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ماتؿؾىص

ًًذوؾيًؽؾودقن
ًادلصطؾحًوًاألصلً"احملؾي"،

مظؾؿػاسالتمإغؿاجامبإسؿؾارهمؼؿققلمومؼؿغريمػقموم"ظؾؿقؾل"متعرؼػًاماظدرادةمتؼرتح

مطؿامباظداخؾ.ماظػاسؾنيمادرتاتقفقاتمبنيموماًارج"معـمؼأتلمعام"مبنيمهدتماظيت
مررحميفمتشرعمظؾداؼةمعـاضشة،مومتقضققامؼراصؼفاماٌقضقع،متؼاربمعـففقةمتؼرتح

محاظقا.ماظؼؾائؾممبـطؼةماٌؿعؾؼةماٌقضقسات

 اظؿػرؼد.م-اإلضؾقؿمم–اظقرينمم–احملؾلم:ًادلػماحيةًاؾؽؾؿات

ًذيدًزوامييهر
ًذؽاؾيةًاؾيؾطةًاحملؾيةإ

سرفماظـظامماىزائريمسدةمهقالتميفماجملاظنيماظلقادلموماالضؿصاديمعـذم
ماظؿطقرماٌؾققزمبد ملمؼـصبمسؾكمرؾقعةمومعضؿقنماؼةماظؿلعقـات،مشريمأنمػذا

مظؾدوظةمممممممم ماظؿابعة ماٌرطزؼة ماهلقاطؾ مبني ماظؼائؿة ماظقزقػقة مو ماظعضقؼة اظعالضات
وماهلقؽاتماحملؾقةموماظيتمتؿصػمباظؿؾعقةمومبطابعمتلؾلؾلمومهؽؿلمؼؿـاضضممم

مومعؾدأماظالعرطزؼةماٌؽرسمددؿقرؼا.
ماظقضعمإظبممترطزمعؼاظقدماظلؾطةمبنيمأؼدي مإظبممأدىمػذا ماٌرطزؼةمو األجفزة

متؾؾقةم مسؾك ماظدوظة مسفز مأعام مو ماحملؾقة. ماظلقادقة متفؿقشماظـكؾة مزاػرة بروز
ماظقرـم معـ مغقاحل مسدة مسرصت ماٌؿزاؼدة، مو ماٌرتاطؿة ماالجؿؿاسقة اظطؾؾات
ماألحزابم مو ماظشكصقات مبؾعض مأدى ممما ماًطقرة، معـؿفك ميف اضطرابات

ماٌال مايؾقل مإصباد مإظبمرباوظة ماظيتمتعاغلمعـفاماظلقادقة ماظؿقزؼعقة مظزأزعة ئؿة
مح مطؾفا متؿؿققر ماظيت مو مآظقاتقاظدوظة متؽرؼس متقزؼعممل مإسادة مبفدف جدؼدة

اظلؾطةمبنيماىفازماٌرطزيمظؾدوظةموماهلقؽاتماإلضؾقؿقة،مععؿؿدؼـميفمذظؽمسؾكم
نماظيتممسقتمبـشأةمومتطقرمشبؾةمدقادقةمربؾقةمعؤػؾةمرقنماٌؼاغواربماظؼا
مضضا ماظذاتقةمٌعاىة ماالدؿؼالظقة مغظام ماظػقدراظل، ماظـظام معـفا مو ماٌقارـني، ؼا

مظؾـاحقةموماظـظامماىفقيماظذيمؼعؿؿدمسؾكموزئةماإلضؾقؿمإظبمغقاحل.

ً ًادلػماحية ماظذاتلاؾؽؾؿات ماالدؿؼالل مم-اٌرطزم–: م-االغدعاجم–اظالعرطزؼة
ماظـظامماىفقي.م-اظلؾطةمم–احملقطم
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ًصاحليًإبرافيمًحمؿد
ًُتلـىًفيًوًادلوارـيةًإحمهاج،ًيفًاحملؾي

ميفمإدعاجفموممتـؾفمأداظقبموطذاماحملؾل،موزنمهدؼدماظدرادةمػذهمتـقي
ميفمتـظقؿفاممتماظيتماهلقؼاتقةماإلحؿفاجاتمعـمإغطالضاماظػاسؾني،ممماردات
مضباولمخباصة،ماظؼؾائؾمعـطؼةميفمأظػني،مدـةموماظؿلعقـقاتموماظـؿاغقـقات
مخققطمحؾماحملؾل،ميفماإلحؿفاجمعراحؾمزبؿؾػماللخمعـموماٌؼرتحماظؿقؾقؾ
ماظؿشفـاتمععمظؽـم-ماألدػؾمعـم-ماظؿفؿعقةموماهلقؼائقةماظؿشفـاتممتػصؾمطقػقة
ماإلؼـؾقلـؿـقؿـقظـقجـقةماظقؼطةمضرورةمعؾدأمعـمإغطالضاماألسؾك،ميفمسـفاماٌعرب

