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عاركمبرؼػقؾقريي:معػفقمم"اٌراػؼة"ميفمأبعادهماظؼدراتقة،ماهلقؼاتقة وماألغطقظقجقةم
يفمعُالعلةماجملؿؿعاتماٌؿقدّطقة

ؼـاضشم مػذا ماظـصماألبعادماألغـربقظقجقةماظيتمؼػرتضمعػفقمماٌراػؼةموجقدػا ،محقثم
ترتؾط مغشأة مػذا ماٌػفقم مبظفقر مايقاضر ماألعرؼؽقة ماٌعاصرة مو مطقزعقبقظقاتفا ،مو مػل مغشأةم
تؿؿقزمباظؾقرباظقةماظلقادقة.مجعؾمػذاماظقضعمعـماٌراػؼة معرحؾةمصعؾةمظالغؿؼالمعـماظطػقظةم
إديمصقرةماظػردماٌلؿؼؾمذاتقا.مؼشفدمزفقرمػذاماٌػفقمميفماجملؿؿعاتماٌؿقدطقةمسؾكموجقدم
دؼـاعقة متشابؽ مجمؿقع مثؼايف تؿؾاؼـ مصقف معؽاغة ماظشاب مبشؽؾ مطؾري .متعرض ماجملؿؿعاتم
اٌغاربقة معـ مخالل مػذه ماظدؼـاعقة ،مضابؾقؿفا ماظـلؾقة مظـػقذ مبعض ماظؼقؿ ماظؾقرباظقةممممممممممممم
وماإلؼدؼقظقجقاماظؾق رباظقةمإظقفاموماظيتممتتمطقطؾؿفامسؾكماٌلؿقىماظعاٌل،موميفماظقضتمذاتفم
تظفرمغقسا معـماظعـػميفماظؿققالتماظشكصقة،ماالجؿؿاسقةموماٌؤدلاتقةماظيتمهؿاجمإظقفام
ظؿػرضمغػلفا .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :معراػؼةم-مجمؿؿعاتمعؿقدطقة م-معامبنيماألجقال م-مادؿؼالظقةمذاتقةم
-مصرد.

ظقـدة محيقك مباي مو مدؾقؿان مجار ماهلل :ماالغؿؿاء ماظـؼايف مو ماٌروغة ماٌعرصقة :مأثرم
اظؿػاسؾ مسؾك ماظؿؾعقة ماواه مايؼؾ .مدرادة معؼارغة مبني ماظشؾاب ماىزائريم
واظشؾابماظػرغللمعـمأصؾمجزائري

تدخؾمػذهماظدرادةميفمإرارماألحباثماظلقدقق-ماظـؼاصقةمظؾؿـؿقةماإلدراطقة.مظؼدمحاوظـامعـم
خالهلا ماإلحارة مبؿأثري متداخؾ ماالغؿؿاء ماظـؼايف مواٌروغة ماإلدراطقة مسؾك متـؿقةم
اظؿؾعقة/االدؿؼالظقة مواه مايؼؾ مسـد ماظشؾاب ماىزائري مواظشؾاب ماظػرغلل مذو ماألصقلم
اىزائرؼةم) .(n= 218م
أزفرتماظ ـؿائجماظيتمتقصّؾـامإظقفامأنمػـاكماخؿالصاتمسؾكمعلؿقىماظدالظةمسـدماظشؾابم
اظؼارـ مبػرغلا مصقؿا مؼؿعؾّؼ مبؿـؿقة ماظؿؾعقة/االدؿؼالظقة مواه مايؼؾ م)،(t=1.98, p ‹0,05م
واظـؿقفة مغػلفا مباظـلؾة مظؾؿروغة ماإلدراطقة م(.(t=2,35, p ‹ 0,05) ،(t=2,04, p ‹ 0,05م
صؿعدالتماٌروغةماإلدراطقةمسـدماظشؾابماظػرغللمذيماألصقلماىزائرؼةمعرتػعةمعؼارغةمبـؿائجم
تأثريماظؿداخؾم"اغؿؿاءمثؼايف/عروغةمإدارطقة"مو"اظؿؾعقة/االدؿؼالظقةمواهمايؼؾ"ماظيتمالمتشريم
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إديمدالالتمتذطر.مطؿامغشريمإديمأغّفمعـماألػؿقةممبؽانماالسؿؿادمسؾكمعـؾمػذهماظدراداتمصقؿام
ؼؿعؾّؼمباظؿقجفاتمواظؿطؾقؼاتماٌلؿؼؾؾقةمذاتماظعالضةمبفذاماٌقضقع.ممم م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:متؾعقة/ادؿؼالظقةم-معروغةمإدراطقةم-ماغؿؿاءمثؼايفم-مذؾابمجزائريم-م

