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ؿؾىصات م
ؽؾودقنًذوؾيً ً

"احملؾي"ً،األصلًوًادلصطؾح ً
تؼرتحماظدرادةمتعرؼػاًم"ظؾؿقؾل"مومػقمؼؿغريمومؼؿققلمبإسؿؾارهمإغؿاجامظؾؿػاسالتم
اظيتمهدتمبنيم"معامؼأتلمعـماًارج"مومبنيمادرتاتقفقاتماظػاسؾنيمباظداخؾ.مطؿام
تؼرتح معـففقة متؼارب ماٌقضقع ،مؼراصؼفا متقضققا مو معـاضشة ،مظؾداؼة متشرع ميف مررحم
اٌقضقساتماٌؿعؾؼةممبـطؼةماظؼؾائؾمحاظقا .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:احملؾلم–ماظقرينم–ماإلضؾقؿم-ماظؿػرؼد.

رذيدًزوامييه ً

إذؽاؾيةًاؾيؾطةًاحملؾية ً

سرفماظـظامماىزائريمسدةمهقالتميفماجملاظنيماظلقادلموماالضؿصاديمعـذم

بداؼةماظؿلعقـات،مشريمأنمػذاماظؿطقرماٌؾققزمملمؼـصبمسؾكمرؾقعةمومعضؿقنم
اظعالضات ماظعضقؼة مو ماظقزقػقة ماظؼائؿة مبني ماهلقاطؾ ماٌرطزؼة ماظؿابعة مظؾدوظةمممممممم
وماهلقؽاتماحملؾقةموماظيتمتؿصػمباظؿؾعقةمومبطابعمتلؾلؾلمومهؽؿلمؼؿـاضضممم
ومعؾدأماظالعرطزؼةماٌؽرسمددؿقرؼا .م
أدىمػذاماظقضعمإظبممترطزمعؼاظقدماظلؾطةمبنيمأؼدي ماألجفزةماٌرطزؼةمومإظبم
بروز مزاػرة متفؿقش ماظـكؾة ماظلقادقة ماحملؾقة .مو مأعام مسفز ماظدوظة مسؾك متؾؾقةم
اظطؾؾات ماالجؿؿاسقة ماٌرتاطؿة مو ماٌؿزاؼدة ،مسرصت مسدة مغقاحل معـ ماظقرـم
اضطرابات ميف معـؿفك ماًطقرة ،ممما مأدى مبؾعض ماظشكصقات مو ماألحزابم
اظلقادقة مإظب مرباوظة مإصباد مايؾقل ماٌالئؿة مظزأزعة ماظؿقزؼعقة ماظيت متعاغل معـفام
اظدوظة مو ماظيت متؿؿققر مطؾفا محقل متؽرؼس مآظقات مجدؼدة مبفدف مإسادة متقزؼعم
اظلؾطةمبنيماىفازماٌرطزيمظؾدوظةموماهلقؽاتماإلضؾقؿقة،مععؿؿدؼـميفمذظؽمسؾكم
واربماظؼاغقنماٌؼارنماظيتممسقتمبـشأةمومتطقرمشبؾةمدقادقةمربؾقةمعؤػؾةم
ٌعاىة مضضاؼا ماٌقارـني ،مو معـفا ماظـظام ماظػقدراظل ،مغظام ماالدؿؼالظقة ماظذاتقةم
ظؾـاحقةموماظـظامماىفقيماظذيمؼعؿؿدمسؾكموزئةماإلضؾقؿمإظبمغقاحل .م
اؾؽؾؿات ًادلػماحية ً :ماالدؿؼالل ماظذاتل– ماٌرطز -ماظالعرطزؼة م– ماالغدعاج-م
احملقطم–ماظلؾطةم-ماظـظامماىفقي .م
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حمؿدًإبرافيمًصاحلي ً

