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: سنوت يف ةيعامتجإلا تاكرحلا  

لعفلا تاقاطن و نولعافلا  

  ةمدقملا

 ،عونتم و عستم ثحبم وه سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا ثحبم نأ ودبي
 كلت لجل ةلئاس و ةددعتم ةيوه ىلع نودكؤي نيمتهملا لج لعجي وحن ىلع
 ةسايسلا بازحألا ىلع اركح دعت مل تاماصتعإلا و رهاظتلاف .تاكرحلا
 ذنم ةملكلا اوذخأ دق ددج نولعاف ةمثف .ةيباقنلا تاميظنتلا و ،ةضراعملا

 :ةيمومعلا ةحاسلا يف نويسيئر نولعاف اوحبصأ و 2011 يفناج 14
 ةحصلا يف قحلاب نوبلاطملا ، ةيمنتلاب نوبلاطملا ،لمعلا نع نولطاعلا

 اقرح نورحتنملا و راحتنإلاب نوددهملا ،ةميلس ةئيب يف قحلا و
 قرفلا عيجشت تاعومجم و ،ةلودلل ةيمسرلا تارقملا مامأ نومصتعملاو
  .خلإ ..ةيضايرلا

 عمقلل تضرعت يتلا يمجنملا ضوحلا تاجاجتحا تناك 2008 ةنس يف
  ،2010 ربمسيد 17 تاجاجتحال ةمدقم يلع نب ماظن لبق نم اهنيح ديدشلا
 يساسألا ناهرلا .يلع نب  ليحر ىلإ 2012 يفناج 14 يف يدؤتس يتلا
 هروحم ناك يفناج 14 لبق ةيقوقحلا ةكرحلا نم موعدملا جاجتحالل
 .اساسأ ليغشتلا ةلأسمب اهطابترا يف ةيعامتجإلا ةلأسملا وه يساسألا
 ذإ يلع نب ماظن طوقس دعب اهتاذ يه تيقب ةيجاجتحالا ةيكيمانيدلا تاذ
 ةديدج تاحاسم و نيلعاف زورب ثيح نم كلذو ،جاجتحإلا ةرئاد تعسوت
 ىدتنملا موقي يذلا يرهشلا دصرلا هنيبي ام قفوو ،لباقملاب نكل .جاتحإلل
 جاجتحإلا ايفارغج " تيقب ،ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا قوقحلل يسنوتلا

 يتلا و ةيمنتلا نم ةمورحملا ةيلخادلا قطانملا يف ةزكرمتم  " بضغلاو
 الإ. )نيرصقلا و ةصقف و ناوريقلا و ديزوب يديس ةقطنم (اساسأ اهلثمت
 نكمي ةريخألا تاونس ثالثلا لالخ اهدعاصت و جاجتحإلا ةرئاد عسوت نأ
 يسايس و يعامتجإ ريغت ةيكيمانيد ىلإ ريشي ريغت هفصوب هتءارقو هليوأت
 يتلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا تانوكم نم ايساسأ انوكم لكشت تحبصأ
  .سنوت اهفرعت
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 ةيكيمانيد اهفصوب كلذك يجاجتحإلا كارحلا رابتعإ نكمي ،ىرخأ ةيحان نم
 لكشت لالخ نم كلذ و "اهتاذ  ةيطارقميدلا يف للخ " نع ءوضلا طلست

 يف ةمورحملا يمسرلا يمومعلا ءاضفلا نم تاعومجملل يجاجتحا ءاضف
  .رارقلا ذخأ يف ةكراشملا نم نايحألا بلاغ

 طبتري .نييساسأ نييوتسم يف شاقنلا زيكرت نكمي ساسألا اذه ىلع
 ليحي يناثلا ىوتسملا .اهتاذ ةيطارقميدلا ةركف ةعجارمب ،لوألا ىوتسملا
 لالخ لواحنس اذهل . ةاخوتملا ةيمومعلا تاسايسلا ريثأت و ةلءاسم ىلإ

 ةيفيكل و يجاجتحإلا لعفلا روطتل ةيلومش ةءارق مدقن نأ ةقرولا هذه
 تاناهر و لاكشأ مهف فدهب كلذ و ،سنوت يف ةيجاجتحالا ةطراخلا لكشت
 اهب هجاوت يتلا ةيفيكلا مهفن نأ لواحنس امك . ةيجاجتحالا تاكرحلا روطتو
 ىلع ددصلا اذه يف دمتعنس .ةديدجلا ةيعامتجإلا تاعارصلا تاطلسلا

 يسنوتلا ىدتنملا اهب موقي يتلا دصرلا ريراقت يف ةنمضملا دصرلا تارشؤم
 انعجرم ."يعامتجإلا دصرملا "  نمض ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا قوقحلل

 .2016 2017 ريراقت ىلع جيرعتلا عم 2018 ةنسل دصرلا ريرقت اساسأ نوكيس

 تاناهرلاب لوألا قلعتي .نيساسأ نيروحم ىلإ ةقرولا هذه مسقنت
 يتلا تاءاضفلا ىلع زكرنس ثيح ،جاجتحالل ةديدجلا لاكشألا و ةيعامتجإلا
 ىلإ يناثلا روحملا يف لصنل جاجتحإلا لالخ نم طباورلا اهلخاد لكشتت
 ،مظنتلا قرط ىلع ادامتعإ ،ةيعامتجإلا تاكرحلل ايجولوبيت ليكشت
 ،ةمظنملا هبش تاجاجتحإلا رابتعإلا يف ذخأيس ليلحتلا نأ يأ ،جاجتحإلاو
 اهل يتلاو ،ةمظنملا تاجاجتحالاو ةحضاو بلاطم عم ،ةيئاقلتلا هبشو
 .نييتاعمجلا و نييباقنلا نيلعافلا عم تاطابترا
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I. يرظنلا راطإلا و تايبدألا  

 ىلإ هلالخ نم فدهت ام ةعومجم لعف " اهفصوب ةيعامتجإلا ةكرحلا فرعت
 نم ةددهملا تاسسؤملا نع عافدلا وأ ،دوجوملا يعامتجإلا ميظنتلا رييغت

  . 1 "ىرخأ ةيعامتجإ تاكرح لبق

 اهفيرعت يف ةيساسأ طاقن ةثالث ىلع ةيجولويسوسلا تايبدألا زكرت
 بلاطملاو ،مظنتلا وأ عمجتلا : يف طاقنلا هذه لثمتت و ةيعامتجإلا تاكرحلل
 يطعي رخآ فيرعت نمض .ئبعملا لعافلا اريخأ و ةيجولويديإلا وأ ةيعامتجإلا
 تاذ يف اهنأ ىري ثيح ةيعامتجإلا ةكرحلا ىنعمل ةقد رثكأ ىنعم نيروت نالآ
 " هيأر يف ةيعامتجإلا ةكرحلا و  2"يفاقث عورشم و يعامتجإ عارص " تقولا
  .  3"تاميظنتلا و تاسسؤملا يف ايلعف ةجردنملا ةطلسلا تاقالع لئاست

 ةكرحلا ةركف '' نأ نيروت نآلأ ربتعي نيح احوضو رثكأ نوكيس فيرعتلا اذه
 طمن نيبت نم نكمت ال نيح ىودج تاذ نوكت نأ نكميال ةيعامتجإلا

 ةلءاسم ةيعامتجإ ةئف عيطتست هربع يذلا و ، يعامجلا لعفلل صوصخم
 ىعدتسي يتلا و ،ةماع و ةصاخ تقولا تاذ يف ، ةيعامتجإلا ةنميهلل لكش
 لجأ نم اهمصخ عم اهيف كراشتت عمتجملل ةماع تاهجوت و ميق اهدض

 نم ةيعمتجملا تاكرحلا نع ثيدحلا نيروت نالأ حرتقي .4"هنع ةيعرشلا عزن
 " هيأر قفوف عمتجملل ةماعلا تاهجوتلا ةلءاسم ةركف ىلع ديكأتلا لجأ
 يضاملا يف تناك نيح يف ةيقالخأ تاكرح تدغ دق ةيعامتجإلا تاكرحلا
  ."ةيداصتقإ و ةيسايس و ةينيد

 يف اهسارغنإ مغر ، سنوت يف ةدعاصلا ةديدجلا ةيعامتجإلا تاكرحلا
 لالخ نم كلذو ةيقالخأ ةيعجرم تاذ تاكرح كلذك يهف ،يلحملا قايسلا
 ةعومجم حلاصم عم قباطتت ال ميق يه و ،ينوك عباط تاذ ميقل اهئاعدتسا

                                                             
1 3 F.Dubet, « Les nouveaux mouvements sociaux », in Action collective et mouvements sociaux. 
(Sous dir. Françoise Chazel). Paris : PUF, 1993, p. 61. 
2 7 A.Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris: Fayard, 1997. p. 118. 
3 ibid 
4 ibid 
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 ال" ددجلا نولعافلا ،يشتويلم وتريبلأ ريشي امك و ، يأ اهنيعب ةيعامتجإ
  .5"ةيدام حلاصم قيقحت ىلع ةرورض نوثحبي

 ةقدب نيددحم ريغ ةديدج ةيجاجتحالا تاكرحلا موصخ نأ ودبي ،رخآ قايس يف
 ديعب و يصخشال '' مصخلا هيف رهظي وحن ىلع نيراق ريغ و نيهتنم ريغ و
 سناجتال و تتشتب طبترم رمألا اذه . 6"ئيس لكشب فرعم وأ فرعم ريغ و
 نم" عون قلخي ام وه و . ماع لكشب ملاعلا يف ةيعامتجإلا تاعارصلا ددعتو
 تاكرحلاب نيمتهملا و ،عامتجإلا ءاملع ىدل "يجهنملا و يرظنلا كعوتلا
 لاكشأ يواهت ةيادب عم ام وحن ىلع قلقلا اذه قباطتي .امومع ةيعامتجإلا
  .)تامظنملا و بازحألا و تاباقنلا ( ةيديلقتلا ةيتاسسؤملا جاجتحإلا

 " موهفم تاينيتسلا و تاينيعبسلا تاونس يف شاقن زرب ددصلا اذه يف
 ةمث " بتكي زلاتسك لايونام لعج وحن ىلع"ةديدجلا ةيعامتجإلا تاكرحلا

 ناجل و ءايحأ تايعمج : مزأتملا ةديدجلا ةيلامسأرلا ملاع نكسي ديدج حبش
 ،ةيفاقثلا زكارملا و ةيمومعلا تامدخلا يلمعتسمل تامظنم و نينكاستم
 نيكلهتسملا تاباقن و ذيمالتلا ءايلوأل تايعمج و ،ةيعامتجإلا تامدخلا و
 يف يعولا نوروطي و ،نوعراصتيو ،نوعزانتي نيذلا تاريبعت تتاب اهلك
 .7"ةيمويلا ةايحلل يعامتجإلا لكشلاو ،ةيداملا ةدعاقلا رييغتل ةلواحم

II. سنوت يف جاجتحالل ةيعامتجإلا لاكشألا و ةديدجلا تاناهرلا   

 يلحملا لخاد سارغنإلا و يجاجتحإلا لعفلا – 1

 ةدنتسم ةينوك اميق مهلتست تناك نإ و ، سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا
 ةياهن " ةركف ضقاني ام وه و ايلحم ةسرغنمو ،ةيرايعم تايعجرم ىلإ
 ثيح ،امامت سكعلا وه ثدحي ام نأ كلذ ،ةملوعلا اهل جورت يتلا "يلحملا

 تايجيتارتسإل و ،"ةملوعلا ةبقح " يف يعامتجإلا  عزانتلل ناهر يلحملا ادغ
 ةيعيبطلا اهدراوم لوح ةداع روحمتملا يداصتقإلا كلمتلا ةداعإل ةددعتم
 نم يتلا ةيعامتجإلا طباورلل راطإ اضيأ وه ،رخآ ىوتسم يف ، يلحملا نكل .

