿؼؾقدي.ماالجؿؿاسلاظؿضاعـم ؿعاونموذؽؾمعـمأذؽالماظ 9

10 DRAG : Direction de la Réglementation et de l’Administration Générale de la wilaya de Bejaia. 
مهؼقؼاتمأجرؼتمظممإرارمأرروحؿـامظؾدطؿقراهماٌشارمإظقفمدابؼا. 11
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ما مػذا موم،ظؼلؿأثـاء مظم مأوشم، ماىؿعقؼة،خصائصماعرحؾة مظؾقرطة ماىغراظم ظممعرحؾةمومظؿقزؼع
مو مدـقؾؾمزفقر موثاغقة، ماىؿعقاتماظرؼػقة محمدداتفاتطقر ماظؼلؿمو، مدـدرسمظم ظمماألخري،

ماظـاظثمخمؿؾػمأغشطةماىؿعقاتماظعاعؾةمظمماظقدطماظرؼػل.

 عؿؾاؼـة دؼـاعقؽقات مجعقات ذات

مذظؽمداب مذطرغا ماظرؼػلماظغاظ .طؿا مبلؾ مرابعفا ماظعؿؾمظمموالؼةمجباؼة صفلممؼًا،مظؼدماخرتغا
م:1مسؾكمتشؿؿؾحقثمأنماظلؽانمصقفامأطـرمرؼػقة،مذظؽمأغفامم،باظػعؾمواحدةمعـموالؼاتماىزائر

طؿامتعؿربماظقالؼةمم.% 0:،مأيمعامؼؼاربم12اظقالؼةبؾدؼةماظيتمتؿؽقنمعـفامم82بؾدؼةمرؼػقةمعـمجمؿقعم
ماظمسؾقفا مؾغؼصقةمجمؿقسةمجغرا مواىطابع مؾؾل. مضدر ماظقالؼةمإصماظلضد  001120999بـم13دؽان

م موم1090909معـماظرؼػقني،موم;9022;9،معقزسنيمبنيم:211غلؿةمدـة ظمممعـماظلؽانمايضرؼني.
أعامظممعامسمصمم.:211سـمدـةمم% 01غلؿة،مأيمبزؼادةمم1:0:81;طانمسددمدؽاغفامم:>>0دـةم

م ماىؿعقاتماحملؾقة مسدد معـذ مجباؼة مظمموالؼة مم1:>0اظيتممتمإغشاؤػا مصؼدم;211دؼلؿربمم10إشم ،
مصمعقةمحمؾقةممبكؿؾػمأغشطؿفا.م89;10أحصقـامعامجمؿقسفم

مدـلؿكدماظلـقاتماألخرية،ممعـمأجؾمرصدماظؿقزؼعماىغراظممهلذهماىؿعقاتمرصدًامجقدًامخاللمػذه
ظـامبعزلماظعاعؾمعـادؾًامألغفمؼلؿحمماظذيمؼشؽؾمعمذرًامومغلؿةم0111إغشاءماىؿعقاتمظؽؾمم14ععدل

,.Regourd, E)ماظدميقشراظم 2004, 63) 
م.15

 ػل اظظاػرة اجلؿعوؼة، زاػرة حضرؼة أم رؼػقة؟

(.م0دؼـاعقؽقؿفامأػؿقةمعزدوجةم)أغظرماىدولمرضؿمؼؽؿللمرصدماظؿقزؼعماىغراظممظؾفؿعقاتمو
عـمجفةمثاغقةمقىموالؼةمجباؼة،موصفقمعـمجفةمؼشريمإشممتقزؼعمعؿؾاؼـمظؾػضاءماىؿعقيمسؾكمعلؿ

مأػؿقة ماألطـر ماظرؼػقة ماٌـارؼ ماىؿعقاتمظم مإغشاء مععدل مسـ مسؿقعف، مظم مباٌـارؼممؼؽشػ، عؼارغة
م16اظؾاحـانػذامعامررحفموباظؿاظلماظػؽرةماٌلؾؼةمسـمػقؿـةماٌدؼـةمظممػذاماجملال.ممايضرؼة،معػـّدًا
ضدمذػ ممايرطةماىؿعقؼةمطظاػرةمحضرؼة.مو(،مواصػني:211سؿرمدراس،م،مو)سؾدماظؼادرمظؼفع

مظ مسالضة مبقجقد ماظؼقل مإشم مأخرى، مجفة معـ ماظؾاحـان موػذان مايضري ماظـؿق مبني متطقرصقؼة
مذػ مإظم،ظممواضعماألعرمايرطاتماىؿعقؼةمبشؽؾمسام. معا مإشمممبراػقؿافمقند مضربًا صايلمأطـر

                                                                                                                                                                 

 .;>>0 اءماظلؽانمدـةحل ماظؿصـقػماظذيمأجراهم"اظدؼقانماظقرينمظإلحصاء"مبـاءمسؾكمإحص12 

 0::>0 غلؿةمدـة 9:1 :>9 بؾغمسددماظلؽانماإلصماظلمظقالؼةمجباؼة13 
مظم 0111 غشاءماىؿعقاتمظؽؾإسؾكمدؾقؾماٌـال،مصننمععدلم14 مبؿؼلقؿمجمؿقعماىؿعقات،معضروبًا سؾكم 0111 غلؿةممتمحلابفا

مؼؽـمعؼرتغًامباظقزنماظدميقشراظممظقالؼةمجباؼة.مسؾؿًامأنمػذهمسؾقفمصننمتؽاثرماىؿعقاتمطؿاممتتمععاؼـؿفممل جمؿقعمدؽانمظؽؾمبؾدؼة.مو
ماظـلؾةمالمتعربمعقضقسقًامسـمحؼقؼةماٌقدان.م

15 Regourd, E. (2004), Le phénomène associatif dans la recomposition territoriale : vers de nouvelles ruralités, 

Thèse de géographie, Montpellier III, p. 621. 

16 Nous citons Lakjaa, A. (2000), « Vie associative et urbanisation en Algérie», in revue Cahier du CREAD, 

Alger, n° 53, p. 5-23. Derras, O. (2007), Enquête nationale, Le phénomène associatif en Algérie « Etat des 

lieux, participation sociale et vitalité associative », Fondation Friedrich Ebert, Alger, p. 153.  
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ما ماظظاػرة محصر معؿفـؾًا مبعقدًا، مذػ  مأغف مذظؽ موحده.اظصقاب، مايضري ماجملال مظم مىؿعقؼة
صاىؿعقاتمباظـلؾةمإظقفمترتطزمظمماألوداطماظيتمتؿؿقزمبـلؾةمطؾريةمعـماظؿقضرمأوموجقدمداطـةمظمم

مطربموؿعات محضرؼة م)عـؾ مساصؿةماظؿفؿعاتى. مظم ممايضرؼة ايضرؼةمماظؿفؿعاتاظقالؼة،
أوماظؼروؼةماألطـرمضقةماتماىؿاسقةمقجدمصقفامأمناطمعـماظؿـظقؿظػضاءاتمحقثمتطذامظمماواظـاغقؼة(،م

اىؿعقةمساعؾمعشفعمإلغشاءمػقاطؾمؼضقػمعـمجفةمأخرىمإنماظرتابطمبنيماىؿاسةمووم.عؿاغةو
مصمعقؼةمعؿعددة.

ظممدـةمم17واظؼؾائؾ،محقثمندمظمموالؼةمتقزيموزومعزابؼذطرمبفذاماًصقصمعـالمعـطؼيتمو
(ماظيتمتشؿؿؾم;228جمؿقعماىؿعقاتماحملؾقةم)(معـم>>9)م% 10،مصمعقاتماظؼرىماظيتممتـؾم;>>0

مسؾقفاموالؼةمتقزيموزو.
عػصؾةمحقلمطؾمطؾمػذهم"اظؿلطقدات"مظقلتمإالمجمردماصرتاضاتمظممشقابمععطقاتمدضقؼةمو

ماظقالؼات.
األعرمزمؿاجمإشممهؾقؾمدضقؼ،مشريمأنماٌعؾقعاتمشريمعؿقصرةمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،مبلؾ مأنم

ظممسددػاممإحصائلاىؿعقاتمظممطؾمبؾدؼةمملمتؽـمعقضقعمهؾقؾممصاءبنحاٌعطقاتماٌؿعؾؼةم
،مإشممجؾتماإلذارةمأؼضًامإشممأغفمملمرمرخرائطفامبصقرةمعػصؾةمذاعؾةمجملؿقعماظرتابماظقرين.موو

مػذا، مومإحصاءأيممؼقعـا مايضرؼة ماظػقارق مسؾك مضائؿ محل مغقعمذاعؾ مساعة مبصقرة مأو اظرؼػقة
ماجملال.

الماظرؼػلمغشطؿفاماٌكؿؾػةمحل مغقعماجملزؼعماىؿعقاتماحملؾقةمظممأؾقؾمتقظؼدممسحمه
صمعقةمغاذطةمظمماجملالمم0:11عقجقدة،معـمبقـفامم18صمعقةمحمؾقةم89;1ايضريمباظؿعرفمسؾكمو

م.19ظمماٌـارؼمايضرؼةمساعؾةمصمعقةم2029اظرؼػلمو
 طؿامغالحظمأؼضًامأنمععدل.م% 08،مميؽــامعالحظةمأنماظػارقمبنيماجملاظنيمالمميـؾمإالمػؽذاو

ؼعؿربموماظذيمم9;10ػقمظممحدودممإغشاءماىؿعقاتماحملؾقةمظؽؾمأظػمداطـمسؾكمعلؿقىموالؼةمجبابة
م.2018مؾكماٌلؿقىماظقرينماٌؼدرمبـسؿامػقمعلفؾمسمأسؾكمبؽـري

ماألخري ماٌمذر مهلذا ماٌػصؾ ماظؿقؾقؾ متلفؾممؼؾني مجباؼة موالؼة مظم مرؼػقة ماظؾؾدؼاتماٌصـػة أن
موعع مبعضماظؾؾدؼاتمايضرؼة، مظم ماظـل ماٌلفؾة مععدالتمتػقق مبؾ مسؾكمدالتمعرتػعة، حؿك

مادفؾؿمؿنيؾاظماألوظقؿنيأطـرمعـمذظؽ،مصننماظؾؾدؼؿنيموم2018اٌلؿقىماظقرينماظذيمبؾغماٌعدلمصقفم
ماحؾقؿاندمقضتمبؾدؼؿانظممغػسماظماظؾؿانمػؿاوم،رؼػقؿانمبؾدؼؿانمععدلمإغشاءمأطـرمأػؿقةمػؿا

                                                                                                                                                                 
 )اىؿعقات:مسددػامم2اٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبعددماىؿعقاتماحملؾقةمظمموالؼةمتقزيموزوممتمحلابفامسؾكمضقءمععطقاتماىدولمرضؿم 17
معـقانم:ػقمجدولمعلؿكؾصمعـمعؼالمابراػقؿؿمصايلمب (،مو;>>0إشممشاؼةمم:;>0عقضقسفامعـمدـةم و

« Modernisation et retraditionnalisation à travers les champs associatifs et politiques », op.cit., p. 36. 

