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  ا�ھ�اء
  

  ...أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا و أطال عمرهما

  

  ...الخيرالزوجة الفاضلة، واحة األمان والوفاء و  إلى

  التغييرو البناء الفكر و  دولة

  

  ...األبناء أحمد بهاء الدين ومالك الرحمن

  ...توأم الروح والعقل

  

  ئلة مفيدة و كل أفراد عا...الشقيقة 

  عكنوش بباتنة و قسنطينة   

  .  وكل عائلة بروال بمروانة

  
    

ر ا�
	� ح                                                                         �



  ........الشكر

  إىل اهللا عز وجل :أتوجه بالشكر واحلمد 

  ....... ، وإرادةملا منحين من قوة وصرب

  رابح بلعيد على توجيهاته  األبأشكر الدكتور 

  عنايته الفائقة القيمة و 

  املذكرة إلمتامتشجيعاته املستمرة و 

  يف اآلجال احملددة

  مراد بن سعيد خاصة ,عادل زقاع ... كل الزمالء أشكر

  وباقي أساتذة قسم العلوم 

  بسكرة بباتنة و السياسية 

  على دعمهم

  .  الدائمة مااملعنوي وحتفيز  

  أشكر كل من 

  دين من قريب أو من بعيد ساع

  على أكمل هذه املذكرة تقنيا، 

. وعماد بن توايت حممود قانة :أخص بالذكر  



 	�� ا����



ـ�� ــــــ  
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  ا&داري 

  أز� ا���ا
	 ا������  :ا���)' ا�ول

�  أ���د ا������ :ا���)' ا�*�(

��و������� ا�دارة  :ا���)' ا�*����  ا

  إ! ���� ا������ :ا���)' ا��ا,+

  

� ا����� ا�6"ا�5!�  ا&دارة
234م  إ(�0ج إ��دة :ا�*�(� ا������ �
  ا� �

  ا���� �� ا�*(ا)� ا�دارةا����ش ا�% �ي ��%$�م  :ا�ول 'ا���)

�  � ا����7	�ا56����ر ا�*4.4 123 -�0ل ��. -,+�� :ا���)' ا�*�(
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  �A4@ ا��?<�ي �� =��3� ا�:��5� ا���� �2���.>ا� :ا���)' ا�*���

  


�>2ر ا;:09ل وا�� ���  ا��2اط7 وا&دارة
 �د��  :ا����� ا�*��� 7
  

  ا�%�Dء ا����� ود66ت ا6����ء  :ا�ولا���)' 
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� ��ر  ا��������� ���ز �إن �
 ا��	����ت ا�           ���+�*ى ا�)ي ا�&% $#"� �!� � و


 ��ا�9 &��84 �567 ������4 � &3 ا�12،  إ&���/"� $�!�. �#�"� � �-*رات ر&,�� و:��"

�*ر$ ��� ���+� 8�+��"�ت ?/�4"�، ��ر�<"� �=��� � ة���اث 4:�ي و4�� ��*�	& ��� �&@

    .+���ةو�#="�"� &

 اH&� وا���G  ��"� �+/8 و&�"�ري �% ا96 ا�:"�ن،&*F*ع ا� *�� ��ن 4D 84 ھ)ا اBط�ر

� &/*&�ت ور&*ز &�"#�ھ8 $#� �����
 $#� &�زال �9, ءا -� �M/"/8  إدراك&+�*ى  إ�

 .و��� &% ا����ھ"9 وا�/"9 ا�+��Tة 84 ��1ب ا��*��� أ&��Q.&3  ا���Pه��� *م ا� *�� $�"#. دون 

Hا�& Hا �Q�ي�T,ا	3 ا���	��� ��+#��$ �F*�U, � V"M�	  VMأ&�م &�!"�ات  ��+.ا���

 ��*!�&% ا�#=�م ا�����ة ����ة &� XY�4 ا� *�� ���M � ا����� &% ط�"�� و$#"� ا��+��W ا�

 � ىD�M�1-*ص� ا���*&"� اBدارة ��*&� و���و�� اBط�ر ا]$+��*�*8Z ا����"�8 إ�

دة $#�T � $�� إ�� X &[�و��وا��8 �� �#�"�وا� Q/��4ا��!� وا� ���طو�W?"�ا $W ا� "��
 اH�W� �Q?�ا

��و��ا�*8����6 ��� *م ا�ا]�6/�ل 84 إط�ر �[��8 - �&Hا 
إ��"�"�  ،��ر�<"�&[�دات $��

�"6�"6 ��Mو  �"Zة �1ر�/�& �"�   .و دا1

 �/��
�"�ت&*F*ع ا�����G 84 ھ)ا ا�+"�ق  �:�� ��*�	& %�F ��*"#$  �"Z*�*و إ���

ا��و��  ��]]ت  ا��6W"5 إ��دة &[�و�� �� �*�*�"��"� 84$ ا�+��� ا�����#� �  &��ا1�� و&�#��_�

M*ل &��ھ"9 ا�*ط#"�  ا��و�� $�� ا�Z��6ع ا�+"�دة ھ)ه �X+6W وو�YP�#،  `�(� �/4ا�ا�*ط#"� 

��"� ����F � ,و��ھ":�� ا��و�*ا�� ا��#="9 , ط�"�� ا�����3و&��ر�3 و�<G أ?�ت 84 �[��� �

��ا��	���"� ا��[�Z"�ت اMدارةو� )ا , ا���ر�<"� ������ $��"�� ا���Bا���&�  ����� ا %& �Q�أ

 5"6Wا�� �"��*Z". ا��#�"� وو&% أ��Q اHدوات �*ظ"�� 84 �[��� أھ�اف ا��	�]ت �W?�ا $��

  .ا��	��3


 &��,�� 84 و�Mإ� � "� �/��"�اBداري $W$��ده ا� +d$"% ا�#ا����� ا���/�ة c�F ة �[

� ا��+�*�"% ا��*ذج  ا��#�*ي وا�#�� 5"� ��*���  c/4 وا�*ظ"�8 ":�W$ 8$��ده ا�+�� 
$

M 5"� ، * 4"�د�� أو &[���اا�/"9  أن &�!"� $��#=� إ��أ�_�  (Axiologique) ا�/"�8 ىا��+�*

�� $���� &� &�"#� و�+"�ق ��ر�<و ��!�  &[�دا �g� �4�/Qدارة ا���*&"�$��#+�� ��Z 8 ���*ر

 ��� 9T�� 9:M م�=� 
  .&[�دة 84 ا��:�ن وا�,&�ن���ذج  و &���"�84 ظ
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� اBدارة وھ* �W?"� &���دل &% V"M  ا��#=*ر ��ن&% ھ)ا �� �!�، ا]�-�ل اHداة�W?"� ا�


 84 ا�[��� ا�	,ا���T إط�را Q�� �"84 ص"!� &�"�ر�� وا����� V]��� إداري $#�ء ��� 9	+#&

�س ا����ھ"9 وا��/�ر$�ت ا��8 �[:9 $�ا&h &� ���ف $���#�"� اBدار�� وذ�` 84 ظ
 أ6

�"Z4:�ر ازدواHا G>#ا� �"T�#?و  d"�� 8وا�� 
����T,ا	دارة ا���&� ا�Bا G"��6H �Z(��.  

�� أ?�ت�/� M�&  ��$ �& 1962  ا��را�� - �[���ا �	 �
��
 �<���Z Gة  - ا���� ا�:�� ���

���Zوط�/�ت ا �!�
 ا�#+d اBداري ] �+�	"G ���!"� ا��Z ��& ����"� دا1
 $#"� ا�+

��8 $/�ر &� ا�6	�ب ���!"�  ا���$"�� 
:�$�"Z*�*���[$3  ا���و��ا�� <��ب�4:�ي  

1
 84 ا��:� وا���
 ��ن &% ا����وض أن �:*ن و ا�)ي ا���� �!�  ,ا�*ط#"��� ��و6"

وھ* &� �9  ،% ا�[:9 و ا��	��Z �"��? � Z %& 3 ,ة ا�[:Z %& 9 � و$"أدا1
 وا�����ت 

��م ا�[+9 84 &*�3 ا��!�  - ���� ا��را�� - اBدار�� ا�	,ا���T  �	�$��[�ث 84 ا�  9:]$

 G>#ور ا��$ ��ا�*ط#"� 84 $#"� ا�<��ب ا��8�6 $��#=� إ�� وZ*د �#�ص� ����ة  ذات ص

�"� دا1
 &67+�ت ا��و�� ا�#��YP ��84 �*ز�3 ا�/"9 و ا��ا��+:��� و اBدار��  , ا�+"�6"�

�*رت وا��8 ��  
�  "دو�� ا�دارة"&� *م $�ورھ� دا1��6"��ة ا��#="9 ا��"�و��اط8 ا��ال 

� $��8 ا��#="��ت ا���6"� ا��*روث �% ا�=�ھ�ة ا]����6ر�� �� وا��67+�ت ا���6*ر��

6��8 ا��+�/�� ا�*ط#"� ��و�� � ا��#=�� 
  .اBدار�� #�"�?� �Z�>& 84ت ا��أوذ�` $�:

84 &<���Q& k  "	�ض 
���"أن ���"� ا��Wنا )84 ھا�*ا�3  Gا����� l�ا�)ي ���3 &-�

ا��:�ي ا�)ي ط�/X 84 ا�������ت ا��8 ظ �ت $�� ا]�6/�ل، ���� �% M/"/� ا�-�اع 

ا�����G، وھ* �"5 �*ع &���P &% ا�-�اع ا���/8  6"��6ت $��MHى أو إط�ره 6"��6

� ا�	��8#����$ � G�-� 8 ا�)ي����Z[84 ا���ر�<8 وا�/Qع &% ا]��1ف ا�*� 
$ .�"#-

  .����%دا1
 �	�$� ا�[��� ا�*ط#"� $�<��k �"�را� � وأ$��دھ� و�<� � ط"�� ا�/�ن ا�

$�#"� ا��	��3 ا����8  84 ��` ا����ة ا���ر�<"� ار����X_"� ا��!� ا���$"�  أن�` ذ&��*ل 

$ �"#$ 
� ����   : �*��ت ا����"����+ا��/�"�ي و

  .ا�+��� ا���#"� أي ا�,وا�� -1

   .ا�+��� ا�+"�6"� أي ا]����6ر -2

3- ����"� أي ا�/�"�� أو ا���"�ة ا�+���Z[ا .  
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� ھ#��6  ا��:5&�� ����"� و, ��ارات ا�����G $�� ا]�6/�ل� G	� 9� 8ا�� 
� ���

�#="9 ا��67+�ت Hن , 6#� 50&#)  إ�ZاT"�و&	���"� ا��+�ؤ]ت ا��Q� 8"�ھ� ھ)ه ا�/_"� 

�#�� $#"*��  &�رX6  ھ	"#��/"9 وھ"��
  1_3 ا����,�����:     

�"�ا�����ت  -1���Z[ا.  

2- Hةا, Z  دار��Bا.  

3-  �Y"4"�ا���/Qا�.  

� ا��/
 ا�+��*ي !�$"� ا���Z*از�� ا�Q/��4 ا�اHص
 84 ذ�` أن  ���% ا�� "�#�  ���� X���


 ا��#��_�ت ا��:��� وا�V"M 9�� �"4�/Q  ا��/�"�يا����8 �3 ا��	� �4"� &��3"�� &�� 
]

�  ا��*رو?� �% ا]����6ر�Mرة �-*ر�*�$ 3"��+ �d+# �� ,���Z &% ا�/"9 وا�����"� ا����

� ذ�` W?�ت �و�� �� - ��W $�� ا]�6/�ل ا�)يا����� $"% ا�#=�م ا�+"�86 $#�ءا 

�رد��.  ا�#�nP وا�#=�م ا��"�و��اط�1963- 8��- ���� ��  GPRA ا�"!��� ا� ��� �	

�وأ?�ت  -1958��  .ط�"�� ا��!� ا�*ط#"�و��*ذج ا��#�"�  

� ا�4Hاد 6��� &�#*�� إن ���"��� و3F ا���$"� �#=�م ر&,ي ���ض /� d+� 
84 دا1

�/��8 دو� )�8étatique( ،8$�U دار��Bوا�+"�6"� وا �"����Z[ة ا�"]ا� ������رس �W?"�ا 


 �9 ا���&� :�$ G��U ة أ�1ص�, ZHف �_<�� 84 ا�� d+#,��  ن ھ)ا ا��ى  وا���*�

� M+�ب $��8 ا��#="��ت ا���.  ��:*�� �=�ھ�ة ا��و�� 84 ا�	,ا�Tا�#�*ذ �Z ��& ��ا��+�/

 G+M � �� &<��Zت ا�#=�م ا�+"�86 و�/*م $�[*���ا��*از��ت وا��-��l و&�ا�, �+"�� 

����"� � � $�ل ���"� ،ا�/*ى دا1
 ا�+����"� و�� �"Z*�*#:ا���!"�ات ا]��-�د�� وا�� G�*�+ 

6�5وا��[*]ت  ا������"� وا��#="�"�  
$�ا8���U  84 6"��6ت $�:
  ��*ظ"� ، و$�:

���� #& c	�M 84  �" ذا� �  84 ا�	,ا�Tط�"�� &+��� ا�����G ر$�� Hن  ا���&�� ا��#�"�

B�$ ھ"�8ا�ط�ر���  G������ .+�� ����  .�` $����و$� و ا�/*&"�  وا���% ذو 

 Gن �/�ل ا�����W� ا$"� أو���!� ��#8 ���ب أي �<��1W$ dق ا���ب أو د1
 ا���د�� W4ص�l أ

l-4ب أي أ$�ن وأ��و$# ��#8 /� أ&� اص���M 4 ���ب $��#� أ��ب �#. �+��. و

 %��
6��0 �!0 ا� 3.45 ا� )12 &����&�� �!0 /. � ���+ � �* �-� أ+���� �* ()ل &�

 ��+����!�  . ���:� ا�دارة، ا�9����، ا� ����ت ا����� وا�
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 G�:� �&  إذن �Q& Gا����� %��*ط"#. 84 و&% ?��  84 �����.  أز&����� �% وZ*د  ا�"*م 

Y"ھ�ت ا��:���  �ا���	ا����� &% ���د ا���ارس وا]� ���T,ا	ا� ��Mأن  
ھ#�ك &% �/*ل ھ

�"*ن ا�V��Q ؟ �9 �:% ��ب  إ�#�8 ا����6ل ���� ����G ��# أن$�� 
�. �[�ول &�Q أاو �9 �/

6�"6 d"����  
T��/84 &#�/� ا� G������$1830 ؟ .  