                                                             
5 Mulcchi Alberto « société en mouvement et nouveaux mouvement sociaux » in Erudit, 1978. P.37 
6 Castells Manuel, La question urbaine. Paris. Maspéro.1978.p.75 
7 Ibid  
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 نيرباعلا نييداصتقالا نيلعافلل ةيتحتلا تامواقملا لكشتت اهلالخ
 لعفلا و ةنطاوملل ةليدب لاكشأ نايحألا ضعب يف و ،تايسنجلل
 اهنكل و ماعلا ءاضفلا يف ةديدج تاوصأ ةمث نأ ينعي ام وه و .يسايسلا

 نكل .ةئبعتلل دروم و راطإ ىلإ "يلحملا " لوحت نأ ىلإ ةفاضإ ،ايلحم ةسرغنم
  .اهلعف تاناهر ددحت يك اضيأ

 ةيعامتجإلا تاكرحلا ةساردل يساسأ دعبك "يلحملا " دكأتي وحنلا اذه ىلع
 لكشي رمأ وهو .ةيبرعلا ةقطنملا ىوتسم ىلع وأ سنوت يف اءاوس مويلا
 يلحملا نأل "،نلكرم سينيد و رايم نم لك ريشي امك ، كلذ و يدحت ،انيأر يف ،

 نمو "ملوعملا " و "ينطولا " نيب ضراعي يبارت ملس درجم ىلإ طقف ليحي ال
 الصفنم نوكي نأ ال و يلاجملا هدعب نم اثتجم كلذك نأ نكمي ال ىرخأ ةيحان
 .)يارودوبأ نوجرأ لعفي نأ عاطتسا املثم ( ىلوألا هتلالد نع لماك لكشب
 يتلا ةقيرطلا رابتعإلا يف انذخأ اذإ الإ مهفت نأ نكمي ال ةكرح "ةيلحمف ''
  .8"تاسسؤملا و نولعافلا اهب اهفرعي

 دسجتي ثيح ، ام وحن ىلع ةعونتم و ةريبك ةعومجم اساسأ ينعي يلحملا
 ةلمج ينعي يذلا و ،ةلاحلا و ةيعضولا بسحب اعساو نوكي لاجم ىلع
 ددحت ةكرح لكف يلاتلابو .ةئيبعتلا اهلجأ نم متت يتلا تالكشملا و ثحابم
 اهربع فرعت ةيعزانت ةبعل يف و راوح يف طارخنالا ربع ةصاخلا اهتيلحم
 ،مهيعدتست نيذلا نيلعافلا و ،طلسلا كلذك و هيف ةطرخنملا ماعلا ءاضفلا

  .كلذك مهضراعت نيذلا و

 ةيعامتجإلا تاكرحلا رهظت ةيرظنلا لخادملا و تافيرعتلا هذه نم اقالطنإ
 ىصقألا اهادم نكل .تاونس ينامث ذنم ،ةيوق ةريتوب ةدعاصتم سنوت يف
 تاريثأتلا رثكأف رثكأ تدسجت ثيح ةطرافلا تاونس عبرألا نمض ناك
 . ةشاشه و ةيبوطع رثكألا تائفلا ىلع ،ةيداصتقإلا تارايخلل ةيبلسلا

 اكرحت 867  دودح ىلإ 2018ربمسيد رهش يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا ددع لصو
 ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا قوقحلل يسنوتلا ىدتنملل ريخألا دصرلا قفو

                                                             
8 Mayers Jeffry et Meklen Denis «  La localisation des mouvements sociaux » in 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01597568/document.. 
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 ثيح نم ةعونتم تاكرحت يهو .، % 6 يلاوح راحتنالا تالواحم اهيف تلثم
 ام وه و .يجاجتحا لعافك يئاسنلا رصنعلا زورب ثيح نم كلذك و بلاطملا
 ،ليغشتلا لاجم يف ءاوس ةاخوتملا ةيمومعلا تاسايسلا راثأ نأ ينعي
  .يعامتجإلا عونلاب قلعتت اضيأ راثأ اهل خلإ ةئيبلا و ةحصلاو

 ربكأ ةيلاجم و ةيلحم ةيكيمانيدب ةيجاجتحالا تاكرحتلا مستت ،ىرخأ ةيحان نم
 رمع يديس ، يسانكملا ،باقرلا ( ةطسوتملا هبشو ةريغصلا ندملا لخاد
 يف. )خلإ خلإ..سابعلب لجام ، ةلات.. ةملج ، نوع نب يلع يديس ، ةلجحوب

 امب ةنراقم امومع ةيلحاسلا قطانملا و تايالولا زكارم يف صلقتت نيح
 جاجتحإلل زكرمتلا اذه رسفي .2014 ةنس دودح ىلإ 2011 تاونس هيلع تناك
 fracture ةيبارت ةوجف دوجوو يلاجملا جامدنإلا مدعب ةيلخادلا قطانملا يف

territoriale سكعت .ةيلحاسلا و ةيلخادلا قطانملا نيب ةرمتسم لازت ال 
 تالواحملا مغر ، ةلودلا حجنت مل ثيح يومنت نزاوت مدع ةيبارتلا تاوجفلا
 ةينبلا مكحب ، زكرت يذلا لاملا سأر مكارت قطانملا كلت لعج يف ،ةريثكلا
 ةيلاجملا ةوجفلا .ةيلحاسلا قطانملا و ةمصاعلا يف ،ةمءالم رثكألا ةيتحتلا
 بضغلل ةرمتسم تايفارغج قطانملا كلت نم لعج دوقع ذنم ةمئاقلا

 تايداصتقا يمانتل تالاجم اضيأ اذه نكل ةاواسماللاب روعشلا و جاجتحإلاو
 .شيعلا يف رارمتسالاو بيرهتلا

 

 2018و 2017و 2016ةنس لالخ تاجاجتحالا

 لعف لاكشأ و ميق سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا ضرفت ىرخأ ةيحان نم
 ،عوجلا تابارضإ و ةيدرفلا و ،ةيعامجلا تاماصتعإلا نم أدبت ةديدج يعامج
 لاكشأ يهو ،ةيعامجلا راحتنالا تالواحم و ،رهاظتلا و تاقرطلا عطق و
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 تاكرحتلا يف نعمتلاب و تباث ريغ و كرحتم يسايس قايس يف ةجردنم
 ىلإ اهميسقت نكمي يجاجتحإلا لعفلا لاكشأ سنوت يف ةيجاجتحالا
  : يجاجتحإلا لعفلا لاكشأ و لئاسول اقفو كلذو ةيلاتلا جذامنلا

 تابارضإ يه و .ةينهملا عاضوألا نيسحت و لمعلاب قلعتت تاجاجتحا -
 لمعلا تارقم يف عوج تابارضإ و تاماصتعإب ةقفرم نوكت ام ةداع
 .72 نوناقل عضخي يذلا جيسنلا عاطق ةصاخ اذه لمشيو

 مامأ عمجتلا و قرطلا قلغ و رهاظتلا لالخ نم ماعلا ءاضفلا رامثتسإ -
  .راحتنإلا تالواحمو ةيمسرلا تارقملا

 ءايحألا يف ةداع زكرتت ام يتلا و ندملا يف ةيرضحلا تاجاجتحإلا -
  .ةيبعشلا

 يف زكرتت ام ابلاغ يتلا و يبابشلا عباطلا تاذ ةيجاجتحالا تالمحلا -
 .ةمصاعلا

 ةرولب نكمملا نمف هتامس و يعامجلا لعفلا لاكشأ ةيحان نم امأ
 :ةيلاتلا جذامنلا

 ام اريثك و ،ةيئاقلتلاب مستت ام ةداع :ةمظنم ريغ و ةيوفع تاجاجتحا -
 شطعلا تاجاجتحا ( ام ةيعضو وأ ثدح وأ ديدهت ىلع لعف ةدرك يتأت

 ذختت نأ نكمملا نم .)ةطرشلا دي ىلع نيعجشملا دحأ لتقم ،الثم
 نم لعل .نمزلا يف رمتسم ريغ و ارباع و افينع ىحنم تاجاجتحإلا هذه
 نيلعاف نم اهفيضوت نكمملا نم هنأ تاكرحتلا هذهل ىرخألا تامسلا
 .ةحضاو فادهأ و ىوقأ ةيميظنت ةردق مهل نوكت نيرخآ

 تاكرحلا هذه مستت : ةحضاولا فادهألا تاذ و ةمظنملا تاجاجتحإلا -
 يمسر قطان دوجوو فادهألا و جمانربلا حوضوو كسامتملا ميظنتلاب
  .ةحضاو ةدايق و
 

   .نطاوملا ةركف غوزب و ةيمنتلل ديدج مغيدارب : ةيعامتجإلا تاكرحلا -2

 14 ذنم نويديلقتلا ريغ و نويعامتجالا نولعافلا هضوخي يذلا عارصلا نإ
 ةيعامتجإلا ةلأسملا لوح يساسألا هناهر روحمتي يذلا و 2011 يفناج
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 ضقاني ديدج يومنت مغيدارب سسا عضي ةيمنتلا قيقحت ةيلاكشإو
 يذلا و ،يضاملا نرقلا تاينيعبس و تاينيتس يف ادئاس ناك يذلا مغيداربلا
  .)يزكرم ىوتسم ىلع طيطختلا و تاطلسلا ةيزكرم ( ةيوق ةيزكرمب مستإ
 ،ةيمنتلا قيقحتب تابلاطملاف اذهل .ةداح ةمزأ جذومنلا اذه شيعي
 ةيزكرملا تاطلسلا ىلإ هجزتت ام ردقب ،اهل ةقفارملا ةيجاجتحالا تاكرحتلاو
 ةيوهج اياضقب رثكأ مامتهالا ةيواز نم كلذ و "ةلودلا نم ديزمب " بلاطتل
 ةغايص ةداعإ يف نييلحملا نيلعافلا كيرشتب اينمض بلاطت يهف ،ةيلحمو
 لكشب نومدقي ال نوجتحملا نكل .يلحم ىوتسم ىلع ةيومنتلا جماربلا

