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  **دراسعؿر 

مو مبـاء مػقؽؾةماجملؿؿعماىزائريم متقزتمسؿؾقة ،م2878شاؼةممإظبم(2851)معـذماالدؿؼاللإسادة
اظػاسؾممغػلفاماظؿكمطاغتمتعؿدلم،بزساعةماظدوظةظؾؿفؿؿعماظؿصقرماظشؿقظلم احؿؽارماظلؾطةمومـطؼمب
ماالجؿؿاسقة. االضؿصادؼةموماتاظؿغقرلمجراءإاظقحقدميفم للمواظرئق

م ماظدوظة، معؾؿسؿدت مهؼؼ مغاظؽل مومظبإػا، ماظؿفـقد معـ مأذؽال ماالجؿؿاسقني خؾؼ م،اظؿأررل
مو ماىؿاػرلؼة ماالهاد طاٌـظؿات مضصد ماٌفـقة ماات مضرب مسـ ماظػؽاتم وٌراضؾة مزبؿؾػ تطقؼؼ

اٌؤدلاتلممراراالخارجمأيمم،طمداخؾمتـظقؿاتمعلؿؼؾةخاصةمتؾؽماظيتمهاولمأنمتـش االجؿؿاسقةمو
ماإلؼدؼقظقجل. اظرزللمو
طؾمعـماٌعلؽرمماإلصالحاتماظيتمسرصفا ععمسفدماالغػؿاحمومبؿزاعـ ظؽـميفمبداؼةماظؿلعقـاتمو و

ظقضعماالضؿصاديمامتأزم األظقؿةموم(2877)عامألحداثمأطؿقبرمؾت وم.ـقببؾدانماىبعضم االذذلاطلمو
اظـفجممػذهماظعقاعؾماظدوظةمسؾكماالضؿـاعمبضرورةمتؾقنيمطؾمأجدلتماألعينميفماىزائر؛ واظلقادلم و

دونم بطرقمحرةمومػؿاتل تشاركمومطلإسطاءماظػرصةمٌكؿؾػمذرائحماجملؿؿعم اظؿلؾطلموماريؽاالحؿ
م.حقاةماٌقارـنيزروفم هلنيمأوضاعمومعـمأجؾتشققدماظؾالدم تقةميفمتلقرلموصاؼةمعؤدلا و

معّؽ مومـتماإلصالحاتظؼد م اٌؤدلاتقة محدوثماغػفار معـ متارؼخم-اظلقادقة ميف مغقسف معـ صرؼد
م مضاغقنممباظؿقدؼد ظؾظاػرةماىؿعقؼةموم-اٌلؿؼؾةاىزائر اٌؿعؾؼمبشروطمم2880دؼلؿدلمم3بعدمصدور
مباظػعؾ،مسرفماظػضاءماىؿعقيمزفقرمسدد وماظلقادقة.مشرل تـظقؿماىؿعقاتماظلقادقةمو ومإغشاء
متاىؿعقاتماظعصرؼةماظيتماغؽؾمطذا وماًرلؼة زؼرمعـماىؿعقاتماظؿؼؾقدؼةماالجؿؿاسقةموش ومػائؾ

مو اػؿؿاعاتفامسبقمضطاساتمجدؼدةمعـؾمحؼققماإلغلان،محؼققماٌرأة،ماظدصاعمسـم ذباالتمتدخؾفا
مخل...إاٌػؼقدؼـم ضقاؼاماإلرػابموحؼققم اٌفـقةمو،مايؼققمغقةاظؾغةماألعازؼاظدصاعمسـماظؾقؽة،م
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،م،موػران (CRASC)غـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةاألمبرطزماظؾقثميفم،مجاععةمومػران،مباحثمعشاركمسؾؿماإلجؿؿاعأدؿاذمم**
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تطقرػامسـممؾفاموؽصفؿممنطمتشعـمخاللميفماىزائرمماىؿعقؼةمؿعرفمسؾكمواضعماظظاػرةاظسباولم
مؿاظقة:اإلجابةمسؾكماظؿلاؤالتماظمررؼؼ
موم-2 مععـك مػق ماظؿؽاثرمعا مػذا مظؾفؿعقاتمعغزى مم؟اهلائؾ مإأػق مسؾك مايرطاتمجابة أزعة

معـال؟ماالجؿؿاسقةماظؿؼؾقدؼة
عّؾرمسـمتموم،يفماظـظامماظلقادل/االجؿؿاسلموزمهقالتمجذرؼةػؾمػذهماظظاػرةمتـؾئمصعالمبدلم-1
موقعضط محؼقؼقة مزباظػةمة مومـؿطظمدؼـاعقؽقة ماظلابؼ ماظدوظة ماجملؿؿعمتلقرل مبدوظـة ممتقز ماظذي

(Etatisation de la société)م؟وصقلماظدوظةماظلكقةمإظبمعرحؾةماإلذؾاعموم
متأثرلاتفا،مووزغفاممغؿلاءلمسـما،منطمػقؽؾؿفمعـمخاللمهؾقؾـامًصائصماىؿعقاتموم-2
ميفماظؼقىماالجؿؿاسقة؟متأثرلاتفامومعؽاغؿفاموم،يفماجملؿؿعمعلؿقىموذرػامو

تطقؼرممإلرداءموماـظؿُعموماؿّقزُعموماعـادؾماإراردلماظظاػرةماىؿعقؼةميفماىزائرمػؾمميؽـمأنمغعؿم-3
ؽمأدادلمذرؼمومغلمصاسؾعدمذبؿؿعػلحماجملالمظظفقرمؾفامُؼمبقجؼرارقةماظيتممماردةماظـؼاصةماظدمي

مضروريمظؾلؾطاتماظعؿقعقة؟مو
مػل:موم1عؿؽاعؾةمدـؿـاولمباظؿػصقؾمثالثةمرباورمأدادقةمومسؾكمػذهماظؿلاؤالت،مظإلجابة

مم.اًصائصماظرئقلقةمظؾفؿعقاتموماٌالعح -2
م.علؤوظلماىؿعقاتمجقةمإلراراتموظقققدقاٌؽقغاتماظلم-1
 م.اٌلؿؼؾؾلموضعفماياظلمومعقاتمظؾعؿؾماىؿعقيمواىؿممتـالتمعلؤوظلمعقضػموم-2
محدؼثماظعفدُؼ ماىزائر ميف ماىؿعقؼة مايرطة متارؼخ مررفممومعؿدل معـ مطؾرل ملمضبضمباػؿؿام

ػامزاىزائرمغقجمزبؿؾػةمرؾعتمايرطةماىؿعقؼةميفمميؽـمإبرازمثالثمعراحؾمرئقلقةموموماظؾاحـني.
مصقؿامؼؾل:

مادلرحؾة اؾؽؾوـقاؾقةم.1
دؼينم)طاظزواؼامعـال(ميفممهماٌرحؾةمزفقرمسدةمعبعقاتمتؼؾقدؼةمعـمغقعمطؿقغل،مإثينموػذمصتسر