 ���
 ا�6Hس ھ)ا-4 G�-� Gار  &� *م ا������U ��� ���% &��ھ"9 ذات ص �"	 #&

��$"� Z,ا���T �����" ا�9أرة��>�م  %��م  :�= أو  <�����>��د ����"� �% �!� ا�_ ا�

��#�")�� ، &�� �-�G &% ا�+"��ة  ا�B+�نا��+���ة &% ا�/�ان و �"5 &% �Gا����� �  84

�"� 84 &	�ل و +"��6ت ا���&�ا�&	�ل ا���&	� و *F*& 8��ر9U أن &� �/-�ه 84 ا��[V ا��

�#Q]$  [�Q�أو]  أ
�  ���
 ��� ا����6ل ا���$"� Zد &% أ�	ا�+�8 ا� �#��$ Gھ* ا�����

B"�?� ا�!���� وا�A���@ ا��� ? !* أي  ��اBدار�#�"� ا��1ص� 84 &"�ان  أو36 ���ق

�4B �	 �<�� دة����Cا? *��? �"
� ا��Dرة ا�دار?�  �. ����ت وا�!��
�ت ا�دار?� �.= 

��
ت ا� ��:� �* +>� وا������� ا�)ز�� 	� ا�5B�ل �>� ا�!��ءة ا�)ز�� 	� ا���Eام ا��!�

�Hى+>� أ(��*  �# ا���.  

 sous)   أو �4� 8T,Z   8�d+#  $"% ا��!�  ا�����  �[���  ھ* قھ)ا ا�+"� 84  ا� �ف 

système)  8�� d+#� دارةBو اsystème )   (ا���$"� &% ط�ف �* ()ل �!� ا�6"��ب &�ن �

9 ��` ا� "��
 $��� �رات ا������ ا�_�ور�� "�&% �1ل , �)�` ھ"��
 �#="�"� &���T و��

Bت ا���د�� وا��/#"� �*4"� ا�"��:& Hا 
  ./*ا�"%ا��=�� وو�Wص"

ر�� � ������د $��#=� � - �M 84 ذا�.  -  ا��#�"� اBدار��  � *م&�[���  �	G&% ھ)ا ا��#=*ر 

 k����$ �6�"� ح ا�داري(Lا�  �& 
�&�Q وا�)ي ��8# &	�*�� إ�Zاءات ��&B 8زا�� 1

4�ا� ����kاBداري، أو 84 ا�#=�م ��"� � �9 $��*�� ھ"��
  داريا� �?��وا�)ي ��8# 

 G"��6داري �/#"�ت وأBا�#=�م ا.  

� وا�M 6*اء &% V"M اHھ�اف أو  اBدار��ا��#�"� ���ر�k إن #�& ��� ��[��] �+�<�م �

��
 ا�,&#8، و+�وا��+�*��ت ��ز $"% &<��k ا��]]ت &_�� ��". V"M %& VM����4 ا��+

� �*ظ"��6�"9، وھ8 & �� ص���84 ا�*ا�3 � � ]��+�ب ا�/�رة  *]� ���84 ا�[���   

���T,ا	و ا� G��"� ���رف ا�<��ات و4 9 ا�ا�4Hاد و��_�%  ت6�*�"�ا�6"��ب   ������Z[ا
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 �"�#��ا�#=���  ا���!"�ات&�� �	��#� �/*ل أن  84 ا�/�ن ا�*ا�M و����%وا�[�Z"�ت ا������ �

�  84 ا�# ����+"�� ھ8 ا��8   وا�[_�ر����
 ھ)ه ا��را�6تQ&,  دار��Bا��#�"� ا X��� ذاD4

��� ا���P إ�". �6$/� ��#8 ��*�� ا�#=9 وا�� �رات اBدار�� ��/�$�� ا]�Z�"�Mت ا�[��"� 


 ���4 �/�ش &���D4 84. �#�!8 أن �	�3 84 إط�ر , وا�������ت ا��+�/��"� ا���*���&�:�&

��4 d"/]� 84 ���"� ا�:"���ت اBدار�� و&% $"# � �#-� ا��!� أو ا��#�ص� ا6�6H"� ا��8 �+�

�[��� ا�*Z � ا��+��"� ا���&� �gدارة  &% �1ل,  &� ���ف 84 ھ)ا ا��+�*ى $�!� اBدارة

 �Q��]ا� ���T,ا	ا���وط ا����"�&%  ا�����ا�:   

��� �*ظ"k اZH ,ة ا�[���Qا��!*�� 84 &	�ل ا�#��ط اBداري �"+"� ا���دة  -1 ,��"#-�, 

�� إM-�ءا و�Z��6ا.  

2- �"��&*�  . �P:�ت ا]�-�ل وU"�ھ�, ا�����	� ا�2"� ���ص"� ا����84 $����$"� ��� ا���


  �	�وز ا��و�"% ا�)ي ��� $. ا��-��l اBداري ا���$8 84 &67+�ت ا��و�� -3$�/&

                          .ا���&8 84 أذھ�ن &*ظ�8 و&+����8 ا���d4 ا���*&8 ا��-��l اZH#�8 أو ا�6/�ار

  

  ::::إشكالية البحثإشكالية البحثإشكالية البحثإشكالية البحث                                     

 اBدار��ا��#�"� و ����ة &�"�ر�� �#=�م ر&,ي ���� �% د]]ت ا���$"� ا����� $"%  إن 

 d+#�8Mإص�  %���� إ��6ا�"	"�و#="�"� � أ$��د���� �>& T,ا	ا� ���]�� VM3 ا���_� ���

 G� : ا�+7ال ا����,ي ا����8 و4[*اه 84 ص

�� ���# ا�.-� ا���&�� 	� � .�� ا���D)ل �� ��Cا�2 &�� ا   ؟ ا�دار?� 	� ا�9

�"��4 ��Y6W$ c���� ,ي�76ال &�:  

1- �  ا�����G؟ �6*��X &67+�ت ا��و��  $�ا&h إ&�ى  أي إ�

2-  G��!أي &�ى أ?� ا�� ��"� ا�����G ؟6��"� إ��� ���  

  &� ھ* &+�/�
 ا�+"��6 ا��!*�� 84 ا�	,ا�T ؟ -3
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  ::::فرضيات البحثّ فرضيات البحثّ فرضيات البحثّ فرضيات البحثّ     

�"� $#�ء ا���F"�ت ا����"��� X�� 84 ھ)ا ا�+"�ق:  

�"�  84���X اBرادة ا�+"�6"�  -1-�& ���]� V"M دارةBا����� $"% ا���$"� وا ����

 و�[��� ا]�	�ھ�ت ا���&�  ��ا�+"��6ت ا��!*Z*� 84". ا����� &% ��1
 ا���!"� ا�+"�86 

 �"�#���` ا����� �W?"��` ذ��ن 84 �� ���  G�  .ا�B	�ب أو$��+

2-  d+#� ��,�دارة ا���B�$ X&اص�� �#"�& 
M84 &�ا Gرات ا������+& X�6*� ����

&��", و&�#��q و&_�د �=�ا ���#"� ا��:��� ا��<���� ا��8 �+*د ھ"��
 ا�=�ھ�ة 

� V"]$ �"ا��"�و��اط" ����"� ����G ] �<�م &-��[ � و ��أ �% �� [ � ��"Z�M 8���

  .ا���#*�� وا���د��

3-  Gا��������ا���  Gا����� ������ ��ن  ا��. �أ?� � V"M ه�	[* ا��/*]ت ا]�� 

�"Z*�*���Bا  
Zا %&l��-� �"$ا��� �!�6��"�  ا��#�"�  �W?�ت $�ا&h ا�+���$/�ء  �*ظ"k ا� 

�M 8��� [ X]3 واص���	ت ا���"Z.  

                                     

                                     

        ::::مبررات البحثمبررات البحثمبررات البحثمبررات البحث                          

�"� ا��8 د��4#� ]�1"�ر &*F*ع &�زال ���ح ��ة *F*��6ب ا�)ا�"� وا��Hا ���]� G�-�

 �"���	�ل و&�زال �#�و�. 84 ا�:�G ا��� ��ا���<--� ��"� &/�ر�� $���/�]ت أ4:�ر ��$


 ا�	�&�"� ��� $�� ا���رج T�6ا�� q�$ ت أو�"/��ا�-[�"� أو ا���ا�1ت اH��د��"� 84 ا��

�����:% ھ)ا ] ��#�#� &% إ$�از ا��6Hب $�
 84و ا��8  راء ھ)ا ا�1B"�رو ا� Q���:  

  .  �6"� واBدار�����<-s أي &	�ل ا��را�6 84 ا��#="��ت ا�+"$���� ا��*F*ع   -1 

� ا��+�*ى ا�/��*�8 ا�+"�86، واBداري ��P*�"� ا��*F*ع ��#�ص� �[ - 2������ة  
"

�&��� ا�[_�ري $-�� �Mو.  

3-  � �:P 84 *راه �1ص���ا�� 
T�6ط�$3 ر G6�#� * 4 .��*"Mع و*F*د��*&� ا��     

  .ا��"�ا8Z*U ا�	���         
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ا�[���Q وا��8 ���8 أھ�"� ��"�ة ��ور  ت اBدار��أھ�"� ا��*F*ع 84 &"�ان ا��را�6 -4


 ا�#=�ي �@�=�� وا�H+�ق        "�  .ا��/��ب ا�/"�8 84 ا��[

  :�4-�رھ� ا��*ا&
 ا����"� ا�Nا��Bأ&� ا��6Hب 

��F*�� 8-->� 8*ع إ�4/� ا����ط8 &�. 84 أM"�ن  -1�ا����U 84 إ��Fء ط�3$ 

�". ا������وح ا�� �Q"�ة � X!وط �"��  .*�� �Dط�ر ��<��ب ا�+"��86

ا��+�ھ�� 84 إ�4�F ��#� �-�ح ا��[V ا����8 84 &	�ل �Wھ"
 ا�����4 اBدار��  -2

�!�  .ا���$"�  $��

3-  �"Q� ع ا�)ي*F*��  ا�*ص*ل إ�� ا�Z��#�6ت ���Zة $�"�ا �% ا�/�اءات ا�:�6":"� �

  .�ر�<"� وا��+�/��"�ا��_*ل وا����U 84 إ��دة ��اءة ا����� &% ا�[/�dT ا��        

    

 ::::أهداف الدراسةأهداف الدراسةأهداف الدراسةأهداف الدراسة

� &% �1ل ھ)ه ا��را�6 إ�� �!�"� Z*ا�G ا�/-*ر 84 أداء ا� "�Yت اBدار�� ا��:*�� �+�

 �Y"���$ � ��������� � $��_ � ا���Z %& q � و %��#+d ا��و�� ا�	,ا���T وا�#��	� 


 ��"� 8Y" 84 �ا��/��ب ا�� ، $�� أن "و�"Z %& 9 � أ�1ى، ��دات �&	��3، ?/�4":�$ �?7

�"�ت ا]�-�ل، ��  .ا��!� +�*��ت&ا�/�ار و ا�<�ذ 

 
:�$ 
� ا�*ا�3 ا��!*ي اHص"��إن ���4"� أي إدارة ���:, d"/]� 84 &��أ ا�<�&� ا���*&"� 

Z�M �"����"� ورص� ا����Uت ا�	���ة $+��� و&�و�� "��:# � &% ���ت ا��*اط% $���/� 

�". 84 ا�	,� l�اV"M %& G������$ �T ���"9 ا����6ل ا��!� ا���$"� 84 &<��k وھ* &� اص�

 ���� �-�l ھ)ه ا� "��
 ����4 و�7?� إ�	�$"� �M �"�6دار�� ا��Bوا���ا�6ت ا l��-ا��

  .ا�*ط#"�c�1 ا��#�"� 


 ھ)ه ا��*اF"3 84 &	�ل ا���*م ا�+"�6"�  ا�+"�ق� �ف درا�6#� 84 ھ)ا Q& k"ظ*� �إ�

�"Q� ���+� 9� 8دار��وا��Bم ا�/��*�"� وا*��1ص� وأن  ا &% درا�6ت &��?�� &/�ر�� $���

 
�Hا ��� ./M ع*F*ا�� c�� 9� ل�	ا���$"� 84 ھ)ا ا�� �!�اH$[�ث اH��د��"� ا��:�*$� $��

�". $�"�ا �% اMH:�م ا�/"�"��  .&% V"M إ��Fء ا���$3 ا����8 ا��<--8 
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 ::::سابقةسابقةسابقةسابقةالالالال    بحوثبحوثبحوثبحوثالالالال

�� �� ا��را�6ت اH��د��"� ا��8 ر$�X �[���ا $"% ا�����G ��"� 84 ھ)ا ا�-�د إ�

ا��8 �)ھG 84 &#-*ر $% ���G  ا���M*م$[*ث ا����*ر إ��$��#=� و&�!"� ا��#�"� اBدار�� 

���ر $*M*ش و ا������ة&/�]ت ا����*ر إ�� $��4�FBا]�	�ه ��+.   %$ ��Mوا �"��$ lص��

 %"QMا��� %& ��
 ا����*ر &[�� ا����ن و?Q&9ھ�"U و ��"�  .���$8 و�� 1

&% ا�:�G إ����Z 84 ھ)ا ا�-�د  أ��Qا��ور��ت و�]ت ا�-[�"� 84 ا���*م ��/� ا��/

� ا��#�". �.  اH��د��"��6":*ن ��&� &7?�ا  �H.ا���<--� 84 ھ)ا ا��	�ل وھ* &� ا��6

  .84 &[�*ى ا��)��ة

        ::::معوقات البحثمعوقات البحثمعوقات البحثمعوقات البحث                                    

�*اdT ا��[V 84 ھ)ا ا��*F*ع�� h&ا��8  :% د 
�*اM %�F .Z,&� ا���ا�"
 وا�����

 
��ان ا����9 ا�V��Q �:% ھ)ا ] ��#3 &% ا�/*ل أن �:$ 84 �&*�� 8��&#=*&� ا��[V ا��

  .&*F*ع ط�"��. و1-*ص"��. و&�*���. أ�_�

��ا�"
 F*�� ��+#��$  �/4*ع ا�����G وا��#�"� اBدار�� 84 ا�	,ا�T $�� ا]�6/�ل �#� Zوا

� &+�*ى �*�4 ا���دة ا��"��*�Uا4"� اHص���� و�1ص� ا�:�G ا���<--� 84 ا��*F*ع، "

�% ا�����G دون ا��#�"� اBدار��  G�� �	� ط�ر و��B84 ھ)ا ا �-->�& ��"�� G�� �	� �/4

k��>& %"$ c$د آ�"�ت ا���	�B �"4�Fء ذھ#"� إ���� ا���VM أ�� أو ا��:5 &�� ���ض 

�*م أ�1ى �1رج &	�ل ا��<-s ���/��*ن،  ا��8 ��[:9 84 ا���!"�ات� 3& 
&*F*ع ���ا1

 9��."��  .ا]���Zع، ا��+��"�ت وU"�ھ� &�� �-�G &% ا�+"��ة 

84 ��5 اBط�ر ھ#�ك ��ا�"
 ��5 إ1_�ع ا����� &% ا����ھ"9 ا�#=��� ��*ا�3 ا���/� 

 �"?Wدارة $��+"��6 و�Bا 
� ا��*F*ع &�� وا���!"� $+�G ��ا1�� � ���*�+& 
:$ �Y"ا��


 و�/��� � $-*رة "�]����ة �#�ص� � %"$ 

 ا���VM �	� ص�*$�ت &# 	"� 84 ا��-�	�

&% ا��W?"�ات ا�+��"�  واF[�، إ�4�F إ�� &�*��ت أ�1ى ذات ص�� �_!c ا�*�X وU"�ھ�

  .  <�ص� وا���&�ا�
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  :لبحثمنهجية ا

� و�Mات ا��*F*ع��+�ھ9 ا��+�*ى ا��# 	8 ���"� ا�+"��ة �� 84 V]��و ھ#��6 ا�<��  


 &�*ازن و&�ن:�$
1��� V"M ، `ذ� ���
 ا� �>% ا���ر?�E  $#�ءا "�� &+�*ى �[��

 �ا���دة ا���ر�<"� 6*اء أ���X أ�Mا?�، و��3T، و?�dT ر�6"� أو ��ارات ��9 ��+"�ھ� $��#=� إ�

ا���ھ"� ،�"��ب &<��k اH$��د ا���ر�<"� ��=�ھ�ة &[
 ا��راV"M %& �6 ا�#�Wة دورھ� 84 ا6

���� ا�42ق ا��<��Mو.    