احملؾيًيفًإحمهاجً،ادلوارـيةًوًفيًتُلـى
تـقي مػذه ماظدرادة مهدؼد موزن ماحملؾل ،موطذا مأداظقب ممتـؾف مو مإدعاجف ميفم
مماردات ماظػاسؾني ،مإغطالضا معـ ماإلحؿفاجات ماهلقؼاتقة ماظيت ممت متـظقؿفا ميفم
اظـؿاغقـقات مو ماظؿلعقـقات مو مدـة مأظػني ،ميف معـطؼة ماظؼؾائؾ مخباصة ،مضباولم
اظؿقؾقؾ ماٌؼرتح مو معـ مخالل مزبؿؾػ معراحؾ ماإلحؿفاج ميف ماحملؾل ،محؾ مخققطم
طقػقةممتػصؾماظؿشفـاتماهلقؼائقةموماظؿفؿعقةم-معـماألدػؾم-مظؽـمععماظؿشفـاتم
اٌعرب مسـفا ميف ماألسؾك ،مإغطالضا معـ معؾدأ مضرورة ماظقؼطة ماإلؼـؾقلـؿـقؿـقظـقجـقةم
ظؾقرطات ماالجؿؿاسقة ماظيت مغالحظفا و مخباصة متؾؽ ماظيت متؿفؾك ميف ماىقارؼةم
وأحقاغا مضؿـ ماظعضقؼة .مو مإذا ممل متـؼؾ مػذه ماظؿشفـات مطاعؾ مإسادة مبـاء ماإلغؿؿاء موم
اظعقشمعباسقامطؿامسربتمسـفماظدغقاعقؽقاتميفماجملؿؿعمطؾقا،مصإغفامالمتعقؼفامسؾكم
األضؾ .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحية:ماٌقارـقةم–مػقؼةم–مربؾلم–ماظـكب-ماظؼؾائؾ-ماظعرش .م

فوقًروبريتس ً

ً

ؿـطؼةًاؾؼلائلًعؾىًضوءًادلرجتفًؾؾؿعرػةًادلرابطيةً(عرضًـؼدي) ً
ؼؼدممظـامصاحبمػذاماظعرضمطؿابمطؿالمذعشقسةم(اإلدالمماظؼؾائؾل،مبارؼسم
عقزوغـقػمومالروز،م،)0221اٌكصصمظػؽرماظػؼقةمابـمزطريماظذيمساشميفمأوائؾم
اظؼرنماظعشرؼـموظدورماٌؤدلاتماظدؼـقةماإلدالعقةممبـطؼةماظؼؾائؾ.مؼشاررميفمػذهم
ا ظقضػةمومبشؽؾموادعماظـؼدماظذيموجففمذعشقسةم"ظزأدطقرةماظؼؾائؾقة"ماظيتمتـزعم
إظبمتصقؼرمعـطؼةماظؼؾائؾمباسؿؾارػامعـطؼةمتؾـتماإلدالممدطققا،مومطذاماظرؤؼةم
اظيتموعؾمعـمعؤظػاتمابـمزطريمشريمذاتمأػؿقةمأوماظيتمدبؿزهلامإظبمذبردم
إغعؽاسمٌلارماظـفضةمباىزائرمومػذامضؾؾماغؾـاقمحرطةمابـمبادؼس .م
ضباول ماٌؤظػ مو مصاحب ماظعرض ماإلبؿعاد مسـ ماظؿصقرات ماٌلؿؾفؿة معـم
أرروحاتمأرغلتمجقؾـرم Ernest Gellnerماظيتمتؼدممهؾقالمظؾؿفؿؿعماظؼؾائؾلم
ععؿؿدةمسؾكماٌؼاربةماظؿفزئقةمأدادا،مظؽـمروبريتسمؼؿؿقزمأؼضامسـمذعشقسةمإذم
أنمػذاماألخريمؼؼؿصر يفمتعرؼػفمظدورماىؿاسةميفمعـطؼةماظؼؾائؾمخاللماٌرحؾةم
اظلابؼةمظإلدؿعؿارموماٌرحؾةماإلدؿعؿارؼةمسؾكماًضقعماظؿاممظؾؿؤدلاتماظدؼـقةمم
وماٌرابطقةمصقلب .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةم:مابـمزطريم–ماألدطقرةماظؼؾائؾقةم–ماإلدالمم–ماإلصالح
–ماظزواؼام–ماىؿاسةم–ماظلؾػقةم-ماظؿفزئقة .م
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خدجيةًعادلًوًـادقةًبؾوينيًً-ؿياديً ً