مسؾك ماظعشرؼـ ماظؼرن ماظؿقدؼد،مبداؼة مذبالموموجف ماألخالضل،مماضؿصر مسؾكماظـشاط مسؿقعا تدخؾفا
ظقةمظرأزلاظقةماظؽؾقغقاطـرلامعامسؿدتمامو،معـالم2م''اظؿقؼزة''ـمطماًرلي،ماظؿعاوغلمذيماٌـػعةماظعاعة

مطمغػقذػا.بلمتردقخمتقاجدػامومتفؿقشمػذهماىؿعقاتمأومادؿعؿاهلامخدعةمٌصايفاموماظب
،محضرؼةم(روبقةوجزائرؼة/أ)عـماىؿعقات:مشبؾقؼةمزبؿؾطةممجدؼدةمأذؽالتؾؿفامبعدمذاكم

ماغدعاجقةمو ماٌلؾؿة مبفقؼؿفا معطاظؾة مأػؾقة مجزائرؼة معبعقات مبعدػا مثؿ ظؾؿقاجدممععارضةمو،
مـؼاصقةمسؾكموجفماًصقص.ماظمرؼاضقةمواظغاضؾتمداخؾماىؿعقاتممغشطتمواالدؿعؿاري،م

                                                                                                                        
 م1000ةمعبعقةمبقالؼةموػرانمدـم155ػذهماحملاورماظـالثةماٌعروضةميفمػذهماظقرضةمػلمغؿائجمظدرادةمعقداغقةمضؿـامبفامحقلمم1

 .1002 و
،متشققدمحػرماآلبارم،عـادؾاتمايصاد،مايرثيفممطؾمرجالماظؼرؼةمأوماظدذرةمأوماظعروشم"اظؿقؼزة"مسؿؾمعباسلمتطقسلمؼؼقممبفم2

 إخل....ماٌـشؽاتماًاصةم)اٌـازلماظػردؼة(مأوماظعاعةم)اٌلاجد(
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مػمو مععظؿ مهقظت ماجؿؿاسقة محرطة مإظب ماىؿعقات ممتدطرذه مباظـضالمالظجفقدػا ظؿزام
مو مأصؾقتمم،اإلؼدؼقظقجلماظلقادل مإذ مُعتدرصبقا ماظقرينمعـمعصدرا ماظؿقرر محرطة مظؿؿقؼؾ عؿدلا

ماظـؼاباتماىزائرؼة.مؿؾػماألحزابموأررمدقادقةمداخؾمزبمعـاضؾنيمسلؽرؼنيمو

م1191إىل غاقة  ؿرحؾة ؿا بعد االدمؼالل .2

ٌكؿؾػماٌؤدلاتممااحؿؽارػماظدوظةمومرحؾةمبعؿؾقةمدوظـةماجملؿؿع،مأيمدقطرةػذهماٌملؿتتا
ضاغقغلممتأعقؿفامبقادطةمخؾؼمجفازمتشرؼعلمومومصضاءاتماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةموماهلقاطؾمو

مخارجماإلرارمنمتـشطأمترؼدطاغتمشرلماظرزلقةماظيتمطؾماحملاوالتماظؿـظقؿقةممعـعيماؼزمتمضفريمو
اظذيمؼقضحمم2862بعدمصدورمضاغقنمصدلاؼرمم3ػذاماإلجراءمغفائقارّدؿمَتمو.مؾقزبماظقاحدظاٌؤدلاتلم

قةمعـمقاصؼةماظرزلاٌمعـماىؿعقاتماٌقازؼةمسـمررؼؼمصرضماالسؿؿادماٌزدوجمومعقضػماظـظامماظلقادل
ماظداخؾقةمأليمعبعقةمتـقيمأنموررفماظقاظلم موموزؼر حزبمجؾفةم تـشطمخارجمعؤدلاتماظدوظة
ماظؿقرؼرماظقرين.

ممو موعـ ماالحؿؽارؼة ماإلجراءات مػذه ممغؿائج ماظؼرار مدؾطة ايقاةممإضعافمومارصؼإعرطزؼة
بنيماظدوظةماظػفقةممدعظؽماظبمتقذادىممطاىؿعقاتمةدقطمعؤدلاتمومقاطؾموػمبروزعـعمماىؿعقؼةمو

اظػنتمماالحؿفاجاتماظػقضقؼةموتزاؼدمماظلكطماالجؿؿاسلمومظؽمتصاسدذحدثمأموم.اجملؿؿعمو
ماظـؼاصةمو ممنق مموماظدميقضرارقةمتعطقؾ مايرطةاٌشارطة مميف مهّقظتمواىؿعقؼة. ٌُمضد ـظؿاتما

ة.االعؿقازاتماٌكؿؾػمظؾقصقلمسؾكماظذلضقةماالجؿؿاسقةمومزةممّقإظبمودائؾَمماىؿاػرلؼة

مغري ؿؽمؿل( ػضاء مجعوي غري ـاضج و )حنومإىل اؾقوم 1111 ناؾنة ؿنادلرحؾة اؾم.3
مو ماظؿؼؾقدؼة ماىؿعقات معـ موصرل مسدد مزفقر ماٌرحؾة مبنيم ذفدتمػذه م)عا إظبمم2880اظعصرؼة

م2884 ميف ماٌؤرخ ماىؿعقات مضاغقن ممبقجب مم3( ماظشروطمم،2880دؼلؿدل مأشؾؾقة مأظغك اظذي
مسؾكمرأدفاماالسؿؿادماٌزدوج.موم،اظلابؼةماظؿؿققزؼة اظؿعفقزؼةمو

مدؾؾنيمرئقلقني:مإظبمػذاماالغػفارماىؿعقيمحلبمرأؼـاممرجاعإميؽـم و
رؾبمايؼققممظؾؿقررماالجؿؿاسلموماظؼقيمدلمسـماظطؾبماهلائؾمواظذيمؼّع ومدؾبمدقادل:م-أ

ظؽؾمعامؼصدرمةمؼععادمامأغؿجمردودمأصعالمطـرلامعامطاغتممم،اٌكؿؾػةمغؿقفةمتراطؿماظؽؾتماالجؿؿاسل
.مػذهماظػؽاتماظقدطكمايدؼـةماظعفدمعـمررفمخاصةم،صقفاماجملؿؿعمثؼةمتاغعدعماظيتمعـماظدوظة
وماظذلاجعم،مظؾػضاءاتماظدميؼرارقةاظعفزماظقادعمطؿعددةماألبعادماٌألزعاتمباتأثرتمطـرلامماألخرلة،
دالعقؼةمتماٌؿطرصةمعـمبقـفاماإلجقاظقؼدؼقػـامصلحماجملالمظدلوزماإلموماظدىمساغتمعـفماالجؿؿاسل
م.يفماىزائر

                                                                                                                        
بنيممثميفماىزائرمواٌقروماٌعؿقلمبفموم2802قدلاظلماظػرغللمتـاضضامبنيماظؿطؾقؼماظشؽؾلمظؾؼاغقنماظؾمسرصتمػذهماظػذلةمشؿقضاموم3