��"�  ��>% B".�0 ا��1O&� أ�$ l�+"4 ا�#=�م 
"�� &+�*ى وا�M وھ* �[��Z�M"�ت ا��را�6 

�"� اBداري 84 �����. $*�Mا�. ا����"� و84 �����. $��#=�م ا�+"�86 ��� � )ه ا����� �ا����

�k أ$��دھ��>�$ �Y"ع ��[:9 84 ��*ره ا��*F*& ��� �"?W� %&.   

� ھ)ا ا�6Hس �9 ا����6ل ���Hب ا�����D 84  ا� �"Zوا�<�ر �"�
 دور ا��"�Y ا��ا1"�]� 84


 اBدارة ا�	,ا���T 84 إط�ر ا����دئ ا�/�ارت وا�_!*ط�ت ا��ا1�"� وا�<�رZ"� ا��8 &% ��

 84 X�:]� � ا����وض أ� ����ب ا��D �ا��*F*ع وذ�` إ�� G��Z ص#�D د    ، ا�*Z*�

�#�ص� $[Q"� ذات ص�� $/"9 وأ���ط ا�Q/��4 وا�1Hق دا1
 ا��	��3 وھ8 �#�ص� ھ�&� 84 


 8Pء� 

 ا�+�*ك ا��#="�8 $�����ره 6�*ك ?/�84 و4:�ي ��"�]�  ، �4�Fنإ������  
دا1

  .ا���ر�6 ا�*ط#"� ���/#"�ت ا�#/
 ا���ي

��را�6 �/_"� �����ھ� إ��6ا�"	"� ��+�/�
 اBر�Pد�� دوات اH ا��#=*ر �[�دت)ا &% ھ

$ l�+� ��� أ�. و�Mة &�:�&����� &#�ھh و&/��$�ت ����&
 &3 ا��*F*ع  �&HاD d�����ء 

�+"��6ت ا��!*�� و $�ا&h ا��#�"�  ��د��8أ� �"T�#$ ت &��4"� و أ$��د�P�/� %�_�� .�*�

&�P7ات و&-��[�ت &[�دة ��:% أن , إT�-M"�ت, ول �*F"["�ا]دار�� &% �1ل �Zا

8 �"�� &_��4 ���[V &/�ر�� $�[*ث ودرا�6ت �6$/� 84 ھ)ا ا��*F*ع ا�["*ي $��#+�� ���

 
&��ھ"9 ا�[:�&� ���� �*اZ. �[���ت ھ*���"� و أ���ط ��$"��� ���Wن ا���م &[
 �Zل 84 ظ

k��Qا��*��� وا��.  
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    :   :   :   :   بحثبحثبحثبحثالالالالهيكل هيكل هيكل هيكل 

� أ�6س ا��9 �-�"9 ��5�لأر&�� <�� 	  ��$� G6�# �1ت�&V]ن  ,ا��*:� V"]$ ��+/&

 �l�+�  d$��� ��$ sT�-1 &# 	"� $�!�"� أھZ 9*ا�G ا��را�6 ا����"�  �4��@و  ���:Rإ�


 ��ر�<"�ا��[�د &<��k أط�  ��D��ا��*F*ع وذ�` ا����� &% "��"� "&��ھ, �=��� ,�[

84  ظ�ھ�ة ا�����G  أنVM��  V"M 84 ص*رة ���"�"� ��:*��ت ا��[Vو&# 	"� و�_3 ا�

�T,ا	رت 84  ا�*�� Gا�*Z ة�� 84 � �_��� 

 ��ف $:�$ � ��$"�Y إدار�� �9 �+�*

وا��8 ا�+"�دة ا�*ط#"�  ا�Z��6ع$�� �67+�ت ا��و�� �ار���X $��"�� ا� ":�� ا��"�و��اط"� 

� ا�#�*ذج ا����+8 84 �/
 ا�/"��� ا���VM أن  وا�����"� $��9 ا����ت ���d &% ����ض �#

ط�ر ا�B)ھG 84 ھ)ا ا]�	�ه و� )ا وردت ا��#*�� 84 ا�)ي   ا��05 اAول ا�[/"/� 84 $#�ء هھ)

�"�ا���م ���را�6 &% �1ل ���/�"�� ا��8 ا��8Z*�*��+$ –  8Z*�*���B:"` ا���� ا] �

 � �4��ا����8 , ا���$3 ا���ر�v و&3 ا��	��3 ا��/�"�ي 3&���و�� ا�*ط#"� ا���"� ا���&�  اBدارة

�  ا�#�c 6*اء��وھ8 أ$��د �*�4 &�دة #<�*ي ا� وأا��"�و��اط8  أو ��Qو$*�*8Zا] �+�*ىا�

 
"�84 ���"9  ���4"�أھ�"� ا��-�در ا��&,�� وا� ا� �"R اAولV"M ��#�ول  ھ�&��[

�"k ��[:9 84 أدوات �+""� �U$"� أ&�م إP:��"� ا�	,ا�Tي ا�[���Z�>& Vت ا�#=�م اBداري 

] وھ*��ت ] ���: � ��#="d+� 9 اBدارة و�"k":� k وا��#� ا�#�+8 وا�+�*�8 &3 أد$"�ت 

�" � &[�دات ���را�6�  .؟�:*ن �#� ���ذج إر�Pد�� �+��"3 أن ��8# 

 
��� 8�Z�& ب إط�ر�"U 84 9�ق ا��8 ا����ھ"9 و  �4زھ#�ك إذن أز&� ��ا�+�Hا %& d��#�

� [ 
:�$ 
�% ا�+"�ق ا���ا?8 ا���$8 ا�6B&8 اHص" k��"�ت إ��دة $#�ء �=�ي �<��

 
�"�ت ا��#�"� &% �1ل إدارة ������ &+�*ى ا]��6ا�"	B 8دارة 34�� ����4 �� 567�

�!�"% دا1
 ��5 ا��<�c ا� �&8 $ ���أو $Dدار�"% دا1
 ��5 اZH ,ة ا�[:*&"� ��*ز�3 ا�+

& l��-&وزارات و %&�"��  ��,�� و ھ"�Yت &[�� �"��&�� �#��M h]ت ��"�� �#�:6 5

� ا�+"��6ت ا���&���� إ�6"��ب &���
 ا��	��3  ا]�4اد و��$["U l�-� V"� ��درة 

 G"��6إد�1ل أ 
�6 84 V]�1ل ا�� %& �"Z*�*$و�Qھ� ا����]� G	� 8وا�� .��"Z�Mو

W?"� ا�+��"�ت ا��8 �<�� � ا�#�*ذج &#��Z#�ت ?/�84 84 ا�	,ا1W� �T) $�"% ا]����ر &�ى �

� ا]�6/�ار ا�#�+8 وا�+�*ك ا��!*ي وا�/"�8 �@�4اد ��اBداري ا��*روث �% ا]����6ر 
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.���T,ا	دارة ا���&� ا�g� ��M*ل  وھ* &� �7دي ا�� �/�ش 4:�ي  , ��*ص*ل إ�� ��)�Z أص"


�(ھ)ه اBدارة ا���&� إ��دة إ���ج &� *م �Sا� R"� �1 )ا� %& �"#$ ���4�+�� ا�[:9  �"?W� ل


 &+�*��ت � ��� �]Fا وا�"?W�  X6ا���*&8 $�� ا]�6/�ل وا��8 &�ر d4ووظ"�� ا���

اA�� "و "ا��و��"�ھ"9 ا�#�nP $�� ا]�6/�ل 84 ظ
 رؤ�� �U&_� ��� اBداريا�#=�م 

� M+�ب " ا�9ا�2?����ھ"9 ا� *�� &�U 3*ض آ�1 ���أ&�م �*ة ا�=�ھ�ة ا��"�و��اط"� 

 $"% ا���6*ر و ا���اZ %& 9"6 � و ا�*ا�Z %& 3 � ?��"� "ا�.-� ا���&��"و "ا�.-� ا��ط���"


 &+�*ى   "ا�.>9�ت ا� ".��"و  "ا�.-� ا������"&% �1ل &�!"� �Z �& *ا��#�"� وھ ��ا���&

� ا�+	�م &<��k  &�)$)$� و&�*ھ�،���U.9 (�67+�ت اBدار�� ���و�� ا�&�� أ?� 

� ا����� $"# � و$"% ا��	��V"M 3  )ا��.�?�تا��وا�2 و رؤ��ء , ا��Cة ,"با�,ا��زراء��و

��و  ا�	��� ا]����6ر أد$"�ت���� 84 أM"�ن �Q"�ة �%  ��Wت �"9 وأ4:�ر &�#��_� وU"� أص"

 �?7� ��Mھ*�� ا��و�� و ��� ���U 84"�ب �/�  P<-"� &*اط#" � M:�&� و&[:*&"%

8/"/M 8����Zا  lF*داري ا�ا��[�د�Bا d+#وا��:��� ��#�ء ا� �"�84  �/��8ات ا� ":

�T,ا	وھ* &� ��[�د  &% �1ل , ا� G>#ظ�ھ�ة ا�  
"� ��P"� ا�+"��6ت ا���&� دورھ� 84 و�[

  .و�[/"d ا��#�"�

    �T,ا	ك ا��&,ي 84 ا�*��	�ل &% V"M ا��#"� وا�+� 
$��#=� إ�� ط�"�� ا�#<�� ��� *م ��$

G>#ا� �"?W� أن �	9  �"� ��� d+#دارا�Bن يا�� �"�+�,  �	"�� 
&��ا��S���2 أو  اCزدوا+��

�"� و ��ر�<"� � )ه ا�#<G  ا��:��� و*F*& ة�Mب و�"U ) ���#� %��:�� � $-"!� ا�	�3 

���1 �"&Hا�#<�� 84 $�ا�� ا�/�ن ا�����% &3 ا ���M (#& ھ�ة�=�&�� ) $����$3 ا����دي �

 %& 
/�#� �#��Z ط�رBا V"M %& 8�"م ا����ھ* �& �ا�دار?�  ا�D�4�ت"&� *م ا�#<G إ�

� �P:�ت دا1
 و�1رج ا�$�� أن �" ا� ��
�� وا� ��&��Mت و����
 ط�/� &-��l و: d+#

�*ر - - Bsystème administratifداري ا���  
� ا������ ا��:� و��
 &*ا�3 ��*ذ � "�% :P 84

� ا�اBداري و�*G+M ��*!� . Z &��ر�� � و$�ا&	�� � F��� ��? %&أي ا���م  � و�

 ���� $���رات وأP:�ل &<����:5  اBدارة 84 ا�*ا�3 $�:
 ?/�G��U 84أداء �+"��  ���

� ا�#<�� ا�!�$"� 84 ��ا���/�&�  اBداراتا��:� ا����8 و ا����"/�ت ا��/#"� ا��8 �+"�� 

� ا��!� إ�	�$"� 84 دول �Wو������"� و ��4+� و أ&��:� ��5 &#=*&� � ا��:��� &�� �#�:5 
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�!X 4" � ا��#�"� &��]ت Z"�ة$ ,
دور ا]����ء ا��!*ي �gدارة 84 ا��#�"� ����c  وھ* &� �	�

وھ8 &��د�� ا��*اط% و اBدارة &% &#=*ر ا]�6/�ل  ,$��#+�� ��	,ا�T $���د�� أ���

�1ص� $"%  ���� ��+"� و إ�-��"� ا��8 ���= � 84 إط�ر )ا� �"R ا�S��R(وا�����4 

� Z %& ���Hا���*&8 و ا��+7ول ا kا���م , ا��*ظ d48 ا����وا��*ظk ا���*&8 و &+���

 �"��? � Z %& 8�6ط�"�� ا�<�&� ا���*&"� و �1رج &��*]ت ا��#="9 ا�� ��� �?7� ��&

 ��� �#�"	� �"��:Pإ �!���6W"5 �����4 إدار��  �Wداةا�� 
أص"�� دا1
 &+�*��ت ا� ":

� �Uار &�84 ا��"�Y ا��#="�"� ��9 �*ط"# � ا��8 و, ا��#="�8��, ھ* &*Z*د 84 ���ذج أ�1ى 


 ا�#+d اBداري ا�	,ا�Tي & ����!���  �و � )ا D4ن درا�6 ا]��1]ت ا�+*84 �"4�/?*"6 �

� &+�*ى ���"
 ا��*ارد ا������ ��� �"����d �-�ر دا���B 9Tج ا��Qوة و ا�/"9 و ھ8 ��� 

  .و ا��#�"� اBدار�� ا�����G  ���د��$���T �[���ا 84 ا�[��� ا�	,ا


� اBط�ر �[�ول 8484 ھ)ا �Sدار�� &/�ر$�  ا��05 ا�Bا���$"� 84 ا��#�"� ا �!�M*ل دور ا�

� ا��#�"� اBدار�� 84 ا��[*ل ذ�`  و �W?"����ب؟  �"k...���ب  ���ذا... :&% �1ل��

�#"�& �"Q]$ ت�/��#& ��� %�,:��& �T,ا	ا� 	��ولAا R"�   ول�]� c�F دة��$#"� إ

  .؟�* ?�V]�� G���&: * & 05 84 84 6"�قا��8�6 ا�<��ب اBداري 

�:�� �/� ��+�4 X 84 �/$�6 داريBذاإط�ر ا�<��ب ا�؟� -le pourquoi-   *-#صأي 84 ا� 

��م وBا 
T�6ا�"*م 84 �ا���6"� و84 و 
4_�ءات أي X�/- le comment - 84؟إط�ر ��:

����BاX"  �":ل &��ھ"9 ا���*Mت�]����ح ��ة إP:��"�ت &%   terminologie - - و&-�

���4-��l اBداري , و ا�+"���ت ا�+"�"�T"�  ا��&,��  �]]تV"M ا��T,ا	ا��8�6 84 ا� 

 ����� ��*!�� � &% V"M ا�-"��U ا�"���+ � و&% V"M ا����"� �M 84 ذا�. إ�M �"��:Pو�#� �[

� ا�<�&�ت وھ* &��أ ����c ا����� $"% &% �[:9 /�أو &% ���� و&% �+�/�
 أو &% ��

�
�Sا� R"� ��&   " :دار��Bو ا��#�"� ا �!� اBدار��ا��!� و�Mة  إط�ر84 "  &/�ر$� ا�

��*]� syntaxe - - �"#/4 8 �[�د  �8 & �� ���دت &_�&"# �وا�, و� �"�#��اBط�ر ا��!*ي �

� &+�*ى ا��	�ل ا��"�ا8Z*U � � ��9 �[��� �`  ذو&% �1ل , اBدار����دور ( ا��:*�%ھ*�� 

$���&h �"�دة &�"%  و&�.  ��*ذج&�ى �	�ح  ه$�ور�[�د  ا�)يو , )ا�*ط#"� �gدارة  �ا���ر6

 d4ا��� k�وھ8 �_"� إ��6ا�"	"� � )ا 1--#� �4�"% إ4�F""%  "ب"أو " أ"�#�"� أو �<
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"�]���W?"� ا�-"��U  !� وص#��� ا�/�ار &% V"Mص#��� ا�� 4"�#�ول, ا� �"R ا�S��Rأ&� , �

 ��*!�� ا�/�ار اBداري ا��� #=�م�Z�>& 84ت ا� و دوره &/�ر$� ا���� ا��!*ي  84 إط�ر


 ا�*?�dT و $�����8 وھ* &�!"� ھ�م 84 , اBداري P:� و&_�*��"�]� k":� ى�& ���]�

 �Y"داري &3 ا��Bا d+#4"� وا��/Qوا� �"����Z[ا � ��_��#� 
:$�Y"ا��8 ا�+"�6"� وھ8 ا�� 

 G��!ظ�ھ�ة ا�� �"�� 
:�$ � "4 9:]��occidentalisation- -  �"4�/Qت ا����ا������� $����ا

 �"�*��� ا�[�ا?� وا�+M�& (#& �"$وروHا ��,����&% �1ل  ا� �"R ا��ا&#وا��8 ��#�و� � 84 �


 �ا"�� ر��[�� �"��� &+�*ى ا��+�ن، �ي دود �4
 ا���د اBداري ا�	,ا��Tى �W?"�ھ� 6��

اHداة و�1ص� أ6�*ب ا�<�&� ا���*&"� �M 84 ذا� � وا��8 &�زا�W�& X?�ة $��<��"� ا����+"� 


 84 إط�ر�Mو�#� &/�ر$�. وھ* &� �[���ا  ا���ا�:�*�"�أو -�� 
&�P &R��S05 ا���� V"M ،

 V]�� ،دارةBا���$"� 84 ا �!��W?"� �#�ص� � ���:R  �13ل ��:"`  &%  ا���� ا��#�*ي �

 Gا�����  ���� ص�"� ا������ ا��*ارد �#="9 ��دا1
 ا�*ا�3 ا����$"%  ا�����ت $"% ا�4Hاد

  .ا���&�"% 84 ا��#=��$��8  ا��#="�8 ا�)ي ] �:*ن $��_�ورة &#+	�� &3 ذھ#"� و?/��4 

���/��"� $ / "� و ا������"�&% ا����*م أن اBدارة ا�	,اV"M %& �����& ���T ا��#��/�ت ا��

���ر�6 ا�/��*�"� ا����+"� وا���M 8دت $�ورھ� اBط�ر ا�� X+6ا��8 أ �"��&�Z*��&م ا��و�� 

 
Q�� ھ�م 84 ھ)ا ا�+"�ق �-#��gدارة ا�	,ا���T $�� ا]�6/�ل &�� أدى إ�� $�وز 

����ت ا���
 $"% ا�4Hاد $�!� $�Wن ا� �"R اAول  &*F*ع  �?W� دارةو �*ا�"% &�ىBا  

� &+�*ى ] �,ال V"M أن ھ)ه ا�����ت ,  ��&�ا���$"% ا�*�Mات ا���*دي   ا]�-�ل

�"� �/�� k�F 84 ا��#=��ت ���Z[ا���*&"�  ا���  .ا��<�

�ا�ا���د ا����ب 84 ا�*ا�3 ا��#="�8 ا��,دوج أداء 84 ھ)ه ا�#/�� �[���ا D4ن #�  %+�Hوا 

�"� M_�ر�� H او&[�ود� -�dichotomie- �"�+� l– ا����ھ"9و�� 84 c"+$ �-#� l�-� .�

ا� �"R وھ* &� �*F[. 84 84 &��د�� ا��#�"� ا������  �!��:*ن أ&�م &*�3 ا� وھ#� , أ��� &#.

 �
�Sأ&� ا� R��Sا� R"� ا�� ا� 
أداة ا�4Hاد  ���"�ر ��/""d4� 9 ا���م 4"�#�ول اH&% ا��!*ي دا1

V��]ي ا�*!��9 ا]���Zع ا���6"� ���#�7 ا�+"��6ت ا��!*�� � �_�c و ��P7 &% &#=*ر 

 
�/�+�� ���T,ا	دارة ا���&� ا�B84 ا �!�� F*ء  M:�&� ا��� &% �1ل �` ذو, ا��05 ا��ا&#

�T,ا	84 ا� ��*!��  و �[��� ا�+"��6ت ا���
 &%ا�ا��7� 8?� �/�+  �!�&#=*ر M:�&� ا�
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�  ,ا�*ط#"�����ة $#�ءا VM��&  ول�#�� V"M ا� &[�دةR"� Aولا  
&�� ا���ا�:�*�"��[�ي 

 ���و�Mو�#�  ���� �)�` �[��� &-��l  اBدارة ا�	,ا���T ا�[���Q 6"�6"� و4:��� 

�#=�م " ا���ا�:*"�"�*4��ZD �د $[G/��� 8Q إ��:��6ت  ,(francophobie) :  "ا���ا�:*4*$"�"

� ��/�+& ���� ا�-[� ا�#�+"� ����*ب ا�����Q��Q"�  و��ا� �"R �#�ول M 84"% � ,ا��!*ي 

�
�Sا� �"?W�  k�� ا� *�� ا�*ط#"� ا��:#*�*Z"� و ا]�-��"�  أ$��دھ�ا��*��� $�<��� ���و

�[� &% ���4"� أ��  &�� , U 84"�ب إ��6ا�"	"� &+�/��"� واF[�  اHص"
 اBداريا���اث 

 �"T�#$ ا� *ط"%��&[�و�� ���=#Bب  �$"�ا�! دار��ا�"U 3& 84 وا��#� ا��#="�8 �1ص� �"=#�


�"� و&# 	"� &3 ا��*��� أص"*F*& k":��.  

دورھ� ا�	��� 84 $#�ء -� &% V"M <&/�ر$� ا�<- ا� �"R ا�S��84R ��5 ا��#=*ر �[�ول 

 &��دئ �W?"�وا� *��ت 84 &<��k دول ا����X]� 9  ا��_�ءات ا���*&"�, +�قا�Hا�/*ا�"%، 

� �Uار &�رU�:"P �6*،ا�#"*�"��ا�"� ��6*ق  ا�	,اZ �T,ء &%  أنو$��  و&<��k &�ار6 � 

ا�)ي  �#�*ي ا�	���ا�84 ص*رة ھ)ا ا�*ا�3  ���� � ا�<�ص �. &% ا�_�وري وD43Fا��!�ت 

 lم ا��#="�  أد$"�ت�[:9 أص�*��9 ھ* &% ا�_�وري �[���  ا�[���QاBدار�� 84 &	�ل ا��

" إ��دة ا�����G"&*�3 ا�	,ا�T 84 &#=*ر ا����*��اط"� �Dط�ر $#"*ي �6B"��ب ا�����G أو 

   .إذا ����G اH&� ذ�` 

�8)ھ	� (��م "���ت F 84*ء�:�� ا���&
 ا اBط�ر ا��[�#� ��*�	& X  84 � #� ����� hT���

� �Uار �Fورة ا��-
 $"%  ھ�&� 84 ا��[V ��/�ط ��ر�� أ� ��ا�+"��6 و ا�������ت 

G����� "�Yت ا��#�"� اBدار������"
 ھإ�4�F إ�� &	�*ع �*ص"�ت ���و �Fور��  ،ا��#�*�� �

� Q��]و�.   

�* �, ا��6Bا�"	"� ط�"�� ا��*F*ع إن � .� أ��Q &�دام $[Q"� و �/#"� أھ
 ا]�1-�ص ����"

�"� &% Z � ا��ھ���ت ا����"� &% Z � وا��/�ر$�ت ا�و&��*ح أ&�م  8د�#�&":��3$ ���", $��

� ا�[�ا?� � ���F � ظ*اھ� ا��*��� و&� $��&���� وص��� 84 &+�رات ?��"� �ھ*��ت 


 �[*� � ا��ا�T  9Tا��ول ا]��/��"� ���	,ا6"��6ت وMور84 &�ا(Z � � �&W� , أ�4ق � � ���


  . �[* ا��+�/�
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   ل األولالفص    1  

  

  ا�طــــــــــ�ر ا��ـــــــ�م ���را�ـــــــــــــــــ�
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�����:  

  

الدولة بمدلوالتھا ظھرت البوادر األولى لإلدارة العامة في الجزائر قبل أن تظھر معالم 

وھو الظھور الذي طرح عبر التاريخ إشكاليات عديدة تشكلت ،   البيروقراطية والنخبوية

, بنيتھا الھيكلية وفي مكوناتھا الحضارية على حولھا عدة أبعاد معرفية ولسانية أثرت 

ستدعي الكثير من مما ي,  سنة من االستقالل 50بعد مازالت لم تتبلور بشكل واضح والتي 

التي عرفتھا اإلدارة  اإليتمولوجية-ستمولوجيةالبحث الجاد لتحديد إطار تحليلي للقطيعة اإلب

على أداء  سلوكيا تؤثر أھداف تنموية ومرجعيات رمزية له  نموذج غياب في العامة 

تدخل نتيجة  , داخل شبكة أو مجموعة العالقات االجتماعية  التي ينتمي إليھا  موظفال

السياسة وتنفيذ لبشرية اموارد الإدارة , مأسسة المعايير في الغربيةلبرامج وا مناھجال

  .العامة

  

  :ا��-�,+ ا������ *( إط�ر ولا�%"$ ا#�"��!  �ن ,   ه ا���ا���ت �ا����� �� ھ

  

  .ا�داري 67د�! �405�ت ا�3ا��12�0 و ا���0*��  *(  دور ا��"�در:  ا��-.+ ا#ول

  .%�<م ا�دارة ا����� *( ا�.��� ا�=2ا>�10إ��دة إ���ج �: ا��-.+ ا�9��(

  .���د�� ا��<اط� و ا�دارة �� �3@<ر ا���?�ل و ا���0*�:-.+ ا�9��+ ا��
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 .اإلداري  سقفي دعم مخرجات النالرمزية و المعرفية  دور المصادر      :ا��-.+ ا#ول

  : ���� ��� ��ون) �7�ن ا��0ب(�� ����� ����  "ا�A �3@<ر"ورد ��� ���ن 

..."  �������� ��و*���, ا���س �� *(�)�' ا�&�%�ت �� , #" ���ودا�! ا���و �ر ا��

���  . " ا���1 ا��0�� و*/� .�ا �� -�� ا���

 :���� � ا���1 أن أب ا����)��ت ا�.�#�4 �� *��#/�" *0د31��� �<�<ر"3� %�ء ��� ���ن  

  ." #/&�ض إ���د 83 �� ھ� -�#" *��#' ا���1 "...

&� * ا�&�و ��1 ا������ا�إ@?���� *&<=� , ا����� وا��1��  , �! ا���#> و ا�.�#; �����! ا�

 A� !?# B �C#ق *�ر��E ط���G*رBا �� , 8�* 8?����)� 0ن )HI أ)/��� ��  �ر*� 

)�� )&.�ث ھ�� �! �.�; أ ,ا�/?�#� ر-> ��رق ا���Kن وا�?�ن��&�#�*=� ا����)��، ا������3 و

#�� ا��ظ' أو �?�  ,���� ��Gء ا�#?! إ��دة *�ا3> ����� �� إط�ر *�اث أ �8 -��ب 

��ل ���Q اB-&�اب ا��اھ�� ا�&�  @C(�&� وھ�#&� �P?8 ط���Gا����� ا����8 �� اOدارة 

 �=� �#.                         