18 Source DRAG, wilaya de Bejaia, 2008.
 

19 Hacherouf, H. (2008), « Le mouvement associatif en milieu rural entre réalités et perspectives : cas de la 

wilaya de Bejaia », in communication au colloque International, « Développement durable, responsable social 

des organisations et performances économiques : bilan, enjeux et perspective», Faculté de droit, 

Marrakech,Maroc, 13 et 14 Novembre, p 25.   
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موجؾؾقو مبؾؾدؼيتمبقخاظػة مؼؿعؾؼ ماألعر مؿان: ممبعدل موم1>90وم1>90تقشل ماظؿقاظل، طالمسؾك
م مدـة مجرى ماظذي ماإلداري ماظؿؼلقؿ مسـ ماغؾـؼؿا مو9;>0اظؾؾدؼؿني مغػسمدائرةم، معـ مجزءًا تشؽالن

مععدلمؼػققممعـم،بؾدؼةم09عـمبنيمتقشل. بؾدؼاتمم9بؾدؼةمرؼػقةموم02،مندم8األوائؾماظيتمهلا
مبؾدؼةمجباؼةمحضرؼة مبقـفا مبـؿعدلمعـ ماظقالؼة مساصؿة مػذهمموم80، مععظؿ مأن ماٌؼام غلفؾمظممػذا

اٌراصؼماظؾؾدؼات،مبادؿــاءمبؾدؼةمجباؼة،متؿصػمبؿلخرمظمماظؿـؿقةمسؾكمصعقدماٌـشكتماظؼاسدؼةمو
مو ماألدادقة، ماًدعات معـؾ موسزظؿفا( مادمشارػا م)بلؾ  مواظعاعة ماٌراطزماظؿشغقؾ مسـ بؾعدػا

معراطزماختاذماظؼرارات.ضؿصادؼةمواال
إذامعاموم.أنماظؿغرياتماظيتمراظؿفامتؾؼكمػاعةأعامصقؿامؼؿعؾؼمباظؾؾدؼاتماألخرى،مصنغـامغالحظم

مأعاممغقعمعـماالدؿؿرارماٌؿصؾ،مشري معؿصاسدة،مصلـالحظمأغـا مبؼراءة اظػقارقماألطـرمأػؿقةممأنمضؿـا
مؾؿ.تقجدمبنيمررظمماظّل

ػذامعـذمعدةمرقؼؾة،مسربمنماظؼروؼني،مضدمدؾؼمهلؿمأنمتؽػؾقا،موغلفؾمعـمجفةمأخرى،مأو
ما م)أذؽال ماظؿؼؾقدؼة مباالغشغاالتوؿتظؿـظقؿات موم(، مخصقصًا مظؾلؽان، ماظشؽؾماألدادقة أن

م(.وؿتعؿالئؿمععمحاجقاتماظعاملماظرؼػلم)صمعقاتمواىؿعقيمعؿؽقػمو
ةمحقثمأنمسددمطؾمعـفامسمؿؾػمجؾتماإلذارةمػـامإشممأنمطؾمبؾدؼةمتؿشؽؾمعـمضرىمعؿػرضو

مومظممطؾمضرؼةندمخرى،موعـمبؾدؼةمأل مصمعقةمسؾكماألضؾ. غالحظمظممغػسماظلقاق،مأنمتؼرؼؾًا
م مهصل مجباؼة م20ضرؼةم8>;والؼة مرؼػل مجمؿؿع مأعام مإذن، مدمـ، متلّقرمأجمز. مضرؼة محقثمطؾ ،

قعقةمضدمدفؾتماظظفقرماظؿؽػؾمباٌشاطؾماظقمسؾك.مشريمأغفمرم مأنمغشريمأنمػذهماظؼدرةم21إضؾقؿفا
اظيتمسؿؾتمسؾكمتغقريمبـقةماياظلمظـقعمعـماظؿـظقؿاتم)اىؿعقاتماحملؾقة(مظممضرىمبالدماظؼؾائؾمو

 Alain Mahéعشفدماظؼرى،مطؿامأذارمإشممذظؽم"آالنمعاػل"م
ضدمطشػمػذاماألخريمأؼضًامسـم.مو22

ػلمعلدلةمولدتم،موئؾاظقدطكمظؾؼؾاماٌرتػعاتضرىمةمعلدلةموؿاسات"مظمماظعدؼدمعـم"سؿؾق
مظممبلطمحؽؿفامسؾقفا.ظممتغقريماختاذماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبؿلقريماظؼرى،مبؾمو

ػلمسقاعؾمعػلرةمظؿطقرمسددماىؿعقاتمتمخذمبعنيماالسؿؾار،مومأنمتقجدمسقاعؾمأخرىمرم 
متؾؽماٌؿعؾؼةمبؿارؼخماىؿعقات،موإغشاؤػااظيتممتم ماظؼرى.أوػذهماظؾؾدؼاتماتاظؿـظقؿوممخصقصًا

علؿقىمععقشةماظلؽان،ماظدميقشراصقةمعـؾمعلؿقىماظؿعؾقؿ،موشريمأنماًصائصماالجؿؿاسقةمو
موو ماًارج، مسؾك ماالغػؿاح ماظشفاداتعلؿقى محاعؾل معـ ماظعؿؾ ماظعارؾنيمسـ مإشممم،سدد ؼؼقدغا

                                                                                                                                                                 

م:ععطقاتمعلؿكؾصةمعـمعؼالمجـان20 
Djenane, A.(2002), « Désengagement de l’Etat et économie locale : le cas de l’agriculture de montagne de la 

wilaya de Bejaia », in Elloumi, M, (dir.), Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée, Paris, IRMC-

Karthala, p. 299-310. 
اىؿعقاتمظمموالؼةمتقزيموزومتؾّقـم،مسؾكممبنغشاءغػسماٌالحظةمدفؾفامابراػقؿمصايلمظممحاظةموالؼةمتقزيموزو.مصاألرضامماٌؿعؾؼةم21

أغظر: أنمضرىماظؼؾائؾمتؿقصرمسؾكماىؿعقات.اظعؿقم
Salhi, B. (1999), op. cit., p. 350    

22Mahé, A. (2000), «Les assemblées villageoises dans la Kabylie contemporaine: Traditionalisme par excès de 

modernité ou modernisme par excès de tradition » ?, in Études rurales, Paris, n°. 155/156, juillet-décembre, p. 

179-211. 
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ما مبنيمدؼـاعؽقة معـمجفة ماٌقجقدة ـمسمايراكماىغراظمماظـاجؿىؿعقاتمواظؿلاؤلمحقلماظعالضة
مو مظؾفاععقني، ماحملؾل مإشم موماظعقدة موماٌغرتبني، ماٌؼقؿني، مػذهممظغري مإشم مأصقهلؿ متعقد ظؽـ

 (E. Regourd, 2005,48).م23غقعماجملاللمظؾفؿعقاتموعـمجفةمأخرىماظطابعماظدؼـاعم،مواظؼرى

24داطن يف طل بؾدؼة 1111: ترتقب تـازظي ظعدد اجلؿعقات اظيت إغشاؤػا ظؽل 1جدول رضم 
ػقة رؼ 

 )باألدود( واحلضرؼة يف والؼة جباؼة
داطن 1111ادلعدل ظؽل  اظؾؾدؼة داطن 1111ادلعدل ظؽل  اظؾؾدؼة  اظؾؾدؼة  داطن 1111ادلعدل ظؽل   

 بوخاظػة
BOUKHLIFA (M/P) 

6,93 
 خرارة
KHERRATA (U) 

4,91 
 تاعزاظت
TAZMALT (U) 

4,04 

 تقشي
TICHY (M/P) 

6,90 
 أدطار
ADEKAR (M) 

4,89 
 ذالرة
CHELATA (M) 

3,94 

 دقدي سقش
SIDI AICH (U) 

6,68 
 برباذا
BARBACHA  (M) 

4,84 
 تقزي غرببر
TIZI N'BERBER (M) 

3,93 

 بين جؾقل
BENI DJELLIL 
(M/P) 

6,46 
 أعاظو
AMALOU (M/P) 

4,72 
 أضؾو
AKBOU (U) 

3,83 

 تقػرا
TIFRA (M) 

6,08 
 بومحزة
BOUHAMZA (M) 

4,7 
 تاورؼت إشقل
TAOURIRT IGHIL 
(M)  

3,81 

 إشقل سؾي
IGHIL ALI (M) 

6,07 
 بوجؾقل
BOUDJELLIL (M) 

4,6 
 عؾؾو
MELBOU (M)                

3,80 

 دوق االثـني
SOUK EL TENINE 
(M/C)  

6,04 
 بن ععوش
BENI MAOUCHE 
(M) 

4,62 
 صـاؼا دلاتن
FENAIA LLMATEN 
(M) 

3,67 

 توجدة
TOUDJA (M/C) 

5,91 
 أؼت رزؼن
AIT R’ZINE (U) 

4,45 
 ظػالي
LEFLAYE (U) 

3,63 

 أوطاس
AOKAS (U) 

5,86 
 بن عؾقؽش
BENI MLIKECHE 
(M) 

4,36 
 دقدي سقاد
SIDI AYAD (M) 