 م.ؼاغقغلمظؾفؿعقاتماًارجةمسـمػقاطؾمايزباظماٌـعماظػعؾلمشرل
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رعبتمباظذلاجعماظػفائلمُتاظيتمموم،كقةاظذيمتزاعـمععمأزعةماظدوظةماظّلمدؾبماضؿصادي:م-ب
ماهلقؽؾقةمومالتماظرئقلقةصقحماالخؿالحؿكمُتماالجؿؿاسقةمتدسقؿمأػؿماظؼطاساتماالضؿصادؼةموميفظؾدوظةم
ؿكرجمطتطؾقؼمدقادةماظؿصققحماهلقؽؾلممومإتؾاعمضصدم)ٌلاظعاظؾـؽما(ظلمواظداظـؼدمصـدوقممعـمبإؼعاز
مفامبعد.عاظيتمملمتظفرمعؤذراتمتراجمألزعةاعـم

.I منط تشؽل اجلؿعقات وخصائصفا اؾرئقسقة 

متؿعؾؼمبإصبادم مأنمغشرلمإظبمصعقبةمعـففقة مغؿطرقمإظبمعقضقعمتصـقػماىؿعقاتمالمبد سـدعا
ممعؼاؼقسمعقضقسقةمو معـممثةمادؿكراجمرؾقعةمتشؽؾماىؿعقاتمومرفمسؾكاظؿععـمإجرائقةممتؽــا

مومصـقػتمإسدادموماظـؿاذجمبعض ماىؿعقي موماظػضاء مايؼقؼل متطقرهموضعف مم،آصاق ٌعاؼـةماإن
مو مبعضماٌالعحمومـاػاقؼادؿاظيتمماٌالحظاتماهلاعةماٌقداغقة مسؾكمتؼدؼؿ عاماظـؿاذجماظيتممداسدتـا

مزاظتميفمرقرماظؿؽقؼـموػل:
م،اظقاضعقةماظـشطاتماظػعؾقةمومواضقةمبنيماألػدافماٌعؾـةمظؾؽـرلمعـماىؿعقاتموػـاكمصقارقمم-

مهؼقؼمأػدافمزبؿؾػةميفماظقضترباوظةمموم،بعددمطؾرلمعـماظـشاراتظبماظؼقاممإاظشلءماظذيمؼدصعفام
ػذامرؾعامموم.عفؿوعامػقمبنيمعامػقمأػؿمطذظؽمدونمأنمتػرقمموم،بشرؼةمدونمإعؽاغقاتمعادؼةمومفغػل
بنيمتضاربماألػدافممتعددموموم،ضؾةموربةمإراراتماىؿعقاتمضعػمومؾكسم-حاضؾموبشؽ-مؼدل

مظؾفؿعقة.مؼاسدةماالجؿؿاسقةاظرشؾاتمموم،علؤوظلماىؿعقاتماظرزلقة
ماٌعؾـموجقدم- ماٌطؾيبمشرل ماالحؿفاجل ماظطابع ماظيتمتعؿؾمهتممبعضماىؿعقاتمذات أو

ماظعؿقعق ماظلؾطات مأو ماظلقادقة ماألحزاب ممعبعقاتم.ةوصاؼة مأػداصفا مسـ متدرصبقا األصؾقةمتؾؿعد
ترتقبممتصـقػمومعـمؼصعبمعاماػذمذلضقةماالجؿؿاسقةمظؾعضمعلؤوظقفاموظؾأداةممظؿؿققلمإظبمعرطزمو
مػذهماىؿعقات.

ٌُماىؿعقاتمؼؿؿـؾميفمدقطرةظؾفؿعقاتمماظـؿقذجماظؾارزصإنمم،سؾكماظعؿقممو ؿؾمّؽذاتماظدورما
ػلماظؼطاساتماالجؿؿاسقةممأالموم،ماجملاالتماظيتمدبؾتمسـفاماظدوظةظؾلؾطاتماظعؿقعقةميفماٌدسؿمو

مطؿامؼقضقفماىدولماظؿاظل:م،اظرؼاضقةمباظدرجةماألوظبماظـؼاصقةمو
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 جدول قوضح توزقع اجلؿعقات حسب طلقعمفا

 طلقعة وـوع اجلؿعقة اؾمؽرار اؾـسلة ادلكوقة

 اىؿعقاتماالجؿؿاسقة 222 % 32161

 اظـؼاصقةمتاىؿعقا 56 % 14127
 اظرؼاضقةاىؿعقاتم 25 % 22142

 اٌفـقةماىؿعقات 28 % 61230
 عبعقاتمأوظقاءماظؿالعقذم 23 41150%

 ىانماألحقاء 60 % 1152
 ماظدؼـقةاىؿعقاتم 60 % 1152

 اظطالبقةاىؿعقاتم 40 % 2176
200% 

4
 اجملؿقعم 155 

ظػةمعـمأاجملؿقسةماظؽدلىماٌؿم:ؾفؿعقاتظمنيمنقذجانمشرلمعؿؽاصؽسالهمأعـماىدولممجؾقامؼؿؾني
إنمم.اىؿعقاتمعـمذبؿؾم %70اظيتممتـؾمأطـرمعـم واظرؼاضقةم اظـؼاصقةموم،اىؿعقاتماالجؿؿاسقة

ماىؿعقاتمععظؿ متشؽؾمػذه ماظدوظمال مسؾك متزاغبفا وم،ةخطرا مصعؾفامال مباظعؽسمم،يفمذبال بؾ
ؿؽقنمؼمصإغفم،( %10أعاماظؼلؿماظؾاضلم)م،اساتاظػراغماظذيمترطؿفميفمػذهماظؼطمٌؾءماظدوظةملكرػاُت
اظلؾطاتمموأاظيتمالمتشؽؾمأيمإزساجمظؾدوظةم ايؼققم"اًفقظة"موبؾعضممةاىؿعقاتماٌطاظؾمـع

مأم،اظعؿقعقة موعادام معؾعـرة أوممربؾقةمأنمترضكمإظبمذبؿقسةمفاالمميؽـمشرلمعـظؿة، عؿػؽؽةمو غفا
م.ورـقةمضاشطة

أطـرمم،سضقام34وم10 أسضائفامعامبنيمدؼذلاوحمسدماظيتوممرلفؿماظصغاىؿعقاتمذاتمايمـؾمت
أسضائفامعامبنيممتشؽؾماىؿعقاتماظيتمؼذلاوحمسددبقـؿامم،عـمذبؿؾماىؿعقاتماٌدرودةم%م40عـم
م5.(عـمايفؿماٌؿقدطمعقاتعباظعقـةمغػلفام)عـمم%م24مسضقا،م100موم34

مغ ماىؿعقات مػذه موػشاذة مضعػ معـ مؼزؼد ماظقدعا ماىؿعقات مورة ميفمرـقة مجؾفا مترطز
ماىؿع وم،اظعاصؿة مطـرة ماألػؾقة مقات مصضاءمممم،اٌؿؼاسلةوم،عروصةاٌشرل مبؿؽقؼـ مؼـؾئ مال ا

معؿؿادؽ. عبعقيمصاسؾمو
مترصض جملؿؿعموامسـمتدبؾماظيتمإالمغؿقفةمظرصضماظدوظةعامػلممىؿعقؼةإنمأزعةماٌشارطةما
ذراطفؿميفمذبؿؾماٌشارؼعماإلمنائقةمإ وةماظؿعاعؾمععمزبؿؾػماظشرائحماالجؿؿاسقماالسذلافمبضرورة

                                                                                                                        
م8818)مبؾمأضؾمعـفام%200عـلؼماظعدد:مإنمعبعماظـلبماٌؽقؼةماىزئقةمالمؼعطلمغؿقفةمم4 عـمأجؾمايصقلمسؾكماظـلؾةم و(.