 أز�� ا��0ا ! ا���0*(   :ا����C ا#ول       

��ح  ��زال ا��Vال ا��K3ي, ا��Kا�T#� ا����� �����S� �Gدارة # ��#���Qل ا���%� وا�

! ا���� اOداري 3?8Y ة���  .ذات ط��H *�ا3� ��� �?, *��رب إدار#� ��#�� )/�� 

، ����وا إن ����� �?���=� *�رس �� ��� ��P#�ت \�]  ��� ا)&G� ا�/�)���ن ��P?8 ذا*�

ا�C&�/� ��#�ة ������ن اK���(Oي، وأن ا�O[���! واOدار#�! وا��C" ��)��� ���ھ� 

�ط ا��3�E���(B)�� إ�� �Q أ)=� (0����.�ت ا��0#?�� و���^� )�����ن ��1 �&`_�ة �&�#

 HIC* ��* <� �.(���ا)�! ا��( syntaxe   دة�=�د��[  �� ا�&���� ا�(����و, ا�/�)�� ا�

 �ورة اO [ح ا���1ي ���ءا ��������I د\�] ا�(�! �� �=�ھ� ا�.�#; ���� ��G3 , أ\�

19��)���Q bده �(�.� ا���ن  ��T�&( [، �Q; ط�G� [�GدT� *.] ا�.?> ا��=�ري و�

����Pا�.?> ا� [.*  ���1949 ������ ����، ور-> ذ��G&�# B A ا�(����ن إن دون �

���*O <=/?# <� ����?� !#�Pح �� *> و#�&��ون أن ا���ن ا��] Oأ�� , ا �� ��اOدار#� ا�&��

�#�TاKو�, ا���G�  ���&* <� �(أ  ��� ���)/, @�وط ا����ح �IQر#� و*��#� ���ا�8 ��#�ة ��

  . ا�/?�ي �����ش



          اإلطار العام للدراسة                          الفصل األول   

 

19 

���� ا��و�� إ��  ا�����E ا�����إ��اد اK=%0ة ا�.?����  ��  ��=��� ��� أدت Eو�� ظ8  رأ

��?* ��Gوز ط�����  ت، أ_�1���و��اط�� �� ا�G[د -  8)Q ي ا��ي���Gا�&.�ل ا� ���� ���

&E84 ����ة و ا��ي �>  �%�ع ا����دة ا��ط��� ا����G�  ���Gرة إ%�ع #&> �� إط�ر ��%�� #

���� إْوأ)�ط � ���ءة #إدار)�ذج � ���\����� ا����� gذا �3)] اOدارة �, #���Cھ� ا�

وا��%=� وا��/�ة وا��ا��� ������ ا�&��#� ��Kا�� ���=� أن *��� أھ�� ��&�Gة 

)C@ ت������ اO)��ن 0ن *��ھ�=� أو إھ��=� �! ا��0ر ا�&� أ���ت *��رب ا��ول �

.ا������ ا��Pط ا�E�E0 �����ح
2

    

���%�� *�&�G ا�&�<��ت ��3)�ت  &��*��م �&.��� أھ�اف  ا �������! و%=� )<� إ

����4&=� ا�&�<��� ا��C � ا�&� #�" أن #&[ءم ��=� و ھ�ا �� #���=� *&�K, �.�دة 

�?! �� ا�&���� , �� �Yء )j �.�د �! ا�����  �����ن �&.��� أھ�اف ا�&�<�>ا�

 �#�TاKا�ا�� H���ر �> #� دون أن��ل أن )�&�&EBا:  

1 -  ����  .������ ����K#.�ث �

  .اOدار#� ��=� &�<��ت�8 ا�*�<�> و�3/�� *���� آ���ت#&�ك أ_�ا ���  - 2

  [=�&Eأ)=� ا ;�Q �#�, �[E&�[لو ا�/?�#� ا������ ا������E  &`_��ات�! ا����ر�&=� ا�&�

=�م اOدارة ا�B&��د#� �8 �> و���ي �=� دور أ mG #�&(� دورھ� ��� ا����م �E !� �G3أ

Aإط�ر , ذ� �� ����&%Bد#� وا�)&�Bا ����وھ� ا�&�\8 �� �8 وإدارة ا����Cت ا��

"*�7%�ت ا���F$"�/=�م 
�ر�Qل دور  �����ش  Bت ��ط�ح �84 ھ�ه ا��?!  ،3�&EBا  ��

 ������� ���I#  ��3 ��  �رة ��ة أ���د ��&.��8ا�� �TاK��� ل أ#! �� زال�Q �T�� ا���ل

Q j?> وإدارة ���!�� ,EV# ھ�� ا�&�اث ا�/?�ي ا��ي��  ���50  !� ��Eل]�&EBا.                   

                                                 
  .155، ص )2004دار الفجر للنشر والتوزيع : مصر -القاهرة ( ،الدولة الجزائرية الحديثة، االقتصاد والمجتمع والسياسةلة، عبد العايل دب.-1
  .72، ص )1970دار الشروق، : لبنان-بريوت(، المسلم في عالم االقتصادمالك ابن نيب،  -2
املنظمة : األردن -عمان(، ارية في المغرب العربي، حكومات الجزائر المغرب وتونسالمؤسسات اإلدميسوم صبيح، ترمجة أمني سعيد عبد العزيز مسعود،  -3

  .02، ص)1985العربية للعلوم اإلدارية، 
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  ا�?���� أA��د  :ا����C ا�9��(

��! ھ�ا ا�&�اث &�ا������ إن ا� ��C#اءر�E ����4 ا��ط��� أو�� �C#أ�3ن أ��ز#��1 3&` �8 *�ر 

*��رب \�Gات و8��# , ��EV*�وا��ا�H ا�&�<�� وا�, ����� إ��G3 ���]E ��م ��=�#�

  .ا��0 –���ء ا��و��  *��Q 83 ��G%��ت�ن ��*�&�B ا�.��3 ا��ط��� _> ا��و�� ا��ط��� 

�Q �� �&Qدت �� و8T�E )�� أ)� , Kب �� ا������Gت وا�4�)���ت �4[�! دور ا�. ا)�����إذا  

�� ا��و��ا��ا��G وا�&�E ب-�%�� �� إط�رK.)ا�état-partiا�?/�ءات  �> =��,  ( �� ���&*

ا��PG#� ا�/���� ��� ��&�ى ا�&�<�> واOدارة، وإذا ����Q دور ���� ا���EVت ا�&�/��#� 

 /�ز�> *�Q;  ا���@^� )=� ��Y [(�3/� و��@�� �� إدارة ا��و��)[oQ أ, ا�&�<��� =��83وا�

 Q&� وإن ا\&�/] �! , �� اOداري�&��#� أداء ا��ا���K#� وا������ إ#����� ا�(�در 

��*�Eو  )1963.1976.1989( ا���ت 3�%�� )1986.1976.1964( �ا��ط�� �ا_��ا�

ا�.?> ا��ا@� 3�%���ت ���ر��ت و إ [ح ا��و���Q0د#� إ�� ���ن \[ل ����Q  اھ��� 

�ذج   إ)&�ج�> *V_� �� �?�=� إ��G#��� \[ل ����Q ا�&��د#� (�#�% modelisation --  دارةS�

 <&*���             .ا��@�دة و ا������، ا�&��� ا��&�ا�� ءه  ��� أ�Eس ا��اط��، ا����Cإ��دة  

=�م  �Qل, ��� �3ن ا��Vال �� ��ا#�ت اEB&�[ل ھ���[ع YBدارة ا����� اOى إ�?�)�� ا��

�H ذا اOداري ا�/�)�� ��ا�&��� ا��ط���، )<�ا ������G ا�/?�#� وا�=�?��� ����� ا�

�(�&����  .��E 132و ا��ي �Eد ا�G[د ��ة  ا��K3ي, ا�&�و

� �G�����*ا���O>إ��دة *�<�> �Qول �=� �> #.�ول *��#> إ%���ت  ���ر �� , ��Pع ا��Kا�Tي 
 

�#K3ل ھ��83 �.��� و��]\ !�  �#����ت ا��?�)�� وا�&���� ���� �Eة �?! دون درا�#�%

 ��� ���=� ��Eوا���� �#�PGا� ��Qا�/�)�� �! ا��� ���� ا���� ا��� ;�Q ،��Q��� *�A ا�

��� 8�GE ا��4ل B  �19/07/1962ـ  62-503ا���ار اOداري ا��K3ي ر-> ���Eم 

وا��ي �Qول *�=�8 *�ظ�' ا��Kا�T#�! �� ا��ا�� ا������ وا�&.��=> ����ظ�/�  ،ا�.(�

������#�� @�O �#�Gدارة ا0ز�� �� *�A ا����Q دون *��#> )�ذج %�#� 1ا���، و�� 

<�>�&�� �#�% 8#��   .B �&Q )��ل 

                                                 
  .حول إعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات 16/05/1963، لـ 189 – 63مرسوم  - *

1
 - Messaoud  Mentri,l administration en question.(alger:opu).p60  
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�م إ%�اء �� ���] ا����K ا��K3#� ��#� و*���ت �� إ���ء ا��Bة  [��Qت ��G3ة و�� ��

 �#K3��]ا� !� ��B�3 �#�����ت �C&(ا ���.���] Q1967&� ��م وا��#��اط�� ا� �3 ،

�����1 ا�/�)��� ��  .و�Qھ� ا���#� �! ا��(�ص ا�&�<�

\[ل *�A ا�/&�ة  ���ع ا��Gدئ واQ0?�م ا�&� )<] ا���ل اOداري �� ا��Kا�T إن  

 ��C#دارة ا���ا�&�رS� دارة ا�/�)��� *.] *`_��  ���-�[�3)] �.��3ةS� ة��G3 �%ر��و

��1 ھ�ا اOط�ر "��4 ر1%�0و"ا���)�ن اOداري ا�/�)�� ا�G.] ا��ي #���� 
 , �(`�: 

�Kة �! ��ا�� ا���)�ن ا��Cص وا�&� *.?> و*�<> ا���Pط اOداري "&ا���ا�� ا���)�)�� ا�

!������� ��&�ى ������Y داري أھ�� ا���)�ن ا���O ا��-> �! و, "��C@sص ا��

=�ر#� ا��Kا�T#� �! أQ?�م ��� ��Eل �� ورد �� ا���#�ة ا��]\ !� tت ا���G�*�* و ��

# B ;�Q ه��*Bداري، � �%�ھ�ا اOن ا�(�����  ���&# t( ��� و#.&�ي Bد ��=� إ��g ن

��Tا�%Oه ا� ��� u���[ ����ل �� �� ����3  �?! أن #)� أ�Q;  ,ا���Yع V( و��ع �م

�esprit de la loi -   8–روح ا���)�ن اOداري ا��Pع ا��Kا�Tي *.] *`_�� �����)�ن *V_�ه 

اOداري ا���)�ن و وظ�/� �� إ��دة ���ء �/=�م B*���� �(�در �! \[ل �.��3ة  --la loiو�Qه 

 ���#�P* ھ�?���و .  

�� ا���)�ن *�_8 ا��K3#� #���=� ا��Kا�Tي اOداري ا��K3#� �4[ �� ا���)�ن اE&�[ء 

���� @?8 �! أ@?�ل �.�; ا�/�)�� اOداري � ���* B���]�&EBأو ا��ا*�� اautonomie-  -

�j��� "G�  ,ن  وھ��=�&�# !�#�TاKا�� !�#K3��! )/, ��Gدئ *�<�=>  أن اOدار#�! ا�

ور�u *�ز#�=�  اOط�ر ا��<�ي وا��%�ا)� ا�/�)�� Q&� �� ا���1ة ���  [�Q&=> ا�?��Gة

\��� �! ا��و, �رج ا��� ��&Eھ�ا ا ������Gت  �&اOداري �.�%��ت \�ر%�� ����ا �! ا�

 �&?�ن ا��C%�ت �� @?8 ��ارات و�E��Eت ����ة �! ا��G^� ا��ا\���، ��&���  �ط��� ا�

ا��&�8G وا�.����Y #=�د و%�دھ� و#�I' أداT=� ا��Kا�T#� ا����� وھ� *.�ي �Sدارة 

, failed state  ��� ا�.��� ا��Kا�T# ��&�ب ا��و�� ا�/�@�� أو ا���%Kة*`_�� ����<� إ�� ,��#"ا�

 ,ا��اط��! ا��ظ�T' اOدار#� وا������E وا�&��#� �(��m أداء �! ا���K ا��ي #��P إ�� و

��]���! �� إط�ر *���G ا�.�%��ت ا�P&�3ا��ط��� ا���#�ة إ��دة ���ء ا��و�� �.�و�� �!  ��) �

                                                 
1
  .14ص ,  2008،)2ط, خمرب الدراسات لباد, اجلزائر,سطيف(,  الوجيز في القانون اإلداري ,ر لبادناص - 
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H&�&��1ات ا��G^� وا����� �&�Y] ا, ا��و�� وا�� 8)&* �إ��  أدت ����ت %

���&���و�?�#� �� *�<�> أر�3ن ا��و�� ا�.�#�4 و����#� ا\&[Bت   H� ����&* <� �=(0 �=�P�

��� ا�.�� وا�&����ي ا0 �8&%Bا Hا��ا�.  

 !?ا�&�  ا��&���ة��> واB*��ھ�ت  �����[ ���[�� ھ�ا ا���ل  �����دور ا� ا�&�Gر#

�3)]  �����، و)�ى ��� ھ�ا ا�E0س أن ا�8 ا�.�Iري�ا �� ا�&*.#?! أن  �TاKا�� ��

�Q Hا� ���� ا��ا� ���Gط <=� !� K��8Qا�  ��C#ا�&�ر ,��Eدار#� وا�/?�#� , ا����Oو�� ا���

���� واK&�Bام � �=���/&H&��H *`\� ��> أ �8 \� � ��  �رة )�ذج إداري  *��ه ا�

�ع&%Bا �TاKا�<�اھ� ذات ا�(��  �� ا�� '�&C� 8��.* �� ��4.Gت ا��Eى ا��را�&�� ���

��Yع���ھ$ ھ3�ك �=��G ` ... G.�� )�ور �� ���Q -�� �&��ھ�� �! اO@?����ت�, 

   .24ا>0ي ؟ ھ$ ھ3�ك إدارة 24ا>�10 ؟

 �G������]4� H&�/=�م ا�, �&� "دور �1!"� �� إط�ر ا�.�ا_� ا��1��� �ـ ! ا�(�" ���ر

 ���� ��]EOا ��و-��ه 0ن �/=�م ا����� ھ� ا��0ب ��&.��8 ������G ��/?� ا���

 و-��ھ� �! ا�<�ھ�  ,"ا���ش"أو " ا�&���]"وا�&�ر#v ا��Kا�Tي \(� � ��  �رة 

?! � ,�=� ود#��&=�ا�&� �> *��G ���=� ا��و�� ا��ط��� �����ت ا)��� ,ا�&�<��� ا������# ]

أ���د \�رج اOدار#� وا�.��*�� �=> ا����ك ا�/�دي �S)��ن ا��Kا�Tي وB ا�&�VG ��دود ���� 

/=�م اOدارة ا�.��4# � ��Gھ�� و-��ھ� �! ا���> ا����/Pوا���ف وا��ا�3ة ا� ��G)وا�� ��ا���ا

��� ا�&����ي&%Bء ا��Gت ا�B���� ���#&�ا3> �� ��<�ر ���EV� �T,  ا��ي �> �?�=� ا#��

 �� أ "وط3("إداري ���� B ���% �_� ��G�E ��� ا�).� ا��/��� وا�/?�#� �=�ا ا��(Oن �

4#� �� )/�� و�� _���&� و�� إدار*� �^�G�� "��&�# Bو.  