 مهنكل .ةيوهجلا و ةيلحملا ةيمنتلا ةروريص يف نيلعافك مهسفنأ حيرص
 لاجملا و يلحملا لاجملا يف مهسارغنإ لالخ نم كلذك مه ةيقيقحلا يف
 "ةيمدقتلا ةيصاخلا" ىلإ ةراشإلا نم ددصلا اذه يف دب ال .يشيعملا

 اهئاضف يف ةيومنتلا ةلأسملاب ةقلعتملا ةيجاجتحالا تاكرحتلا سارغنإل
 يتلا ةيلاربيلوينلا تاباطخلل ةمواقم لكشك هتءارق نم نكمي ثيح يلحملا
 "يلحملا سييست ةداعإ " ىلع دعاس ام وهو "يلحملا ةياهن " ةلوقمل جورت

 ىوتسم ىلع رادت رثكأف رثكأ تراص سنوت يف ةيعامتجإلا تاعارصلا نأ ثيح
 يلحم و يوهج قايس يف رثكأف رثكأ ةجردنم ةلقتسملا اهتحاسم و يلحم
  ."يزكرماللا " حلاصل "يزكرملا يواهت " ةيادب ينعي ام وه و

 ةيطارقميدلا ةيدودحم ىلإ ةيقيقحلا يف ليحي يلحملا وحن لوحتلا اذه
 نم ناك يتلا و  2011 يفناج 14 ةروث ذنم سنوت اهيف تطرخنا يتلا ةيليثمتلا
 تاجاجتحإلا لعل .يطارقميدلا لاقتنالا راسمل رتاوتملا مزأتلا اهتاعبتتسإ
 مت ثيح ،مزأتلا اذه نع ةيساسأ ةريبعت يه امنإ ةلصاوتملا ةيعامتجإلا
 ىتح تلض و ،يليثمتلا و يئارجإلا اهدعب يف ةيطارقميدلا  ةبرجتلا لازتخا
 هؤافضإ نكمي يذلا ىنعملاف اذهل . يقيقح يعامتجإ نومضم نود نآلا

 ةيليثمتلا ةيطارقميدلا ةردق مدعل ةلءاسم اهنأ ةيجاجتحالا تاكرحلا ىلع
 لئاسمب قلعتت يومنت عباط تاذ ةيعامتجإ تابلطتمل ةباجتسإلا ىلع
  .لقنلاو ةئيبلاو ةحصلا و ،ليغشتلا

 يلحم قايس يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا جاردنا ةءارق نكمي ىرخأ ةيحان نم
 "تحت نم ةينطاوم تاكرح" ةروريص رولبت ةيادبل رشؤم هلوح هنوكب
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mouvements citoyens par le bas اهتايباطخ يف دنتست ثيح )la 
rhétorique revendicative  ( قوقحلا قطنم ىلع ةيبلطملا ) يف قحلا 

 روضح اهلج يف لجسي و )ةميلس ةئيب يف قحلا ، ةحصلا يف قحلا ،ءاملا
 ةكرحلا " راسم يف يعون لوحت راسملا اذه ربتعي و ءاسنلل فثكم
 يف ريكفتلا ةداعا ضرفي ثيح 2011 يفناج 14 ذنم سنوت يف "ةيجاجتحالا
  .اهدودح و ةيليثمتلا ةيطارقميدلا تاعبتتسإ

 ىضم تقو يأ نم رثكأ تاب يذلا ةيجاجتحالا تاكرحتلا يف لوحتلا نكل
 ىوتسم ىلع ،نييموكحلا نيلعافلا فعض هلباقي ةيلحم اياضق ىلع ازكرمتم
 تارارقلا لج نأ نكل 2014 روتسد يف ةيزكرماللا ةرتسد مغر .يوهج و يلحم
 نيجتحملا عم ضوافتلا نأ ظحالن اذهل و يزكرم ىوتسم ىلع ذختت تلازال
 ةيموكحلا سيئر لاقتنإ : لاثم ( نييزكرم نيلعاف لبق نم متي ام اريثك
 لثمتت .)روماكلا يمصتعم عم ضوافتلل 2017 ةنس نييموكح نيلثممو
 رارقلا و ضوافتلا نكل ةيلحم يستكت بلاطملا نأ نوك يف انه ةقرافملا

 تارازو مامأ ماصتعالل لاقتنالا ىلإ نيجتحملا ديدع ربجي ام اذه و يزكرم
  .مهبلاطم قيقحت لجأ نم طغضلل ةيموكح تارقمو

III. ؟ ريغت يذلا ام :ةدعاصتم ةريت و  
  ؟ تاجاجتحإلا رهش وه  يفناج نأ له : جاجتحإلا ةينمز -1

 لاؤسلا اذه رركتي ؟ سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلل ددحم نمز ةمث سيل
 لك نم يفناج رهش يف ةيعامتجإلا تاجاجتحإلا رركت عم رمتسم لكشب

 تاكرحتلل اونص ةيعامجلا ةليخملا يف رهشلا اذه راص يذلا دحلا ىلإ ةنس
 يتلا ةيخيراتلا تاجاجتحإلا لك .تاطلسلا عم تاهجاوملا و ةيعامتجإلا

 دوسألا سيمخلا ( رهشلا اذه لالخ تناك تاينيعبسلا ذنم سنوت اهتفرع
  .)خلإ..2011 يفناج 14 ةروث و 1984 يفناج يف زبخلا ثادحأ ،1978 يفناج

 تالاغتشإ يسنوتلا يميداكألا لقحلا يف دجوت ال ةقيقحلا يف
 لعفلا و تاعارصلا تاينمز لوح ةقمعم ةيجولوبرثنأ و ،ةيجولويسوس

 مهي ام نكل .ةيلوأ تايضرف و تانيمخت وه دجوي ام لب .يعامجلا يعامتجإلا
 ،ةيقسنلا  وه مهي ام .هتاذ يف تيقوتلاو نمزلا سيل صوصخلا اذه يف
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 ةمظنأب بلاغلا يف مستت يتلا ةيجاجتحالا تاكرحلل ةينمزلا ةيكيمانيدلاو
 قايسلاب ةطبترم ةمظنأ يه و ،هتاذ نآلا يف ةفلتخم و ،ةعونتم ةينمز
 لالخ سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا دعاصتف ،ماعلا يعامتجإلا و يسايسلا

 امنإ 2018 و 2017 و 2016 تاونس صاخ لكشب و ةنس لك نم يفناج رهش
 ةسايسلل ةرشابملا تارايخلا تاعبتتسإب ةقالع يف همهف نكمي
 يشت ام ةداع يتلا و ،ةنس ةياهن لك اهترولب عقي يتلا ةيلاملا -ةيداصتقإلا
  .تابوعصلا نم ديزم يناعتس فعضألا تائفلا نوكب

 طبار ال و بلاغلا يف ةيضشتم يفناج رهش يف تاجاجتحإلا رهظت
 .ةيعامتجإلا ةلأسملا يه و ةيساسأ ةطقن يف يقتلت اهنكل  اهنيب سسأمم

 ، جاجتحالل ينمزلا قسنلا نيب ةنراقمب موقن نأ ددصلا اذه يف لواحنس
 تاقايسلاب اهطبر و 2018 ةنسل تاجاجتحإلا دصر ريراقت ىلع ادامتعإ
 ةلواحم و اهلمجم يف ''ةيجاجتحالا ةكرحلا " اهنمض رولبتت يتلا ةيلاجملا
 يجاجتحإلا لعفلل لعفلا و ،ريثأتلا ةيلعافب ةينمزلا و قسنلا نيب ةقالع ةماقا

 قوقحلاب اساسأ ةقلعتملا و ،ةيمومعلا تاسايسلا لمجم ىلع
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقإلا

 يدرف يجاجتحا كرحت 1490 يلاوح 2018 يفناج يف تاجاجتحإلا ددع غلب 
 يلاوح راحتنإلا تالواحم ددع غلب ثيح ،ةيروهمجلا تايالو لماك يف يعامجو

 ،يعامج جاجتحا 1402 و يدرف جاجتحا ةكرح 16 ةيدرفلا تاجاجتحإلا و ةلاح 72
 ناوج رهش لالخ فصنلا نم رثكأ ىلإ تاجاجتحإلا بوسنم ضفخني نيح يف
 رهش يف دعاصتيل ،جاجتحا ةكرح 559 يلاوحب ردقملا و  ةنسلا سفن نم
 94 يلاوح ةيعامجلا تاجاجتحإلا لكشت و جاجتحا 746 ىلإ لصيل ربمفون
 ام وه و ،يدرفلا جاجتحالل ةئملاب 06 لباقم تاجاجتحإلا عومجم نم ةئملاب
 غلب دق و .ةيعامج ةمس يه سنوت يف جاجتحالل ةبلاغلا ةمسلا نأ دكؤي
 لجس ثيح  9356 يلاوح 2018 ةنس ةيعامتجإلا تاجاجتحالل يلمجلا مجحلا
 تاكرحتلل يلمجلا ددعلا لصو ثيح 2017 ةنسب ةنراقم افيفط اضافخنا
 ىلإ 2016 ةنس يلمجلا ددعلا لصو نأ نيح يف 10452 يلاوح ةيجاجتحالا

 ثالثلا يف تاجاجتحإلا تظفاح دقف لمجملاب نكل .جاجتحا 8713 يلاوح
 ةيوبرتلا و ةيعامتجإلا تاعاطقلا لك يف عفترم قسن ىلع ةريخألا تاونسلا
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 راثآلا وه تاجاجتحإلا هذه لكل يسيئرلا ببسلا ىقبي .ةيئيبلا و ةيحصلا و
 ةسايس معد يف ةلثمتملا و ةموكحلا لبق نم ةانبتملا ةعقوتملا ةيبلسلا
  .ريغ ال ةيفاعسإ تاسايس ربع ةيعامتجإلا ةمزألا ةرادإب ءافتكالا و فشقتلا

 

 

 2018و 2017و 2016 ةنس تاجاجتحإلا عومجمل ةطراخ

 طباورلا لكشتل لثما راطإك يجاجتحإلا لعفلا رهظي ددصلا اذه يف
 ةيديلقتلا طباورلا لكآت ةيادب لض يف نيجتحملا نيب ةديدجلا ةينماضتلا
 ينمزلا رتاوتلا اذه ةعيبط ريسفت نكمي .صاخ لكشب ةيباقنلا و ةيبزحلا
 ةيادب و ةنسلا فصتنم يف لوزن و دعاصت لكش ذخأي يذلا و ،يجاجتحالل
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 يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا نأ وه ةيساسأ لماوع ةدعب ةنسلا رخآ يف دعاصت
 وحن ىلع ينمزلا عطقتلاب لب ،نمزلا يف ةيراررمتسإلاب مستت ال سنوت
 ةطلسلا لبق نم اههيجوت ةلوهس ثيح نم كلذ و ةنرم اهلعجي
 ،نمزلا يف كاهنإلا و يمالعإلا لهاجتلا و كاهنإلا تايلآ ربع ةيسايسلا