ذؾابمصرغللمذومأصقلمجزائرؼة.

طرؼؿ مصايل :مبني معلؿؼؾؾ ماألحالم مو ماٌلؿؼؾؾ محُؾؿا :محاظة ماظؿعارض مظدىم
اظشؾابميفمإنازمعشارؼعفؿماٌلؿؼؾؾقة م

حياولمػذاماٌؼالمتلؾقطماظضقءمسؾكماظلؾؾماٌؿؾعة ميفماظؾقثمسـماٌلؿؼؾؾ.مؼؿؿرطزمػذام
اظـص،ماظذيمؼعؿؿدمسؾكمعؼابالتمعـفزةمععمذؾابمرؼػقنيميفموالؼةمتقزيموزو،محقلمعػفقمم
صقاشةمعشروع مايقاة.مإغفمؼؾقّـمعـمخاللماألعـؾةماٌذطقرةمطقػمأنّ مرؤؼةماٌلؿؼؾؾمتعقضفام
حقاجزمعقضقسقةمتقجفماظشؾابمدمقمادرتاتقفقاتمؼقعقة ،مومػقمأعرمال منمـعفؿمعـمتؽققػم
اإلعؽاغاتماٌؼدعةمهلؿمععمضغقراتماٌعقشماظققعل .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:معلؿؼؾؾم–مذؾابم–معشروعمايقاةم–مرؤؼةمعلؿؼؾؾقةم–ماىزائر .م

سزّ ماظدّؼـ مطـزي :معـ ماظؿفؿعات مإدي ماىؿعقة :ماظشؾاب ماظؼروي مو ماظؾقث مسـم
إثؾاتماظذات م

ظؼدمحاوظـامعـمخاللمػذاماإلدفامماظؼقاممبؿقؾقؾمدقدققظقجلمومأغـروبقظقجلميفماظقضتم
ذاتف،مظـقعمعـماظعالضةماظيتمتربطمبنيماظشؾابموماٌؤدلاتماظؿؼؾقدؼةميفمضراػؿموماٌؿؿـؾةميفم
جمؾسماظؼرؼةم(اظؿاذيعت)،مومدريورةمبـاءمصضاءمخاصمبفؤالءماظشؾابمعـمخاللمذيعقةم
غشاراتماظشؾاب،مبقصػفمإرارامظؾعؿؾموماظؿعؾريماٌقدقؼل .م
ومعـمخاللماظؿكؾلمسـماظؿاذيعتمظصاحلماظؽؾار،مويفموجقدمعؤدلةمسؿقعقةمضروؼةمحقثم
تؽقن مأصعال مومتعؾريات ماظشؾابميف ماظغاظب محمدودة ،مؼؿفـّد مذؾاب مبعض ماظؼرى معـ م"أيم
نمؾ"ميفمعـطؼةماظؼؾائؾميفمدريورةمإثؾاتماظذاتمععمحماوظةممتؾّؽمصضاءمذيعقيمخارجمحدودم
اظؼرؼةممبامؼلؿحمهلؿمباظؿصرفمومإثؾاتمذواتفؿمذياسقاميفمجققمعقدقؼلمحمؾل .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:مذؾابم–متاذيعتم-مصضاءمسؿقعلم–مذيعقةم-مودطمضروي.