مةاىقارؼميفمتؿفؾكماظيتمتؾؽمخباصةمو غالحظفاماظيتماالجؿؿاسقةمظؾقرطات
موماإلغؿؿاءمبـاءمإسادةمطاعؾماظؿشفـاتمػذهمتـؼؾمملمإذاموماظعضقؼة.مضؿـموأحقاغا
مسؾكمتعقؼفامالمصإغفامطؾقا،ماجملؿؿعميفماظدغقاعقؽقاتمسـفمسربتمطؿامعباسقاماظعقش
ماألضؾ.

ماظعرش.م-اظؼؾائؾم-اظـكبم–ربؾلمم–ػقؼةمم–اٌقارـقةمم:ادلػماحيةًاؾؽؾؿات

ًفوقًروبريتس
ًىًضوءًادلرجتفًؾؾؿعرػةًادلرابطيةً)عرضًـؼدي(ؿـطؼةًاؾؼلائلًعؾ

ؼؼدممظـامصاحبمػذاماظعرضمطؿابمطؿالمذعشقسةم)اإلدالمماظؼؾائؾل،مبارؼسم
(،اٌكصصمظػؽرماظػؼقةمابـمزطريماظذيمساشميفمأوائؾم0221عقزوغـقػمومالروز،م

اظؼرنماظعشرؼـموظدورماٌؤدلاتماظدؼـقةماإلدالعقةممبـطؼةماظؼؾائؾ.مؼشاررميفمػذهم
ظقضػةمومبشؽؾموادعماظـؼدماظذيموجففمذعشقسةم"ظزأدطقرةماظؼؾائؾقة"ماظيتمتـزعما

ماظرؤؼةم معـطؼةمتؾـتماإلدالممدطققا،مومطذا إظبمتصقؼرمعـطؼةماظؼؾائؾمباسؿؾارػا
مإظبمذبردم اظيتموعؾمعـمعؤظػاتمابـمزطريمشريمذاتمأػؿقةمأوماظيتمدبؿزهلا

ماقمحرطةمابـمبادؼس.إغعؽاسمٌلارماظـفضةمباىزائرمومػذامضؾؾماغؾـ
معـم ماٌلؿؾفؿة ماظؿصقرات مسـ ماإلبؿعاد ماظعرض مصاحب مو ماٌؤظػ ضباول

اظيتمتؼدممهؾقالمظؾؿفؿؿعماظؼؾائؾلممErnest Gellnerأرروحاتمأرغلتمجقؾـرم
ععؿؿدةمسؾكماٌؼاربةماظؿفزئقةمأدادا،مظؽـمروبريتسمؼؿؿقزمأؼضامسـمذعشقسةمإذم

ماألخريمؼؼؿصر ما أنمػذا مظدور ماظؼؾائؾمخاللماٌرحؾةميفمتعرؼػف ىؿاسةميفمعـطؼة
مظؾؿؤدلاتماظدؼـقةم ماظؿام ماٌرحؾةماإلدؿعؿارؼةمسؾكماًضقع مو ماظلابؼةمظإلدؿعؿار

م.وماٌرابطقةمصقلب

 اإلصالحم–اإلدالممم–األدطقرةماظؼؾائؾقةمم–م:مابـمزطريماؾؽؾؿاتًادلػماحية
ماظؿفزئقة.م-اظلؾػقةمم–اىؿاسةمم–اظزواؼامم– 
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ًؿياديًً-ـادقةًبؾوينيًخدجيةًعادلًوً
ًعائؾيةً ًؿيارات ًؼيـطيـة. ًؿدقـة ًداخل ًاالـدؿاج ًادرتاتيهيات ًو فهرات

ً)األوراسًوًاؾؼلائل(

م مأوظقا ماظعؿؾمعشروسا مم-ميـؾمػذا ماظـزوحم)اهلفرةمم-متفقدؼا ظدرادةمزاػرة
مجباظقؿنيم ماتصاالت مو مظؼاءات ممتت ماظغرض، مهلذا مو ماىزائر. ميف اظداخؾقة(