  . يمالعإلا بعالتلا و ،ينمألا عمقلاو

 لماوعلا دحأ اضيأ لثمي يميظنتلا بناجلا فعضف ىرخأ ةيحان نم
 فعضف .سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحتلل عطقتملا ينمزلا رتاوتلل ةرسفملا
 ةحضاولا فادهألا بايغ و ،طغضلا و ،ةيضوافتلا ةردقلا ثيح نم ميظنتلا
 " و "ةيعامج تابه " ىلإ برقأ سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا نم لعجي

 ةمستم و  ،نمزلا يف ةرمتسم ريغ و ةتباث ريغ "ةيجاجتحإ تاجوم
 ظحالن .تاسايسلا ىلع يوق لكشب رثؤت ال اهلعجي وحن ىلع تاعطقتلاب

 ىلإ تلصو دق ىلإ تلصو دق تناك تاجاجتحإلا هنأ لاثملا ليبس ىلع الثم
 يفناج يف جاجتحا 890 دودح ىلإ ضفخنتل  2016 ةنس جاجتحا 1459  دودح

 سرام رهش يف ةنسلا سفنل ةبسنلاب رثكأ عفتريس قسنلا نكل 2017
 عفتريل 2016 سرام يف جاجتحا 468 لباقم جاجتحا 1025 دودح ىلإ لصيل
 سفن نم 912 لباقم 2017 ليرفأ رهش يف جاجتحا 1441 دودح ىلإ رثكأ
 ةنس نم سرام رهش يف ةريتولا سفن ىلع ظفاحيل 2016 ةنس رهشلا

 اذه ىلع   .جاجتحإ ةكرح 850 دودح ىلإ تاجاجتحإلا عومجم لصو ثيح 2018
 تاريت و لب ةيجاجتحالا تاكرحتلل ةدحاو ةريتو دجوت ال هنأ ظحالن ،ساسألا

 يفناج رهشب طقف تاجاجتحإلا ةفاثك طبترت ال .ةفلتخم رهشأ يفو ةددعتم
 ضفخنت اهنكل و ةنس لك نم ىلوألا ةيثالثلا يف اساسأ فثكتت يه لب
 ناوج رهش لالخ تاجاجتحإلا عومجم لصو ثيح ناوج رهش يف ايبسن

 رهشلا تاذ يف 2017 ةنس جاجتحا 552 لباقم جاجتحا 319 يلاوح 2016 ةنس
  .2018 ناوج يف جاجتحإ 500 دودح ىلإ لصتل
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 2018و 2017و 2016 ةنس نم ىلوألا ةيسادسلا تاجاجتحالا لودج

 لصو ثيح ،ربمتبس رهش ةيادب يف اهتريتو ةيعامتجإلا تاجاجتحإلا ديعتست
 ضفخنتل  جاجتحإ 674 يلاوح 2016 ربمتبس رهش لالخ تاجاجتحإلا عومجم
 غلب ثيح 2018 ربمتبس لالخ رثكأ عفترتل  2017 ةنس جاجتحإ 370 ىلإ ايبسن

 591 يلاوح 2018 ربمتبس رهش لالخ ةدوصرملا ةيعامتجإلا تاجاجتحإلا ددع
 تايالو نمض لوألا بيترتلا ناوريقلا ةيالو تلتحا دق و ايجاجتحا اكرحت
 ثيح ةيعامتجإلا ةيبلطملا و ةيجاجتحالا تاكرحتلا ةيحان نم ةيروهمجلا

   .  اكرحت 125  عقو ىلع 2018 ربمتبس يف اهدحول تشاع

 

 2018و 2017و 2016 ةنس نم ةيناثلا ةيسادسلا تاجاجتحالا لودج

 ثالثلا يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا ةريتو عافترإ نأ ظحالن قبس ام ىلع اءانب
 كيبشتو عطاقت دعب هلباقي مل يلحم و يوهج ىوتسم ىلع ةريخألا تاونس

 ةيعامتجإلا تاكرحلا لعجي  رمألا اذه .ينطولا ىوتسملا ىلع نيجتحملا نيب
  اهنيب تاعارصلا لصفمتل ةكرتشم ةحاسم قلخ ىلع ةرداق ريغ و ةيضشتم

un espace de convergence des  luttes  .قوعي ام وه ةحاسملا هذه بايغ 
 عمق .اهعمق لهسي و ةيجاجتحالا تاكرحتلا لجل يسايس قفأ رولبت نود
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 تادايق و نييعامتجالا نيطشانلل ةرركتملا تامكاحملا ابلاغ هدسجت
   .ةيعامتجإلا تاكرحلا

 ةيميظنت ةردق قيرط نع ، ةيجاجتحالا تاكرحلا نم ءزج نأ دجن لباقلاب نكل
 قلخ و ةديج ةئيبعت ربع اهبلاطم و اهتاروصت ضرف يف تحجن دق ، ةديج
 يسنوتلا ماعلا داحتإلا رارغ ىلع نيرخآ نيلعاف لبق نم اهبلاطمل ةرصانم
 ماصتعا و رئاظحلا لامع ةكرح ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا نكمي .لغشلل
 هذه رثؤت مل لباقملاب . ةنقرق ماصتعا و اينمأ نيزورفملا ةكرح و روماكلا
 لاجم يف ةاخوتملا ةماعلا تاسايسلا ىلع رشابم لكشب تاكرحلا
 '' ةرئاد نم جرخت نأ تعاطتسا اهنكل ،ةيعيبطلا تاورثلا ةرادإ و ليغشتلا
 اهروضح رتاوت معد ربع "لقتسملا اهءاضف '' اهل قلخت و "يعامتجإلا ءافخإلا

 نامض و ةيوبعتلا و ةيلصاوتلا اهتردق ميعدت لالخ نم ماعلا ءاضفلا يف
 ضعب و لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتإلا لثم ىلع نييديلقت نيلعاف ةرصانم
 .نييندملا و نييسايسلا نيطشانلا

 

 تاجاجتحالا يف نولعافلا

 عطقتلاب ةدوصرملا ةيجاجتحالا تاكرحتلا ةيبلاغ مستت ،ىرخأ ةيحان نم
 تاجاجتحإلا ةيبلاغ نأ وه عطقتلا اذه رسفي ام  .ةيرارمتسالا مدعو
 ،ائيشف ائيش لكشتت ةروريص كلتمت ال يئاقلت و يوفع لكشب ةلصاحلا

  .نمزلا يف ةيرارمتسالاب هانيمسأ ام اذهو

 عامل, موظفون, أطباء واطارات شبه طبية, نشطاء
حقوقيون

سائقي سيارات االجرة, أمنيني,فالحون

صحفيون, أهايل شهداء, بحارة

 أولياء, متساكنون, عامل الحضائر,أصحاب الشهادات
العليا, معطلني عن العمل
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 يعامتجإ و يسايس خانم دوجو وه قثبنت يكل ةيجاجتحإلا تاكرحتلا جاتحت 
 عمقلا رتاوت..ةيلاملا نوناق ، يطارقميدلا لاقتنالا ةمزأ ( رتوتم يداصتقاو
 تاسسؤملا فعض لض يف اضيأ رهدزت اهنكل و .)خلإ خلإ..يسيلوبلا
 هنأ كلذ .تايعمجلا و ،بازحألا و ،تاباقنلا يف ةصاخ ةلثمتملا ةطيسولا

 ىلإ عفدي كلذ نإف اهرود بعل نع ىلختت و طئاسولا هذه فعضت امنيح
 يفارغجلا عزوتلا لالخ نم هظحالن ام وه و .يلكشاللا جاجتحإلا يمانت
 يتلا قطانملا يف ىوقي مظنملا ريغ جاجتحإلا نأ كلذ .ةيجاجتحالا تاكرحلل
 ىلع ةرداق ريغ وأ ةفيعضو ةدوجوم ةريغ ةمظنملا طئاسولا اهيف نوكت
 لبق نم هتاذ نآلا يف ةدونسم ريغ تاكرحلا كلت لعجي ام اذه و ،ضوافتلا
  . ةفيعض يلحم ىوتسم ىلع اهترصانم ةكرح و نييديلقتلا نيلعافلا

 اهيف نوكت يتلا قطانملا يف لقي مظنملا ريغ جاجتحإلا نأ ظحالن لباقملاب
 قطانملا و ،ةمصاعلا لثم امظنت رثكأ و ىوقأ ةطيسولا تاسسؤملا
 لغشلل ةيلحملا و ةيوهجلا تاداحتإلل يوق روضح دجن ثيح ( ةيلحاسلا

 جاجتحالل ينمزلا قسنلا نأ  ددصلا اذه يف هجاتنتسا نكمي ام .)تايعمجلاو
 خانملا رتوت  لثم يجاجتحإلا لقحلا نع ةجراخ لماوعب اساسأ طبترم
 نيلعافلا ةرادإ ةيفيك و ةجرد و ،ةطيسولا تاسسؤملا ةيلعافو يسايسلا
 دجوي هنأب مزجلا ساسألا اذه ىلع نكمي ال . نيجتحملا بلاطمل نييموكحلا
 هددحت ام قفو ةصاخلا هتينمز هل عاطق لكلف .جاجتحإلل ددحم تيقوت
 بعلي ثيح ةرثؤملا ةيجراخلا تايطعملا و مهسفنأ نيلعافلا تادنجأ
 .تاجاجتحإلا قسن ىلع ارشابم اريثأت ماعلا  يعامتجإلا و يسايسلا  خانملا

  

 جاجتحالا تايلآ

 نداءات عرب وسائل االعالم الشبكات االجتامعية غلق  
 طرق حرق عجالت مطاطية

االعتصامات مواجهات مع االمن مقاطعة امتحانات

 التهديد باالستقالة ارضابات جوع اقتحام مؤسسات ادارية

عرائض احتجاجية اعتداء عىل مراكز امنية منع حركة مرور
   القطارات 

,,
,

,,

باالنتحار غلق مقرات عمل وقفات إحتجاجية إرضابات التهديد
,,

,,,

,,
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 ضفخنا املك هنأ كلذ ةيمسرلا تاسسؤملا عم ةقالعلاب كلذك رمألا طبتري
 مهتباجتسا مدع و ،نييموكحلاو ،نييسايسلا نيلعافلا يف ةقثلا بوسنم
 بوسنم عفترإ املك ةحورطملا تايلاكشإلا ءازإ ةيفاكلا ةيلعافلاب
 Zone "نيقيال ةقطنمب" هتيمست نكمي ام هيف لكشتت وحن ىلع تاجاجتحإلا

d’incertitude ، راوحلا بيغي و ،فارطألا عيمج نيب ةقثلا مدع دوست ثيح 
 ،ةفينع ةيجاجتحإ تاخانم قلخ ىلع دعاسي ام اريثك يذلا رمألا . لصاوتلا و
 لاكشأ مجح يف ىلوألا بتارملا يرادإلا و يسايسلا فنعلا لتحي ثيح
    .2018 ةنسل يعامتجإلا دصرملا ريرقت كلذ نيبي ام املثم ةدوصرملا فنعلا