عصطػك مجماػدي مو محػقظة مضؾارل :مدقّر مذاتقة مو مخطابات محقل مواربم
"ايَ ِرضَة" م

ؼؼدم مػذاماٌؼالمبعضمغؿائجماظؿقؼقؼاتماٌقداغقة اظيتمأنزتميفمإرارمعشروسنيمحبـقنيم
حقلمزاػرةماهلفرة.مؼؿعؾؼماألولمباٌشروعماٌقدقم:م"اهلفرةماظدوظقةميفماىزائرميفماظػرتةم
اٌعاصرة ،محاظة ماهلفرة ماظلرؼة مباظغرب ماىزائري" .ممبرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقام
132

اظشؾابمبنيمايقاةماظققعقةموماظؾقثمسـماهلقؼة

االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.م(دؾؿؿربم-2115دؼلؿرب ،)2101مأعاماظـاغلمصعـقاغفم":اهلفرةماظلرؼةم
دمق مإدؾاغقا ميف ماٌرحؾة ماظراػـة" مصؼد مأنز ميف مإرار ماظؿعاون ماظدوظل مبني ماٌرطز مو مجاععةم
أظقؽاغت -مإدؾاغقا م .2011-2009مغلعك معـ مخالل مػذا ماٌؼال مإدي متؼدؼؿ مضراءة مظـؿائجم
اظؿقؼقؼات ماٌقداغقة ماظيت معلت م"ايراضة" ماٌؿقاجدؼـ مبادؾاغقا ،مبعض ماظشؾاب ماياملم
باهلفرة ممبـطؼة ماظغزوات مصضال مسـ ماٌلؤوظني ماإلدارؼني مو مايرطة ماىؿعقؼة ماٌفؿؿةم
بـ"ايراضة" .مؼؿػادى ماظؿقؾقؾ مضدر ماإلعؽان مإسادة مإغؿاج ماًطاب ماٌأداوي ماظذي مارتؾطم
باظظاػرةمومعامتـريهمعـمتعارػمومؼعؿؿدمسؾكماٌعطقاتمعـؾؿاممتّ مهصقؾفامعـماألعاطـماظيتم
أجرؼتمصقفاماظؿقؼقؼات .م
طؾؿاتمعػؿاحقة :مذؾاب م -م"حرّاضة" م– مبطاظة م -مناحماجؿؿاسل م -مذؾؽةماهلفرة م–م

اىزائر .م

سؿقرمزسػقري:مماالدرتاتقفقاتماظشؾابقةميفماظقدطماظرّؼػل م

غؼرتحميفمػذاماٌؼالماظربطمبنيمعلأظةماظشؾابمومحرطةماجملؿؿعماظرؼػلمومذظؽمبدرادةم
ػذه مايرطة معـ مخالل مدريورة ماظؿقدؼث ماظيت مسرصفا ماظعامل ماظرؼػل معـذ ماظربع ماألخري معـم
اظؼرنماٌاضل.مال منمؽـمظؿـؿقةماظعاملماظرؼػلمأنمهدثمبأيمحالمعـماألحقالمخارجماظلقاقم
اًاصمباظؿؿدن.ميفماظقاضع،مصإنماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمظؾشؾابمطاغتمعـمذؤونماظدوظةماظقرـقةم
اظيت،معـمخاللمدقاداتماظؿـؿقة،مسرصتمطقػمختضعمػذهماظػؽةمومأنمتضرّػامإديماظلؾؾقةمممم
وماًـقع .مو مععمػذا،مصإنمػؤالءماظشؾابمظقلقامدؾؾقنيمطؿامؼَعؿؼدماظؾعض ،مبؾ مػؿمضادرونم
سؾك ماظظفقر مبقصػفؿ مصاسؾني ماجؿؿاسقني مؼطاظؾقن مبفقؼؿفؿ ماًاصة مو مؼـؿقن مادرتاتقفقاتم
خاصةمبفؿ .م
إنمتعددؼةماٌؽاغاتماظيتمحيظكمبفاماظشؾابماظرؼػققنميفمإرارماٌشروعماظػالحلماىدؼدم
ظقلتميفماظقاضعماظقجفماآلخرمظؾؿغرياتماظيتمؼعرصفاماجملؿؿعماظرؼػلماظذيم"متّمهدؼـف".مإنم
اإلخػاقماظػرديمهلؤالءماظشؾابمػقميفماظقاضعمإخػاقموربةماجؿؿاسقةمظؾؿـؿقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مهدؼثم–متفؿقشم-متداخؾمرؼػل/حضريم-مادرتاتقفقاتمذؾابقةم