ؼـطؾؼمسؾكمماإلجراءمػذامظؾـلبماٌؽقؼةماىزئقةماظشلءماظذيمؼـؼؾماظـؿقفة.مأرضاممأومأطـرمبعدماظػاصؾةاظؽاعؾةمالمبدمعـمإضاصةمأربعةم
مطؾماىداولماٌقجقدةميفماٌؼال.ممم

 أنأنمععاؼـؿـاماٌقداغقةمأزفرتمظـام ؼغاظقنميفمإسطاءمسددماٌـكررنيمو ظبمأنماظؽـرلمعـمأسضاءماٌؽؿبمؼضكؿقنموإودرماإلذارةمػـامم5
مذلددماٌـؿظؿمسؾكماىؿعقاتمؼؼؿصرمسؾكمبعضمأسضاءماٌؽؿبمصؼط.اظ
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تضاربفامععم وم،بروزماٌصاحلماظػردؼةمٌلؤوظلماىؿعقاتعـمجفةمأخرى،م ةموفعـمج.مػذاماحملؾقة
مأػداصفا.
ممضد و مأزفرت مم6ورـقةدرادة ماىؿعقؼة ماٌشارطة مأحقل ميف ماٌشارطةمم1006نزغاػا مغلؾة أن

م ميفماىزائر مم،صؼطم% 34بؾغتاىؿعقؼة مسؾكممذلاوحت وم،يفماٌغربم%م22متصؾوبقـؿا يفمصرغلا
%م31مو م% 27عامبنيممدؾقؾماٌؼارغة

م.عبعقةمجدؼدةم701000دـقؼاممصقفامتـشأمحقثم،7م
مصإغـامغلؿكؾصمعامؼؾل:مسـدماظعقدةمإظبماظػذلاتماظزعـقةمظـشقءماىؿعقاتميفماىزائر،

عؼارغةمباظػذلةمعامم2884ؼةمإظبمشام2880دؼلؿدلمم3زفقرمأشؾؾقةماىؿعقاتمصقرمصدورمضاغقنمم-
امعـماىؿعقاتمفؾجم،اإلعباظلماظعددمعـم%م27متؿعدمغلؾؿفامأنمػذهماألخرلةمملمإذ،م2880ضؾؾم

ٌُعبعقاتمخاصةمم،االجؿؿاسلاىؿعقاتمذاتماظطابعم أوظقاءماظؿالعقذموم،معبعقاتاظرؼاضقة مضني.عّقا
رشؿمم،عؽـػ كمتصاسديموعـقـموصؼم2880األشؾؾقةماظعظؿكمعـماىؿعقاتمبعدمدـةممقءشغم-

ػـاكمتراجعمتدرصبلمعؾؿقسمظعددمطؾرلمظؽـم ومعـفاماىزائر.متاظقضعقةماألعـقةماظصعؾةماظيتمساغ
ماٌقتماظؾطلء وم،2884عـماىؿعقاتمبعدمدـةم معؾاذرةقئأومصقرمغشمفاظؼلؿمععؿدلمعـمطذا امعم،فا
م مضعػ مسؾك مواظؼدل ماىؿاسقبماًاصةمؿؼاظقداظ ـؼاصة ماظؿـظقؿات موأذؽال ماالظؿزامم ة رطقد

مسؼقدمعـماألؼدؼقظقجقاماظشعؾقؼة.بعدمثالثةمميفماجملؿؿعمقنياالجؿؿاس اٌدغلمو اظلقادلمو

 منط ادمقطان اجلؿعقات ؾموزقع اجلغرايف وا
ماىؿعقؼة ماظظاػرة محضرؼةميفماىزائرمتعد مإذزاػرة مأم، معا ماظعؿراغلمطـرلا ماظؿطقر سـفممرنان

رماظعؿراغلمإنماظؿقُضمشرلماظرزلقةمظػضاءاتماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة.ؼةمضاؤلماظؿدرصبلمظألررماظؿؼؾقداظؿ
متؾع و محراكمفعا ماىمعـ ماجملال موعؽـػميف ماظروابطم وم،جؿؿاسلاال ومفيناٌ غرايف متػؽؽ طذا

ؿقدعماظػفائلمظؾػؽاتماظقدطكموتزاؼدمحاجقاتفاموطـرةماآلصاتماظ بروزماظـزسةماظػردؼةمو االجؿؿاسقةمو
مجؾماىؿعقاتميفماٌدن،مىأّدم؛سقةواٌشاطؾماالجؿؿا مأنمػـاكمتقزؼعا ومإظبممترطز مجغراصقامؼؾدو

م،االجؿؿاسقةميفمعرطزماٌدؼـةواظصققةمم،إذمغالحظمترطزماىؿعقاتماظـؼاصقةم،ععقـامألغقاعماىؿعقات
ماظؼرىماجملاورةمهلا.ماٌدؼـةمومنماألحقاءمحبقاذلبقـؿامتـؿشرموبدرجةمأضؾماىؿعقاتماظرؼاضقةموىا

ماحلقاة اؾداخؾقة ؾؾهؿعقات اؾـشاط و

8تعقشمأشؾؾقةماىؿعقاتميفماظلـقاتماألخرلة
مذؾمغشارفام،معامأدىمإظباظػؿقر غقسامعـماظدلودةمو 

تصارعمعـمأجؾم اظعددماظؼؾقؾمعـماىؿعقاتماظيتمتشذمسـماظؼاسدةمومنإمأومسدمماغؿظاعفمسؾكماظعؿقم،
مشؽالتمرئقلقةمػل:عمءمتعاغلمعـمثالثاظؾؼا
مؿعتم- مؾؼ مواألوظب مو باىاغبماظؼاغقغل ماظذيمؼردؿ ماظعالضاتماظقاجبم اظؿشرؼعل مرؾقعة ؼقضح

سالضاتممااظغؿقضماظؼاغقغلمأصرز صاظػراغموماىؿعقات، بنيماظلؾطاتماظعؿقعقةمومتطقؼرػا تأدقلفامو

                                                                                                                        
 ENAG1 مدارماظـشر،مايققؼةماىؿعقؼةميفماىزائرمواٌشارطةم،م(2007) .ؿرسم،دراساغظرمم 6
معـماىؿعقاتماحملؾقةماخؿػتممتاعاميفماظقالؼة.م% 60صرحمظـامعلؤوظقنميفماظقالؼةمأنمأطـرمعـم 7
1004أيمعامضؾؾ8
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مو مو ايذر رباوظةممطؾمأصشؾتمبعضماىؿعقاتميفمصراساتمدقادقؼةمإدخال االتفاعاتماٌؿؾادظة
اظعؿؾمم،باظؿاظلموم.بنيماظطرصنياظشػافمماظـزؼفموماٌلاػؿةماىادةمواظعؿؾماظشراطةموسالضاتممؿـؿقةظ