3,56 

طسقال بين  
BENI K’SILA (M/C) 

5,67 
 تقـؾدار
TINEBDAR (M) 

4,27 
 تقؾان
TIBANE (M) 

3,54 

 أعقزور
AMIZOUR (U) 

5,35 
 إصري أوزالضن
IFRI OUZELLAGUEN 
(U) 

4,27 
 تاال محزة
TALA HAMZA (U) 

3,32 

 متوطرا
TAMOKRA (M) 

5,23 
 أوالد شري
OUED GHIR (P) 

4,26 
 صراون
FERAOUN (U) 

3,15 

 طـدؼرا
KENDIRA (M) 

5,08 
 دارشقـا
DARGUINA (M) 

4,25 
 دقدي دعقد
SIDI SAID  (M) 

3,12 

 أطػادو
AKFADOU (M) 

5,07 
 اظؼصر
EL KSEUR (U) 

4,24 
 تادؽرؼوت
TASKRIOUT (M) 

3,07 

 تقؿزرؼت
TIMEZRIT (M) 

5,05 
 مساون
SEMAOUN (M) 

4,18 
 أؼت مساسقل
AIT SMAIL (M) 

2,99 

 جباؼة
BEJAIA (U) 

5 
 إؼغرام
IGHRAM (M/P) 

4,16 
 تاعرجيت
TAMRIDJET (M) 

2,94 

 صدوق
SEDDOUK (U)  

4,98 
 مشقين
CHEMINI (U) 

4,15 
 دراع اظؼاؼد
DRAA EL KAID (M) 

2,94 

    
ادوق وظػ  
SOUK OUFELA (M)                

1,84 

Source : H. Hacherouf, 2009 (Calculé à partir des données du DRAG 2008, le recensement de la population des communes 

de Bejaia. Annuaire statistique, 2007 et le document « La politique de Renouveau Rural »-MADR-CNDR. Août  2006). 

                                                                                                                                                                 
23 Regourd, E. (2005), « Les associations, porteuses de projet pour de nouvelles ruralités ? », in  Actes du 

colloque international « faire campagne ? », CNRS-ESO, Rennes, 17-18 mars, p.41-61. 
24 M : Commune rurale de montagne  ()بؾدؼةمرؼػقةمجؾؾقة ; U : Commune urbaine )بؾدؼةمحضرؼة(: M/P : Commune 

rurale où une partie est en montagne et l’autre partie en plaine  ;  )بؾدؼةمرؼػقةمحقثمؼقجدمصقفامضلؿمجؾؾلموآخرمدفؾل(

C : commune côtière بؾدؼةمداحؾقة(م( et M/C : Commune rurale où une partie en montagne et l’autre partie est 

côtière0 

م.ل()بؾدؼةمرؼػقةمحقثمؼقجدمصقفامضلؿمجؾؾلموآخرمداحؾ 
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ظـؿو سامل اجلؿعقات يف اظودط اظرؼػي؟ أي تػسري ميؽن إسطاؤه .1

ظؼدممتؽـتماىؿعقات،معـذمعامؼؼاربمطملنيمدـةموسربمعراحؾمعؿعاضؾة،معـمشزوماظقدطماظرؼػلم
ظمموضتمظمماظعدؼدمعـمعقادؼـماظـشاط.معاماظذيمؼػلرمػذهماألػؿقةمهلذاماظشؽؾمعـماظؿـظقؿمايدؼثم

ماظلؽان مأذؽالممطان مسؾك مباالسؿؿاد مضراػؿ مذمون متلقري مسؾك مععؿادؼـ ماظؼؾائؾ مضرى مظم اظرؼػققن
ماظؿشرؼعاتماظيتممسقتم مررؼؼ مسـ متشفقعاتماظدوظة، مإشم مذظؽ مؼعقد مرمبا اظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة؟

إشمماالدؿػادةمعـمصرصممبظفقرمتؾؽماظؿـظقؿاتمايدؼـة،مأومرمبامؼعقدمذظؽمبؽؾمبلارةمإشمماياجة
متماظدوظة؟سروضمعلاسدا

(،مظممصرتاتمحمددة،محل معقضقسفام0ماٌـقـكإنماظؼقاممبؿقؾقؾمتطقرمإغشاءماىؿعقاتم)أغظرم
 :وم،1،م2ماٌرضؿةماظؿاظقة:اٌعؾـ،مدقلؿحمظـامبؿػلريموصفؿمأصضؾمظربوزمػذهماىؿعقات.متشريماظلفقمم

،م0خرى(مواظلفقم:مصمؾةمعـماظقضائعماىفقؼةماظيتمسرصؿفاموالؼةمجباؼةم)سؾكمشرارموالؼاتمأمإشم
م؟م25إشمماظؿغرياتماٌلاسدةمأومشريماٌلاسدةمظظفقرماىؿعقاتم;وم8،م1

طانماظتموالؼةمجباؼةمواظيتمرماألحداثمععمغرىمبقضقحمأنمطؾمذروةمتؿقاصؼمععمضرارمدقادلمأو
مرمابلمأومدؾيبمسؾكمزفقرماىؿعقاتماحملؾقة.هلامعػعقلمإ

 ة والؼة جباؼيف إغشاؤػاتطور اجلؿعقات اظيت مت  :1ذؽل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .urbaine                                        Source : H. Hacherouf 2009 (élaboré à partir des données du DRAG 2008): حضري،  rural:رؼػي

ماظؾقاغلا مأدادقؿني:مٌـقـك معالحظؿني متقضقح معـا مؼلؿقج  مأساله مسددمماٌؾّقـ مأن األوشم
مايضر ماىؿعقات مغلؾقًا مارتػاسًا مأطـر موظؽـمعؼة ماحملددة، ماظػرتة مخالل ماظرؼػقة ماىؿعقات ـ

                                                                                                                                                                 
م،حؿفاجاتماٌرتؾطةمباهلقؼةمظمماظـؿاغقـاتمظممعـطؼةماظؼؾائؾم"اظربقعماظرببري"الا 2-م،اٌؿعؾؼمباىؿعقاتم0:>0صدورمضاغقنمم-0م25
مم3- مضاغقن مم 4- ،)ضاغقنماىؿعقات(م:;>0صدور معـمدـة ماظرببرؼةMCB 0>;>0بداؼة م 5- ،مايرطة مضاغقن اٌؿعؾؼمم1>>0صدور

ضاغقنماٌاظقةمظلـةمم7 - .،م(إشممؼقعـامػذام2>>0عـقةماٌرتؾطةمباإلرػابمسؾكماٌلؿقىماظقرينم)عـمدـةماٌشؽؾةماأل – 6 باىؿعقات
واٌؼارعةماظشاعؾةمظالغؿكاباتماظؿشرؼعقةمم2112-2110دواعةمأسؿالماظشغ معـمدـةم 8- .،اٌؿعؾؼمبشروطمعـحمإساغاتماظدوظةم2111
مظممعـطؼةماظؼؾائؾ.م2112ٌايم

5 
4 

6 

3 

7 

1 

2 
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م محبقاظل ماظؿطقر، معراحؾ محل  مغلؾقًا ماظـؿاغقـقاتمم% 01مبلؿقؼاتمخمؿؾػة ماظعشرؼؿني: مممممخالل
اٌالحظةماظـاغقةماظيتمميؽـمتلفقؾفامتؽؿـمظممأنم.مو2111خاللمسشرؼةمم% :2بـماظؿلعقـقات،مومو

ىؿعقات،مدقاءمطانمذظؽمظمماظقدطمايضريمأوماظرؼػلمخاللمدـقاتماظلؾعقـقاتمإشممحرطةمإغشاءما
اذمػاضفا.مظممموأدقاءمظممارتػاسفامم،ظممعلريتفامغػسماالواهمظممتطقرػامسرصتم،2111شاؼةمدـةم
ماظقاضع مومزؾتم،ظم ماظرؼػقة ماىؿعقات مإغشاء مشاؼةموترية مإشم معـؿظؿة دـقاتممغفاؼةمايضرؼة

م.ظممسددماىؿعقاتماٌلفؾةمظممتؾؽماظػرتةمإشمماظـصػمتؼرؼؾًامثمغالحظمتـاضصًااظؿلعقـقاتمحق
وضؾؾمأنمغقاصؾمهؾقؾـا،مصنغفمعـماٌػقدمتؼدؼرماألػؿقةماظـلؾقةمهلذاماظؿطقرماهلائؾماظيتمطشػتم

واإلدارةمماٌؿعؾؼةمباىؿعقاتماظصادرةمسـمضاسدةماٌعطقاتم"ٌدؼرؼةماظؿـظقؿماإلحصائقةسـفماظؾقاغاتم
اظعاعة"ماظيتممسقتمظـامباظؼقاممبفذاماظعؿؾ.مصققح،مصعاًل،مأنمػـاكمتؼدعًامععؿربًاممتمتلفقؾفمسؾكم

شريمأنماٌعطقاتماإلحصائقةماظيتمضدعتمظـامحقلماىؿعقات،مختػل،مسؾكمعلؿقىماٌلؿقىماظؽؿل،م
مغؿائجمغشاراتفا،مصقارقمغلؾقةمػاعة.