 ةماعلا تاءاضفلا : ةيجاجتحالا تاكرحلا تاءاضف و ةنكمأ -2
  ةداضملا تاءاضفلاو

  ىرخأ ةقيرطب ةسايسلا -أ

 نم ةيجاجتحالا تاكرحلا اهب موقت يتلا ةئبعتلا رهاظم يف دجتسملا نأ ودبي
 ةيسايسلا جاجتحإلا لاكشا عم عطقت اهنوك وه ماعلا ءاضفلا لالتحا لالخ
 ءاحطب ( ةنميهم و ةيديلقت ةماع تاءاضفب يفتكت ام ةداع يتلا ميدقلا

 ةيوهجلا تارقملا تاحاس ،ودراب ةحاس ،ةبيقروب بيبحلا عراش ،يلع دمحم
 يف جاجتحإلل ةديحوو ةيزكرم ةيلآك رهاظتلا ةيلآ ربع كلذو ) لغشلا داحتإل
 ةيزكرماللاب " هتيمست نكمي ام وحن ةيجاجتحالا تاكرحلا بهذت نيح
 نكمي ال كلذ عم نكل .)  la décentralisation protestataire( "ةيجاجتحالا
 اهنأ يأ -جذاسلا ىنعملاب ةيئاقلت – ةيئاقلت تاكرح درجم تاكرحلا هذه رابتعا

 طقف زيمتت ال و ،دادعإ يأ نود و اهب صاخلا اهميظنت كلتمت ال تاكرح
 لصاوتلا لئاسول طرفملا اهمادختسإ و ،ةيقفألا ةيميظنتلا اهتيصاخب
 ةيمومع تاءاضف لالتحا ىلع اهتردقب اديدحت زيمتت اهنكل .يعامتجإلا

 ، ةيمسرلا تارقملا ، ةماعلا تاحاسلا ،قرطلا : يرضحلا ىنعملاب ةددعتم
  .تايالولا و تايدمتعملا زكارم ، تايفشتسملا ، لمعلا تاءاضف

 تاذ ( ةيجاجتحالا تاكرحلا لبق نم تاءاضفلا هذه كالتمإ لكشي
 ةلاح نم جورخلا و ايمومع روضحلل ةقيرط )ةصاخ ةيعامتجإلا بلاطملا
 اضيا نكل و ةيمسرلا مالعإلا لئاسو لبق نم ابلاغ ضرفت يتلا ةيئرماللا
 ةيعامتجإ طباور ءانب ىلع دعاسي امم ،ةيضقلا سفن مهل نيرخآ عم دوجولل
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 تسيل ددصلا اذه يف انمهي ام .ةميدقلا طباورلا لكآت لض يف ةديدج
 يطعت يتلا ةيمقرلا مئاعدلا وأ ةيجاجتحالا تاكرحلل ةيدهشملا تارهظمتلا
  .تاجاجتحإلا هذهل ةيمهأ

 نكمي ال يجاجتحإلا لعفلل ديدج يمومع رهظمتب اديدحت انه رمألا قلعتي
 روضحلا نأ كلذ ،حرسمملا و يدهشملا دعبلا ىلإ ، انرشأ املثم ،هلازتخا
 لكشب ول و، ةيمومع ةنكمأ كالتمإ لالخ نم ةيجاجتحالا تاكرحلل يئايزيفلا

 لعفلا ىلع ةردقلا و كرتشم لكشب يعامج لعف ةبرجت ضوخ و ،تقؤم
 لكشت ىلع ،يعامتجإلا ىوتسملا ىلع ، دعاسي نأ نكمي لقتسم وحن ىلع
  ىلع سنوت يف ةيعامتجإلا و ةيجاجتحالا تاكرحلل لقتسم يمومع ءاضف
 يمومع ءاضف وهو "داضملا يمومعلا ءاضفلا " ةباثمب هرابتعإ نكمي

 "انبلاطم قيقحت نود هنع يلختلا نكمي ال انؤاضف هنإ " نتوذم و صوصخم
 .مهتيوه نم اءزج نولعافلا اهكلتمي يتلا جاجتحإلا ةنكمأ ودغت ثيح
 رقم ، ةيالو رقم ، قيرط ،ىفشتسم ،ةحاس ( هلالتحإ و ام ناكم يف دوجولاف
 فارتعإلل ةبلاطم و ةيجاجتحالا ةيوهلل يئايزيف تيبثت وه ) .. ةيدمتعم
 نومظنملا نولعافلا هيف زكرمتت يذلا نميهملا يمومعلا ءاضفلا لباقم
 ةردق ودغت وحنلا اذه ىلع ."ةيجاجتحالا ةبعللا دعاوقل نوطبضنملا "و
 داضملا صاخلا يمومعلا اهئاضف جاتنإ ىلع سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا

 الخدم ةطلسلا لبق نم ةدمتعملا داعبتسإلاو ميرجتلا تايلآ دض
 لقتسم ءاضف ةيحان نم حيتي ام وه و ."تحت نم ةسايسلا ةسراممل"
 .ةيضوافتلا اهتردق كلذك ززعي و تاكرحلا هذهل ةمواقملل

 

 جاجتحالا تاءاضف

 مقرات ادارية, مؤسسات تربوية, ساحات عامة, فضاءات
عمل, مستشفى

  مقرات قضائية ,مقرات وزارات, منظامت وطنية

  مقرات معتمديات, مقرات واليات, مصالح بلدية  

 طرقات
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 يمومع ءاضف زوربل سنوت يف ةيجاجتحالا تاكرحلا اهحيتت تاناكمإ اذإ ةمث
 حلاصل ةددعتم تايلآ و قرطب هيلع قييضتلا عقي ءاضف وه و داضم
 مهيلع نميهملل ةملكلا يف ىطعت ال يذلا نميهملا يمومعلا ءاضفلا

 اذه لعل .''نيشمهملاب '' ةداع مهيمسن ام وأ قوقح نود مه نمو
 ضرتفملا نم يتلا سنوت يف اهتاذ ةيطارقميدلا ةركفلل ديدهت وه قييضتلا
 يلاتلاب .يمسرلا يمومعلا ءاضفلا نم نيدعبتسملا لمشتل رثكأ عستت نأ

 نع عافدلا أدبم ىلع طقف رصتقي ال نأ بجي جاجتحإلا يف قحلا نع عافدلاف
 أدبم اضيأ رابتعإلا يف ذخأي نأ بجي لب ،ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا قوقحلا
 يمومع ءاضف قلخ و يمومعلا ءاضفلا يف دوجولا قح أدبم وه يساسأ

 وه هلخدم امنإ ةيجاجتحالا تاكرحلل يساسألا ديدهتلا نأ كلذ ،داضم
 .يمومعلا ءاضفلا نم اهداعبتسإ ىلع لمعلا

 نيب ةيلاجملا ةوجفلا جاتنإ ةداعإ :بضغلا و جاجتحإلا تايفارغج -ب
  قطانملا

 ىدتنملا اهزجني يتلا ةيرهشلا ريراقتلا يف ةنمضملا ماقرألا فشكت
 رشتنت ةيجاجتحالا تاكرحلا نأ ةيعامتجالاو ةيداصتقإلا قوقحلل يسنوتلا

 ىلع متت تاجاجتحإلا هذه تناك اءاوس ،ابيرقت ةيروهمجلا قطانم لك يف
 قطانم يف رثكأ زكرتت اهنكل .يئاوشع وأ مظنم ،يعامج وأ يدرف قاطن
 ناوريقلا و ديزوب يديس تايالو ( يبرغلا طسولا قطانم اديدحت و اهنيعب
 ،ةيعامجلا و ،ةيدرفلا تاجاجتحإلا عومجم لصو ثيح )ةصفق و نيرصقلاو
 ىدتنملل يعامتجإلا دصرملا لبق نم ةدوصرملا  ،راحتنالا تالواحمو
 123 يلاوح ىلإ 2018 يفناج يف ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا قوقحلل يسنوتلا
 يف ىصقألا هادم ذخأيل نيرصقلا ةيالو يف 116 و ناوريقلا ةيالو يف جاجتحا
 يف ،جاجتحا 170 ب ةصفق ةيالوو جاجتحا 157ب ديزوب يديس ةيالو  نم لك
 عومجم لصي ثيح ىربكلا ندملا و ةيلحاسلا قطانملا يف ضفخني نيح
 45 ىلإ ، 2018 يفناج رهش يأ ، رهشلا سفن يف ةدوصرملا تاجاجتحإلا
 عفتري هنكل و ريتسنملا ةيالو يف جاجتحا 16 و ةيدهملا ةيالو يف جاجتحا
 يف جاجتحا 89 دجن ذإ ىربكلا ندملا يف يفارغميدلا مجحلا مكحب ايبسن
 يف رثكأ ضفخني امك ،سقافص ةيالو يف جاجتحا 76و سقافص ةيالو
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 جاجتحا 17 يلاوح ىلإ عومجملا لصي ثيح يبرغلا و يقرشلا بونجلا تايالو
 نيح يف يلبق ةيالو يف جاجتحا 17 و نيندم ةيالو يف 54 و نيواطت ةيالو يف
 يف اهزكرمت ىلع ظفاحت اهنكل ،ةفلتخم تاريتوب تايالولا ةيقب يف نوكت
 ةددعتم بابسأل كلذ و )امومع يبرغلا طسولا ( ةيديلقتلا قطانملا
 ةيفارغج نأ دجن 2017 و 2016 تاونس ىلإ عوجرلاب و ةيسايس و ةيخيرات
 ناوريقلا و ةصفق ةيالو يف تاجاجتحإلا ةبسن غلب ثيح اهتاذ يه جاجتحإلا

 تاجاجتحإلا عومجم نم ةئملاب 10 سرام رهش لالخ  2017و 2016 يتنس
 ةيالو يف ةئملاب 2 ىلإ لصت نيح يف نيواطت ةيالو يف ةئملاب 18 ىلإ لصتو
 .2017 ةنس ريتسنملا

 fracture ةيبارتلا ةوجفلا نأ دكؤي اهنيعب قطانم قفو زكرمتلا اذه
territoriale ةريخألا تاونسلا يف اهقيمعت عقو لب ةمئاق تلزام سنوت يف 