فهرات ًو ًادرتاتيهيات ًاالـدؿاج ًداخل ًؿدقـة ًؼيـطيـةً .ؿيارات ًعائؾيةً
(األوراسًوًاؾؼلائل) ً
ميـؾمػذاماظعؿؾمعشروسامأوظقام -ممتفقدؼام -مظدرادةمزاػرةماظـزوحم(اهلفرةم
اظداخؾقة) ميف ماىزائر .مو مهلذا ماظغرض ،ممتت مظؼاءات مو ماتصاالت مجباظقؿنيم
أعازؼغقؿنيم(مأهمصراحم(أوراس)مراثمومشؾقسم(ضؾائؾ)م)ميفمعدؼـةمضلـطقـة،مظؿؿؾعم
اٌلارماظذيمادبذتفمحرطةمغزوحفؿامإظبمػذهماٌدؼـة،مومطانماهلدفمعـموراءمذظؽم
ععرصةمآظقاتمومذروطماغدعاجفؿاميفماظػضاءمايضري .م
ومؼؾدو،مأنمزروفمومذروطمػاتنيماىاظقؿني،مطاغؿاممتـالنمسائؼامضبقلمدونم
اغدعاجفؿا،مومعـمتؾؽماظشروطمعـالم(سدممععرصةمظغةمأػؾماٌدؼـة،مومطذظؽممنطم
ايقاة مايضرؼة) ،مشري مأغف متؾني مظـا ماظققم مأن ماغدعاج مػاتني ماىاظقؿني مضد ممتم
بـفاحمبػضؾمادرتاتقفقةمصردؼةمومعباسقة،ماألعرماظذيمدفؾمسؿؾقةماالغدعاج.ممم
ومأطـرمعـمذظؽ،مصإنمسؿؾقةماالغدعاجمملمتؾغمومملمتؼؿمسؾك مغػلماظـؼاصةماألصؾقةم
هلؤالء،مبؾمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمصإنمعامطانمؼؾدومسائؼامثؼاصقامضدمهقلمإظبمغقعم
عـ ماإلغلفام مو ماظؿؿـؾ مظؾـراء ماظـؼايف ،مضد ممت مهؼقؼف معـ مررف ماىقؾ ماظـاظثم
هلؤالءماٌفاجرؼـمأوماظـازحني .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةًً:ػفرةم–مادرتاتقفقاتم-ماغذعاجم–مضلـطقـةم–ماظؼؾائؾم
-ماألوراسً ً.