مؿؿقزتني:ؿعقاتماظرؼػقةممبرحؾؿنيمعظؼدمعرمزفقرموتطقرماى
اٌرحؾةمخاللمسشرؼةماظلؾعقـقات:مخضعمزفقرماىؿعقاتممععتزاعـتمميتاظمعرحؾةماظظفقر -1

0:>0مإلرادةماظدوظةماظراسقة.مصؼدممتقزتمػذهماظػرتةمبصدورمضاغقن
ظمماظشؽؾمم0)أغظرماظلفؿمرضؿمم26

مم.27عراضؾةمطؾقةمظؾؿفؿؿعم،طانماهلدفمعـمػذاماظؼاغقنمتلرري،مبؾموأطـرمعـمذظؽ أساله(.
صمعقة،معـمم9>ظؾفؿعقاتماظيتممتمإغشاؤػامخاللمػذهماظػرتةمظمموالؼةمجباؼةمماإلصماظلبؾغماظعددم

،مصفلمصمعقةمحضرؼة.م% >:صمعقةمرؼػقة،مأعاماظؾاضل،مأيمم% 20ضؿـفام
(معقجفة،متؾعًامظؾعدماظؿـازظل،م2ندمأنمأػؿمأغشطةمػذهماىؿعقاتماظرؼػقةم)أغظرماىدولمرضؿمم

اظصقد.مطؾمػذهماظرؼاضة،موقة:ماجملالماظدؼـ،ماظرتبقيماٌدردل،ماظشؾابمودمقماجملاالتماظؿاظ
مإدارؼًا. موعؿابعة معاظقًا معدسؿة مغػلفا مود مؼ اىؿعقات مأغف مإشم مغشري مأن مػذهمقرم  ممبقازاة جد

ؾًامعامؼؿدخؾمشاظاظذيمغقعمعـماظؿـظقؿممإنمػذام.(وؿت،مػقؽؾمتؼؾقديمصمعقيمؼلؿكم)اىؿعقات
ماظؼ مػذهمم،رؼةظممتلقريمذمون محققؼة مإن م"ضاغقن". مضقاغنيموععاؼريمؼلؿك مهؽؿفا ؼعؿربمطؿمدلة

مأذغالمو مظؾلؽانمإلناز مظمموـقدماىفقدماٌشرتطة مبلغشطةماظؿـظقؿاتماظؼروؼةمتؾع مدورًا اظؼقام
مو م"11، >>>0براػقؿمصايلم)حل مإذاتماٌـػعةماظعاعة. خاللمدـقاتماظلؾعقـقات،مععمأنمم(
،مسـم"وؿت"اصةمباظؿـؿقة،مسربتماىؿاساتماظؼروؼة،معـمخاللمثمـؾقفامظممتطؾقؼماٌكططاتماً

ماظؽفرباء".عطاظؾفامظؿقدؼثماٌـشكتماظؼاسدؼةموهلنيمخدعاتفامخصقصًامظممجماالتماٌقاهمو
مو مػـا ماإلذارة مأجؾت مبني معـ مواحدة متعؿرب مجباؼة موالؼة ماظن مأو ماظيتماظلت موالؼات لؾع

(A.Djenane28, 2002, 301)خاصمظؾؿـؿقة.ممادؿػادت،معؾؽرًا،معـمبرغاعج

                                                                                                                                                                 

)ضاغقنماىؿعقات(،مبـاءمم10>0اظيتموضعتمحدًامظؼاغقنمم0:>0دؼلؿربمم1اٌمرخةمظممم>:-0:درمبـاءمسؾكمأعرؼةمرضؿمػقمضاغقنمصا و26 
م اظيتمتـصمسؾكم"أنمطؾماظؿدابريماٌكاظػةمهلذهماألعرؼة،مأصقؾتمعؾغاة".موػؽذامأصؾحمظؾفزائرمتشرؼعمؼـظؿماىؿعقات.م:2سؾكماٌادةم

ادةماظـاغقةمعـمػذهماألعرؼة،مالمميؽـمأليمصمعقةمأنمؼؽقنمهلاموجقدمضاغقغلموالمأنممتارسمغشاراتفاموغالحظمدائؿًامأغفمبـاءمسؾكما27ٌ 
مدونمترخقصمعـماظلؾطاتماظعؿقعقة.
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ماظؿـؾقت -2 مبـالث:عرحؾة ماٌرحؾة مػذه ماىؿعقؼةممةتؿؿقز متـؾقتمايرطة صرتاتمداػؿتمظم
 اظرؼػقة.

ظؼد متقزت صرتة اظـؿاغقـقات بأزعة اظدوظة اظراسقة اظيت جتؾت يف بداؼة تطور  - أ
اظؼطاع اجلؿعوي بػضل االغػؿاح اظسقادي

مو مأجؾ مػذهإعـ مآثار مسشرؼةممبراز مبؿقؼق  مدـؼقم ماىؿعقؼة، مايرطة مبروز اظؿغرياتمحقل
إشممشاؼةمم1;>0ععمدـقاتممتاظيتمتزاعـم:;اظـؿاغقـقاتمظممعرحؾؿني:معرحؾةمعامضؾؾمصدورمضاغقنم

عـماٌفؿممظؽـمضؾؾمذظؽوم.>;>0إشممدـةمم:;>0صدورمػذاماظؼاغقنمعـمدـةممعرحؾةمعامبعدوم،9;>0
ماىؿعقاتماحمل مسدد مأن ماغؿؼؾاإلذارة مضد ماظقالؼة مظم مإغشاؤػا ماظيتممت ممؾقة مخاللمم2>عـ صمعقة

مماظلؾعقـقات ماظـؿاغقـقاتصمم;;1إشم مدـقات مغفاؼة مظم موم،عقة مذظؽ، معؼابؾ غلؾةمماغؿؼؾتظم
م معـ مإغشاؤػا ماظيتممت مم% 20اىؿعقاتماظرؼػقة مغػسمم% :9إشم مخالل ماظؿقاظل مسؾك ماجملؿقع عـ

ماظػرتتني.
بعؿؾقةماغلقابماظدوظةمعـماجملالماالجؿؿاسلمم9;>0إشممم1;>0ـمانمعتمتقزتماظػرتتانماٌؿؿد

م،اظرؼاضقةعـؾماجملاالتماالجؿؿاسقة،ماظـؼاصقةموأودعممجعؾمجماالتماظذيماألعرماالضؿصادي،و
مفا.ةمتشفعتشغؾفامبصقرةمعؽـػةماىؿعقاتماظيتمأحقاغًامعامطاغتماظدوظ

عـماىؿعقاتماظيتمم% 99لمػذهماظػرتةمظمموالؼةمجباؼةمخالمإغشاؤػامتـؾماىؿعقاتماظيتمجرىم
م.:;>0جقؼؾقةمم20اٌمرخمظممم08-8; زفرتمخاللماظلـقاتماظلتمضؾؾمصدورمضاغقن

دـالحظمأغفامغػسماألغشطةمتؼرؼؾًاماظيتمساؼـاػامخاللمدـقاتماظلؾعقـقات،مععمصارقمأغفامأطـرم
م ماىدولمرضؿ م)أغظر مظممسددػا ماىؿعقاتمظمماٌوم(20أػؿقة ماألول،مصمعقاتمدـفدمضؿـمػذه ؼام

ظمماٌؼامماألخريم،مو% 91ظمماٌؼامماظـاغلمصمعقاتماٌلاجدمبـلؾةم،مو% 81أوظقاءماظؿالعقذمبـلؾةم
اظظفقرماحملؿشؿمظؾفؿعقاتماظيتممتارسمأغشطةممغلفؾ.مطؿام% 908ـلؾةمندماىؿعقاتماظرؼاضقةمب

ماظعؾؿل.ؿعقاتمذاتماظطابعماظـؼاظممواىجدؼدةمظمماظقدطماظرؼػل،مخصقصًام
مبلحداث ماىؿعقات معـ ماظـقع مػذا مزفقر متػلري مم29ميؽـ مظلـة ماظرببري" )أغظرمم1;>0"اظربقع

ظؽـمأؼضامظمموالؼةمجباؼة،موزو،موميأساله(ماظذيمطانمعؿقاجدًامبؿقزمٌـقـكماظؾقاغلظممام2اظلفؿم
معؿلخرةو مذظؽمبصقرة مطان 30إن

ماظؿـظقؿلوم0 مالحؿفاجاتماظشؾابماظسؾكماظصعقد مطان مصؼد يتم،
مو ماظطؾؾة معـ مععظؿفا مظممطاغتمظم معقداغقة ماظـاغقؼاتمترصمة معـممإغشاءتالعقذ مىان صمعقاتمأو

ماظػضاءاتماظشؾابمبصقرةمشريمرمسقةمضؿـماظقدطماظؼروي.مو ماظـقعمعـماٌـظؿاتمبغزو دقؼقممػذا

                                                                                                                                                                 
28 Djenane, A. (2002), « Désengagement de l’Etat et économie locale : le cas de l’agriculture de montagne de la 

wilaya de Bejaia », in Elloumi, M, (dir.), Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée, Paris, Ed. IRMC-

Karthala, p. 299-310. 

ظؽـمدونمجدوى.مظؼدمأدىمعـعماغعؼادمدـةم مبقاوظةمظؾقصقلمسؾكماالسرتافمحبرطةمصمعقؼةمبربرؼة،موم1;>0ضاممُطّؿابمبربرمدـةمم29
ػقماإلضرابماظذيماعؿدمإشممسؿقمماظلؽانموإشمم ةمظممجاععةمتقزيموزومإشممإضرابمػذهماألخرية،موٌؾؿؼكمحقلمايرطةماظرببرؼم1;>0

م جفاتمأخرى،ماظذيمهقلمإشممأسؿالمذغ مبعدمتدخؾمضقاتماألعـ.
م.0;>0عايمم>0دؿشفدموالؼةمجباؼةمغػسماألحداثمبداؼةمعـم30
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كمررحماألعرماظذيمضمؾـامسؾماظؼروؼةمسـمررؼؼمعؾادراتمتلؿفدفمترضقةماألغشطةماظـؼاصقةماظرببرؼة.
مطانمزفقرماىؿعقاتماظرؼػقةمؼعربمسـمتدذنيمسؿؾقةمهقالتمداخؾقةمسؿقؼةم مإذا اظلمالمٌعرصةمعا

مظؾفؿعقاتماظؿؼؾقدؼةماظؼروؼة؟
باغطالقمسؿؾقةمم1;>0اىقابمسـمذظؽماظلمالمبـعؿ.مظؼدممسقتمأحداثماظربقعماظرببريمظلـةمو

مو ماساطؿلابماألػؾقة مطاغتمظممحاظة مظـكؾةمحمؾقة مظممذؾابمعـمم،اخؿؿارؿؿالمواظشرسقة ثمـؾة
ضدمأطدمػذاماظطرحموماىؿعقؼة.اظؼقؿمومػذاماسؿؿادًامسؾكموـقدماظؼقؿمايدؼـةاظـاغقؼني،مواظطؾؾةمو

معاػل م31هؾقؾم)أ. معـمربقعم."..م(1;2119،9)( ماظذؼـم،1;>0.بداؼة ماظـؼاصقة، مذؾابمايرطة مضام
اٌشارطةمظممتلقريممظممسؿؾقةمدالصفؿ،مبنضقاممأغػلفؿاظـضجماظلقادلمألفـقدمواثؾؿقامضدرتفؿمسؾكماظؿ

اظؼقادةمداخؾمتـظقؿمضراػؿموعزاضمةمطؾارماظلـماظذؼـمطاغقامزمؿؽرونمدائؿًاموزائػماظؿلرريمومذمون
م.وؿعت

"،مغالحظمخاللمػذهماظػرتةمأنم"صماست"موؿعتثمـؾةمظمم"م،صقؿامؼؿعؾؼمباظؿـظقؿاتماظؿؼؾقدؼة
ػلماظؿلؿقةماظيتمدؿؼقممصقؿامػذامباسؿؾارػامىانماظؼرى،موؾقؿفا،موأػمعـماظؿفدؼدمظمسًامسرصتمغق

بؿؾـقفامظممضقاسدمععطقاتفامظإلذارةمإشمممظقالؼةمجباؼةماإلدارةماظعاعة"بعدمدؾطاتم"عدؼرؼةماظؿـظقؿمو
دائدامماضؿصاديماظذيمطاندقادلمومظممدقاقماجؿؿاسل،خاللمغػسماظػرتةموومصمعقاتماظؼرى.