م.ؿزاؼدةمظؾػؽاتماالجؿؿاسقةاٌشاطؾماٌمحؾمسؾك
مومتسمموم- ماظؿـظقؿل ماىاغب مماظـاغقة مواظصـ مظؾفؿعقات ماظدميؼرارل ضعػماٌفاراتممؿلقرل
ماغعدامماٌؽؿقبةمومسدممرصعماظؿؼارؼرمجؿؿاساتمواالمةضؾموسالمماإلمشقاب،ماظشلءماظذيمأدىمإظبماٌفـقة

طؾمذظؽمأبطؾمم؛اظؾقثمسـمعصادرماظؿؿقؼؾمواضقةمظدصعماىؿعقةمسبقمصرضموجقدػامومادذلاتقفقة
م.اعـمأجؾفماىؿعقاتممتأدلتيتاظمألػدافامدلاعجمواظهؼقؼم
اٌاظقةممٌادؼةموأشؾبماىؿعقاتماظـشقطةمعـمضؾةماإلعؽاغقاتمامةععاغاميفاألخرلةمتؿؿـؾمموم-
مألجؾمؾضغقراتماٌكؿؾػةطذامظمومػقاءماٌلؤوظنيماحملؾقنيكضعماىؿعقاتمألُؼعامم،اٌؼراتماظدائؿةمو

تؾقفامم% 23باىقاغبماٌادؼةمؿـؾماٌشاطؾماٌؿعؾؼةمصعؾكمدؾقؾماٌـالمُتم،إدخاهلاميفماظؾعؾةماظلقادقة
 حلبمتصرضباتمعلؤوظلماىؿعقات.م%م25مـواٌشاطؾماظؾرلوضرارقةمبم%م20 ـاتمبعشؽؾةماٌؼّر

 ادلساعدات ادلاؾقة براؿج األـشطة اجلؿعوقة و
ماظؿؿقؼؾمومغقسقةموطـاصةماظـشاراتماٌدلذبةمومظـاتُد معصادر تماظيتمهصؾمسؾقفاماٌلاسدامطذا

مسلتّدموأميفمػذاماظلقاق،متؤطدموم.ادؿؼالظقؿفادرجةمماىؿعقاتمسؾكمغقسقةموعلؿقىمدؼـاعقؽقؿفامو
تذلاوحمغلبمإنازػامإذمم،ادـقؼعؽـػةمبدلذبةمغشاراتممفاعقاعـماىؿعقاتمضم(% 80)رلةمغلؾةمطؾ
مصاسؾشرلممذاتمتأثرلمضعقػمومظؽـمجؾمػذهماظـشاراتمشرلمعـؿظؿةموموم،%م64موم %40عامبنيم

مماالجؿؿاسل.مسؾكمعلؿقىماظؿغقرل
ٌُعَؾرمسـفامػلمإجابةمسـمادؿػلارمحقل األدؾابماظيتممسـموم،شقابمعشارؼعمػادصةمػذهماظـلبما

ٌُه ماظـشاراتما مقلمدونمإناز معـماٌدلذبة. متعؽسمجاغؾا اٌدلراتماظيتمميفمؿضكقؿاظمومغاالةطؿا
ماظلؾطةماحملؾقة.موظةموقممسؾكماظّداظّؾمرجاعإلمؾؿـطؼماالتؽاظلمودبضعمظعامطـرلام

م:ؿامؼؾلاألدؾابمايؼقؼقةمظؿػشلمصؿقرمورطقدماظـشاراتماىؿعقؼةمأدادامصقمتؿؾكص
م.اىؿعقاتمعلؤوظلمبنيدقءماظؿػاػؿماظؼائؿمم-
ماظدميؼرارقة.ماظـؼاصةمومايؽؿماظراذدمشقابماٌشارطةماىؿاسقةمومضعػماظؿـظقؿماحملؽؿموم-
ماٌقاردماٌاظقة.مأخرلامضؾةماإلعؽاغقاتموموم-
مصقؿاأ مومعا ماٌاظقة ممطبصماٌلاسدات مأن مند معـم%م57عصادرػا، مادؿػادت ماىؿعقات معـ

مصادرةمعلاسدات مأشؾؾفا مومعاظقة م)اظقالؼة ماظعؿقعقة ماظلؾطات مم،اظؾؾدؼة(معـ مأن ماىؿعقاتشرل
م.اٌلاسداتماٌاظقةماالعباظقةػذهمعـمم%م70سؾكممذتلؿققماظرؼاضقة

ػذهماظعؿؾقةمتؿؿممنإصمةمتقزؼعمػذهماٌلاسداتماٌاظقة،ررؼؼيفمزماظلؾطاتماظعؿقعقةمّقصإضاصةمإظبمه
اظيتممتؾؽمعـفامتلؿػقدـؿامبقمطةقاىؿعقاتماظـشمضؾؿامتلؿػقدمعـفاموم،زروفمشاعضةميفيفمذبؿؾفام

تعؾؽةممعـمأجؾؽاصؽفامعباٌؼابؾممؼؿؿمإذم،باظدرجةماألوظبايؽقعلمتـشطمهتمظقاءمأحزابماالئؿالفم
م.مبـاصلفؿاظؿشفرلمماظدساؼةمٌلؤوظقفامومومأسضائفامخاللمايؿالتماالغؿكابقة
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ؼعطؾمتشؽؾمصضاءممعصداضقةمػذهماىؿعقاتمومؿؼالظقةموعـماددرجةمطؾرلةمبمػذاماظؿصرفضبدم
تؤدلفامماظعالضاتماٌؿؾادظةماظيتمصببمأنمخاصةمسـدعامغؿعرفمسؾكمذؾؽةم،ضقيمعبعقيمحققيمو

مو مطلمتـؿلمروحلتـماىؿعقاتمظؿقحدمجفقدػا مبقـفا.ماظؿعاونمومؼمغشاراتفا ػـامموماظؿؽاعؾمصقؿا
مت ماظشؾؽة مػذه مأن موغالحظ معـعدعة متؽقن موؿقدودؼؿصػممبتمؽاد مجغراصقا شرلمملػمومضطاسقامفا

م.اظقالؼةمالمتؿفاوزمحدودم،موالمتؿعدىمبعضماظؿؾادالتمأوماالتصاالتماظظرصقةمومعـؿظؿة

مؾوجقا اجلؿعقاتولقمنوذج وت

سالضاتفامطذامميفمهؼقؼمأػداصفاموماىؿعقاتماٌكؿؾػةماظيتمتؿؾعفاماالدذلاتقفقاتمظؼدمأّدت
مامو معع ميفمزتعاعؾفا ماظؼقىماظؼائؿةظدوظة معقازؼـ ممومؾ مإصرازمإعام،صقفاطؾمررفمعؽاغة سالضةممإظب

عطؾؾقةماحؿفاجقةمدونماظلعلممسالضةمتـاحرؼةمومإصرازمإظبمإعامظؾدوظةمومؿفاعؾاؼعموماىؿعقاتمخضقع
إنازمعشارؼعممحقلمتـػقذموؤدسمُتسالضةمذراطةمإصبابقةممإعامإظبمإصرازموأوراءمتغقرلماظـظامماظلقادلم