راحم)أوراس(مراثمومشؾقسم)ضؾائؾ(م(ميفمعدؼـةمضلـطقـة،مظؿؿؾعمأعازؼغقؿنيم)مأهمص
اٌلارماظذيمادبذتفمحرطةمغزوحفؿامإظبمػذهماٌدؼـة،مومطانماهلدفمعـموراءمذظؽم

مععرصةمآظقاتمومذروطماغدعاجفؿاميفماظػضاءمايضري.
ومؼؾدو،مأنمزروفمومذروطمػاتنيماىاظقؿني،مطاغؿاممتـالنمسائؼامضبقلمدونم

ومعـمتؾؽماظشروطمعـالم)سدممععرصةمظغةمأػؾماٌدؼـة،مومطذظؽممنطماغدعاجفؿا،م
ممتم مػاتنيماىاظقؿنيمضد ماغدعاج مأن ماظققم متؾنيمظـا مأغف مشري مايضرؼة(، ايقاة
ماالغدعاج.ممم ماظذيمدفؾمسؿؾقة بـفاحمبػضؾمادرتاتقفقةمصردؼةمومعباسقة،ماألعر

غػلماظـؼاصةماألصؾقةممومأطـرمعـمذظؽ،مصإنمسؿؾقةماالغدعاجمملمتؾغمومملمتؼؿمسؾك
هلؤالء،مبؾمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمصإنمعامطانمؼؾدومسائؼامثؼاصقامضدمهقلمإظبمغقعم
ماظـاظثم مررفماىقؾ معـ مهؼقؼف ممت مضد ماظـؼايف، مظؾـراء ماظؿؿـؾ مو ماإلغلفام عـ

مهلؤالءماٌفاجرؼـمأوماظـازحني.
ؼؾائؾماظم–ضلـطقـةمم–اغذعاجمم-مدرتاتقفقاتام–ػفرةماؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:ً

ًًاألوراس.م-

ًحمـدًأوًعؿرًأودامل
اؾمأديسًادلؼاوؾيًاخلاصًوًاؾمـؿيةًاحملؾية.ًعـاصرًحتؾيؾيةًإـطالؼاًؿنًحاؾةً

ًوالقةًتيزيًوزو

مأوادطم معـذ ماىزائري ماإلضؿصاد ماظيتمسرصفا ماإلضؿصادؼة ماألزعة مأحدثت ظؼد
زؼامعـمررفماظـؿاغقـقات،مأزعةم"ظـؿقذج"ماظؿـؿقةماحملؾقةماٌدسقعةموماٌؿقظةمعرط

اظدوظة.مممامؼطرحمحبدةمعلأظةماظقجقدماظؿعاضيبمظؾؿـؿقةماحملؾقة.مغؿلاءلميفمػذام
اٌؼال،مسـماإلعؽاغقاتماظيتمتؤدسمدؼـاعقؽقاتماظؿـؿقةماحملؾقةماظيتمتعؿؿدمسؾكم
دؼـاعقؽقاتماظؿأدقسماٌؼاوظلماًاص،مإغطالضامعـموربةموالؼةمتقزيموزو.موميفم

ولمعـماظدرادةمبؿقؾقؾمومبصػةمزبؿصرة،متؽقنمسؾكمػذاماظصددمؼؼقمماىزءماأل
ماظـاغلمعـم صرتةمرقؼؾة،مٌكؿؾػمترطقؾاتماظـؿأدقسماٌؼاوظلمباظقالؼة.مأعاماىزء
اظؿقؾقؾ،مصإغفمؼؿعرضمإلدرتاتقفقةماظدخقلموماظؿـؿقةمطؿامؼؼقممومميقزماٌؼاوظنيمم

مإذمطبؾصمإظبمهؾقؾمأذؽالمإدعاجماٌؼاوالتمداخؾما ماٌؼاوالت. مطؿامو ألضاظقؿ،
مظؽـم مو ماحملؾقة، ماظؿـؿقة مسؾك ماهلشمظؿأثرياتفا مو ماحملدود ماظطابع ؼؽشػمسـ
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ماىدؼرةم ماظراػـة،مسـماظؿقجفاتماىدؼدة مإغؾـاقميفماٌرحؾة مسـ ؼؽشػ،مأؼضا
مباظذطرماظيتمتدصعمدؼـاعقؽقاتماظؿـؿقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.