–مػقؼةم–متقغس .م
حمؿدمصاؼبمعقزات:مباغقراعامدققماظعؿؾميفماىزائر:ماواػاتمحدؼـةمممممممموم
هدؼاتمجدؼدة م

تـري معلأظة متغري مبـقة ماظقد ماظعاعؾة ميف ماىزائر ماظؿلاؤل محقل ماالواػات مايدؼـةممممممممممم
وماظؿقدؼاتماياظقةمظلققماظعؿؾ.مؼؼدمماٌؼالمضراءةمغؼدؼةميفمدؾلؾةماألرضامماإلحصائقةماظيتم
ؼـؿففاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمدقاءمأثـاءمسؿؾقةماإلحصاءماظعاممظؾلؽـموماظلؽّانمأومأثـاءم
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اظؿقؼقؼاتماظلـقؼةماظدورؼةمحقلماظشغؾ،مرشؿماظؿقػظاتمحقلمعؤذراتماظؼقاسماٌلؿعؿؾةمممم
وماظيتمتؾقّـمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرمتراجعاميفمغلؾةماألجراءماظدائؿنيمومتزاؼداميفمغلبم
اظعؿؾمشريماظرمسل،مطؿامتشريمإديمأنمصؽيتماظشؾاب م( 04مإدي م 22مدـة)موماظـلاءمالمتزاالنم
متـالن مايؾؼة ماظضعقػة ميف مجمال مضابؾقة ماظؿشغقؾ مو ماظقظقج مإدي مدقق ماظعؿؾ .مإن ماظصقرةم
اظؾاغقرعقةمظلققماظعؿؾمالمتؿقضػمصؼطمسـدماظؼراءةميفماألرضاممبؾمهاولمأنمتؽشػمتأثريمتغريم
ب ـقة مدقق ماظعؿؾ مسؾك مخمؿؾػ ماظؿقترات ماالجؿؿاسقة مو ماالضؿصادؼة ماظيت مضد متؽقن ماغعؽادام
عؾاذرامظـلبماظؾطاظة،مظـقسقةماظعؿؾمومياظةماهلشاذةماٌفـقةموماالجؿؿاسقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مدققماظعؿؾ م– ماظشغؾ م -ماظؾطاظة م -مضابؾقةماظؿشغقؾ م -ماظعؿؾ مشريم
اظرمسلم–ماىزائر .م

غقرؼةمبـغربؼط-رععقنمومسؾدماظؽرؼؿماظعاؼدي :ماظشؾابموماٌعقشماالجؿؿاسلميفم
زؾماألزعة:مإسادةمضراءةمألحباثممتّمإنازػاميفمجزائرماظؿلعقـقات م