حمـدًأوًعؿرًأودامل ً

اؾمأديسًادلؼاوؾيًاخلاصًوًاؾمـؿيةًاحملؾيةً.عـاصرًحتؾيؾيةًإـطالؼاًؿنًحاؾةً
والقةًتيزيًوزو ً
ظؼد مأحدثت ماألزعة ماإلضؿصادؼة ماظيت مسرصفا ماإلضؿصاد ماىزائري معـذ مأوادطم
اظـؿاغقـقات،مأزعةم"ظـؿقذج"ماظؿـؿقةماحملؾقةماٌدسقعةموماٌؿقظةمعرطزؼامعـمررفم
اظدوظة.مممامؼطرحمحبدةمعلأظةماظقجقدماظؿعاضيبمظؾؿـؿقةماحملؾقة.مغؿلاءلميفمػذام
اٌؼال،مسـماإلعؽاغقاتماظيتمتؤدسمدؼـاعقؽقاتماظؿـؿقةماحملؾقةماظيتمتعؿؿدمسؾكم
دؼـاعقؽقاتماظؿأدقسماٌؼاوظلماًاص،مإغطالضامعـموربةموالؼةمتقزيموزو.موميفم
ػذاماظصددمؼؼقمماىزءماألولمعـماظدرادةمبؿقؾقؾمومبصػةمزبؿصرة،متؽقنمسؾكم
صرتةمرقؼؾة،مٌكؿؾػمترطقؾاتماظـؿأدقسماٌؼاوظلمباظقالؼة.مأعاماىزءماظـاغلمعـم
اظؿقؾقؾ،مصإغفمؼؿعرضمإلدرتاتقفقةماظدخقلموماظؿـؿقةمطؿامؼؼقممومميقزماٌؼاوظنيمم
وماٌؼاوالت.مإذمطبؾصمإظبمهؾقؾمأذؽالمإدعاجماٌؼاوالتمداخؾماألضاظقؿ ،مطؿام
ؼؽشػ مسـ ماظطابع ماحملدود مو ماهلش مظؿأثرياتفا مسؾك ماظؿـؿقة ماحملؾقة ،مو مظؽـم
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ؼؽشػ،مأؼضامسـمإغؾـاقميف ماٌرحؾةماظراػـة،مسـماظؿقجفاتماىدؼدةماىدؼرةم
باظذطرماظيتمتدصعمدؼـاعقؽقاتماظؿـؿقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾل .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:اظؿأدقسماٌؼاوظل–ماظؼؾائؾم-مدقاداتمسؿقعقةم–مأضاظقؿم
-مأغلفةمإغؿاجقة .م

أمحدًبوؼرؿوح ً

األؼاؾيمًاحملؾيةً،اؾليكاتًوًاؾمـؿيةًمبـطؼةًاؾؼلائلًاؾؽربى ً
تعؿرب معـطؼة ماظؼؾائؾ ماظؽربى مجفة مصؼرية مسؿقعا ،متلؿؿد مأػؿ مودائؾ ممتقؼـفا معـم
أعقال ماهلفرة مو ماألعقال ماحملقظة معـ ماٌرطز .مػذا مسؾك ماظرشؿ معـ موجقد معقارد م–م
رؾقعقة موإضؿصادؼة مو معاظقة مو مبشرؼة م– ماظيت مبإعؽاغفا مإغؿاج مدغقاعقؽقات متـؿقؼة،م
عـؾؿا مضبدث ميف ماظعدؼد معـ ماٌـارؼ ممبكؿؾػ مأضطار ماظعامل ،محقث مأُغشؽت مثروات مموم
عـاصبمسؿؾمػاعةمإغطالضامعـماإلعؽاغقاتماحملؾقة .م
ٌاذا مال متـؿج ماألضاظقؿ ماحملؾقة ممبـطؼة ماظؼؾائؾ ماظؽربى متـؿقة ،مباظرشؿ معـ موجقدم
عقزاتمتـاصلقةمػاعة؟مو ميفمػذاماظصددمالمتؼدمماظؿقاظقؾماإلضؿصادؼةماحملضةمأجقبةم
طاصقة مهلذا ماظلؤال ماظذي مؼفؿ ،مبطؾقعة مايال ،مذبؿقع مجفات ماظقرـ ماظيت متعقشم
اظقضعقة مذاتفا .مإذ متعطل ماالحباث ماياظقة ماألدؾؼقة مظؾؿؼاربات ماألطـر ممشقظقة موم
عـال مذظؽ مأحباث ماظؼرميل م(GREMIذبؿقسة ماألحباث ماألوروبقة ميف ماألوداطم
اٌؾؿؽرة) ،ماظيت مطشػت مسـ مأػؿقة ماظؾقؽة ميف مذبال ماظؿـؿقة ماحملؾقة م مممم(ت .مم)مسؾكم
شرار مأحبات مب .مأؼداظق ) .) P. Aydalotو متػلر مبصػة مخاصة مسفز مػذه ماظؾقؽة ميفم
إغؿاج ماظؿـؿقة ممبـطؼة ماظؼؾائؾ ماظؽربى ،مسدة مسقاعؾ ،مغذطر معـفا م :ماظرتطقؾةم
اإلجؿؿاسقة ماإلضؾقؿقة مو مأذؽال متدبري مايؽؿ مو ماظؿـظقؿ ،موطذا مررق ماظؿػاسؾ موم
دغقاعقؽقاتماظؿعؾؿ .م
و مضبدد مرػان متؾؽ ماٌؼاربات ماٌعـقة مبإسادة مصقاشة ممماردات ماظدوظة مصقؿا مؼؿعؾؼم
باظؿـؿقةماحملؾقةم(ت.مم)،مبغضماظـظرمسـمرابعفاماظـظري .م
اؾؽؾؿات ًادلػماحية :أضاظقؿ م– مبقؽات م -متـؿقة مربؾقة م– معقارد م -ماظؼؾائؾم
اظؽربى.م م
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عابدًبنًجؾيد ً