أضاظقؿمم–داتمسؿقعقةمدقام-اظؼؾائؾمم–اظؿأدقسماٌؼاوظلاؾؽؾؿاتًادلػماحية:ً
مأغلفةمإغؿاجقة.م-

ًبوؼرؿوحًأمحد
ًاؾؽربىًاؾؼلائلًمبـطؼةًاؾمـؿيةًوًاؾليكاتًاحملؾية،ًاألؼاؾيم

معـممتقؼـفامودائؾمأػؿمتلؿؿدمسؿقعا،مصؼريةمجفةماظؽربىماظؼؾائؾمعـطؼةمتعؿرب
م–معقاردموجقدمعـماظرشؿمسؾكمػذاماٌرطز.معـماحملقظةماألعقالموماهلفرةمأعقال
متـؿقؼة،مدغقاعقؽقاتمإغؿاجمبإعؽاغفاماظيتم–مبشرؼةمومعاظقةموموإضؿصادؼةمةرؾقعق

موممثرواتمُأغشؽتمحقثماظعامل،مأضطارممبكؿؾػماٌـارؼمعـماظعدؼدميفمضبدثمعـؾؿا
ماحملؾقة.ماإلعؽاغقاتمعـمإغطالضامػاعةمسؿؾمعـاصب
موجقدمـعمباظرشؿمتـؿقة،ماظؽربىماظؼؾائؾممبـطؼةماحملؾقةماألضاظقؿمتـؿجمالمٌاذا

مأجقبةماحملضةماإلضؿصادؼةماظؿقاظقؾمتؼدممالماظصددمػذاميفمومػاعة؟متـاصلقةمعقزات

متعقشماظيتماظقرـمجفاتمذبؿقعمايال،مبطؾقعةمؼفؿ،ماظذيماظلؤالمهلذامطاصقة

موممشقظقةماألطـرمظؾؿؼارباتماألدؾؼقةماياظقةماالحباثمتعطلمإذمذاتفا.ماظقضعقة
ماألوداطميفماألوروبقةماألحباثمؿقسة)ذبGREMIماظؼرميلمأحباثمذظؽمعـال

مسؾكمم(م)ت.ممممماحملؾقةماظؿـؿقةمذبالميفماظؾقؽةمأػؿقةمسـمطشػتماظيتماٌؾؿؽرة(،
ميفماظؾقؽةمػذهمسفزمخاصةمبصػةمتػلرمو.((P. Aydalotأؼداظقمب.مأحباتمشرار
ماظرتطقؾةم:معـفامغذطرمسقاعؾ،مسدةماظؽربى،ماظؼؾائؾممبـطؼةماظؿـؿقةمإغؿاج

موماظؿػاسؾمررقموطذاماظؿـظقؿ،مومايؽؿمتدبريمأذؽالموماإلضؾقؿقةمؿاسقةاإلجؿ
ماظؿعؾؿ.مدغقاعقؽقات

مؼؿعؾؼمصقؿاماظدوظةمممارداتمصقاشةمبإسادةماٌعـقةماٌؼارباتمتؾؽمرػانمضبددمو

ماظـظري.مرابعفامسـماظـظرمبغضمم(،م)ت.ماحملؾقةمباظؿـؿقة

ماظؼؾائؾم-معقاردم–مقةربؾمتـؿقةم-مبقؽاتم–مأضاظقؿ ادلػماحية:ًاؾؽؾؿات

مماظؽربى.
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ًجؾيدًبنًعابد
ًيفًاؾرقػيةًباؾليكةًاجلؿاعيًاؾـؼلًجمالًيفًاخلواصًادلؼاوؾنيًصغارًإـلناق

ًاجلزائر

ماػؿؿمممامأطـرمباٌدؼـة،مومباظصـاسةمإعباظل،مبشؽؾماىاععل،ماظؾقثماػؿؿمظؼد

ماظعاملمظصاحلماظدوظةموصرتفماظذيماظضكؿماجملفقدمعـماظرشؿمسؾكماحملؾقة،مباظؿـؿقة

ماظرؼػل.
ماإلظؿزعاتمبعضمعـماظـليبماظؿقررميفممتـؾتماظيتماظدوظة،مأزعةمزفقرمععمظؽـ

ماإلضؿصادمظصاحلماإلغػؿاحممسح احملؾقة،مباظؿـؿقةماٌؿعؾؼةماجملاالتمبعضميف

ميفماإلدؿـؿارمعـماًاصماظؼطاعممتؽـماظـصقصمعـمذبؿقسةمبصقاشةماظؾقرباظل،
ماحملؾل.ماإلضؿصاد
مجؾبماظذيماىؿاسلماظـؼؾمندماألعر،مؼفؿفاماظيتماظؼطاساتمبنيمعـمو