�ع ا�&��3 &%Bط�ح ���> ا ���")��VEاB آ\� ذا  �� �?�� أ�43 أھ��  " �=��J$ �زا 

�ذا *�"  :����� ��ل ���  ��_�� �����<�وف إ%& �* B �&ا� ���ا�&?�#��ت ا���1 أورو

��ت ا0ور��� إ�� \�� ا��و�� ا�.��4# ��B أن *G.; �! أ)�ط \� � ���و�� ��&��Qة &���

".�! \�G*=� ا�&�ر#��C ا��C � ؟
1
   

                                                 
1
  .17، ص )2004دار الفجر للنشر والتوزيع، : مصر - القاهرة (،الدولة رؤية سوسيولوجية ,عبد العايل دبلة - 
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���ت � �� �_V* �&ھ� ا� ���.�� ا�.��� ا��Kا�T#� و���ء دو�� %�#�ة إ��دة إن 3&�� ا���> ا�

 ���� ا�=�#�*�، ا�&�<�������ء ا��0  Bأو "�����! ا�G&�Bر أن ��`�� ا��و�� *& �\`( <�

���] �وا����ي،  ���� ���E !#�?* �� ��.�( ��(ق ا��و�� وا��0 أ?�)] ا��&��� أ��(

��ب ا�����E وQ&� �� ا�Cا� �� �.Yوا ��- H&��� ا��وا�Iو�� ا� �Eر� ��

8�% ���� ا�&������sاد  � �وھ� �� #?! *mG)* ,)�CP ��&�(�� �� ا��ا�H اOداري �

  : - ruptures– "�����ت"�! \[ل ��ة �.�دات *�Q ��  84 ذا*=�  ��K3#� أو �.���

1.H&�  .��م *(�> ���ھb ا�&��� اOدار#� ����PاH� �3 ا�

  .و ا���ھ� ا�C&(� ��م *���1 ا���ذج ����PاH� �3 ا������.2

� ا���م.3���� �*��EV� <�>�* ب إ��دة��-.  

  .��م اOھ&�م ���&.�Bت ا�=�?��� ا��Iور#�.4

  �دارة�09وA<�<�4� اأ : C ا�9��+ا����       

84 ���ع * �>�و�� ھ�ا اOط�ر أ�?! , ا�=�#� د��B ا�&� *.�د  ا������3تإن _���� ا�

�" دورا ��G3ا �� *./�K ا��0اد أو إ�GQط=> �! �Q; �3)=� ا���ل أن ط���G ا����ك *�

Oا Hا����� ��G*���(��( �>���.  

�(/� ���� ��, ��� ��&�ى  ��?! ا�&���8 ��� ����<� إ�� ا�.��ة ا�&�<�# Hا������3توا� 

 ،[.��8 ��� ��&�ى ا�=��83 أ#�I، وا�&� *�&�G )&�ج ���/� ذات ��� ��[)� وھ�#�*�  j��  

���ت و*���1ات و ر��ز , ذ�A �! \[ل ��>و� ���أ)<� �P&��3 �� ا�&/?�� *.�ث ��

�.Yأھ�اف وا �  .ودBBت �.�دة *��د)� إ�� *.��

 ��]�� �! ا)&��ءل  ,&.���8! ھ�ا ا�ا)>�و�Y=� إ�?�)�� ��ى �! �Q; ا��Kا�T#� ا����� �

�P?8 واmY؟ا��G^� ا��Cر%��   �� ��Eق ھ�ه ا0���د �.�; *(mG ��درة ��� *��Q ��G%��ت   

 �(�?��� �� ا��Kا�T �� ا�.���� #��د)� ھ�ا ا�&��ؤل إ�� ا������ت ا0)�4و����%�� ا��

���ت اO [ح ا�&���#�، ا�/�ا�8 ا�V_�ة ��  ، ا����� و-��ھ� �!�ظ'ا� ,اO)��ن�

8  ، �?�=� ���� �> *Vدي إ�� *���1 )j �=�?���اواOدار#�، ��ا������ ���  ا��و��  ��ا�

  .ا�����P ط��G&=� و���&=� ودورھ� �� ا�&�����&�ى 
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�ع ا�/�)�� &%Bول ���> ا�Q ��� " �����A K�4رو " �� ��%����اO@�رة إ�� أھ�� ا0)�4و

 ����&%Bا ����*.��8 ا���ا�8 ا�&��#� و�Yورة *���1ھ� �P?8 #.�ث *���1ات �� ا0

�� ����Q ا�&���1 ا���#�� ا�&� ا0\�ى، �?! ا��0 �� ا���)� j�� jG*�# B �#�TاKا�� ���.

H ا�&����ي ��� ا������Gت �GE0ب *�ر#��C وذھ��� &��=� ا��&�#�ت ا��#/�� وا��Gو#� �� �*

���� و ا0)�4و����%�� ا8G� ��� 0 ا��Oام &%Bا �Eذا*� ���را �Q �� H&��.�%� ھ�ا ا� 8�

��ا�b ا� ��/�* ����&^���@�� �G�3�* H&� ا��/��� و@C(�&� و&�� اOدار#� ا��&.  

��� ��� اOدارة " ر1=2"ا�Q�G;  �� )/, ا����ق #�ى&%Bء ا��G0_� ا� ����.* ��

�ر�Eت ا�/���� ���� ا����Tة #.�د )j ا������3ت وا�&%Bت ا�ا����� أن )�ع ا�&�<�

�ت، ���&�<��ت ا0و��� >��� )��&��H ا���و@�� وا���ا�� ) ت ا�&����#� ا���� <�&*

وھ� أ��ى �� ���ل �=> �8 أ%=Kة اOدارة ا����� �� دو�� K���3ا�T �! ا�&�<��ت 

��ت ا��(�#� ا�&����(ا��4)�#� &�ا�&� *��G ���د ھ��83 ���و��اط�� *���8 ) ا�

�����ت ا�&��.
1

  

 ����ا��ت ا�&��Yا !� A��� ��G* �TاKا�� �(��* �� ���.�; ��Kت )<�#�ت ا�&� ،�#�ا�&�

Oا ��`���� ا����د، �� ط�ح �����ش ا�&%Bذج ا��3  )��)�����ء ذ�A ا���Q <=/�

 ��� �_V# ق��E �� ��(�_ �=% !� ���H �! %=� و*`_��ھ� ��� ��Eك اO)��ن وا��&�ا�

���2ا0داء إ#��
 O��1 ا&��� إ�� ھ�ا ا��&�ى ا��Kا�Tا����� �� اOدارة  )��)���� 8)# <� �#

� /�د �! ا�&`_��، �� #�&�%" إ��دة ا��<� �� دور ا�>�ا�����4 ا�&�<��� 0ن دا\8 ا�

�&�ى ا�������� و *��" دورا ��رزا �� ا�&��� اOدار#�، �Q; *&`_� ھ�ه ا0\��ة 

�%����Eا��� �G�E أو ��H إ#��&�.ا����T �� ا�
3

  

�ت، �=� #�ھ" إ��  �ظ/�!��3 ا���Kي ��#�&�G ا��<�ر ا���>���\[ ھ��� �� درا�E ا�

 �>�� *���� و*��K إ��� ������G ��/�د  " ب " أو " أ " أن أھ�� ا�Q0اث �� ا��� !?*

Hا��ا� �� �_�.* �أ��� أو  �� و)/, ا�Q0اث �� *��� أ@��ء �C&�/� 0)�س �C&�/�!, أ�43 �

                                                 
1
  .255ص  )دار املعرفة اجلامعية،: مصر –االسكندرية (، اتهااإلدارة مفاهيمها وأنواعها وعملي، إبراهيم عبد اهلادي، حممد املليجي - 

2
  .407، ص )2007الدار اجلامعية، : االسكندرية، مصر(، تكنولوجيا اإلدارة المعاصرة في ظل العولمة، فريد النجار. - 

3
  .92، ص )2000توزيع، وائل للنشر وال: األردن –عمان (، التنمية اإلدارية، المفاهيم، األسس والتطبيقاتموسى اللوزي،  - 
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�، �I��-1 ذات ��Kة وأن أ�43 ا�Q0اث ا������T �� أي ��<� � \�، أد)� ا�=�م ا�&�<�

�ل �(��.�ت �&Eو�=�ا #��` ا���س إ�� ا��=��  وھ�، �2&��رف ���=� *�=K� 8او�� ا�

�ت >��=� ��� *�ظ�' �3�ت �&��رف ���=�ا����� #.�د ���رة ا��.� H�  ��\ا��ا

  :��� ھ� ذ�����A# ا��Cر%� �.�;و

����*���� ا��[��ت  •&%Bا.  

 .  *�m�Y ا�([��Qت ��! اOدار#�! وا�/���! •

• �>����ء ا���> و*.�#� أھ�اف ا�. 

 !� ����� ا�/����� و*�<�> ا��وح ا���\ ��� ����# ����Tت ا�������إن �Q! إ#(�ل ا�

 �(0 ����#Oھ�ا ا�&.�ل ا ���# �#�TاKدارة ا����� ا��Oم ا�>( ���ا�����Q ا��<�#�، �?! �

=* ���� !ا��K3#�، اB)1[ق و-��ھ� �! ا���� � ا�����G ا�&� B */=> �! وظ�/� ��> �

.اOدارة ا����� �Eى أ)=� أداة ��&.?> و إ\�Iع ا���س ��-�Gت أ .�ب ا��/�ذ
3

  

ا��A0L ا�9?�*�� �� ھ�ا اOط�ر #(mG ا�/=�م ا��G�* �430ا �! ا�.��ة ا�&�<��� ھ� 

CULTURAL ESTRANGEMENT)( '��)* "�Q  ;Q�Gا�"ن�ده �� , "����Q وا��ي

�0اب ��Eق �/=�م أ@8 وھ� MNا)aliénation( �إ�� ��P# �� ,/( وھ� ، ;Q�Gھ� "ا�� 

�ت *��8 �! ا�(�" ��� ا��0اد ا���د#�! ��=� ا��Pر�3 ��  "و ��0>������ #�ى أن ا�

.ا�&���� و�� ����ت ا*�Cذ ا���ار
4

  

Bد ا����� �� ا0�( �� m  ي إن�TاKداري ا��Oا H&����� وا������3 وا������4 ��&%

*.��] �! �Q;  ��3)�ت *�<��� �� إط�ر*�ر#��C و����#� ا�&���G أ)=�  *P?�] و*/���] 

*���I���* �� zت ��! �� ھ� _��] و�&.�ل، و��! �� ھ� أ �8  "إ������ت"ا�P?8 إ�� 

,�E`* 8 و*.&�ج إ�� إ��دة�-> أن ا�&�اث اOداري وا�����4 #�m )<�#� ر, و�� ھ� د\�8 

���ء *���� \� � �� �� ا*��ه �/�ز ا���#� �! ��� � ا�&.��8 �� ھ�ا ا���ل ا�.��س 

��� ����� أ�Eس ا��GCات ا��ا*�� ���s ا��Kا�T#� ��  *���ت اOراد*�! ا������E وا���

                                                 
1
  . 27، ص )2006، 3دار احلامد للنشر والتوزيع، ط: األردن (،تصميم المنظمة ، الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل، حسني حممود حرمي. - 

2
  .280ص , )2007، 1ط, دار املغرب اإلسالمي(,أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارةعمار بوحوش، . - 

3
  .295، ص المرجع نفسه - 

4
  .18ص  ,)1،2005ط, احلامد للنشر والتوزيع دار, األردن( ,تطور الفكر واألساليب في اإلدارةصبحي جرب العتييب، . - 
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� و 8 إ��� ا�/?� �� إط�را�&�<�> و� ����Y�����ت ا��اOداري ا����� ��� -�ار  ا�

����] ا�����4"  ��%��� أ �Y mGور#� �� */��8 اOدارة ا, "ا����� �ةوھ� ��� 

�] و, )أ)<� ا���ول(%��أي إ�� )<�#�  (management))��د ھ�� إ�� ��ا#�ت �/=�م ا�

�j ا��[�� وا��ي ر" *O101�10 ���1<ر"اOدارة ا�����، �Q; ار*jG اE> ھ�ه ا��<�#� ��ا�Tھ� 

اO)&�%�� واOدارة ا����� �! �G� ;�Qأ ا�&t)C �� أداء  دا\8 ا��P`ة ��! ا�?/�#�

8  ذ�A   ، و �! \[ل1ا�0�لP��  م�=/��ر ھ�ا ا�*  '�&C�  ��(��(ا)" ا�&���� إ�% 

 ��  .و_����� و*�<�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��ب إدارة ا��<: ا��"�ر(                                �10P-راو�1 �.�� ,�7 د.ارد ا�(.  

  

 ���, ��� ��&�ى ا�&�P#��ت وا�=��83 �8  ���#� �! ا���ذجا أدى إ�� إ��دة ا��<� ���

��#��?! *��#'  ,���� ��&�ى �/=�م ا��Q �� ����4 ذا*=�4[  ,���  ��� ا�����4 وا�#

 "�Q ����4سا�ا����� ��=Pا� ���� �! ا�0?�ر وا��&��ات �`)=� �� )COLLINS ENGLISH( ا����

�3 ���8 ا����� أ�� ��� ��&�ى _���� �&Pوا���> وا����� ا��رو_� ا�&� *P?8 ا���ا�� ا�

 �>�?! *��#/=� �3}*� - وھ� �� #=�� *.�#�ا  -ا���:  

                                                 
1
  .49، ص )1998، 1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ط: األردن –عمان (،  مبادئ اإلدارة، بشري عالق - 
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�?�ات و��! وأ���ط ��<ك ���2ة �<�4 داF$ ا��3@�� و1�-3�ھ� ا�����<ن *��� "�� ���-�رة 

 )�>��A��<�?�� أي )�".وا��و
1

  

 8��( ���.�� �G����� �#�TاKا  )�(� ا����G3 �� 84� ����( ا_��  ھ�ه�Q ��� �ا�&(��/�ت ا�

������ *.�#8 و */���C� 8%�ت وا�&� #?! أن *����  �)H ا���ار, �/=�م ا�&�<�> ا��

�EV��# �� �*�^�Gت ا��G�����.��, &[ءم و �&  �� �� #��� ا���� ا�&�<�T H&��� ��(��(Oا  

�  واEB&���ب����� ����#Oا=*����� '�&C��  �Gور��% �� � ��� <=� ��C#وا�&�اد  *�ر

 �Y�اOدار#� ا�P?�� ��<�م ا�.?> وا�&� *��z �� /�ا�C� 8&�' ا�#��� *��#' �� ا�

���� ��3��E وذھ��� �H ا�����4 ��  .�8 ا�&`_�� ا�?���)����/و�H اO)��ن 

�ر ا�/�)�� _����� ��� 3�&EBن ا�  �%�������E0س�! ا��<�ر ا0)�4و , ����Y�� 84و*

 ���* �#)/=� أ�Q ا�?&�ب �! ا�&���G ا�&�  8 إ�� در%� ھ�( �� �#�?� ��T/�ذ و3

]T�� !�#�TاKن �<���0" :ا���0 ا�%7�0( ا�.?�?(  ����0 ا�%7�0( إن ا��7�P0  (ا�F�7ا� (

$9� K�9�  >4ر>A )70ا����Pط� ا�%7�0( ا�>�"(
2

وھ� �� #�ل ���  ���� �A اBر*�Gط , 

 ���=�� H�  ��(]إذا �>  دا\8 �ا�/�)��ا��� �#�TاKدارة ا����� ا��Oذ%� ا�( ��(����_ ��.# �

�� أ ������ ��Pوع �*.          