م.ؾماٌقارـنيعشاطمحؾو
ماضذلاحمثالثةممناذجمعبعقؼةميفمرقرماظؿشؽؾمأػؿفا:ماغطالضامممامدؾؼمميؽـمو
م،اظعؿقعقةماضعةمألواعرماظلؾطةماٌرطزؼةمواًملاغدةمواٌمنقذجمعـماىؿعقاتم)وػلماألشؾؾقة(مم-
ماٌـظؿاتماىؿاػرؼةمو معـمبؼاؼا م،ؼدةتأضؾؿتمععماألوضاعماىدماظيتماالهاداتماٌفـقةمومععظؿفا

عـؾمعبعقاتمعلاغدةمؾؼمعبعقاتمجدؼدةمورـقةمخبأومغػلفامدقاءمباالدؿؿرارميفماهلقاطؾماظلابؼةم
مو ماىؿعقاتماالجؿؿاسقة مأو ممظدلغاعجمرئقسماىؿفقرؼة ماظؿقدؼد مسؾكموجف مطاظزواؼا اظيتممواظدؼـقة

م.تؾؼكمدسؿامعـمررفماظلؾطة
مةتؾؽماىؿعقاتماالحؿفاجقؼصدمبفمغمواظـؿقذجماظلابؼممامسـؼسددمؼؼّؾموم:اظـؿقذجماظـاغلم-
مغقسان:ملػمذاتمايلادقةماظلقادقةمومطؾؾقةمواٌمو

ماألول مممماماظـقع مسـؼؿؽقن ماظدصاع معبعقات معـؾمعـ مومايؼقق ماإلغلان مومحؼقق اظؾغةمماٌرأة
م...اظؾقؽةموماظعربقةموماألعازؼغقة
م9حزابمدقادقةمعـؾمغبساىؿعقاتماظدؼـقةماإلدالعقةماٌرتؾطةمبأماظـقعماظـاغلمؼؿؿـؾميفمو
ٌُمو ماخل…(اإلغؼاذمحزبمجؾفة)ـقؾمعـاضؾلمايزبما

مموم- مضد موماظـاظثماظـقعبدأ متدرصبقا معؽاتبماىؿعقاتماظيتمُتمؿؿـؾميفؼميفماظظفقر مطـرلا شؾف
ماماظيتمتؿعاعؾمععماٌـظؿاتماظدراداتمو ماألوربلمأو معـؾماالهاد ماحملؾقةمظدوظقة عبعقاتماظؿـؿقة
اظيتمتؼقممبؿؿقؼؾماظؽـرلمعـممومففرظقةماىزائرؼةماظؼارـةميفماٌااىمـظقؿاتماظدوظقةمواظيتممتقهلاماظؿ

م.اظؼطاعماًاصيفمومطذاممعـماظؾالدماٌشارؼعماإلمنائقةميفمعـارؼمزبؿؾػة

                                                                                                                        
محرطةمذبؿؿعماظلؾؿمغبس:م9
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 حنو إعادة اؾمؿوضع االجمؿاعي)مقوؾوجي دلسؤوؾي اجلؿعقاتوداؾرتؽقب اؾس
 (ادلػؼود ادمعادة ادلوؼع االجمؿاعي و

موعُت ماالجؿؿاسقة مظؾؿـشؽة مععانمؿدلماىؿعقاتمذباالتمممقزة مإظقفا ماالغضؿام مخؾػقاتمومؼأخذ
مأرجحمدواصعمأسضاءماىؿعقاتمعامبنيضدمتؿمضـاساتمطؾمصرد.مومعصاحلمومأػدافمومزبؿؾػةمحلب
ماظشك ماعؿقازاتاٌصاحل مسؾك مطايصقل ماظضقؼة مم،صقة مأو ماجؿؿاسقة مترضقة مأو ماالغدعاجزلعة
مواٌفين/االجؿؿ مبأسؿالماظؿطقعماسل ماظؼقام مأو ماآلخرؼـ ماظعاعة.مذباغقةمٌلاسدة ضدممومذاتماٌـػعة

لقةمظؿقاجدػؿماىؿعقاتمؼصرحقنمبأنماظدواصعماظرئقمعـمعلؤوظلم %70أوضقتمغؿائجماظدرادةمأنم
م.اظعاعةماٌـػعةماًاصةموموماالجؿؿاسلماالغدعاجماٌفينموماىؿعقاتمترعلمإظبميف

ماالمإن ماظػؽات متقدع مصذلة مبني معا ماظقدطك مم2874 و 2864جؿؿاسقة م"دعؼررةومتعؿقؿجراء
م؛آغذاكاظالزعةمظؿلقرلماظشرطاتمماظقرـقةماظػـقةمإلراراتسؾكمااهلائؾمموماٌؿزاؼدماظطؾبموم"اظؿعؾقؿ

ظؽـمموم.عؿدلؼـُعاجؿؿاسلممحراكمعفينمواالدؿػادةمعـممـماظعدؼدمعـمخرصبلماىاععاتطؾمػذامعّؽ
2875ظؾذلولمدـةمبعدماشبػاضمأدعارما

م،غؼؿنيدقادقةمخامدخقلماىزائرميفمأزعةماضؿصادؼةموم،مو10
مهلذامأضدمموم،تفاتدػقراميفمزروفمحقامرتمػذهماظػؽاتماظقدطكمبشؽؾمواضحموأصؾقتمتعقشتأث

معـ مرئادةماظؽـرل ماإلراراتمسؾك مذظؽماىؿعقاتمػذه مأن معؽاغؿفؿممحبؽؿ مالدذلجاع مممقزة ودقؾة
مجؿؿاسل.االؿؿقضعماظإلسادةممعـفؿماوظةربماالجؿؿاسقةماٌػؼقدةمو

م مظـا مغؿػقصؼؿضح مهلؤالءظققًصائصماظلقدقامسـدعا ممجقة معؽاتبأن مأسضاء ؿعقاتماىمجؾ
معلؿقىمأطادميل مسؾك موم،سالمؼؿقصرون ممعـػؿ مطؿا ماظعؿقم مسؾك معؿقدطة ماجؿؿاسقة ميفمؼدلزأصقل

ماىدوظنيماظؿاظقني:م

 اتاجلؿعق األؽادميي دلسؤوؾي جدول قوضح ادلسموى

 ادلسموى اؾدرادي اؾمؽرار اؾـسلة ادلكوقة
 علؿقىمجاععل 221 % 32126

 ثاغقيمعلؿقى 224 % 32166

 تعداديم)عؿقدط(معلؿقى 80 % 22182

 ابؿدائلمعلؿقى 22 % 3122
 علأم 50 % 0168

 اجملؿقع 643 % 200

مأنم معؽ%  72ؼؿؾنيمعـماىدولمأساله ىمدرادلمتبماىؿعقاتمؼؿقصرونمسؾكمعلؿقاعـمأسضاء
،مإذمهظكمىغقسقةماظؿأررلمدبؿؾػانمعـمعبعقةمإظبمأخرمظؽـمعلؿقىمومععؿدلم)ثاغقيموجاععل(،مو
يفممطـرلامػذاماٌلؿقىمؼؿدغكعلؿقىمسال،مبقـؿامماظصققةمبؿأررلمجقدمومعـالماىؿعقاتماظـؼاصقةمو
مطذاميفمىانماألحقاء.ماالجؿؿاسقةم)عبعقةماٌعقضني(موماىؿعقاتماظرؼاضقةمو