مررفمعـمصغريةمعؼاوالتمأغشؽتمحقثماظرؼػقةماجملاالتميفمػاعةمهقالت

مإظبمذظؽؿماظشؾاب،متشغقؾمدسؿمجبفازمعدسقعنيمذؾابمررفمعـمأومخقاصمعلريؼـ
محؾفا.مؼؿؿمملماظيتماحملؾقةماظعؿقعقةماٌؤدلاتمجاغب
ماظؿـؿقةمبعثميفماحملؾلمباظػضاءماٌؿقاجدونماىددمؾقناٌؿـمػؤالءمأدفؿموضد

ماىدؼد،ماظـشاطمػذامأنمشريمظؾلؽان؛ماىغراصقةمايرطقةمتلفقؾمخاللمعـماظرؼػقة

مباظـلؾةمثابؿامسؿالمؼؾدو،مطؿامؼشؽؾ،مالماظدوظة،متضؿـفامسؿقعقةمخدعةمبإسؿؾاره

مهلؿمسالضةمالمصغارمعلريونمػؿمبفمؼؼقممعـمأنمبلؾبماىددماٌؼاوظنيمهلؤالء
مباٌفـة.

مًادلػماحية:ًاؾؽؾؿات ماىؿاسل مم-اظـؼؾ مرؼػقة مم-عـارؼ م-عؼاوالتمصغرية
مخدعةمسؿقعقة.م-تـؿقةمربؾقةم
ًحمؿدًحربي

ًاؾورـيةًاؾشعلوقةًمبدقـةًدؽيؽدة

،مظؽـفامهؾقؾميرطةميظقلتمػذهماظدرادةموصػامٌقضقعمؼؿعؾؼمبؿارؼخمحضر
مخال ماٌلؿضعػة ماظطؾؼات متؾـؿفا ماألعرمدقادقة مؼؿعؾؼ مو ماظؽقظقغقاظقة. ماٌرحؾة ل

معمبظفقر مو مبرجقازؼة ممةػؼـشبؾة معـميف مجدا ماظيتمطاغتمصؼرية ماٌلؾؿة األوداط
 جؿؿاسقةموضدمأسطكمتلقسماظطؾؼاتماظشعؾقةماٌؿأخر،مغـؿـائـجمعـفـؿـةالاظـاحقةما

ماظذيم مايزب مذظؽ مدؽقؽدة. ممبدؼـة ماىزائري ماظشعب محزب متـؾقت معـفا و
متقدعا مبداؼةممدقعرف ميف مؼـػفر مأن مضؾؾ ماٌدؼـة، ميف مطؾرية مػقؿـة مو درؼعا
مؼعنيمزبؿؾػمؼم.اًؿلقـقات مطؿا ماظلقادقة مايرطة مػذه متطقر ماٌؤظػمإظب شري
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ماظػاسؾنيمصقفامومطذامزبؿؾػماٌراحؾماظيتمسرصؿفاممبدؼـةمدؽقؽدةموممبققطفا.م
م ماظؿارطبقة، ماظقضائع مػذه مسؾك مظؾربػـة مايؼو ماًالصات ماٌؤظػ ماظيتمذطر ادة

مجؿؿاسقةماٌلؾؿةمأغذاك.الوضعتمبنيماظػؽاتما

حزبماظشعبمم-اظـكؾةماٌـؼػةمم-اظطؾؼاتماٌلؿضعػةماؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:ً
م مم-اىزائري مدؽقؽدة مم-عدؼـة ماظرثة مم–اظربوظقؿارؼا مم-اظـؼابة غؿصارماحرطة

ماألزعة.مم–رارقةمؼايرؼاتماظدمي

ًبوؽرزازةًوًعلدًاحلؿيدًبوغابةًًيينح
ًحمؾيًباؾملًاجللؾيًًالربةًوصػيةًجملاؿؼ

مباٌؽان،مإن مؼرتؾط معا م احملؾلمػق مؼشؽؾمو ماىغرايف،مو ماظػضاء ؼؽقنمضاسدة
ؾلمباىزائرمعـمبدونمعـازعمايؾؼةماألوظبمظؾـقةمذاتمترتقبمععني.مومؼؿقددماحمل

ماظشؿاظقةم ماٌـارؼ ميف ماحملؾل مؼـؿظؿ ماٌـاخ. مو مظؾعؾق متؾعا متدرجل متـظقؿ خالل
علؿقىمتدرجفممـمؾؼةمذدودة،مبقـؿامندهميفماٌـارؼماىـقبقةمؼغريمعبقادطةمح

مومؼرتطبمعـمحؾؼاتمرخقة.
ماظؽـقػمباظلؽانمؿؼ مباطؿظازف ماظشدؼد،مو ماظؿؾلماىؾؾلمبإسبـائف ماظػضاء ؿقز
ماظؼ مايقاةمدعـذ محقظف ماحملقريماظذيمتـؿظؿ مؼشؽؾماٌؾينماظلؽينماظعـصر مو م.