       Cا����GAا��4��3 :ا�0ا ����JQإ   

�ع ا�/�)�� &%Bل ���> ا��# ����� أو ظ�ھ�ة ا�&(�د#�  "�ل �<01ا4-10"ا�&�� [���

 �GT�- وھ� ظ�اھ� ،��%����� ���، وإ)� ھ� ����� ظ�اھ� ����E�E%��، و)/���، و

?! ���ر�� ھ�ه ا�.���� �� أ��j أ@?�ل و, ا�&���� ا����� �� ا��Kا�Tأدوات �! #

��O@�رة إ�� �Qد_� ا��/��! ا��#! #&?��ن ���/�)�ااB*(�ل  ���&%B ن�Gذاھ ��� وھ

]^E ����J�ن A����L ا����A0؟" :���ر�E و�� N ذا���" ��: وأ%�ب ا�T�� �(�4[, �?] أ�Qھ

."إ�3� ��A !�J����L ا��( �"�� �A� ا�?�0"
3  

                                                 
1
  .75، ص  سابقالمرجع الالعتييب،  صبحي جرب  - 

2
  .184، ص ) 1986,  مركز دراسات الوحدة العربية, لبنان,بريوت (,التعريب و القومية في المغرب العربيمحد نازيل معوض ،أ - 

3
  .28، ص  )1980, ديوان املطبوعات اجلامعية ,اجلزائر(,المشكلة اإليديولوجية و قضايا التنمية في الجزائرعبد اهللا شريط،  - 
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��(�ق و� �G�# ي�TاK8 ا��/�ا���Pر ا���م ا��ي #&.?> �� 83  �! %�اب ھ�ا ا�

����� وا��ط���، &%Bا�/�د#� وا ��*���)* ��&^P�*دار#� وOوا ��8 و#&.?> �� ��^&�� ا�&�<�

  .ا��/���

 !#�?&� ��?�ري �> #?�ن �� ھ�ه ا�G[د، �8 ھ� �> #&�ك Q&� ا���ل ��&EBإن ا��<�م ا

_���� وط��� ذات ��&�ى ��ل *�&b %�[ �! ر%�ل ا�/?� ا���در#! ا���م أو �8G ا���م ��� 

���  ، وا1��0ا�����ة ��� �C&�' ا���د#!�� jG*�# �� ر�����<�#� ا�Vا��ة  ���&# B ھ��

��C#ر�* ���=��.  

.�وBت �/=> ا�.��ة , *���Q]� 8<�ت �� ھ�ا ا���ل  ��ر��ت��� �Qو�] ��u ا��وا����م 

�Q]/ي ا��TاKا�� H&�2ا������E وا������4 ��
  �?/ �� */?��ه و���&� ��� -�ار ��E ا�

وھ� *.��H  , 8 ا�/[�Q! ا��Kا�T#�! �� إط�ر ا��#����?�� ا��4ر#��&.��8 وY "*0ا�2 *��<ن"

وا�&�����  ����ا ��م �u�G ا�&./<�ت )&��� ��م ا)/(�ل ا��P#.� ا�/[��Q �! ا�&�اث ا�

H ا��Kا�Tي ذي ا��C/�� ,  ا���G�1 ا��#���&�و#(��م �� أي *.��8 آ\� #.�ول وHY ا�

B���� ��G*������ ا�Kرا��� ا��O8 ا�[��د#� ��.��ة ا�اT����� �� إط�ر ا�/�ھ�> ا���[)�� 

و-��ھ� �! ا0@?�ل ا�.�ا_��  )FORMALITE(ا�-�0و�0اط�� وا�����0 ا��1��� ��� -�ار 

<�>�&��.  

�8 #�" *����ھ� ��� �Yء  أ@?�ل ،����Y�� �/�&C� �����_ �^��#(�" *�ط��=� �� 

�� و��&�<�>�&�� ���.��وذ�A , ا��Pوط ا��>�� Hا�&(�دم ا�����4"إ�� وا�"  K�ا��ي #

 �� ��4� ا��Kا�T#� )&��� ا�&��ء _���&�! �� ��Iء ���� وا�Q، ا�����4 ا0و�� �>�ا�

 )A0Lا� )��� ا�3@�م ا�"3�G*�� )���4ي ا��.�(وا�����4 ا����?��( ا����4Nم ا�3@��A , و-��ب

H اOداري ��G اO*(�ل ا�/��ل دا\8 ا�" ا�&(�د��ت ا�/?�#�"�&=�#" *�A آ���ت &� 

�)=� إ�� ا�.�j ا��Cر%� � �����Y و���ء�&� �8 I� 8#�.*ظ/�! و���! ا� 8T�E��

� #Vدي ���� �K#�دة �=> ا�=�رات ا������3 ��� ��&�ى�:  

• 8 .ا%&���ت ا��

                                                 
1
  .30، ص المرجع نفسه - 

2
  .21، ص  29/06/2009، 5682العدد , الخبر ،»  ؟ ن مناو ماذا يريد فرانزفان «عمرأزراج ،   - 
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 .ا�.�د_�ت �H ا��اط! •

 .%���ت ا�&�ر#" •

 .ا����ءات ا����� •

  :ا�&���� ذ�A �� إط�ر ا0���د83 و

• �T] .ا\&��ر ا�/�دات ا�

• �Qو����.�ت ا�&� *&�ا�� وا�83�P ا�)�ل ا��&Eا.  

• Q !� �\{ا H� 8���&ة ا�(�ت �� ا��G( �Gا��� ،�����; أ��Eب ا����C ا��

H و�.&�ى اB*(�ل �H ا��G^�ط�#�� &� .ا�&/���Q H� 8%��ت ا�

�`�� ا�&�ظ��?! � ����&%Bا ���' و*���� ا��&B !���C *&.�د وHIC* B �� )<�م ا��

ا�=�ارة، �7�<ى ا��J<�1، ھ�ه ا����� ���ا�8 ا������Y وا��Kاھ� �� ا\&��ر ا��0اد �84 

.ا��.�A�ة، ا�=�<�1، وا���Lوإ)� *&�\8 ��ا�8 و��> _����� �.��� �84 
1
   

��� � �Cت ا������4 ا�B��8 ا��ي #���b ��� إن ا�&t�CP ا�=�� ا�.�#; #�&�I *��#� ا��

 �TاKداري �� ا��Oا�&�<�> ا !� �GT�1ا�/�د �! \[ل ا�&�ر#" وا�&?�'، وھ� ا���� � ا�

 ،���� �/)��ر �&EBا ���H ا��Kا�Tي &�����<� إ�� ���ع ا�&.�Bت ا�&� @=�ھ� ا�

��4 �� إ��دة ھ�?�� �C&�' ا0)<� ا�B&(�د#�، اOدار#� وا������4 وا�&� �&�] �C&�' وا�

� أ_� ��G�E ��� ��&�#�ت ا�&��� وا�&.�#;� ����&%Bط�ت ا�Pا��[��ت وا��.
2

  

�تا��<�ي 0&.��8 ا��! \[ل >� ، )�� أ)=� *��� ����� )<> ا����� اOدار#�  داء ا�

 ����H أ&�� أن *�Q ��G;  )�*�� �! ا���G3ت ا������4 ا�&��دة �� ا�>�� 83 H��&�*

�=� إذا *���ت _���� *� � �\ ��  :���� � ا�&������#=� ا <�

�ت •>�  )Raison  d‘être .(إدراك ا����دات ��%�د ا�

• 8��*��ھ�ت و\��رات ا�� VG�&ا�.  

���ر ا� •�� &`_����ى *��� ��(� ا��4' ا���Iي >�  .   ا#����� �� ا�

                                                 
ص  )1993، 11العدد ( اجلزائر , قسنطينة, مجلة العلوم اإلنسانية، منشورات جامعة منتوري،  »التصادم الثقايف يف العمل الصناعي«بشاشنية سعد، . -1

115 .  
  .130، ص )1990ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر (،دراسة المجتمع الجزائري مقدمة فيحممد السويدي، . -2
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������b ا��4 <&=* B �&ا� �#�TاKا�� �>���� ا�.�د ���[�� ��! وھ� ��� � ��Y/� �� ا�

 !�Q �� �.Yدون ��%���  وا j�� �#ر��* ��.�� و *��G=� ��� أE, ر����ن و ا�Kا�

���� ا���� ��G* ethique du service public ���=� اOدارة ا��1��� �/=�م أ\[���ت ا�

 ����43ا�� �>�  .        ي #�<� ��

��بC�� ا���دة !?��ر�� ھ�ه ا�.���� #�  ,�Tب ا������ �� ا��Kا�T �! \[ل \���� �Eا��

��*/���� �� ا��ورة  K#Kا�� �G�54 ة ����� ��ل�.&��� ا����� ��s> ا����:  

B ا�&�� أن ھ��ك ���ا �! ���ا)�� B #�-" �� ا�� �ل إ�� ا��&�ى ا�����4 وا��)� ا��ي "

��)�� أو ا���#�#�� �&1��.."  

رة ا��Kا�T#� -�� �=�`ة _����� O)&�ج ��> ��&��� أ ��� و-�� ا اOط�ر *�Gو اOدا��� ھ

� *��G ���=� ا�.�Iرات وا���EVت �.�Iة ���/�� EB&���ب ��� ا�&���1 و�E! ا�&��#� ا�&

��! ا���1 وا�����4 وا�.�Iرة ھ� ا��ي #�&b ا���> وا�&?����%��� j�، و*�Gو ا�&��ر#' ��1&�ا

���.�Iرة �! ا�&��ر#' ا���#� ا�&� #?! *��G=� �� ���ر�� ا�.��� ا�0�)�� �� �[�� ا���1 

�#�TاKا��.  

�� ا��Kا�Tي ا��4' إن ���� ھ� ا�430 *�E�&��� إ�� ا����G ا�&%Bا �T��! �Q; ا)&

 �*����� ا��0 �&.��/�*� و*��&# !�Q ة��Qو���� و !�� m 0وا0#�#���%� ، �?! ا �Eا����

وھ� �� 8��# �� , #�&� إ�� )/, ا����G و#��z )/, ا�&��1ات  اOداريا�tCP  ھ� أن 

!���Q"  ا�/?�  - -intellectuel organique" ا���Iي"ا��4' \� �  )=�#� ا��0 ا��[�� 

����#Oا ")P0ا�M >��>و��اط�ا��%8 ا���[)� و "أ����Gا�   ���&%Bا����> ا  "�Q

  �(�� #, وھ� �� #.�ث �� وا���� ا�&�<��  �[�� @A و �اع  "�� U *�-0"ا�0� �_V

���� ا��[�� ��! ا�����4 واOدارة و ��#�#�TاKأ ��� ���و�� ا�� �%�( H�ورK�3*=� ا0و��  

  .اOدارة ا�����

  

  

                                                 
1
  .111، ص ) 2007دار األمة، : اجلزائر (،مستقبل اللغة العربية بين محاربة األعداء وإرادة السماءأمحد بن نعمان، . - 
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  ..إعادة إنتاج مفهوم اإلدارة العامة في الحالة الجزائريةإعادة إنتاج مفهوم اإلدارة العامة في الحالة الجزائرية                ::��(��(ا��-.+ ا�9ا��-.+ ا�9

H و *.�د  ������*� ا�/?�#� وا�&��#� ��� ���/� ��. اOدارة*��م �?�ة &� ?> *�&��" ��> ا�

 ��)CPا� jGI* ت��#�P*م و�?.�� �Yء دE&�ر #�<> ا��[��ت ��! ا�.�3> وا�

�ت ا�.?���� ودورھ� �� *�/�� ا�����E ا�����>�  .ا�G&�Oر#� ��

ا�[*��� ا���)�)� �� )�� أ)=� *��� �! �Q; ا����B ا���1#� وا������ �� ا�/�ا ا��<�ر �! ھ 

*�ظ' ) (publiqueو�3� ���� , ) administration publique( "اOدارة ا�����"ا�/�)��  *.�#�ا 

 ;�Q ت ا��و����>���=��� �� ���ل ا���)�ن اOداري �&��Kھ� �! إدارة ا�0�ل وإدارة ا�

����و�� وا���EVت ا�&� *�&�G ا�&�ادا �= ����ت ا�.��� *��� ا���Pط ا��ي #&���� �84 ا�

 ����  .وا��ا�� ا��

����<� إ�� *.�ل ا���[)��ت �� ا�/?� اOداري �� ��� ا��و�&�  �����Q أز�� ���#��ف ھ�ا ا�

� ).� ا����ع ا��Cص وا�&���� �� ا�Y' ا���ذج ا�/�)�� ا��ي *��ر �� إط�ره ا���

و��Eى �3' أن  -أE&�ا��� و ��3ا –اOداري ا��Kا�Tي أ��م ا���ذج ا0ورو��� ا���#�ة 

�ت ��� �^� أ\�ى �! >�*��#' اOدارة ا����� �! �Q] �3)=� ھ��� �^� �� دا\8 ا�

� ا0ھ�اف ا����� ���و�� �� أ\� أ���دا -�� ��[)�� �� ا���Gء �.* 'Tوظ� ���\[ل  ��

��ح ��ة  ا��يوھ� ا�&��1 , ا���Gو��اط�# �TاKإ��دة�&��� * إ@?����ت��زال �� ا�� 

�ع?�)=� �> *.�� �اOدارة ا����� وا��و�� , ا��0ا��<� �� �/�ھ�> %Oا  '�&C� �G� ����ا�

�����Q � �� H ).� , ا�&��رب ا�&�ر#��C ا�&� ��ت �=� ا�G[د&�وا�&� �> *��� ���C" و��

�ر ا��Cر%�  &`_��)&��� � أ ������ء ����ة وط��� �&EBا� &`_��� أوا��#�� أوا��ا\���  

ا��Kا�T#�  اOدار#�وا�&� *��8 ا�&����  ذا*=�ا�&�ر#�G&�* �/��� �Q �� v �!  أ\�ىV_�ات �

  .�! ��<�ر *.����  ��G و ����ة

 اOدارة�!  ا ر�K#� و����#�*���G أ G.]ا�&�  )essence( )�(� ھ�� ���&.�#� ��ھ�� ا��و��

ا�&� وا��ط���  &��� �> *?! ����� �� أ [ ��ناO)ن �?�ة 0 ا����� اOرادةا����� و ��, �! 