 ةيوهجلا ةيزكرماللا أدبم ليعفت مدع نأ امك .يئزجلا و يلكلا ىوتسملا ىلع
 ىلإ " يداهلب رمع ددصلا اذه يف ريشي .تاتوافتلا هذه رثكأف رثكأ قمع دق
 ةلقتسملا سنوتل يسايسلا ماظنلا " نأ ربتعي ثيح " ةهجلا بايغ '' ةركف
 ةيزكرملا ةطلسلل يوقلا روضحلا ثيح ةديدش ةيبتارت و ةيزكرمب مستإ دق
 فقوتت مل يتلا و تايالولا زكارم لثمت يتلا )تايالولا ( طبرلا زكارم لالخ نم
 ظحالي " 24 ىلإ 1956 ةنس 13 نم لصتل مويلا ىتح لالقتسإلا ذنم ديازتلا نع
 امنإ و يداصتقإ و يومنت ضرغب نكي مل عبتملا يرادإلا ميسقتلا نأ يداهلب
 مكحت و ةهج نم ةيلبقلا ىلع ءاضقلا يف اساسأ لثمت يسايس ضرغب
 يومنتلا بناجلا لامهإف يلاتلاب و ،ةيناث ةيحان نم لاجملا يف ينمألا ةلودلا
 دسجتي قطانملا نيب ةيلاجم ةوجف قلخ دق ،تاينيتسلا ةرتف تالواحم مغر ،
 ىغطت ثيح .نزاوتملا ريغ يرضحلا و يفارغميدلا زكرتلا يف اديدحت
 تاكرحلا زكرمت مهفف ةمث نم و ءيش لك يف قطانملا ةيقب ىلع ةمصاعلا
 تاطلسلا فعض رابتعإلا يف ذخأي نأ بجي ةيلخادلا قطانملا يف ةيجاجتحالا
 رارقلاف ،ةيمومعلا تاسايسلا مسر يف اهتيشماهو ةيلحملا و ةيوهجلا
 .زايتماب يزكرم وه هتروريس يف نكل و يوهج رارق وه هرهاظ يف يومنتلا
 نيب طيسو درجم ىلإ ةيلحملاو ةيوهجلا تاطلسلا رود لزتخي يذلا رمألا
 . اهل نوكي نأ نود ةيزكرملا تاطلسلا و ةهجلا
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 ةماعد لكشت يتلا ةيلاجملا تاتوافتلا نأ وه هيلإ راشملا رخآلا دعبلا لعل
 ةيومنتلا تارشؤملا ىوتسم يف تاتوافت اساسأ يه جاجتحإلل ةيزمر
 توافتلا تالاجم و .ةئيبلا و ،ميلعتلا و ،ةحصلا و ةيحتلا ةينبلاب ةقلعتملا

 قفوف .ربكأ ةيومنت ةلادعب ةبلاطملا ةيجاجتحالا تاكرحلل كرحملا يه هذه
 : سنوت يف ةيعامتجإلا ةاواسماللا و ةيوهجلا تانزاوتاللا " ناونعب ريرقت
 تربيإ شيرديرف ةمظنم نع رداصلا "ةيولوألا تاذ تاطاشنلا و ثحابملا

 جذومنلا تايلآ زواجت سنوت يف رارقلا اوعناص عطتسي مل 2018 ةنس
 مايقلا رخؤي ام وه و .يفناج 14 لبق ام تاونس ىلإ دوعي يذلا يومنتلا
 ةدعاق ىلع تاهجلا نيب نزاوتلا ةداعإ و ةيرذج تاحالصإب يلعف لكشب
  .ةاواسملاو ةيعامتجإلا ةلادعلا

 نأ ىلإ ريرقتلا ريشي ةيساسألا تازيهجتلا و ةيتحتلا ةينبلا ىوتسم يفف
 ريبك نزاوت مدع ىلإ ريشت تاهجلا نيب ةيتحتلا ةينبلا ىوتسم يف تارشؤملا

 هنأ نيح يف الثم نيندم ةيالو يف 0.3 ىلإ لصي رشؤملا اذه نأ ظحالن ثيح
 ىوتسم ىلع تارشؤملا يف قرافلا اذه رهظمتي و 58 ةمصاعلا سنوت يف
 يتلا ( ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةيطغتلل ةبسنبلاف ،تاعاطقلا ديدع يف دسجم
 نيرصقلا ةيالول ةبسنلاب 99.3 ىلإ لصت اهنأ ظحالن )ايبسن ةممعم ودبت
 .ةنايرأ و ترزنب و ،ةمصاعلا سنوت تايالول ةبسنلاب ةئملاب 100 دودح ىلإو
 ةبسنلاب ةئملاب 50 ىلإ لصت بارشلل حلاصلا ءاملاب ةيطغتلا نأ نيح يف
 ةيالول ةبسنلاب ةئملاب ةئم دودح ىلإ لصت نيح يف ديزوب يديس ةيالو ىلإ
 ةيطغتلل ةبسنلاب امأ ناوريقلا ةيالول ةبسنلاب ةئملاب 70 و ريتسنملا
 ةيالو يف ةئملاب 20 و نيرصقلا ةيالول ةئملاب 30 يهف ريهطتلا تاكبشب

 نبو سنوت تايالو يف ةئملاب 92 دودح ىلإ لصت نيح يف ديزوب يديس
 لكشي و ةعستم اهنأ ودبي ةوجفلاف يحصلا عاطقلل ةبسنلاب امأ .سورع
 قوقحلل يسنوتلا ىدتنملا اهب موقي يذلا دصرلا قفو ،عاطقلا اذه
 اءاوس جاجتحإلل ةجتنملا تاعاطقلا مهأ نم ، ةيعامتجإلا و ةيداصتقإلا
 اهمدقي يتلا تارشؤملا انلمأت ام اذإف .ةئيسلا لمعلا فورظب ةقلعتملا
 دجنس سنوت يف يحصلا عاطقلا يف ةلادعاللا لوح ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا
 ةايحلا لمأ لدعمل ةبسنلاف قاطنلا اذه يف تاهجلا نيب ةريبك تاتوافتلا نأ
 ةنس 70 زواجتي ال 2009 ةنس 74.5 ب ردقملا ةايحلل ينطولا لدعملا نأ دجن
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 ركبم لكشب لافطألا توم كلذك و ،نيواطت و نيرصقلا تايالو نم لك يف
 لدعملا نأ كلذ ،قطانملا نيب لداع لكشب هيف صيلقتلا عقي مل ثيح
 لصي نيح يف ةئملاب 17.8 وه ةدالولا دنع لافطألا تايافو بسنل ينطولا

 23.6 ىلإ لصيف يبرغلا طسولا يف امأ ةئملاب 21 ىلإ بونجلا تايالو يف
 ةئملاب 40 ىلإ لصتف ،ةيئادب قرطب و لزنملا يف تادالولل ةبسنلاب امأ ةئملاب

 سنوت يتيالو يف 0.2 ىلإ لصت نيح يف نيرصقلا و ناوغز تايالو نم لك يف
 ينطولا دهعملا بسحب ردقت اهنأ دجنف رقفلا بسن صوصخب امأ .ترزنب و
 يف ةئملاب 5 و يبرغلا طسولا تايالو يف ةئملاب 33 يلاوح ىلإ ءاصحإلل
 .ىربكلا سنوت

 قوقحلا ةدعاق ىلع جاجتحإلا : جاجتحإلا تاعاطق -3

 قوقحلل يسنوتلا ىدتنملل يعامتجإلا دصرملا هب ماق يذلا دصرلا بسحب
 نإ و ،تاعاطقلا لك ابيرقت جاجتحإلا لمشي ،ةيعامتجإلا و ،ةيداصتقإلا
 تاجاجتحإلا لمش دق و تاهجلا نيب فلتخم عيزوتب و ةتوافتم تاجردب
 يرادإلا و ،،يئيبلا و ،يوبرتلا و ،يسايسلا و ،يعامتجإلا و ،يداصتقإلا عاطقلا

 عبرأ يف اساسا زكرمتي جاجتحإلا نأ رهظي نكل .يضايرلا و ينمألا و يحصلاو
 يه و ،تاجاجتحإلل ةجتنم اهربتعن نأ نكمملا نم ةيساسأ تاعاطق
 عجارت لباقم، يحصلاو يوبرتلا و ،يئيبلا و ،يعامتجإلا عاطقلا اساسا

 تاونس هيلع ناك امب ةنراقم ينيدلا عاطقلاب قلعتملا جاجتحإلل ظوحلم
 ةلأسملا ةدوعب  " عجارتلا اذه ريسفت نكمي ام .2014و 2013 و 2012 و 2011

 ىوقلا نيب يجولويديإلا باطقتسالا قطنم داس نأ دعب "ةيعامتجإلا
  .ةيمالسإلا و ةيناملعلا
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 " فرعيس سنوت يف يسايسلا عارصلل ةيلآك يجولويديإلا باطقتسالا
 ةبرجت رثإ ىلع 2014 تاباختنإ دعب  "قفاوتلا ةبرجت " دعب "ايبسن عجارت
 ىلع نكي مل قفاوت وه و ،ةضهنلا ةكرح و ،سنوت ءادن ةكرح نيب قفاوتلا

 يضفي مل اذهل ةيباختنا تانزاوت اساسأ ىلع لب يداصتقإ جمانرب ةدعاق
 تنعمأ ام نإ لب ةيعامتجإلا ةلأسملاب قلعتي اميف يباجيإ رييغت ىلإ ةياهنلاب

 يف ديعب باهذلا وه اهسفن قفاوتلا ةبرجت نع ةقثبنملا تاموكحلا هيف
 ةحناملا ةيلودلا تاسسؤملا نم ةضورفملا ةيلاربيلوينلا تارايخلا قيبطت

 تابدتنإلا فقو اهتاعبتتسإ نم ناك يتلا و ،يلودلا دقنلا قودنص رارغ ىلع
 ةماعلا تانزاوملا ضيفخت و ،رانيدلا ميوعتو ،ةيمومعلا ةفيظولا يف
 تايضتقملا قفو شهلا ليغشتلا معد و ميلعتلا و ،ةحصلاب ةقلعتملا
 ةيامحلا ةمظنأ برضتو ةنورملا معدت يتلا و ،لمعلا ملاعب ةفاحلا ةديدجلا
 مجح نم صيلقتلا يف لباقملاب  تلشف  اذه لباقم .ةينوناقلاو ةيعامتجإلا
 ةيعامتجإلا و ،ةيداصتقإلا تارايخلل ناك دقل. داسفلا بوسنم و بيرهتلا
 ىلع ةئيسو ةيبلس راثآ ةيلاحلا ةموكحلا لبق نم ةموعدملا و ةانبتملا
 كسامتلا و ثيدحتلا ةبرجت نيوانع دحأ تلكش يتلا ،ةطسوتملا ةقبطلا
 تائفلا ىلع رثكأ ةيلج ودبت يلاربيلوينلا رايخلا راثآ نكل .سنوت يف يعامتجإلا
 تقو يأ نم رثكأ ةربجم اهسفن  تائفلا كلت دجت  .ةشاشه و ةبوطع رثكألا