ظؼدمطاغتمإذؽاظقةماظشؾابمومواضعفؿماٌعقشلميفمعرطزمدرادؿنيمضاممبفؿامصرؼؼـامظؾؾقثم
"اظشؾاب مو ممنط ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة" ( )0773-0771مو م"اظشؾاب مو موضعقة ماظؿفؿقشمممممممممم
أوماالغدعاج" (.)0775-0774مظؼدمعؽـتماظؿقؼقؼاتماٌقداغقةماٌـفزةممبؼارغةمخمؿؾػمررقم
ادؿـؿارماظشؾابمبقصػفؿمصؽةم–مصاسؾة.متربزمػذهماظػؽةماظعؿرؼة،مذاتماظصقرماٌؿعددةمومذاتم
ضدراتماظؿؿؾؽ،ماالدؿـؿارموماظؿأوؼؾ؛مسـدعامتقضعمأعامماظلقاداتماظعؿقعقةمظإلدعاجمعـمأجؾم
حؾ ماٌلأظة ماظرئقلقة :معلأظة ماظؾطاظة .متعدّ موربة ماظؿعاوغقات ،مو ماظيت مطاغت مباظـلؾةم
ظؾلؾطات ماظعؿقعقة مصرصة مظإلدعاج ،مو مطاغت مصرصة مباظـلؾة مهلؤالء ماظشؾاب مظؾقراكم
االجؿؿاسل.متشاركمأمناطماظؿـشؽةماألدرؼة،ماالجؿؿاسقةموماظلقادقةميفمعلارمصقاشةماهلقؼاتم
اىؿاسقة،ماٌؾـقةماغطالضامعـمسددمععنيمعـماالدؿعداداتموماظيتمتظفرمعـمخاللمتطؾعاتم
غاوةمسـمممارداتمومخطاباتمعؤدلاتقة.مإغفامعؾـقةمسؾكمضاسدةماظؿؾعقةموماالضصاءمعـم
سؿؾقةم اختاذماظؼرار،معامؼـؿجمسـفمإراظةمٌرحؾةماظشؾابمومذظؽمعـمخاللماظؿؿـالتماىؿاسقة.م
ظؼدمأصؾحماظدخقلمإديمحقاةماظراذدؼـمصقضقؼا،معؤجالمومعؿؿاؼزا.م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مذؾابم– مععقشماجؿؿاسلم– متعاوغقاتماظشؾابم– م"حقطقلت"م–م

بطاظةم–ماىزائر .م
عصطػكمراجعل:ماظؿدؼّـموسالضؿفمبدسؿماٌلاواةماىـدرؼةمظدىمصؽةماألسؿار م م-81
 03دـةمبؾؾدؼةموػرانم م

بقّـتماظعدؼدمعـماظدراداتماالجؿؿاسقةمسـماظشؾابماٌغاربلماظيتممصدرتمعـذممدـقاتم
 0771مأنمػذاماظشؾابمأصؾحمعـمجفة،مأطـرمتدؼـامعؼارغةمباٌاضل،موأغفمعـمجفةمأخرى،م
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أصؾح مأطـر معقالً مإدي ماٌقاضػ ماظؿؼؾقدؼة مصقؿا مخيص معقضقع ماٌلاواة مبني ماىـدرؼـ ماإلغاثم
واظذطقر.موظؽـمػذهماظدراداتمملمتؾنيمظـامإديمأيمحدمؼرتؾطمارتػاعمعلؿقىماظؿدؼـمبؿزاؼدم
اظؿقجفات ماظؿؼؾقدؼة ماىـدرؼة مظدى ماظشؾاب ماٌغاربل .مادؿـادا مإدي مععطقات ماظؿقؼقؼم
االجؿؿاسلماظذيمعسمسقّـةمممـؾةمظشؾابمبؾدؼةموػرانمعؽقّغةمعـ م 311مصردمعـمصؽة م11-06م
دـة معؼقؿني مبؾؾدؼة موػران مهت مإذراف معرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقةممممممممممم
و ماظـؼاصقة مدـة م ،2111موباالسؿؿاد مسؾك مهؾقؾ ماالرتؾاط متقصؾـا مإدي مأنّ ماٌقاضػ ماىـدرؼةم
اظؿؼؾقدؼةمظؾشؾابمواهماٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةمعرتؾطةمباظذطقرماٌؿدؼـنيمذوي ماٌلؿقىم
اظؿعؾقؿل معا مدون ماىاععل .متؿػؼ مػذه ماظـؿقفة معع معا متقصؾت ماظقف مدرادات مأخرى مسـم
اظشؾابميفماظعاملماظعربلمعـمأنماظذطقرمػؿماظذؼـمحيؿؾقنماٌقاضػماظؿؼؾقدؼةمواهماظـلاءمومأنّم
اظشابّاتماٌلؾؿاتمػـّ مأطـرمدصاسامسـمحؼققمجـدرػـموػـّ مأطـرمادؿعدادامظؿؼؾّؾمأرروحاتم
االواهماظـلقيماإلدالعلمشريماٌعروفميدماآلنميفمأوداطماظشؾان .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مسؿؾماٌرأةم-ماظؿدؼـم-ماظـلقؼةماإلدالعقةم–ماظشؾابم–موػران .م