م م)مستادؿطاآغذاك، ماإلدارة مأعام ماىؿاسة مظشمون مطؿؿـؾ مغػلفا متػرض مأن ماظؼرى براػقؿماىان
م(.2111،مأ.م"عاػل"،م>>>0صايل،م

أساله(.ممـقـكماظؾقاغلاٌظممم1)أغظرماظلفؿمم:;ضاغقنمم32ععمصدورم>; وم:;ظؼدمتزاعـتمدـقاتم
ؿعقاتم)أغظرماىدولمإشمماظظفقرماٌؿلرجحمظعددمعـماظـشاراتماظيتممتاردفاماىموجؾتماإلذارةمأؼضًا

م".وؿعتػلمعـقدرةمظممععظؿفامعـماهلقاطؾماظؿؼؾقدؼةماٌعروصةمبادؿم"(،معـؾماظؾقؽة،مو2رضؿم
عؿؾقسةمجبؿعقاتمم% ;8مأوظقاءماظؿالعقذمبـلؾةظؽـمععمذظؽ،مصـقـمغالحظمدائؿًامػقؿـةمصمعقاتم

ط مجماالتماظـشاراتمعـماجملؿقع.متلؿؼم% >باىؿعقاتماظـؼاصقةمبـلؾةمموم% 28حبصةماٌلاجدم
خصقصقةماظػضاءموماهاوولدمباظؿاظلموم.ةماظيتمتـشطمصقفااظـالثةماألوشممأػؿماىؿعقاتماٌؽقغ

ماظرؼػل. مادرتاتقفقةمماىؿعقي مظم مضؿـقًا مؼـدرج مػذا ماىؿعقي ماٌشفد متشؽقؾ مإسادة مأن ؼؾدو
مار.دابؼًاماالحؿؽمعؿقعقةمظممضطاساتمحقثمطانمهلامصقفااظلؾطاتماظاظدوظةمو

مؼدسؿفامعـمخاللمايرطةماظـؼاصقةماظؿغريماظعؿقؼةماىارؼةمظؾفؿعقاتماظؼروؼةممدقؽقنمظعؿؾقة عا
اىؿعقاتماظـؼاصقة،ممإغشاءأساله(ماظيتمدؿشاركمظممسؿؾقةممـقـكظمماٌم9اظرببرؼةم)أغظرماظلفؿم

م"اظربقعماظرببري"و مظممإرار ماظيتممتمإغشاؤػا ماظـؼاصقة مٌكؿؾػماظػرق مبؿشفقعفا ظؿؿشؽؾمظمممػذا،
مصمعقات.

                                                                                                                                                                 
31 Mahé, A. (2006), Histoire de la Grande Kabylie XIXe-XXe siècles « Anthropologie historique du lien social 

dans les communautés villageoises » , Alger, Bouchène, p. 647. 

اظيتمتلؿعؿؾمألولمعرةمصراحةمتعؾريم"حرؼةماظؿفؿع..."مظمم واظؿغريماألدادلماظذيمجاءمبفمػذاماظؼاغقنمؼؿؿـؾمظمماٌادةماألوشممعـفم32 
م.م0:>0ظـصقصمدـةمماظـصقصماٌذطقرةمخالصًا
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ماظؼرى معـماىؿعقاتمظممأوداط ماظـقع مػذا موم،إنمزفقر مظممودؼد مغاحقة معـ تشؾق مدقلفؿ
مأسضاءمصمعقاتماظؼرى،مو ماظؼرويمترطقؾة ماظؿـظقؿلمظؾػضاء مدقمديمباٌشفد مثاغقة ألنمعـمغاحقة

ػذاماظلقاقمأنمم(مظم899،م2119ضدمأذارم)عاػل،مومحدؼثمثمـاًلمظمماىؿعقة.ؼؿدسؿمبؿـظقؿمجدؼدمو
مسؾ مأثرت ماظيت ماظؼؾائؾ"اظظاػرة مضرى مظم ماحملؾقة مايقاة مصمعقاتمم،طاغتمك مإغشاء معـازع، دون

معـقدرةمعـمايرطةماظـؼاصقةماظرببرؼة".م

اظدوظة اظراسقة اظيت طان عن غؿائففا  عػفوم ظؼد سرصت صرتة اظؿسعقـقات إسادة حتدؼد - ب
زفور عوازؼن ضوى جدؼدة يف اظؼطاع اجلؿعوي

ظةماىزائرؼةمظؾؿضلمضدعًامإشممجاءتمذاػدةمسؾكمإرادةماظدوم;;>0ؾماظؼقاغنيماظصادرةمبعدمدـةمصؽ
اظؼققدماإلدارؼة.مظؼدممتمهرؼرماجملؿؿعماٌدغلمعـماظضغقراتماظلقادقةمووماالغػؿاحاألعاممظممجمالم

(،مR. Gallissot, 2002, 22صقل مروغلمشاظقلقم).م;;>0تلرؼعمػذاماالغػؿاحمسؼ ماغؿػاضةمأطؿقبرم
م"طانم مأطؿقبر مؼم;;رم ماغؿظار مو معـماىؿعقاتماظيتمتلؿظؾمعـمأجؾمأنمؼظفر مغقع معمضؿًا ـؿشر

،مظممةبقاصطةماجملؿؿعماٌدغل".مإنماظـؿائجماظيتمدؿرتت مسـمػذهماألحداث،متؿفؾكمبصقرةمعؾؿقد
مايزبقة، ماظؿعددؼة مومإضاعة مضاغقن مم9إصدار مم1>>0دؼلؿرب ماىدؼدة مباظشروط ظؿؽقؼـماٌؿعؾؼ

ماظرؼػقة،مصنغفامملمتلؾؿمايرطةماىؿعقؼة،مواىؿعقات.صقؿامؼؿعؾؼمباظؿعددؼةمايزبقةمو خصقصًا
ماظلقادقة مو33عـماهلقؿـة مسؾكمعـطؼةم. ماظلقاق،مخمؿؾػماظؾاحـنيماظذؼـماذؿغؾقا مظممػذا مأذار ضد

مىانماظؼرى.مصعاًلاظؼؾائؾمتلثريماظؼؾضةماظلقادقةمسؾكمايرطةماىؿعقؼةمو ،مظؼدممتؽـتمخصقصًا
ماىؿعقؼة مومايرطة ماظلقادة، معع محدودػا مردؿ مظم موبصعقبة مأسؿاهلا مسطؾ معا أصؼدػامػذا

معصداضقؿفامواهماظلؽانماٌـؼلؿني.
أساله(مضدمحررمايرطةممـقـكظمماٌم8)أغظرماظلفؿمم1>>0ميؽـماظؼقل،مبصػةمساعة،مأنمضاغقنم

مو ماظلقادقة ماظؼققد معـ مصعقماإلدارؼة.اىؿعقؼة مبفامسؾك متؼقم مأن ماٌؿؽـ معـ ماظيت ماألغشطة د
اىؿعقات،مصننماٌادةماألوشممتػلحماجملالموادعًامٌؿارداتفا،مذظؽمأنماألذكاصماظذؼـمؼـؿظؿقنمظمم

مميؽـف ماىؿعقة مذاتمرابعم"عفين، مأغشطة مثماردة مثؼاظممأوماجؿؿاسلؿ متربقي، مسؾؿل،مدؼين، ،
مو مصضاءاتمرؼاضل". متظفر مأن ماٌؿؽـ معـ مصار ماظؼطاساتاالجؿؿاسقةمـشؽةؿظؾػؽذا مظم م،مخصقصًا
اظؾقؽة،مثمـقسة،معـؾمصمعقاتماظـلاءمو،ماظيتمطاغتمصقؿامعضك،مشريمعقجقدةمواىدؼدة

ماهلقؼاتل...اىؿعقاتمذاتماظطابعماٌفينموو
معـماظطػرةماىؿعقؼةماظيتموؾتمظممزؼادةمععدالتماىؿعقاتماظرؼػقةماظيتممتم غلفؾمػـامغقسًا

م.1>>0دـةمم% 99عؼارغةمبلـقاتمسشرؼةماظـؿاغقـقات.متشؽؾمظممجمؿقسفامم% 91إغشاؤػامبـلؾةم
مظممحنيمطاغتممتـؾمم،صؼطم% 02إذامعامضارغاػامباىؿعقاتمايضرؼة،مصنغـامدـالحظمصارضًامضدرهمو

م.1:>0ظممدـةمم% 1:

                                                                                                                                                                 
م.اظدميؼرارقة وماظـؼاصةمأجؾمعـماظؿفؿع وماالذرتاطقةماظؼقىمجؾفةػؿا:ممبـػقذمؼؿؿؿعانمدقادقانمحزبانماٌـطؼةمظممطانم33
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عقاتمػذهماظزؼادةماظيتمسرصؿفاماىؿعقاتماظرؼػقةمجرىمتدسقؿفامسـمررؼؼمإغشاءمغقعمعـماىؿ
م،أطـرمسددًامأومملمتؽـم،(،ماظيتمملمتؽـ،مإشممعاضمضرؼ م)سشرؼةماظـؿاغقـقات(2)أغظرماىدولمرضؿم