ععماظعدؼدمعـماظعقاعؾماًارجقةماظيتمتؿقؽؿماحملؾقة،مطؿامؼؼقؿمسالضاتمورقدةم
ظعؾممتلؽماظؿفؿعاتماحملؾقةمباألرضمومبـظاممإغؿاجلمسرؼؼمومضاء.مظػيفمإسدادما

غةمعؿقاصػةميفمذبالماجعؾمعـماظزراسةمغشارامأدادقا،مسؾكماظرشؿمعـماحؿاظفمعؽ
ماظشغؾ.مإنماظزراسةمػلماظيتمتؽقػمومتعّدماٌقضع،مومطذامتقجفمحقاةماظلؽان.

ت،مؼؿؿقزمػذامؽاسؾكماظرشؿمعـممسةماظضعػماظيتمتطؾعفميفمسالضؿفمععماظشؾمو
ماظيتم ماظصغرية ماظػضاءاتماحملؾقة معـمحقثمتـقع ماحملؾلماىؾؾلمباظـراء اظػضاء

ماظيت ماٌػارضات متؿعدد مإذ ميفممترطؾف، ممتـؾت مدقاء محاظؿف مطاغت معفؿا هدده،
مؼعؿ ماٌؿؼدم. ماظؿغري مأو ماظؿققل مأو ماظرطقد، مأو ماظذيماظؿأزم، ماظػضاء، مػذه ؿد

متـظ مسؾك ماظعؿقعقة، ماظلؾطات ماظيتممقؿواػؾؿف ماٌؿاضؿـة، ماحملؾقة اظؿفؿعات
مباظؿؽقػمععمزبؿؾػماظؿققالتم تقزػمآظقاتمومممارداتمتعقؼضقةمتلؿحمهلؿ

مؾالد.ظاظيتمتعرصفاما
ؿحمععرصةماظػضاءاتماحملؾقةمبؿقجقةماظؿـظقؿماإلضؾقؿلمسبقموضعمذؾؽاتملت

مضعضة،مومطذامبؿأدقسمدميؼرارقةمإضؾقؿقةمومعؾاذرةمإسادةممتقعؼؾقظةمومشريمعػرو
ماظلؾطةمظصاحلماظؿفؿعاتماحملؾقة.

اٌؾينمم-وؿعمم–ربؾلمم-صضاءمصغريم-ذؾؽةمم–جؾؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:ًؾا
ماظلؽين.
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ًحاجًؿؾياـيً
ًاهلهرةً ًيف ًأغـيات ًو ًؿغـيون ًاهلهرة: ًأدارري ًإىل ًؾؾؿوؾي ًاحلـني ؿن

ًعشرقـياتًإىلًبداقةًاؾنؿاـيـيات(اجلزائرقةًبػرـياً)ؿنًاؾ

مجقد.مبشؽؾماحملؾلموضقلممتـؾمعالحظةمميؽــاماهلفرةمبأشـقةمأغفماظـابتمعـ

مأبعادمزبؿؾػمسـم،1392موم1392مدـقاتمبنيمصقؿاماألشـقاتموماٌغـقنمسربمظؼد

مػذامظؽـماإلناز.مرقرميفمػقموماظؿارؼخموماظظروفموصؼمٌقارـقفؿماٌرجعلماظعامل
متؤدسماظيتمباظؼقؿموممأظػة،ماألطـرمباألمساءموماٌقاضعموماألعاطـمبأمساءمرتؾطاٌماظعامل

م)أجـاسمجـلقةمصػةمذاتمإضبائقةمدالظةمصشقؽامذقأمدؿأخدماألصرادمبنيماظعالضات

مأدطقري.مطؿقضقعمصأطـرمأطـرمتؿشؽؾمومصـقة(

ماحملؾل.م-اظؼؾائؾمم–اىزائرمم–ػفرةمم–أشـقةماؾؽؾؿاتًادلػماحية:ً