 ةيماظنلا ريغ تايداصتقا يف رثكأف رثكأ طارخنالا ىلع ةربجم ىضم
 .شيعلا يف رارمتسالا تايداصتقاو

  ةيعامتجإلا ةلأسملل ةيعيقرت لولح : يعامتجإلا عاطقلا -4

 

 ثيح تاجاجتحإلا ةبسنب قلعتي ميف ىلوألا ةبترملا يعامتجإلا عاطقلا لتحي
 عومجم نم ةئملاب 19 ةبسنب يأ جاجتحا 270 دودح ىلإ 2018 يفناج يف لصو
 112 يلاوح ىلإ ةنسلا سفن نم ناوج رهش لالخ غلب نيح يف ،تاجاجتحإلا
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 جاجتحا 75 ىلإ ةنسلا سفن نم ربوتكأ رهش لالخ ايبسن عجارتيل جاجتحا
 يعامتجإلا عاطقلا يف تاجاجتحإلا عومجم نأ دجن 2016 ةنس ىلإ ةدوعلابو
 جاجتحإ 1760 ىلإ 2017 ةنس عفتريل  جاجتحإ 1382 دودح ىلإ لصو دق
 رونلا عاطقنا و ليغشتلاب ةقلعتم تابلاطمب اساسأ تاجاجتحإلا تروحمتو
  ..خلإ ةينهملا تايعضولا ةيوست و هايملا عاطقنإ و يئابرهكلا

 اساسأ طبترملا يعامتجإلا عاطقلا يف تاجاجتحإلا دعاصت ريسفت نكمي
 قطانملا يف ةيمنتلا قيقحت و ليغشتلا  ةلاسمل ةيقيقح لولح بايغب
 لالخ ةموكحلا اهتذختإ يتلا ةيفشقتلا تاءارجإلا دعاصت  لباقم ةمورحملا
 دقنلا قودنص ( نييلودلا نيحناملا تايصوتل اعبت ةريخألا تاونسلا عبرألا
 ةيساسألا داوملا نع معدلا ظوحلم لكشب تضفخ ثيح ،)اساسأ يلودلا

 ةيمومعلا فيراصملا تضفخو ةيمومعلا ةفيظولا يف تابادتنالا تدمج و
 حسفتل ةيمومعلا ةحصلا عاطق لثم ةيعامتجإلا تاعاطقلاب ةقلعتملا
 اهتعبتإ يتلا ةسايسلا ترثأ . صاخلا يحصلا عاطقلا ددمتل رثكأ لاجملا
 نم ريثكلا تربجأ و ةشاشه رثكألا تائفلا ىلع صاخ لكشب ةموكحلا
  .يماظنلا ريغ داصتقالا ىلع رثكأف رثكأ دامتعإلا ىلع تائفلا

 ىلع اهباسحل ةكورتم اهلمكأب قطانم تحبصأ دقف ةيلاجملا ةيحانلا نم امأ
 لخاد ةيعامتجإ تاجاجتحا ثدحت ام اريثك ذإ ،ةيدودحلا ىرقلا و قطانملا رارغ
 يسنوتلا بارتلا ةرداغمب ديدهتلاو قرطلا عطق اهلالخ متي قطانملا كلت
 تاطلسلا لعافتت ام اريثك و ،ةيدرتملا عاضوألا ىلع اجاجتحا رئازجلا وحن
 وأ ينمألا عمقلاب امإ ةيعامتجإلا ةعيبطلا تاذ تاكرحتلا عم ةيلحملا
 نم " راظتنالا ربع مكحلاب" بدؤملا ةزمح ثحابلا هيمسي ام ربع وأ لهاجتلاب

  .نمزلا يف يسايسلا رامثتسالا لالخ

 ةقثوم تناك نإ و ىتح ،دوعولا ةسايس ربع مكحتلا اذه ةيلآلا هذه دمتعت
 لولحلا ةسايس قفو ةيعامتجإلا ةجلاعم متت امك ،تاسلج رضاحم يف
  يه و رقفلا و ،ةلاطبلل ةجتنملا تاسايسلا رييغت ىلع لمعلا نود ةيعيقرتلا
 ةعزنلا يف طقست ثيح ةيجاجتحالا تاكرحلا هاخوتت يذلا بطملا تاذ
 دقنل رثكأ هجتت نأ نود ،ةيمنتلا و ليغشتلاب قلعتي ميف ةصاخ ، ةيبلطملا
 راطإ يف اهترولب و اهبلاطم سييست ىلع رثكأ لمعلاب كلذ و تاسايسلا
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 نودو ةيرارمتسالا مدعب مستت اهلعجي ام اذه و نيحضاو جمانرب و ةيؤر
  .ةماعلا ةسايسلا ىلع انايحأ ركذي ريثأت

 ةيئيبلا ةلادعلا و قحلا : يئيبلا عاطقلا -5

 

 اعوضوم لكشت تحبصأ يتلا تاعاطقلا مهأ نم ةئيبلا عاطق لكشي
 عضولا نيسحتب ةبلاطملا كلت اءاوس ةيجاجتحالا تاكرحتلا و تابلاطملل
 ،ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلا و ،ةثولملا عيراشملل يدصتلا ربع يئيبلا

 فرعت يتلا و ءاملا يف قحلاب ةطبترملا تابلاطملا ىلإ ةفاضإ ءاملا لثم
 ةئيبلا ةلأسملاب ةقلعتملا تاجاجتحإلا ددع غلب دق و "شطعلا تاجاجتحاب"

 39 و  2018  ناوج يف جاجتحا 45 و جاجتحا 47 يلاوح ىلإ 2018 يفناج يف
 عاطقلا يف تاجاجتحإلا مجح ناك دق و  2018 ربوتكأ رهش لالخ جاجتحا
 لجسيل  2017 ةنس اليلق ضفخنيل جاجتحإ 426 يلاوح 2016 ةنس يئيبلا

 تالمحلا عباط تذخأ تاكرح يئيبلا عاطقلا فرع و جاجتحإ 305 يلاوح
 كلذك و بايسلا عمجم قالغإب ةبلاطملا "يزي ةلمح " رارغ ىلع ةينطاوملا
 ركس '' ةلمح يف نوطشانلا ديدع طرخنإ ثيح سباق ةنيدم يف رمألا
     .رحبلا يف نيجوفسوفلا بكس عنم لجأ نم "بصملا

 لاثم يه و يجاجتحإلا ءاضفلا يف ةديدج ةلأسمك ةيئيبلا تاجاجتحإلا ودبت
 تاكرحل " برقأ يه نكل .يجاجتحإلا لعفلل يلحملا رذجتلا ىلع يوق
 اهنأ وه مهي ام نأ الإ ،ةكسامتم ريغ اهتلكيه اهنأ ىنعمب "نينكاستملا
 لمشت و ،ةلداع و ،ةميلس ةئيب يف قحلاب قلعتت ةينطاوم ميق نم قلطنت
 ثولتلاب اديدحت قلعتت ،تالاجم ةدع ةيئيبلا ةيجاجتحالا تاكرحتلا
 سقافصب يسنوتلا يئايميكلا عمجملا قالغإب ةرركتملا تابلاطملا(
 دحأ ةيئاملا ةلأسملا لكشت امك )ىرغصلا ةعلقلاب رجآلا لمعم و سباقو
 اهضرعت وأ ةيئاملا دراوملا حش ثيح نم اءاوس ،ةسيئرلا ةئيبلا تايلاكشإلا
 ءاملا ىلإ ذافنلاب ةبلاطملاب ةيجاجتحالا تاعومجملا يفتكت ال ثيح ،ثولتلل



 
27 

 فازنتسإ مدعب ةبلاطملل رثكأ هجتت نكل . يعيبط قح و ةيعيبط ةورثك
 يف ثدح ام رارغ ىلع كلذ و ،يلحملا عمتجملا باسح ىلع ةيئاملا ةدئاملا

 يف ةديدج رئب رفح تاطلسلا تررق نيح ديزوب يديس ةيالو نم ةملج ةنيدم
 نأ اوربتعإ نيذلا اهنيح يلاهألا ةضيفح راثأ يذلا رمألا ةيبياوسلا ةقطنم
 يف يحالفلا عاطقلا باسح ىلع متي ةقطنملل ةيئاملا ةدئاملا فازنتسإ
 تاطلسلا لبق نم فنعب اهنيح تاجاجتحإلا كلت تهبوج دق و ةقطنملا
  .ةيوهجلا

  يوبرتلا عاطقلا -6

 

 ةيلاتتم تاجاجتحا فرعت يتلا تاعاطقلا رثكأ نم يوبرتلا عاطقلا ربتعي
 جاجتحإلا ددع غلب ثيح ) ةيفيصلا ةلطعلا ءانثتساب ( ةنسلا رادم ىلعو
 ناك هنأ الإ 2018ربمفون رهش يف جاجتحا 128 يلاوح 2018 يفناج رهش لالخ
 يفناج رهش لالخ تاجاجتحإلا ددع لصو ثيح يفناج رهش يف اضفخنم

 دودح غلبتل 2018 ناوج رهش يف رمألا تاذ وه و ،جاجتحا 56 دودح ىلإ 2018
 ةنس 1895 يلاوح تاجاجتحإلا عومجم غلب دقف 2016 ةنس امأ .جاجتحا 18

 .2017 ةنس 1102 و 2016

 اهفرعي يتلا ةيلاتتملا تامزألاب يوبرتلا عاطقلا يف تاجاجتحإلا طبترت
 ةيتحتلا ةينبلا و ،نيسردملل ةيداملا ةيعضولا ثيح نم اءاوس عاطقلا
 ،يوبرتلا راطإلا هل ضرعتي يذلا يسردملا ءاضفلا يف فنعلا و ةئرهتملا

 ،نيسردملا ضعبل ةشهلا ةيعضولا ىلإ ةفاضإ تقولا تاذ يف ذيمالتلاو
 رثكأ يوبرتلا عاطقلا فرعي و باونلا ةذتاسألاو ،نيملعملاب نوفرعي نيذلاو
 ،يئادتبالا ميلعتلا ةباقن يف نيسردملا لج طارخنإ مكحب امظنت تاجاجتحإلا