معامؼؾل:مالحظظممػذاماظشلنمغ،معقجقدة.موبؽؾمبلارة
صمعقة.م9>1إشممم9اظذيماغؿؼؾمسددػامعـمم،إغشاؤػاممتؿعقاتماظؼرىماظيتمىماغػفاراظمغالحم-0
صمعقة.م0>إشممم21بروزمصمعقاتمثؼاصقةموأغشطةماظشؾابماظيتماغؿؼؾمسددػامعـمم-2
زفقرمغقعمجدؼدمعـماىؿعقاتمعؿعؾؼممبقدانمَأرؾؼمسؾقفمادؿم"االجؿؿاسلماظـؼاظم"مواظذيمملمم-1

،مإغشاءم1>صدورمضاغقنمتلفقؾ،مبنيمسشقةموضقاػامبعدممعؾاذرةمػؽذا،ممتؼؽـمعقجقدًامدابؼًا.مو
مم019 مماسقةاجؿؿصمعقة ماظقدط مظم معؼارغةمم.اظرؼػلثؼاصقة مخدعاتفا، مبؿعدد ماىؿعقات مػذه تؿؿقز

باألغشطةماظيتمطاغتممتاردفام)االجؿؿاسقة،ماظـؼاصقة(.
سؼؾؿفامعرحؾةمعـم،مأشريمأنمصرتةمازدػارماظطػرةماىؿعقؼةماظيتمسرصؿفامبداؼةمدـقاتماظؿلعقـقات

م مدـة معـ مبداؼة مو8>>0اهلدوء،مخصقصًا ما، ماظػرتة ماألبعادمخطريةمظيتممتقزتمبلزعةػل معؿعددة
م ماظلفؿ معقجاتمعـماظعـػماإلرػابلم)أغظر ماظيتمضربتمسؾكمم9متـؾتمبظفقر سؾكماظشؽؾمأساله(

ماظقرينمو مواٌلؿقى معـطؼةماحملؾل. مخاصة مأحداثمأخرىمػزتمبصقرة ماألزعة مػذه ؼضافمإشم
يرطةماظـؼاصقةماظرببرؼةمظمم مااٌؼارعةماٌدردقةمعـمجاغاظؼؾائؾ،معـمبقـفا،مسؾكموجفماًصقص،م

ماظلقادلوم9>>0غفاؼةم مماالغؿكاباتمإثرمسؾكماالغلداد مظممأطؿقبر حقثمتعطؾتمم،:>>0احملؾقة
ػلمأحداثماٌـؿك ،مومبلق ماظـؼةمعـمرئقسماظؾؾدؼةمبلؾ مضقامماجملؾسماظؾؾديمةالثبؾدؼةمعـمث

ممتراجعمسددماىؿعقات.ولدتمآثارػامظممزؼادةموتريةم

عن اظغؿوض اذابف، برشم عا باسرتاف 2111رؼة متقزت سش -مج
معـماظؼرارات مسدد ماظؿشرؼعل،مبصدور ماظػرتة،مسؾكماظصعقد 34متقزتمػذه

ؿعؾؼةممبـحموعراضؾةماٌ 
ماظؿدابري مػذه ممسقت ماظعؿقعل. ماٌؿـقحةمماىدؼدةماظدسؿ ماظعؿقعقة ماإلساغات معراضؾة مآظقات بنرداء

ظمماظشؽؾمأساله(مؼربطمعـحمم:)أغظرماظلفؿمم2111لـةموسؾكماظعؿقم،مصننمضاغقنماٌاظقةمظمظؾفؿعقات.
متؼدؼؿمب مبادؿقػاءمثالثمذروط:مأ( مأوماإلساغاتماظعؿقعقة رغاعجماظـشاطموخطةماظعؿؾماظقاج ماظدسؿ

نازػامخاللماظلـةماظيتمتغطقفامغػؼاتماظدسؿ،مب(مإخضاعمحلاباتماىؿعقاتمٌراضؾةمدائؿةمعـمإ
ايلاباتمماظلـة،متؼرؼرماظـشاطموحصقؾةعارسمعـمم10مضؾؾمحماصظمايلابات،مجـ(مإؼداع،مضؾؾ

م.واٌاظقةمظؾلـةماٌـصرعة
معـماألحداثماٌؿؿابعة،مخاصةمتؾؽماٌؿعؾؼةمحبقادث م2112-2110مسرصتمعـطؼةماظؼؾائؾمسددًا

ظمماظشؽؾمأساله(ماظيتمطانمم;)أغظرماظلفؿمم2112اظؿشرؼعقةمظممعايممظالغؿكاباتاٌؼارعةماظؽـقػةمو
ػلماظؼقةماظرئقلقةمظممسؿؾقةمحػظماألعـمظمماٌـارؼماظرحقؾماٌؿعفؾمظؾدركماظقرينم)ومعـمغؿائففا

م.االغؿكاباتًامبػراغمعمدلاتلمبلؾ معؼارعةماظرؼػقة(،متارطةموراءػامصراشًامأعـقًامطؾريًامعصققب
                                                                                                                                                                 

اٌؼــمإلجراءاتمعراضؾةمادؿعؿالمأغقاعماظدسؿماظيتمم2110غقصؿربمم01اٌمرخمظممم180-10أغظرمظممػذاماظصددماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿم34 
اظذيمؼـظؿماظقضعماظؼاغقغلمم2111صقػريمم:اٌمرخمظممم>1-2111تؼدعفاماظدوظةمأوماىؿاساتماحملؾقةمواٌردقمماظؿـػقذيمرضؿمطاغتم

موطقػقاتمإغشاءمودريماألسؿالماًريؼة.
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ماالجؿؿاسقةم ماىؿعقات ماظؼرى، م)ىان ماىؿعقات مظم مثمـؾة ماظؼؾائؾقة، ماظؼروؼة ماىؿاسات إن
ٌقاجفةماظػقضكماظيتمراظتمسددًامعـماظؼرىمعـؾمضطعماظطرقمم-اصقة،مصمعقاتماظؼرى،ماحؿاجتاظـؼ

مو ماظلرضات، ماظشؾاب، مضؾؾ مضمعـ ماظيت مواالسؿداءات مبارزة مطاغت مصقفامؾؿا ماظؿقؽؿ إشممم-صع 
مظممغشاراتفا.مبندعاجفاػذامم،مو35اظؼدميةمؿُظ/اظـُباظلفالتماالدؿعاغة

بظفقرمأغشطةمجدؼدةممطءماظشدؼدمظممإغشاءماىؿعقاتمعـمغاحقة،مومتقزتمػذهماظػرتةمبـقعمعـماظؾ
مإغشاءتراجعًامظممم0عـمغاحقةمأخرىماظيتمدـؼقممبؿقؾقؾفامظمماظػؼرةماٌقاظقة.مغالحظمسؾكمضقءماظشؽؾم

مبـ ممعؾاذرةم89اىؿعقاتماظيتمضدرتمغلؾؿفا معـمضؿـفا عـممعؾاذرةم>8عـماجملؿقع،ماظيتمؼقجد
معـماىؿعقاتمايضرؼة.مؾاذرةعم80ماىؿعقاتماظرؼػقةمو

جباؼة؟ عا ػو جمال تدخل اجلؿعقات اظرؼػقة سؾى عسؿوى والؼة - ح
م،إنمجمالمتدخؾماىؿعقاتموادع.مطؿامرأؼـامدابؼًا،مصننماىؿعقاتمتؿقاجدمظممصمقعماجملاالت

مصفلمتؼقمممبؿاردةماظعدؼدمعـماألغشطةماظيتمتلفؿمظممدؼـاعقؽقةماظؿـؿقةماظرؼػقةماحملؾقة.
معـ مظؾلؽانممطان محؼقؼل مطرابط متؿشؽؾ مأن مػق ماىؿعقات مهلذه ماألدادقة ماألػداف مأحد بني
اظيتمتعربمسـم(،مأيماىؿعقاتم"::>0)م36ػقمرابطمباٌعـكماظذيمحددهمعقشالمطروزؼقفماظؼروؼني،مو

م".عرتؾطةمبدورػامععضؾةاظيتمتعؽسمتلؾلؾمومبنغشاءموزقػةمايؾؼةماظيتمتلؿح
معزدو موزقػة مظؾفؿعقة مإن مأومصعاًل، ماحملؾقني ماظلؽان محاجقات مسـ متعرب مغاحقة معـ مصفل جة:

مو ماىؿاساتماحملؾقة مأعام موماٌـكررنيمصقفا ماظدوظة، مبؿؾؾقغممعمدلات متؼقم مثاغقة مغاحقة عـ
مغشرػامظدىماظلؽانماحملؾقني.ماٌعؾقعاتمو

ؾكمؼؼؿصرمسمومطانمػزؼاًلم:;>0،مبقضقحمأنمسددماىؿعقاتماظيتممتمإغشاؤػامضؾؾم2ؼؾّقـماىدولم
أثارػامملمتؽـم"خطرية"مدقادقًا.مطاغتمتعؿربممضطاساتمحقثمطانمجمالماظـشاطمصقفامحمددًامبصراعةمو

ماظرؼػقني ماالدؿفابةمياجقاتماظلؽان مبغقة ماظعؿقعقة مباٌفام معؿصؾ مػقمم،تؾؽماىؿعقاتمطرابط طؿا
اظؿعؾقؿ.ممشممدؾؽحقثمطانمجزءمعـمأسضاءماٌؽؿ مؼـؿؿقنمإمباظـلؾةمىؿعقاتمأوظقاءماظؿالعقذ،ماظشلن

معـمأوائؾماىؿعقاتماظيتممتم عـماألػؿقةممبؽانماإلذارةمإشممأنمػذاماظـقعمعـماىؿعقاتمطانمجزءًا
مؼقظقنماػؿؿاعًاممادؿقداثفامخاللمصرتةماظلؾعقـقاتمبلؾ مضقةمعطاظ ماظلؽان احملؾقنيماظذؼـمطاغقا