حمؿد معرزوق :ماألذؽال ماىدؼدة مظؾؿدؼّـ ماظشؾابل :مهؼقؼ معقداغل ميف ماظقدطم
اظطالبل م
ؼؿعؾؼماألعرمػـامبؿقؼقؼمعقداغلمحقلمأذؽالماظؿدؼـميفماظقدطماظطالبلمأنزميفمعدؼـةم
وػرانمأواخرمدـقات م .2000ماألصرادماٌلؿفقبقن،موماظذؼـممؼؾؾغمسددػؿ م،500مومأبعدمعـم
اسؿؾارماظدؼـمعرجعقةمعـمبنيمعرجعقاتمأخرى،مؼطاظؾقنمبفمبقصػفمعؽقّغا مأدادقا مهلقؼؿفؿ.م
ضؾّةمصؼطمعـمبنيمػؤالءماظشؾابمعـمخيؾطمبنيمػذهماٌطاظؾةموماالغؿؿاءمظؾؿقارماإلدالعل.مأعّام
األشؾؾقة،ماظيتمصرّحتمبأغفامبدونمارتؾاراتمدقادقةمأومغؼابقة،مصإغفامتـققمإديمإسطاءمضقؿةم
أطربمظشؽؾمصرديمعـماٌؿارداتماظدؼـقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماإلدالمم-ماظؿقارماإلدالعلم–ماظشؾابم–ماظدؼـم-ماىزائر م

غقؽقال مأوري :متأثري ماألظعاب م"أون مالؼـ" ميف مبـاء محقاة مثاغقة مظؾؿراػؼني :مبنيم
اظطقباوؼةموماظؿكققؾ م