إـلناق ًصغار ًادلؼاوؾني ًاخلواص ًيف ًجمال ًاؾـؼل ًاجلؿاعي ًباؾليكة ًاؾرقػية ًيفً

اجلزائر ً
ظؼدماػؿؿماظؾقثماىاععل،مبشؽؾمإعباظل،مباظصـاسةمومباٌدؼـة،مأطـرممماماػؿؿم
باظؿـؿقة ماحملؾقة ،مسؾك ماظرشؿ معـ ماجملفقد ماظضكؿ ماظذي موصرتف ماظدوظة مظصاحل ماظعاملم
اظرؼػل .م
ظؽـ معع مزفقر مأزعة ماظدوظة ،ماظيت ممتـؾت ميف ماظؿقرر ماظـليب معـ مبعض ماإلظؿزعاتم
يف مبعض ماجملاالت ماٌؿعؾؼة مباظؿـؿقة ماحملؾقة ،مسح ماإلغػؿاح مظصاحل ماإلضؿصادم
اظؾقرباظل ،مبصقاشة مذبؿقسة معـ ماظـصقص ممتؽـ ماظؼطاع ماًاص معـ ماإلدؿـؿار ميفم
اإلضؿصادماحملؾل .م
و معـ مبني ماظؼطاسات ماظيت مؼفؿفا ماألعر ،مند ماظـؼؾ ماىؿاسل ماظذي مجؾبم
هقالت مػاعة ميف ماجملاالت ماظرؼػقة محقث مأغشؽت معؼاوالت مصغرية معـ مررفم
علريؼـمخقاصمأومعـمررفمذؾابمعدسقعنيمجبفازمدسؿمتشغقؾماظشؾاب،مذظؽؿمإظبم
جاغبماٌؤدلاتماظعؿقعقةماحملؾقةماظيتمملمؼؿؿمحؾفا .م
وضد مأدفؿ مػؤالء ماٌؿـؾقن ماىدد ماٌؿقاجدون مباظػضاء ماحملؾل ميف مبعث ماظؿـؿقةم
اظرؼػقةمعـمخاللمتلفقؾمايرطقةماىغراصقةمظؾلؽان؛مشريمأنمػذاماظـشاطماىدؼد،م
بإسؿؾاره مخدعة مسؿقعقة متضؿـفا ماظدوظة ،مال مؼشؽؾ ،مطؿا مؼؾدو ،مسؿال مثابؿا مباظـلؾةم
هلؤالء ماٌؼاوظني ماىدد مبلؾب مأن معـ مؼؼقم مبف مػؿ معلريون مصغار مال مسالضة مهلؿم
باٌفـة .م
اؾؽؾؿات ًادلػماحيةً :اظـؼؾ ماىؿاسل م -معـارؼ مرؼػقة م -معؼاوالت مصغرية م-م
تـؿقةمربؾقةم-مخدعةمسؿقعقة .م