مصضاء مباسؿؾارػا مظؾؿدردة مومًاخاصًا ماظمظؾؿعرصة معر مسؾك مذؽؾت، ماالغشغاالتماظيت مإحدى زعـ،
ماظؼروؼني. مظؾلؽان مماألدادقة ممإجراءخالل مأوظقاء مرئقسمصمعقة مسرب ماظؿالعقذاظؿقؼقؼاتماٌقداغقة،

سدممتقصرمودائؾمم"...بلؾ مواضعماالغعزال،موظؼرؼةمطاظةم)بؾدؼةمإشقؾمسؾل(مسـمرأؼفمبفذهماظعؾاراتم
ماٌؿقدطةموحؾؿقفةمتعؾقؿفؿمظممعرظؿلفقؾمعقاصؾمظؾؿالعقذاظـؼؾماٌدردلم ماإلطؿاظقة)ماظـاغقؼةما

ممو مظؿالعقذمواظـاغقؼة(، ماٌدردل ماٌطعؿ متقصر مأوظقاءممسدم مصمعقة مبنغشاء مضؿـا ماالبؿدائقة، اٌدردة
ـام"...مبػضؾماىؿعقة،مادؿطع.معضقػًاماظؿالعقذمظؾقصقلمسؾكمإرارمضاغقغلمظؾدصاعمسـمحؼققمأرػاظـا"

                                                                                                                                                                 

اجمعامػقمغؿإ)ظممعرجعمدابؼ(مؼؿقدثمسـمإسادةماظؿؼؾدةم)أيمسؿؾقةمإسادةمإضػاءماظطابعماظؿؼؾقدي(مأومم(>>>0)م.ايلصم،إبراػقؿ35 
  تؼؾقديماظيتمضاعتمبعضماىؿعقاتمبندراجفمظممأغشطؿفا.

36 Crozier, M0 et Frieberg, M0 (1977), L’acteur et le système, Paris, Seuil, p. 448. 
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حاصؾةمعقجفةمظؾـؼؾماٌدردل،مطؿامادؿطعـامصؿحمعطعؿممصمعماألعقالمعـماٌفاجرؼـمظمماظشؿاتمظشراء
م".ظمماٌدردةماالبؿدائقة...

ماىؿعق ماألخرىم،اتماظدؼـقةأعا مزفرتمػل ماظـؿاغقـقاتمومصؼد مدـقات تشؽؾتمحقلمخالل
معشارؼعمبـاءماٌلاجدمأومترعقؿفا.

مظقسمص مبنعؽاغفا مأنماىؿعقاتماظدؼـقة ماٌقداغقة مهؼقؼاتـا مأثـاء مالحظـا، مأنمتؿؾؼك،مظممطؿا ؼط
ماهلؾاتمو ماظؼاغقن، مظؽـمغطاق ممميؽـفامتلقريػا، مبعضماإلساغاتماظيتمتؼدعفامماالدؿػادةأؼضًا عـ

ماظدوظة.
متشّؽمو مزفر مدـقاتماظؿلعقـقات، معـ ماىؿعقيبداؼة مظؾؿشفد مجدؼد مصممؾ اتمذاتمقعبربوز

م ماظؼروي ماظـؼاظممواظطابع ماظيتماالجؿؿاسل معؽاغةمو ماظمةػاعمذغؾت ماظعدد مايرطةمضؿـ معـ ؽؾري
ماىؿعقؼةمظمماجملالماظرؼػلمظمموالؼةمجباؼة.

 

 2112إىل  1791اجلؿعقات اظرؼػقة سددػا وعوضوسفا عن دـة  :2جدول رضم 

 Total 2008-2000 99-9038 89-8737 86-80 79-70 رؾقعة اجلؿعقة

 370 40 113 128 84 5 مجعقة أوظقاء اظؿالعقذ

 129 40 65 19 5  مجعقة ثؼاصقة + غوادي سؾؿقة

 267 87 50 55 68 7 دؼـقة مجعقات 

 195 40 131 6 12 6 ت اظشؾابمجعقات رؼاضقة+ غشطا

 9 6  2  1 مجعقات اظصقد

 21 15 5 1   مجعقات اظؾقؽة 

 16 2 12 2   مجعقات أبـاء اظشفداء 

 14 12 2    مجعقة ادلصابني باألعراض ادلزعـة+ االذخاص ادلعاضني

 415 14 394 6  1 مجعقة اظؼرى

 228 106 122    اظـؼاصقة+ اجلؿعقات اخلريؼة-اجلؿعقات االجؿؿاسقة

 4 1 3    اجلؿعقات اإلغساغقة

 4 2 2    مجعقات اظعارؾني سن اظعؿل

 10 4 6    مجعقات ادلزارسني

 4  4    مجعقة ادلراطز اظرؼػقة

 10 9 1    اجلؿعقات ذات اظطابع االجؿؿاسي وادلفين

 29 4 25    اظسؽـقةة األحقاء مجعق

 2 1 1     عؤدسة + صقدراظقة اجلؿعقات

 3 2 1    مجعقات اظـساء 

 1730 385 937 219 169 20 اجملؿوع

Source : élaboré par H. HACHEROUF à partir des données du DRAG 2008. 

                                                                                                                                                                 
 0:;>0جقؼؾقةمم 20 ظـم08-8;صدورمضاغقنمم37
 اٌؿعؾؼمباظشروطماىدؼدةمظؿؽقؼـماىؿعقات.م1>>0دؼلؿربمدـةمم9صدورمضاغقنمم38
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مػـا ماإلذارة ممبؽان ماألػؿقة مظؾعضماىمإشممعـ ماظـشاراتماىؿاسقة متلؿؾفؿمأن ماظرؼػقة ؿعقات
معـمدفؾنيمأومعصدرؼـ:ماظؿؼؾقدموايداثةماظذؼـمؼؾدوان،مزاػرؼًا،معؿـاضضني،مشريمأغفؿام عراجعفا

"إنماىؿعقاتمتؼقم،م(2111،9)م39ؼلؿفقؾانماجؿؿاسقًامظطؿقحاتمعؿؽاعؾة.محل مرأيمب.مصاظق
ممو مععمم".غؿاجمصضائؾماجملؿؿعاتماظؿؼؾقدؼةإػلمظممضؾ ماجملؿؿعمايدؼث،مبنسادة خاللمعؼابؾؿـا

مضدماسؿربتمػذهماألخريةم،مصرحمبلنـؼاصقةمظؿاطقرابتمظؾؾدؼةمإشقؾمسؾلىؿعقةماالجؿؿاسقةماظرئقسما
عـمسـاصرماظلفؾممةعلؿؾفؿم،عـمضؾؾمضرىمأخرى،مضرؼةممنقذجقةمبلؾ متؾـقفامٌقـاق/ضاغقنمظؾؼرؼة

غؿقفةمواوزاتمذاتمخطقرةمجاءممٌقـاقمعـمضؾؾماظلؽانماظؼروؼنيإنمتؾينمام".وؿعتاظؼدؼؿم"ضاغقنم
مترت مسـفامدق مصرضةميتاظموم،2110باظغةم)درضات،ماسؿداءات...(مغاصمةمسـمأحداثم"ربقع"م

م" مجباؼة. مظقالؼة ماظرؼػل ماإلضؾقؿ معـ مطؾري مجزء ماظقرينمعـ ماظلـقاتممولدتاظدرك مخالل ضرؼؿـا
رة،مبلؾ متعددماظلرضاتمسددمعـماظؿفاوزاتماظؾاظغةماًطقعـمخاللمصقرةمحمزغة،م،مظمماألخرية

سـمماماظؼدرؼةمواظقضتمظؾؿكؾلمسـمذػـقؿـمضدمحانماظيتمطانمسددمطؾريمعـماألذكاصمضققةمهلا.مو
"،مأصؾحمػذاماٌقـاق،ماظذيمتقجدمغلكةمعـفمظدىماجملؾسم.ضقاسدمعؽؿقبة..مػذامبؿؾينمومالعؾاالتـا،

ماظشعيبماظؾؾدي،مععرتصًامبفمعـمضؾؾماظلؾطاتماظعؿقعقة.
ػلموؿعمبنيمعفامماًدعاتماظعؿقعقةمعـؾمموم-ظقمأنمػذهماىؿعقاتمطؿامومرموريطؾماألعق
حماصظمظألرػال،ممعـؾمتقزؼعمضػػماٌقادماظغذائقةموم،عفاممذاتماظطابعماًرييماٌلفد،موماٌدردةمو

اسرتافمعـمجاغ ممتؾقثمسـمذرسقةموم-علاظؽماظؼرؼةمتعؾقدموقةمعـؾمبـاءمخزاغاتماٌقاه،ماظؿـؿمو
صعاًل،مصننمهؾقؾماظدواصعماظيتمتؽؿـموراءمتؽقؼـماىؿعقات،متؾّقـمظـامطقػممتـشطمصقفا.ماظيتماظؼرى

ماغشغاالتتؾينمماثل"،مضدمادؿطاستمادؿقعابموػلمتؽشػمسـمخطابم"حدمأنمػذهماىؿعقات،مو
عمدلةمشريمرمسقةمؼربزمػذاماألعرماظرتابطمبنيمعمدلؿني:معمدلةمرمسقةم)اىؿعقة(موم.مو"وؿعت"
مإؿعتو) ممنماظـشاراتماظيتمطاغتمتؼؾقدؼًا(. اظؼرؼةمدقفريمغؼؾفا،مسؾكمم"وؿعت"حمؾماػؿؿام

بنيمماتػاقضائؿةمسؾكمأداسممعامزمؿؾقغفمعـمرؿقحاتم"حدؼـة"مدؾقؾماٌـال،مإشممصمعقاتماظشؾابمو
م(ماظذيمطانمعقجقدًاوؿعتماظؿـظقؿماظؿؼؾقديم)األجقال.ماظؾعضمعـمػذهماىؿعقاتمأغزرعم)اغدرج(مظم