تفدفمػذهماٌلاػؿةمإديمادؿؽشافمأحدمأوجفماظؾقثماظيتمغادرامعاممتتمدرادؿفامحقلم
ادؿكدام مودائؾ ماإلسالم ماإلظؽرتوغقة م :مال مغؼصد مػـا ماالغؿؾاه مًطر ماإلدعان مو مضطع ماظرابطم
االجؿؿاسل ماظيت متؤدي مإظقف مػذه ماظقدائؾ ،مو مظؽـ ماظؼدرة مسؾك متعؾؿ ماظعقش ماىؿاسل،مممممممممم
ومهدؼداماٌقارـة،ماظيتمنمؽـمهلذهماظقدائؾمأنمتؽقنمإحدىمعرتؽزاتفاماألدادقةميفمزؾم
تقصرمبعضماظشروط .مو معـمأجؾمذظؽ،مدريتؽزمهؾقؾـامظؾؿقضقعمسؾكمغقعمخاصمعـمايقاةم
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االجؿؿاسقةمظدىماظشؾاب،مضادرمسؾكمخؾؼمضغقراتميفم"اظؿعاؼش" مأي:ماٌشارطةماٌلؿؿرةميفم
األظعابمسؾكمذؾؽةماألغرتغت .م
تضعمػذهماظعقاملماٌشرتطةميفماظقاضعمطؾمذابمسؾكمحمؽماظؼقاسدماٌشرتطةمظؾؿقاجدمععا،م
عـمأجؾماظؿقدثمدونمسـػمأومظؿؼادؿماٌصادرمبشؽؾمعؿلاو .مصفذهماظعقامل،مومعـمخاللم
"سقشفا مسـ مبعد" ،متؾعب مأؼضا موزقػقة ممتفقدؼة ،موزقػة مسؿؾة معـادؾة مظؾؿفرؼب ،مظؾؿؼققؿم
اىؿاسل مو مظؾؿـؿقة ماظشكصقة .مػؽذا ،مو معـ مخالل مدرادة محاظة مودائؾ ماإلسالم ماإلظؽرتوغقةم
اىدؼدة ،مصإغـا مغفدفمإديمتؼققؿ مضدرةماظؾعبمسؾكمبعث مادؿعدادات ميفماظؾعدؼـ ،ماألخالضلموم
اظلقادل،ماظذؼـمحيؿقؼفؿامعصطؾحمعقارـة .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مظعب م -مودائؾ ماإلسالم ماإلظؽرتوغقةم -ممنط ماجؿؿاسلم– مذؾاب م-م

عقارـة .م
عصطػكمجماػدي :ماظشؾابماىزائريموماظؿعؾؽةماظلقادقةمسرب مصضاءاتمايقارم
االصرتاضلميفمزؾمعقجةماالحؿفاجات م

دصع ماظرتوؼج مظؾؼدرة ماظلقرؼة ماظيت ممتؿؾؽفا مصضاءات ماظؿقاصؾ ماالجؿؿاسل مبؾعضم
اٌالحظني مإديماالسؿؼادمأنماىزائر مملمتعشموربةماالغػفارماالجؿؿاسل مسؾكمذاطؾةمعامحدثم
يفمدولماىقارمألنمصضاءاتمايقارماالصرتاضلمعـؾمصاؼلؾقكمو متقؼرت ممل متـفحميفماحؿقاءموم
وؿقعماإلرادةمومتقجقففا ،مأي مملمتؤد ماظدور ماظذيمظعؾؿفمصقؿامسرفمبدولم"اظربقعماظعربل".م
حيؿؾ مػذا ماظؿقجف ميف مثـاؼاه ماسؿؼادا ميف ماظؼدرة ماظلقرؼة مهلذه ماظػضاءات مسؾك ماظؿعؾؽةم
اظلقادقة.متغػؾمعـؾمػذهماظؼراءاتمسدؼدمعـماٌعطقاتماظلقاضقة،مصاظقدائؾمالمتؤديمأدوارامممم
ومتأثرياتمإالميفمزؾمتػاسؾفامععمععطقاتماجؿؿاسقة،مدقادقةمومثؼاصقة.مغلعكميفمػذاماٌؼالم
إدي مدرادة متؾؽ ماألدوارموماظؿأثرياتماٌؿؽـةمظػضاءاتمايقارمصقؿامؼؿصؾمباظؿعؾؽةماظلقادقةم
ظؾشؾابمخاللمعقجةماالحؿفاجات.مالمؼؼؿصرماألعرمػـامسؾكمعدىماغؿشارمادؿعؿاالتمػذهم
اظقدائؾ مو متداوهلا معـ مضؾؾ ماظشؾاب مصقلب ،مبؾ مؼأخذ مبعني ماالسؿؾار معدى مثؼؾ ماظؿفربةم
اظؿارخيقة ،مأي ماظظروف ماظيت مساذؿفا ماىزائر مخالل ماظلـقات ماٌاضقة مو مضدرة ماظلقاداتمممممممم
وماظرباعج ماٌكؿؾػةمسؾكمادؿؼطابمػذهماظػؽةمممامؼػضلمإديمخؾؼمتػاسؾمتؽقنمظفماغعؽاداتفم
سؾكمسالضةماظشؾابمععماجملالماالصرتاضل .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ذؾابم-مذؾؽاتماظؿقاصؾماالصرتاضلم–متعؾؽةم–ماظؿأثريم–ماىزائر .م