حمؿدًحربي ً

اؾورـيةًاؾشعلوقةًمبدقـةًدؽيؽدة ً
ظقلتمػذهماظدرادةموصػامٌقضقعمؼؿعؾؼمبؿارؼخمحضري،مظؽـفامهؾقؾميرطةم
دقادقة متؾـؿفا ماظطؾؼات ماٌلؿضعػة مخالل ماٌرحؾة ماظؽقظقغقاظقة .مو مؼؿعؾؼ ماألعرم
بظفقر مشبؾة مبرجقازؼة مو معـؼػة ميف ماألوداط ماٌلؾؿة ماظيت مطاغت مصؼرية مجدا معـم
اظـاحقةماالجؿؿاسقةموضدمأسطكمتلقسماظطؾؼاتماظشعؾقةماٌؿأخر،مغـؿـائـجمعـفـؿـة
و معـفا متـؾقت محزب ماظشعب ماىزائري ممبدؼـة مدؽقؽدة .مذظؽ مايزب ماظذيم
دقعرف متقدعا مدرؼعا مو مػقؿـة مطؾرية ميف ماٌدؼـة ،مضؾؾ مأن مؼـػفر ميف مبداؼةم
اًؿلقـقات .مؼشري ماٌؤظػ مإظب متطقر مػذه مايرطة ماظلقادقة مطؿا مؼعني مزبؿؾػم
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اظػاسؾنيمصقفامومطذامزبؿؾػماٌراحؾماظيتمسرصؿفاممبدؼـةمدؽقؽدةموممبققطفا.مم
و مظؾربػـة مسؾك مػذه ماظقضائع ماظؿارطبقة ،مؼذطر ماٌؤظػ ماًالصات مايادة ماظيتم
وضعتمبنيماظػؽاتماالجؿؿاسقةماٌلؾؿةمأغذاك .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةًً:اظطؾؼاتماٌلؿضعػةم -ماظـكؾةماٌـؼػةم -محزبماظشعبم
اىزائري م -معدؼـة مدؽقؽدة م -ماظربوظقؿارؼا ماظرثة م– ماظـؼابة م -محرطة ماغؿصارم
ايرؼاتماظدميؼرارقةم–ماألزعة.م م