ظممموم."وؿعت"مأصؾحمأسضاؤػامأؼضًامجزءًامعـماظيتمرذادماظدؼين"دؾػًا،مطؿامػقمحالمصمعقةم"اإل
عـاضشةمحاجقاتماظؼرؼة،مرؾ معـاممعرضموسـدعامتقجفـامإشمماظلؾطاتمظ"م:ػذاماظلقاقمؼؼقلمرئقلفا

طـاماظقضتممظممػذامصقتـا،موعـمأجؾمإمساعممإغشاءمصمعقةمظؾقصقلمسؾكمأطربمضدرمعـماظشرسقةمو
م.صمعقة"ةمذظؽ،مإغشاءمتـظقؿمآخرمعؿؿـؾمظممضررغا،ممبقازاموموؿعتجزءًامعـم

،متارطةمعؽاغفام"وؿعت"ماخؿػاءظيتمأجرؼـامصقفاماظؾقثماٌقداغلمالحظـامظمماظعدؼدمعـماظؼرىما
مظ ماٌلؿقدثة ماظطؾعة محل  مثؼاصقة مصمعقات مجملرد مأو مظؾؼرى، مثؼاصقة ماجؿؿاسقة ؾـمىؿعقات

م."وؿعت"
تمؽقغةماظيتمتؿعؾؼمخصقصًامباىؿعقاتـاضصًامظممسددماىؿعقاتماٌم،2111خاللمدـقاتمدفؾـا،م
صمعقاتماظشؾاب،مماظـؼاصقةموماىؿعقاتماظرؼاضقةمومعـؾمصمعقاتمأوظقاءماظؿالعقذ،موماٌلؿاةمتؼؾقدؼة

معـؾممو مجدؼدة مأغشطة مذظؽ،مزفقر معقازاة مالحظـا،مظم ظممذاتماظقضتمصمعقاتماظؼرى،مشريمأغـا

                                                                                                                                                                 
39 Valéau, P.(2003), «Différentes manières de gérer les associations », in Lavoisier, revue française de gestion, 

n° 146, 5, p. 9-22. 
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اىؿعقاتمذاتماظطابعمماظؿؽقؼـماٌؿزاؼدمىؿعقاتمظممجماالتماظؾقؽة،موم،ماألغشطةماظعؾؿقةمواظصقد
تعؿربمحاظةممجدؼدةمظدىماجملؿؿعماحملؾل.موماغشغاالتاٌفين،مإخل.،مبلؾ مزفقرمماالجؿؿاسلمو

م ماظرؼػقة ماظؿـؿقة موصمعقة مظؾؿققالتماٌلؿداعة مجقدًا مولقدا ماظؾقؽة معلؿقىممضماؼة مسؾك اىارؼة
مػذهماىؿعقةمدـةم مظؼدممتمإغشاء ػلممظممضرؼةمبالؼؾم)بؾدؼةمإشقؾمسؾل(،موم:211اجملالماظرؼػل.

ؼؿؿـؾمواحدم"م:حل مرئقلفاماظؼرؼةماظيتمتعؿربمجزءًامعـماظؼرىماآلػؾةمباظلؽانمظؾؾدؼةمإشقؾمسؾل.مو
اظـػاؼاتممػذامبؿكؾقصفامعـمعـمعشارؼعماىؿعقةمظمماظؼقاممبـشاراتمظؾؿقاصظةمسؾكمبقؽةماظؼرؼة،مو

ضؿاعةمظممحمقطماظؼرؼة،مععمهقؼؾماظـػاؼاتمإشممعؽانمعالئؿمبعقدًامسـمأيممحاوؼاتموضعموماٌـزظقة
عـمأجؾمايدمعـمادؿعؿالماألطقاسماظؾالدؿقؽقة،متؼررمتزوؼدمطؾممخطرمؼفددمصقةمدؽانماظؼرؼة.مو

م"....ضشعـزلمبؼػةمعـم
م معع مأجرؼـاػا ماظيت ماٌؼابالت متصرزمات مخالل معـ مبؼضاؼامتؾّقـ متفؿؿ ماظيت بعضماىؿعقات

ماظػرتةم مظقالؼةمجباؼةمظممػذه ماجملالماٌـارؼماظرؼػقة مظممػذا ماٌشاطؾماظيتمتقاجففا اظؾقؽة،مأنمأػؿ
ماٌقاه،مو ماٌلؿعؿؾة،مومانرافماظرتبة،مومتؿؿـؾمظممغدرة اضؿالعممواظـػاؼاتماٌـزظقة،ممصرفماٌقاه

معماظؾقؽلماظـاصمةمسـمسؿؾقاتماظؿقضر.اٌشاطؾماٌرتؾطةمباظؿـّقمأذفارماظغاباتمو
مو ماٌشاطؾماٌؿعددة ماٌؿـاعقةمهلذه ماظزؼادة مظممجمالمحمؾلممإن ماظيتمندػا ماٌؿـقسة خصقصقؿفا

دصعماظلؽانماحملؾقنيمإلغشاءمصمعقاتمبؼصدمضماؼةماظؾقؽة.مم،آلخرمضؿـماظػضاءماظرؼػلمظقالؼةمجباؼة
ماٌشا مخطقرة مدرجة محل  ماىؿعقات مػذه متؽقؼـ موتؼرر ماٌطروحة، موررؼؼةممطؾ ماظقضت حل 

ظؼدمالحظـا،مأؼضًا،مسؾكمضقءمعؼابالتـا،مأنمبعضماىؿعقاتماظيتممتمإغشاؤػامماظؿصديمهلامحمؾقًا.
ػل،مسؾكموجفممومعـذمزعـمرقؼؾ،مضدمأدرجتمظممبراعجمغشاراتفاماالغشغاالتمذاتماظطابعماظؾقؽل.

متاطقرابتماظؿ مظؼرؼة ماالجؿؿاسقة ماىؿعقة محاظة ماظاًصقص، مسؾل، مإشقؾ مظؾؾدؼة معامابعة يتمسادة
ضدمذعرتمظمماظلـقاتماألخريةمباظؼؾؼمعـمماٌـشكتماظؼاسدؼة،موموماالجؿؿاسلطاغتمتفؿؿمباىاغ م

معشؽؾمصرفماٌقاهماٌلؿعؿؾة.م

 اخلالصة
طانممأنماالزدحامماىؿعقيماٌؿؿـؾةمظممأطدتمػذهماٌلاػؿةماظػرضقةماٌطروحةمعـذمبداؼةماٌؼالمو

جقدػامظمماظقدطممتؾؽماظيتمالحظـامومبنيمسددماىؿعقاتماظيتممتمتؽقؼـفامظمماظقدطماظرؼػلمومعؿػاوتًا
باظػعؾ،مصؼدمالحظـا،مبصقرةمساعة،مأنمععدلمإغشاءماىؿعقاتمطانمأطـرمأػؿقةمظمماٌـارؼممايضري.

ال.مإنماظرؼػقةمعـفامظمماظقدطمايضري،معػـدؼـمباظؿاظلمصؽرةمعلؾؼةمحقلمتػققماٌدؼـةمظممػذاماجمل
ػذهماظـؿقفة،مالمتعؽس،مبطؾقعةمايال،ماظقاضعماظقرينمظقضعقةماىؿعقاتماظرؼػقة،مبلؾ مشقابم

مبكؿؾػةماظػرتاتممعربقطعػصؾةمتشؿؾمطاصةماظقالؼات.مإنمتطقرمايرطةماىؿعقؼةممععطقاتمدضقؼةمو
اظيتمدردـاػاممةاٌراحؾماٌؿعاضؾةماٌاضقمؿقاظل،اظمكأثرتمسؾكمخصائصفا،مسؾاظيتمموم،اظيتمتعاضؾت
صضاًلمسـمذظؽ،مصننمايرطةماىؿعقؼةمتلؿؿدمماظؿشاورمععماظدوظة.موماظؿػاوضموماٌراضؾة،مومظممجمال
ةمظمماجملؿؿعماظرؼػلماظؾفاويم)غلؾةمإشمماظـؼاصقةماٌؿفذرمأدلفامعـماظؿؼاظقدماالجؿؿاسقةموماموذرسقؿف
مظممزجباؼة( مدؾؾًا مأؼضًا ماظؿطقر مطانمػذا ماظدؼ،مطؿا ظممايؼؾممظالدؿـؿاراظعػقؼةممـاعقؽقةموفقرمػذه

م.االجؿؿاسل
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تطقرممسؾكتطقرمتقزؼعماىؿعقاتماظرؼػقةمحل مغقعماظـشاراتمسؾكمعلؿقىموالؼةمجباؼةممؼطؾعـا
اىؿعقةمذؽاًلمحدؼـًامتعؿربماظؿفدؼدماٌمدلاتل.ممضدرتفمسؾكمادؿقعابماغشغاالتماجملؿؿعماظرؼػلمو

يمراٌاماظذموعمدلاتلممؿعؾؼماألعر،مإذن،مبابؿؽارمذيمرابععـماظؿـظقؿمعؼرتحمسؾكمدؽانماظؼرؼة.مؼ
اظؼروؼقنمظممطؾمسصر.مملمؼلتمػذاماىدؼد،مطؿامرأؼـا،معـمصراغمعمدلاتل،مباظعؽسمعـمذظؽمماهتؾـ
ذؽاًلمعـماظؿـظقؿماىؿاسلمثمـاًلمملؽانمجباؼة،مطؿامأذرغامإشممذظؽمظممػذاماٌؼال،مميؾؽقنصم،متاعًا
ظؽـممؾةماظـفاؼة،متؾدوماىؿعقات،معـماآلن،مصارضةمغػلفامظمماألرؼاف.موظمماحملصموم."وؿعت"ظمم

مايققؼةمو ماظذيمؼػلرمدؼـاعقؽقؿفا ماهلاعةمظممايرطةمعا مأنمػـاكمساعؾنيمداظنيمم؟عؽاغؿفا ؼؾدومظـا
م:ػؿاماىارؼةماظعؿؾقةمػذهمسؾك

متلثريماظقزنماياظلمظؾػضاءماىؿعقيمسؾكماٌلؿقىماظقرين. -0
معماالغشغاالتماياظقةمظؾرؼػقني.تقاصؼفاماظؾصقؼمع -2
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