م
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خدجيةمضدّار:محؼماٌراػؼنيميفماٌشارطةمباىزائر

تدخؾمدرادة م"حؼ ماٌراػؼني ميف ماٌشارطة" ميف مإرار مإدفام مجزائري معفؿّ مؼؿعؾّؼ مبؿػعقؾم
اتػاضقة حؼققماظطػؾميفمعادتفاماظرابعة،مواظيتمتشريمإديم"إرداءمعقؽاغقزعاتمورـقةمظؾؿـلقؼم
عـمأجؾمتـؿقةماظلقاداتمأوماظرباعجماٌدجمة"مظصاحلماظطػقظة .مظؼدممسقتماظدرادةماٌـفزةم
عـ مررف معرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ممبعاؼـة معلؿقى مإدراك،م
تصرصاتمومضقؿماٌراػؼنيماىزائرؼنيمصقؿامؼؿعؾّؼمحبؼّفؿميفماٌشارطةميفمخمؿؾػماظػضاءات.م
تؼقممػذهماظدرادةمسؾكمهؼقؼمعقداغلمعـمخاللمتؼـقةماٌؼابالتماىؿاسقةم)(Focus groupsم
ومعؼابالتمأخرىممتّتمععمذؾابمتؾؾغمأسؿارػؿمعامبني م 01مإدي م 07مدـة.مؼأتل مإنازمصقؾؿم
وثائؼلمحقلماٌقضقعمؼـؼؾمأػؿماٌؼابالتماٌـفزةميفمدتّموالؼاتمعـماظقرـممبـابةماظؿؽؿؾةم
هلذا ماظؾقث مو مولقدا مظؾؿقؾقالت مو ماظـؿائج ماٌؿقصؾ مسؾقفا ،مو مضد ممت ماخؿقار ماظشؾابم
اٌؾققثني معـمصؽاتماٌراػؼنيمطاظؿاظل:ماٌؿؿدردقنميفماالبؿدائل،ماٌؿقدطموماظـاغقي،مذؾابم
اظؿؽقؼـماٌفينموماظشؾابمشريماٌؿؿدرسماظعاعؾنيمعـفؿمأوماظعارؾني .م
ظؼدمبقّـتماظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامأغّفمإذامطانماظػضاءماظعؿقعلمعـمخاللماظػضاءماظلقربيم
) (Cyberespaceمنمـحماظشابماٌراػؼ محرؼةمأطـرموعـادؾةمأصضؾمظؾؿشارطةميفمأخذماظؼراراتم
ومتأطقدماظذات،مصإغفمؼصعبمسؾكماٌراػؼمميفمأعاطـماألخرىمطاألدرةموماٌدردةممماردةمحؼفم
يفماٌشارطة.مطؿامتشريماظدرادةمإديمأنّموضعقةماظػؿقاتمػلمعزرؼةمصقؿامؼؿعؾؼمحبؼققماٌشارطةم
ظدرجةمأغفامالمتؿؿؿعمبايدّماألدغكمظؾقؼماظذيمؼؿؿؿعمبفماظػؿك .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماألدرةم-ماٌدردةم–ماظػضاءماظعؿقعلم-ماظػضاءماالصرتاضلم–ماٌشارطةم
–ماٌراػؼقنم–ماىزائر .م
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