                                                                                                                        
عـمذبؿؾمصادراتفا.% 85ـؾإذممتم،باظدرجةماألوظبعماظؾذلوظلمؼتعؿؿدماىزائرميفمعداخقؾفامعـماظعؿؾةماظصعؾةمسؾكماظر10
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 ول قربز ادلؽاـة االجمؿاعقة ألعضاء ؿؽمب اجلؿعقاتجد

 اؾػكات االجمؿاعقة رئقس اجلؿعقة رئقس ـائب اؾعام اؾؽاتب احملادب
 اظػؽاتماظعؾقا 72 28162% 42 % 22181 30 % 15155 30 % 15122

 طاظقدماظػؽات 222 42122% 204 % 52114 87 % 54122 203 % 57131

 اظدغقاماظػؽات 24 % 6126 7 3172% 21 % 7 7 % 4115

 اجملؿقع 108 200% 255 200% 240 200% 241 % 200

ممسالهأماىدولؼؿؾنيمعـم مؼؼاربموم %42122متذلاوحمبنيمظػؽاتماظقدطكامغلؾةأن م %58معا
م ماظػؽاتماالجؿؿم،ؾفؿعقاتظمإراراتبصػؿفا مهلا مأضػـا عامصإنمػذهماظـلؾةمتذلاوحمم،سقةماظعؾقااوإذا
مبم،م%م80 و %م74مبني ماظعؿالأعاممنيؾاٌؿؽقغةمسؿقعامعـماظعار-ماظػؽاتماظدغقاندمأنمغلؾةمقـؿا

ماظؾلطاء مم-اٌلؿكدعني مإراراتماىؿعقاتم% 7مؿعدىتال مذبؿؾ ماظـائب،ممعـ )رئقسماىؿعقة،
م.اظؽاتبماظعام،ماحملادب(

عامماظػؽةهلذهممإذمتؾؾغماظشرضبةماظعؿرؼةم،باظدرجةماألوظباظظاػرةماىؿعقؼةماظػؽةماظشؾاغقةمتؼقدم
م%م50موم.اآلخرمعـماٌؿزوجنيماظـصػمتؼرؼؾا،مغصػفؿمعـماظعزابموم%م30مأيمدـة 20 وم10مبني

مو ماىؿعقي مباظعامل معرة مألول مضبؿؽقن مخدلةمتظقلمعـفؿ مأي ممظدؼفؿ ماٌقدانعلؾؼة مػذا مإذم،يف
صرماىؿعقاتماظقرـقةماظيتمتؿقمضؿـمصػقفؿقاجدمتموم.اىؿعقاتمبصػةمذباغقةمؼـشطقنمداخؾمػذه

ؾكمشقابماالحذلاصقةميفمػذامعؤذرمآخرمسمومدائؿنياظجراءماالمأضؾقةمعـمسؾكمإعؽاغقاتمعاظقةمعـؿظؿة
م.ماظػضاءماىؿعقي
م مؼالحظ متفؿقشمعا ماىؿعقؼة ماظظاػرة ماظـلقيموسؾك مايرطةصمذرتف،غماظعـصر اىؿعقؼةممضؿـ

.موؼؾدوماىؿعقاتماتبعؽضؿـمنمتؿقاجدمعـفـ،م % 10موماعرأةم24ماظـلاءمسددالمؼؿعدىمماٌؾققثة
مم.اظصققةمسؾكموجفماًصقصماىؿعقاتماالجؿؿاسقةمومؼؼؿصرمسؾكـمػذباالتمتقاجدمأن

م مغأعا مصإغـا ماٌفـقة، مظؾػؽات مثالثباظـلؾة مدقطرة معفـقة/اجؿؿاسقةمالحظ مايرطةممصؽات يف
ماتماظؼطاعماظعام.إرارمصؽةمفارمثؿصؽةماظّؿمؿإراراتمدؾؽماظؿعؾقؿميفماٌرتؾةماألوظبمتؾقفمػل:مواىؿعقؼةم
ماإلراراتماألداتذةمومؼؤررم،محبقثسؾكمتؼلقؿماجؿؿاسلمربددمعؾينمإظبمتقزؼعمعطقاتطؾماٌتشرلم
اٌلؿكدعقنماظؾلطاءمرماىؿعقاتماالجؿؿاسقةميفمحنيمؼلّقم،قعاماىؿعقاتماظـؼاصقةاظطؾؾةمسؿماظعؾقامو

ماظـاغقيمو ماظؿعؾقؿ ماىؿعقاتماظصققةم.اظعارؾقنمومأداتذة موقدػصقؼمأعا ماألرؾاء مبقـؿااٌؿرضقنما م،
م.اراظؿّفماظعؿالموماىؿعقاتماًرلؼةمواظرؼاضقةمؼذلأس

IIآػاؼه تؼققؿفم ؾواؼعه و . متنالت ؿسؤوؾي اجلؿعقات ؾؾعؿل اجلؿعوي و 

ماىؿعقاتمعـموزقػةموسالضةماىؿعقاتمباظلؾطاتماظعؿقعقة:معقضػمعلؤوظل
معؿؾاؼـةمػل:مومزبؿؾؼةمونمثالثةمعقاضػؼؿكذماىؿعقاتمغالحظمأنمعلؤوظل
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مم- مأول موملرادؼؽاظعقضػ ماظدوظة مإزاء مظؾفؿعقات ماظؽاعؾة ماالدؿؼالظقة مسؾك األحزابممضبث
ؤعـمبفذامتعـفؿمم% 22إذمندمأنمغلؾةمم،قةظؾدخقلميفماظؾعؾةماظلقاداظؼارعماظرصضمماظلقادقةمو
مرشبمصقف.اٌقضػموت
ميـؾمػذامموماجملؿؿعمؾطاتماحملؾقةمواظلمبدورماظقدارةمبنيماظدوظةمومؼؤعـعقضػمثانمععؿدلمم-
متؼرؼؾا.م %32ماظرأي
ماٌطؾقعمؼػضؾماٌقضػاظذيمموم،اظغاعضماٌذلددمومؾماٌقضػماالغؿفازيصقؿـم،أعاماٌقضػماألخرلم-
مُؼمضقؿاظغمومذلدداظب ماظذي ماالدؿؼالظقة مبني معا مواظمعلاسدةموماظدسؿموقصؼ اظلؾطاتممدوظة

م. %25ميـؾمموماظعؿقعقة
مؾفؿعقات:ظماياظلمقاضعاظىؿعقاتمعـمرأيمعؤرريما

شرلمؾفؿعقاتماياظلمظقضعماظأنمبماٌلرلةمأسضاءماٌؽاتبغصػمأيم،م %40معامؼؼاربمعذلفؼ
ػذامعؤذرمموممتاعاميفماجملؿؿع.مةعبعقؼحقاةموجقدمم %20معامؼؼاربمؼـػلوم،وضعقػمجدامرؾقعل