 ماعلا داحتإلا يف ةيوق ةيليثمت تاذ تاباقن يه و يوناثلا ميلعتلا ةباقن و
  .يوق ريثأت و ةيوبعت ةردق تاذ اهلعجي امم لغشلل يسنوتلا
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 ،ةيتحتلا ةينبلاب و ليغشتلاب قلعتت بلاطم ةدع يوبرتلا لقحلا يف عطاقتت
 تاجاجتحإلا نأ وه ةماعلا ةظحالملا نكل و فنعلا و ةيميظنتلا رطألا و
 ىتح عطتست مل يهف ،ةيداملا بلاطملا ضعب تققح نإ و ، ةرمتسملا
 هذه دكؤي ام .ةيميلعتلا و ةيوبرتلا تاسايسلا ىلع رشابم لكشب ريثأتلا نآلا
 جاجتحإلا نكل .تاونس ذنم ةيوبرتلا تاجاجتحإلا قسن ديازت وه ةيضرفلا
 قايس وه و لمشأ قايس يف هعضن نأ بجي يوبرتلا عاطقلا يف دعاصتملا
 فقوت لعفب ايعامتجإ اجرحدت فرعت تحبصأ يتلا ةطسوتملا ةقبطلا ةمزأ
 تاسايسب اهرثأت ىلإ ةفاضإ ،ايعامتجإ ادعصم نوكت نأ ىلع ةسردملا
 .يلاملا مخضتلا بسن عافترإ و فشقتلا

  يحصلا عاطقلا -7

 

 رثكأ تمقافت ،دوقع ذنم تايلاكشإ ةدع سنوت يف يحصلا عاطقلا شيعي
 تاموكحلا لبق نم ةاخوتملا ةيبلسلا راثآلا مكحب ىرخألا تاونسلا يف
 ةحصلاب ةقلعتملا ةنزاوملا نم ضيفختلا ةسايس تنبت يتلا ةبقاعتملا
 عاطق يف طيرفتلا ةيادب .صاخلا عاطقلل ربكأ ةحاسم ءاطعإ عم ةيمومعلا
 ةربجم اهسفن تدجو يتلا ةريقفلاو ةطسوتملا تائفلاب ةيمومعلا ةحصلا

 نم يفاكلا ردقلاب بيجتسي ال و لكآتمز ثر يمومع عاطق عم لماعتلا ىلع
 ال لباقملاب .مزأتم عاطق ىلإ لوحت ثيح ةبولطملا ريياعملل تامدخلا ثيح
 نم رثكأ ةافو لعل و عاطقلل ةيحالصإ ةيؤر يأ ةيمسرلا تاطلسلا كلتمت

 يحصلا عاطقلا اهيلع تاب يتلا ةيثراكلا ةيعضولل ديسجت وه  عيضر 11
 عومجم غلب ثيح ،تاجاجتحإلل جتنم عاطق هلعج ام اذه و يمومعلا
 4 ةبسنب ( جاجتحإ 381 يلاوح يحصلا عاطقلا يف لجسملا تاجاجتحإلا
 تروحمت و )ةئملاب 6 ةبسنب ( 2017 ةنس جاجتحإ 601 و 2016 ةنس )ةئملاب

 ءابطأ بايغ و ةيحصلا تامدخلا نيسحتب ةبلاطملا لوح تاجاجتحإلا لج
 ءاسنلا فوفص يف ةصاخ تايافو ىلإ يدؤي ام اريثك يذلا رمألا صاصتخإلا
 ةيتحتلا ةينبلا ؤرهت ىلع جاجتحإلا ىلإ ةفاضإ ةيلخادلا قطانملا يف لماوحلا
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 ربجي يذلا رمألا وه و  .ةزهجألا لطعت و ةيوهجلا و ،ةيلحملا تايفشتسملل
 ،ةيلحاسلا قطانملا ىلإ لقنتلا ىلع ،ةيلخادلا قطانملا ينكاستم نم ريثكلا

 مهتردقم ىلع رثأ وحن ىلع صاخلا عاطقلا ىلإ ءوجللا وأ يوادتلا لجأ نم
 جاجتحإ وه يحصلا عاطقلا يف جاجتحإلا نأ ،هظحالن ام نكل .ةيئارشلا

 نييندم زومر و نيلعاف يحصلا  جتني مل و ةيرارمتسإلاب مستي ال و يفرظ
 ةطفاي تحت ضاخت ام ريثك عاطقلا يف تاجاجتحإلا ةيبلاغ نإ لب ،نيرثؤم
 مسر لجأ نم طغضلا نود ةينهم بساكم قيقحتل فدهت ام اريثك ةيباقن

 نم نسحت و ةيحصلا ةلادعلا سركت يحصلا عاطقلا يف ةديدج ةسايس
    .ةمدقملا تامدخلا ةدوج

  نتوذم يعامتجإ جاجتحا : راحتنإلا -8

 فشكت ةيجاجتحالا تاكرحتلا ةبراقم و مهفل ةيكيسالكلا تابراقملا نأ ودبي
 زريالب يرفيج ريشي املثمف ،ددجلا نولعافلا مهفل ةريبك ةيدودحم نع
 ينعي يذلا رمألا .9''اهتيدودحم نع فشكت ةكراشملل ةيتادألا تابراقملا''
 مهف يف ةيتاذلا داعبألا رابتعإلا يف ذخألا و تاوذلا توصل رثكأ ءاغصإلا
 اذه اندعاسي .يتاذ و يصخش و ،يميمح وهام نم اقالطنإ جاجتحإلا عفاود
 نيب و يدرف وهام نيب و يوينب وه ام و يتاذ وه ام نيب لخادتلا مهف ىلع
 طارخنالا .ةديدجلا طارخنالا لاكشأ يف ريكفتلا ةداعإ ينعي امم ،يلحم وهام
 ال هتينادرف نكل .ايدرف اضيأ حبصأ دقل ةيعامج رطأ نمض ةرورضلاب دعي مل
  .يعامتجإلا نومضملل دقتفي هنأ ةرورض ينعت

 

 2018 ةنس ةيرمعلا ةئفلا بسح راحتنالا

                                                             
9 Ibid  
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 ثيح ،جاجتحإللل ةنتوذملا لاكشألا هذه دحأ ددصلا اذه يف ودبي راحتنإلا
 دصر مت ذإ يجاجتحإلا ينعملا تاذ راحتنإلا تالواحمو راحتنإلا بسن ديازتت

 نيذلا روكذلا ىدل ةبسنلا اذه عفترت و راحتنا ةلاح 36 يلاوح ناوج رهش لالخ
 لافطألا ىدل ةبسنلا هذه عفترت امك ةنس 45و 36 نيب مهرامعأ حاوارتت
  .ناوريقلا ةيالو تايدمتعم يف صاخ لكشب

 

 قفارتت يتلا ةلادعاللا و ميضلاب ساسحإلا رعاشمب طبترم راحتنا نأ رهظي
 .فارتعالا اهيف ققحتي ةطيسو رطأ بايغ و ةبعص ةيداصتقإ فورظ عم
 راحتنإلا تالواحم امنإ و راحتنإلا تالاح سيل وه مهي ام ىرخأ ةيحان نم نكل
 طورش ضرف و ضوافتلل ةقيرط و ،جاجتحإلا تايلآ نم ةيلآك رهظت يتلا
 نأ الإ ةيدرفلا تاوذلل طابحإ ةيعضو راحتنإلا سكعي ام ردقب و .ضوافتلا
 مل يتلا ةطيسولا تامظنملا يف مئاقلا للخلا ىرخأ ةيحان نم سكعي
 ةشهلاو ةبوطعملا ةيدرفلا تاوذلل ناكمإلا ردقب يغصت نأ عطتست
 ةسايسب ىمسي امب اهطبر نود ةيوينبلا بناوجلا ىلإ رظنلاب طقف تفتكإو
 نيب نوطبري يدرف لكشب نوجتحملا نولعافلا راص ثيح ،فارتعالا

 بلغت مهتاباطخ لعجي ام اذه و ءاصقإلا و ميضلا سيساحأ و مهبلاطم
 شيمهتلا و ةرقحلاب روعشلا تاباطخ دعاصت ( ةيرايعملا ةعزنلا اهيلع
 ،سيساحألا و فطاوعلا هلالخ تحبصأ وحن ىلع )فارتعالا بايغو
 ىلع ايميق ادعب لوحتلا اذه يفضي ام .جاجتحإلا كرحت يتلا يه رعاشملاو
 بجي يسايس دعب كلذك يوحي  ميقلا كلت نومضم نكل .راحتنإلا تالواحم
   . هيلإ نطفتلا و همهف

االنتحار حسب الواليات
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  ةمتاخلا

 بسحب ةريغتم و ةلصاوتم ةروريص يه ةيجاجتحالا تاكرحلا نأ ودبي
 ينامث ذنم ةرصحنم لازتال يه و ةيداصتقالاو ،ةيسايسلا تاقايسلا

 نكمي يتلا و ،ةيوبرتلا و ،ةيداصتقإلا و ،ةيعامتجإلا تاعاطقلا يف تاونس
 تاموكحلا عطتست مل يتلا ةيعامتجإلا ةلأسملا نمض اهتعضوم
 كلذ .ةيعامتجإلا ةلادعلا ةطفاي تحت كلذو لعاف وحن ىلع اهلح ةبقاعتملا
 ىوق اهمكحت يتلا ةيلاربيللا تارايخلا وحن رثكأ هاجتإلا وه ثدح يذلا نأ
 تاسايس ىلع دامتعإلا ديزم ىلإ ةيموكحلا تاسايسلا تهجتإ اذإ قوسلا
 تانزاوملا يف ضيفختلا ربع ةفيعضلا تاقبطلا باسح ىلع فشقتلا
 قلخ يذلا رمألا ،يمومعلا رامثتسإلاو ميلعتلا و ،ةحصلاب ةقلعتملا ةماعلا

  .لبقتسملا نم فوخلا و ،طابحإلا نم خانم

 يتلا و ،ةيجاجتتحإلا تاكرحلا روهظ ديزمل عفدي يذلا قايسلا وه اذه
 ةيملسلا تاكرحتلا نيب تحوارت يتلا اهتايلآ تددعت و تالاجملا لك تلمش
 تتاب يذلا عسوتلا  وه ةيساسألا ةظحالملا نكل . فنعلا ىلإ ءوجللا و
 تايرحلا و ،ةحصلا و ،ةئيبلا اياضق سمي حبصأ ذإ ،جاجتحإلا ةرئاد هفرعت
 .ةيميق و ةينطاوم تايعجرم ىلإ دنتسي يقوقح قلطنم نم كلذ و ةيدرفلا
 تاءاضفلا و نيلعافلا عونت نم مغرلا ىلع ةيجاجتحالا تاكرحتلاف لباقملاب
 ريثأتلا عطتست مل يتلا بضغلا تاكرح ىلإ برقأ لازت ال يهف ،تاعاطقلا و
 اهنود لاح وحن ىلع  ةيوبرتلا و ةيفاقثلا و ةيداصتقإلا تارايخلا ىحنم ىلع
 ةحضاو تاروصت و ةيؤر و جمانرب كلتمت  ةيعامتجإ تاكرح ىلإ لوحتلا نود و
 معد و ةرصانم  كيبشت ةسايس ريوطت ةرورض ىلإ وعدي ام وه و
 ةفاقثلا زيزعت يف اهرود خيسرت هاجتإ يف تاكرحلا هذهل يتاسسؤم
      .ةيطارقميدلا
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