حيينًبوؽرزازةًوًعلدًاحلؿيدًبوغابةً ً

ؿؼاربةًوصػيةًجملالًحمؾيًباؾملًاجللؾيً ً
إن ماحملؾلمػق معامؼرتؾطمباٌؽان ،ومؼؽقنمضاسدةماظػضاءماىغرايف،مومؼشؽؾم
بدونمعـازعمايؾؼةماألوظبمظؾـقةمذاتمترتقبمععني.مومؼؿقددماحملؾلمباىزائرمعـم
خالل متـظقؿ متدرجل متؾعا مظؾعؾق مو ماٌـاخ .مؼـؿظؿ ماحملؾل ميف ماٌـارؼ ماظشؿاظقةم
بقادطةمحؾؼةمذدودة،مبقـؿامندهميفماٌـارؼماىـقبقةمؼغريمعـمعلؿقىمتدرجفمم
ومؼرتطبمعـمحؾؼاتمرخقة .م
ؼؿؿقزماظػضاء ماظؿؾلماىؾؾل مبإسبـائفماظشدؼد،مومباطؿظازفماظؽـقػمباظلؽانم
عـذ ماظؼدم .مو مؼشؽؾ ماٌؾين ماظلؽين ماظعـصر ماحملقري ماظذي متـؿظؿ محقظف مايقاةم
احملؾقة،مطؿامؼؼقؿمسالضاتمورقدةمععماظعدؼدمعـماظعقاعؾماًارجقةماظيتمتؿقؽؿم
يفمإسدادماظػضاء.مومظعؾممتلؽماظؿفؿعاتماحملؾقةمباألرضمومبـظاممإغؿاجلمسرؼؼم
جعؾمعـماظزراسةمغشارامأدادقا،مسؾكماظرشؿمعـماحؿاظفمعؽاغةمعؿقاصػةميفمذبالم
اظشغؾ.مإنماظزراسةمػلماظيتمتؽقػمومتعدّماٌقضع،مومطذامتقجفمحقاةماظلؽان .م
ومسؾكماظرشؿمعـممسةماظضعػماظيتمتطؾعفميفمسالضؿفمععماظشؾؽات،مؼؿؿقزمػذام
اظػضاءماحملؾلماىؾؾلمباظـراءمعـمحقثمتـقعماظػضاءاتماحملؾقةماظصغريةماظيتم
ترطؾف ،مإذ متؿعدد ماٌػارضات ماظيت مهدده ،معفؿا مطاغت محاظؿف مدقاء ممتـؾت ميفم
اظؿأزم ،مأو ماظرطقد ،مأو ماظؿققل مأو ماظؿغري ماٌؿؼدم .مؼعؿؿد مػذه ماظػضاء ،ماظذيم
واػؾؿف ماظلؾطات ماظعؿقعقة ،مسؾك متـظقؿ ماظؿفؿعات ماحملؾقة ماٌؿاضؿـة ،ماظيتم
تقزػمآظقاتمومممارداتمتعقؼضقةمتلؿحمهلؿمباظؿؽقػمععمزبؿؾػماظؿققالتم
اظيتمتعرصفاماظؾالد .م
تلؿحمععرصةماظػضاءاتماحملؾقةمبؿقجقةماظؿـظقؿماإلضؾقؿلمسبقموضعمذؾؽاتم
عؼؾقظةمومشريمعػروضة،مومطذامبؿأدقسمدميؼرارقةمإضؾقؿقةمومعؾاذرةمإسادةممتقضعم
اظلؾطةمظصاحلماظؿفؿعاتماحملؾقة .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةًً:جؾؾ–مذؾؽةم-مصضاءمصغري-مربؾلم–موؿعم-ماٌؾينم
اظلؽين .م
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حاجًؿؾياـيً ً

ؿن ًاحلـني ًؾؾؿوؾي ًإىل ًأدارري ًاهلهرةً :ؿغـيون ًو ًأغـيات ًيف ًاهلهرةً
اجلزائرقةًبػرـياً(ؿنًاؾعشرقـياتًإىلًبداقةًاؾنؿاـيـيات) ً
عـ ماظـابت مأغف مبأشـقة ماهلفرة مميؽــا معالحظة ممتـؾ موضقل ماحملؾل مبشؽؾ مجقد.م
ظؼد مسرب ماٌغـقن مو ماألشـقات مصقؿا مبني مدـقات م 1392مو م ،1392مسـ مزبؿؾػ مأبعادم
اظعامل ماٌرجعل مٌقارـقفؿ موصؼ ماظظروف مو ماظؿارؼخ مو مػق ميف مرقر ماإلناز .مظؽـ مػذام
اظعاملماٌرتؾطمبأمساءماألعاطـموماٌقاضعمومباألمساءماألطـرمأظػة ،ممومباظؼقؿماظيتمتؤدسم
اظعالضات مبني ماألصراد مدؿأخد مذقأ مصشقؽا مدالظة مإضبائقة مذات مصػة مجـلقة م(أجـاسم
صـقة)مومتؿشؽؾمأطـرمصأطـرمطؿقضقعمأدطقري .م
اؾؽؾؿاتًادلػماحيةً:أشـقةم–مػفرةم–ماىزائرم–ماظؼؾائؾم-ماحملؾل .م
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