مىدولماظؿاظل:امؤطدهطؿامؼمظؾػضاءماىؿعقيمػاممؼعؽسماظقضعماٌزريمواٌؿؾعـر

 راء ادلسؤوؾنيآحسب  جدول قوضح وضعقة اجلؿعقات

 اجلؿعقات درجة وضعقة اؾمؽرار كوقةاؾـسلة ادل
 االسؿؼادمبؼقةماىؿعقات 58 % 15102

 شرلمعـظؿةموماىؿعقاتمضعقػة 216 % 36181
 شرلمعؿقاجدةممتاعا 15 % 8172

 بدونمرأي 28 % 6125
 المضعقػةمومالمضقؼة 10 % 0164

 آخرم 11 % 7120
 اجملؿقع 154 % 200

م:سالضؿفؿمباألحزابماظلقادقةمعقاضػمعلؤوظلماىؿعقاتمعـماظعؿؾماظلقادلمو
موعتؿعرضماظؽـرلمعـماىؿعقاتمإلشراءاتم معـمررفماظدوظة مدقاء ممؿـقسة عـمضؾؾمموأأجفزتفا

ظؽـرلمعـماٌـادؾاتمعـممثةمادؿغالهلاميفماموم،إدخاهلاميفماظؾعؾةماظلقادقةاألحزابماظلقادقةمألجؾم
م.ػؽاتماالجؿؿاسقةاظموـقدمسددمطؾرلمعـمامظؼدرةمبعضماىؿعقاتمسؾكمتعؾؽةموغظر
،م(اىؿعقاتمعـمضاغقنم1معـماظػؼرةم22ميـعمػذهماٌؿارداتم)اٌادةممأنماظؼاغقنمعـمرشؿسؾكماظمو
ضبصؾمظؽمظؽـمطؾمذموماألحزابمبعضمطذظؽمومذظؽمرقدبمػلماألوظبماظيتمةاظدوظمأنمغـامندإالمأ
مشرلمععؾـة.مبطرق
سدممارتؾارفؿمبأيمحزبمعـمعلؤوظلماىؿعقاتمم %50مإنمأطدمظـامحؿكموم،ؼؾدومذظؽمجؾقامو
أنمم %10ماظؾاضلمأيمرصضضدمموم.عـفؿمؼعذلفمباغؿؿائفمايزبلم %10مندمأنميفماٌؼابؾم.مودقادل

ممبذظؽ.مؼؾقحمصراحة
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ماٌقضػماظلائد ماٌؾققثنيمإن ماىم %74)مظدى معؤرري مؿعقاتعـ مسـم( ماالبؿعاد مبإظزاعقة ؼؤعـ
حزبمدقادلممتؼرؼؾامؼعؿؼدونمبضرورةماالغضؿاممهتمظقاءمعـفؿم%م20أنممإالم،قسماىؿعقاتتلق

ػذاممومدسؿفامومعاداممأنمايزبمضادرمسؾكممتقؼؾفام،باغؿظاممومؽـماىؿعقاتمعـمأنمتـشطمبادؿؿرارحؿكمتؿؿ
م.نمػذاماٌقضػأنمأشؾؾقةمأسضاءماىؿعقاتمؼرصضقمعـمرشؿاظمسؾك

مفؿشرضمقسماىؿعقاتقتل ؿقزبموبمأنماظذؼـمؼصرحقنماجملالمػلمٌرادمإبرازػاميفمػذااظػؽرةما
م معـ مذظؽ ممػقوراء مسؾك مطاظايصقل معؿعددة ماعؿقازات معـصباالذلضقة مأو ممجؿؿاسقة أومدقادل
عامم،ةؼدخؾفاميفمصراساتمداخؾقموماىؿعقاتمعصداضقؿفامػذاماظلؾقكػؼدمُؼطـرلامعامموماخل…دؽـ
مؽـرلمعـمأسضائفا.ظاادؿؼاظةممومعـمثؿمعؼارعةمومإضعاصفايفمؼزؼدم

ماخلالصة
تقصؾـاممآصاقمتطقرػا،موممنطمتشؽؾفامومايقاةماىؿعقؼةمومواضعمظؼدمحاوظـاميفمػذهماظقرضةمأنمغدلز

م:إظبماالدؿـؿاجاتماظؿاظقة
مبعدمهؾقؾماًصائصمو مجؾقا ماىؿعقيمأنماظمؼظفر مظؾػضاء ؼؤولممـؿقذجماظلائداٌالعحماظؾارزة

وجقدمندميفماٌؼابؾ،مموم.اظدائرةميفمصؾؽماظدوظةماٌؽؿؿؾمظؾفؿعقاتشرلممشرلماظـاضجموؿشؽؾماظمسبق
ماالحؿفاجقةمذاتمايلادقاتماظلقادقة.منقذجمآخرمجـقينمؼؿؽقنمعـماىؿعقاتماٌطؾؾقة/

ؿعقاتمهلائؾمعـماىامتؼقضعماظعددمسزظةمومؼةموعلؿقىماٌشارطةماىؿعقيفماظعفزماظؽؾرلممؼعؽسمو
مو ماظصغرلة ماىؿعقؼةماحملؾقة مظؾققاة مومسؾكماظؿغققبماظؽؾل ماحملؾل مسؾكم اظقرينموماظصعقد طذا

معلؿقىماظـشاطماالضؿصادي/االجؿؿاسل.
ضؾةماظؿفربةماىؿعقؼةممصإنتقاجدمشبؾةمعـؼػةمععؿدلةمسؾكمرأسماىؿعقات،ممعـمرشؿسؾكماظمو
مومشقابمو ماٌقارـة مومثؼاصة ماظلقادلمايسماٌدغل م...اظقسل ماظلؾطاتممتؾدّفمسقاعؾطؾفا عفؿة

اٌلاملممممبقزقػةماظعضقماٌطؾعموقؼتمجعؾفامومغدعاجقةاالمالدذلاتقفقاتإخضاسفاميفماظعؿقعقةم
موماٌؽؿؾمو ماظدوظة ماىادادفظقسمطشرؼؽمصاسؾمباإلمظدور مٌصؾقةممم ماحملؾقة يفماٌشارؼعماإلمنائقة

م.اظقادعةماظػؽاتماالجؿؿاسقة
ماٌؿارداتماظؿلؾطقةمزبماظقاحدموػذامالمؼـؾئمبقجقدمضطقعةمصعؾقةمععمروادبمثؼاصةمايمطؾإنم
مماظلؾطاتماظعؿقعقةمإنممتاديموماظلابؼة. ذبؿؿعممةفقؽؾالمؼشفعمعلؿؼؾالمبماالدذلاتقفقةيفمػذه
ضقةممظفمظعبمدورمذرؼؽؼؿؿؽـمعـممظـمومسؾكمصرضموجقدهمًاضادرموماضقؼم.مػذاماألخرلمظـمؼؽقنعدغل
ماضذل مضرورؼة مواح ماظؼقى معقازؼـ مبضؾط ماٌلؿقىتمتلؿح مسؾك ماظقرينموماحملؾلمقازغفا تػعقؾممو،

رارمعـظؿمؼؿؿممبقجؾفمإرداءمثؼاصةماٌقارـةمإمخؾؼمواظـزاساتماالجؿؿاسقةمميفقدطمظؾؿاىؿعقاتم
مم.ةايّؼماظدميؼرارقةمثؼاصةموماذداظرمايؽؿمو