S� Hدارة ا0 ���%� و�� ا����/�د �> *�&4� �� ا&���م  ,�� و�� طHT�G ا�����G ��� و ا�

B# H #&/��8 ا ا��ياOداري وا�����E ا��K3 �� ا���4 &�و*�ا_� ا��#/� ����� �H ���#�� ا�

���ء ا���� , ا��ھ��و ���ا� ���# 8�ا���و�� ا�CP(�� وا��G^� ا�.��� دا\8  ا��1��ا�.�ا_� 
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 ����)�&�B #� �=� إ�� ���غ أھ�ا�=� و �� #�Pه ��ا�b ا�&��� ط�������G�  وا�

  .اEO&�ا*����

       C0ي  :ا#ولا����J%ش ا��%�<م ا��ا�3?� ���ا�=2ا>0 دارة ا�� )*  

ا��و�� ھ�?�� �Qل  أ���E�E اOدارة ا�����  ا�/?�#���� ��ة ���] ����(��ة *�K3ت ا����@�ت 

�ذج ( "�Q �4#�.ط�! ا��و�� أو, ا���> و ا0)��قا��&�  )indigenization state( �� #��ف 

�����رت )<�#�ت و���ر��ت �� �.�و�� �&8�Q 8�?P %�#�  \�رج ا��K3#� ا��1* ;�Q

Oا ������ت��� �Yء  دار#������&EBا ا '�&C� !���ذج ا������ ا�&� *&��ول ا�/?�#� ��

��G�&3 ي �! ا�.�ا_� �/=�م ا��و��K3�� ,أ ;�Qء �/=�م  ن��� �� ������#�� ا�&(��' ا��1

� ا�&.��8 ا����، �����Q  أز����G �! *ا��و�� �( �� �_V*  ;�Q إ�� ا8��0 و  �Q رة���

�� ��K3#�  ���[ &��G�(- �*�G-  �� و�] �� زا�]�� ��� ا��و�� \��ب %�#� #&.�ث �! ���> 

� , ا���> وا��4وات إ)&�ج� �G@ �#ا���ت #�ل ��� ��ا���[)��ت �� ��اH�Y  أو*.�ل �� ا�

��وا� ا������E  وا�����ا�����  O�3دارة ذات  �� �&   ����Pا�.  

�G&�*  ا��و�� �����E84  أر��ت ا�.�#�4 وا�&��م ا��ي ���Q �(�ى �! ا�&��ر *&���1&� ا�

�� ��E ;�Qدة ا���ا)�! و*�<�> ا��[��ت �! Eا�� !���?! �! \[ل *.��8 وا�H ، ا��0اد

ا)� #?! ا���ل  أ��ادھ�و��ر�Eت ا���م  ���P`نذات ا�(�� �� ا��Kا�T  اOدار#�ا���EVت 

?! ا�/=> # Bأو  VG�&ط�ر��  أ����=>��دود ا�Oو��اط� ���و�� ا�.�#�4  ا��G8 �! \[ل ا��

�/=�م �.8  "ا��Q"�#K; #.8 �4[ �/=�م  ا��Kا�T#� اOدار#�*.�د ����> ا��G^�  ىأ\�ط� أ

"������)��"و#.8 �/=�م  "ا����C ا��Kل إ��دة #�" و���� , "ا�/�����"�/=�م  "ا���� �#�.*

/=�م � mYل وا��&Eا ������ ا�?��)�� ا��K3#� ن ��0 ا��Kاle publique- �T - ا�����

� �� ا�&���� ا��و�&�� ا��Kا�T#�ا���[)� �Tدا ���Q !?* < , 8 ا�/�د�% �� v#ا�&�ر �G� B

�K3�� ��/( ��# 8ا " ا��و��"<�� ا��ي ھ� ر�K#� ا�&�%Kءا �! ا�?8  أو��Iا #�� )/�� 

B �&Q 83 ��د  أندر%�  إ�� #?�ن ��K3ا �=�ا ا�?8 أن#�8 ���  ا���8�0  وأ �=�ا ا�?8

8 دBBت ��E��Eھ�ا ا()��ل ��اط! .# �����Pوع  وأ#.8 دا\�� �?�ة ) ����� �����ش �

P*  H?8 )�ع �! ا���� \�رج����� �� ظ8 دو�� &� ا�/�Iء ا����� ا��ي �> #�&��" ا�

���  .دا\��EV� 8*�  �� إط�ر ��� ا%&
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���� وا�����4ا���>  إن &%Bا�  !#�Q���ا���� ا��4�)��! إ�� ��  و�8G ا� [�?P* ،د��ي H

��� �(�G ا%&���  وأ_���� * u���&# و��> ا��و�� ����/&Eت ا�.�#�4 ا����EVوا�

 و�=�ا, #(�" ا���Gء ���� �� ا��Kا�T )��� \� � و��&�[ا��1��� ا�&� *84 ا���Gو��اط�� 

�3)] ��  ا�&� *] ��G ا�&�ر#v �� ھ�ا ا�(�د و - étatisation- " ا��و��3 " �ت ��� ن0

&�G�-أ�=  �G� 8 ���' أي?P��! ا���G� jT�E ا�&���� و-��ھ�  أو�IاT" ا���G  أو��ة ا�

] ا��[�� و ا�&�  ,و ا���)�ن �Q] �.8 ا����ا�&� ا��=�#� ?Q  �#�Iا�� !�� K3�ا�

�  ��G�E ��� ا��[�� وK# Bال وا��0اد، �� ا_�=���  ,���]���   !��H   و  اOدارة &�ا�

  .ا��و��  أي وا�Q  ��<�ر�� ���ت *

%" وا����دة وا�./�ظ ��� ا�0! ا���م و -��ھ� �! ا�/�ھ�> ا�&� *�ر#��C ��4] �3ن اOدارة 

�=� #&���8 ��=� أن /�د���� ا 8G�# و �=� HIC#8 �,  ط�ا��� وQة/� ��ا�#�� ��C#�3ن  *�ر

��ب Cا�  �Eا��ط���  ��.��3  ا���� <_  ������  T��� #إط�ر أو�� �� �  "�Pا�/�د   ا� ���  

Hوا���ھ�� ��� &�وا�����E ا �3)] �?�)� ا��اط! ��Y/� �� ا��<�م اOداري ��= ا�

�.&� *&> �?�)] ا��[�� ��! ا��اط! واOدارة �[�� ���و��اط�� ���/� ا�.?> و�� ا��ط�� 

�� ��)� �=��� ��� b&( � /��=� ا���1#�، _����� وا%&���� #�3K ة���وا mB اOدارة �

����#� ��� ا��ي #�Gر ھ��� ا�ا��1�� اOداري  ���  ا������ ءات/�Iا���&�# ���� ��

1اOداري���/&� �! ا���[)�� ا�/�)��� وا�&� *P?8 �����ء *.�j ا�/?� 
.  

��H اE&���ب �� ھا�&�<��� ا��BB� � �#K3تا�&�* B ا�.�%��ت ا����)�� و ا ا����ق ��و*�

��3]=&EBا  H&���#�� -�� ��G@�ة ��� \(�)C ا��=�ز ا�.?���  (0=����8 و�� �*

 ���% m��)أو� �#�TاKل �^� وھ� ا�.� 8 �� ا�.��� ا��]�&EB8 اG� �&Q.  

�Pوع  ��%���ت �� دا\8 ا����� ا���EV أز��ا��&�ى ��G&* [(�3ر د#����?��  ھ�ا�� �

 !��� أ��G ا���در و ا���0ا��و�� ا��ط��� Q���! ���دات ا��4رة  أو�� ا���ن ا�&��P� HE   ي�

 !�� اOدارةوا�&(�ر ا��T��G ���و�� و  اOدراك�Qل  إ%�ع)&��� -��ب  1962و 1954

� ا�(���م �� *V� ا�����P ا���ي ا��Iد �*V� ��I� �� ث�Q �ا)<� (  �4�1956

����� ا�T�_م  أو) ا���� ,��� ط�ا*V� �� ث�Q ��1961 � تB]&\و  �ا��ت ! ا , <_

                                                 
1
 Bugnicourt .j : le mimétisme administratif en Afrique ,(paris ,R.F.S.P,1973)  p1239  
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��! ا����� �.� @��G)� و���دة ا0ر�3ن �����Q��E zل ���I ا�&��#" �� �Qث درا��*�?��  

j   أ_� ھ� ��و ,1964( ��� ��G�E <?Q���&� دارة���� و��� )j اO ا��و�� ا�

� �)\.  

4&���ء دو�� ..."�� �� #?! �� ھ�ا ا��<�ر ا�&�Gر ����� ا���T, ا��ا8Q ھ�اري ����#! ا�

�� ا0ول #�م .." K* Bول �Kوال ا��%�ل و ا�.?���ت��*�ر#v , 1965%�ان  ��19 \

 K�� و%�د ���&(  �#�TاKا��و�� ا�� ,�E`* �� ة��G3 �G-ا ��� ر�@V� ��ا�&[T� ا���

����ت � ������ ا��ا�H اOداري  " ا��و��"*�ر#�E`* �� �C, أ �8 وداT> دون �

�� ا&�  .��Kا�Tيوا�

� ��, ھ� ا�&��#" �� ا��Oرات �#�" أن )/=> أن ا�&��#" �� ا��Kا�T �! ھ���ا ا�

��C#ت ا�&�رBBا�� ���G�و ا������ ا�&� *�K ا��Kا�T  ا������ ا�&.�ة أو �� �Eر#� �4[ �

��� اEB&�[ل �و ����G�( K وھ� ا�.���� ا�&� �> *=&> �=� ا��C" ا�.�3&� ��( �=���* !�.

� ,�Tا�� ;#�Q ا�&��#" و إ�� ��&Q !� ��� !� �Qا ,�Tا�� ;#�Q ��� ��( ء����G أو 

��*/���� �! �?�ة  K#Kر<ا��"ا���A."  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  

  

  

  

  

  )أ�-<��� ر���� ا#ط�U  -�"�را�(     �A1956�ن �0��W ا��3���P ا�07ي 0��W� �X ا�"<��م ��م                               
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  ���0�1 ا��3@�!�.<ل ��]  �0�YZ ا������ر ا�=��1: ا����C ا�9��(             

���� اEB&�[ل �/����! أ�E�E! ھ �#�TاKا��و�� ا�� ���� [�G*ار : zدارة وا���ان وا���Oا

�ة ط�#��� �Eأ_�ا �� أداء ا��<�م ا����.  

 ��� 8?P* zإط�ر ��ا��� ��� ����>( �  �#�Tا��ط�� و��� zھ�?�&� �� إط�ر ا��� ���%�#�ة 

 �G�Pا� ;�Qأن  �=�م ��?���3�Q �� إط�ر %�z ا�&.�#� ا��ط�� �3ن *�<�� ��G�* �#

��� *?�)] �� ظ8 ��� ا����� أ�� �����S� �Gدارة ة ط�Q ���Gب ا��(���ت \[ل ا��4ر أ��&=�

���  ھ�ا�3ن  ��و, ��رياEB&�?�#� و*�<��� ��رو_� �! ا��<�م � !� ��*�( ����Gرا ط��*

���  .��1956م  "E�3B]"��� ��&�ى د���  *?�#! )�GC ذات ��%���ت -�

اE&���ب �E��E  إط�ر�� ���Q�� 84 %�#�ة  K���1956ا�T ��م  اوز#� "E�3B]"*���!  إن

�! دا\8ا���� �Qل  �Kا�T#�! ا�Tھ��!  ا0ھ���*�ظ�' ا�/?�ة ا�/�)��� ا���V���� ا�

���� وا����T�IاOدار#�ا����C� �� ،��E&�' ا��&�#�ت و�?�#� &%Bد#�، ا�)&�Bو, ، ا�� 

  .*.�#�ا اOداريھ� ا��&�ى #=�� �� ھ�ا ا����ق 

 أوت �E��7م (���#�  1525و) ��1958رس  �E��17م (���ط�� %�#�ة  15 إ)�Pء*> ���  

1957 (!������Eم (��E 8?P, �' ا����� �! ا��8 �� ا��ظ و*A��� ��G *> ا���ح ��

5  �G��(1958(.  

 ��=�� 8?P� ���] ا��* "C( !#�?&� mE�#دھ� إدار�� }����./�ظ ��ن  300.000).�  

1ا�(��m ا�/�)��� ��� اEB&�[ل ���
إط�ر *] �� ھ�ا ا�?>  ط��`*�.�و��  ن�Q; أ, 

ا����  و���ھ����O  83اغ-�اة اEB&�[ل ا��Kا�T#� *?�ن )�اة ا��و�� ��ة _���P(O  �4ءا���� 

 �Eدي، _����، ا���@~ ا������E ري�! أي �.&�ى�IQو ��>�*  !?84 # أن#�C#ر�* �

�ر ا���#>�&EBا ��Q�� �#�=( ,و��اط�� ا�=�ف ھ� و�����ا#� *?�#! ط��G ا%&���� و

�ر ا���#� �&EBت ا��%�Q ��G�&� ��(�/&�  ن" /=�م� إط�ر���وا�&� د�� إ��=� " ر���E ا�&

 �PG���2 ا���ن ا�A "�P� ,��C�رY<�<�( دي J�N�س"*�ر#��C ا�
.  

                                                 
1
  -Claude collot,. les institutions de l'Algérie durant la période coloniale ,(Alger ,cnrs –opu,1987),p 

17    

  .6، ص )2002جوان  107العدد (,اجلزائر , جريدة السفير»  ضابط إلتحقوا بجيش التحرير 200 «رابح بلعيد، . - 2
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�Cھ�ه ا� !� ��]�� *P?�] ا��ر�E ا��ط��� �Sدارة ���ء ��� ھ��83 ���ا-�%�� و�?�#� /�ا)

���(�� ���3�ر�E ا�/�)?� ���� وا��ر�E ا���د#�  ��#« école normale »  ق��E �� 

  :*.�Bت ��&��� ���� ��] ا��&�#�ت ا�&����

1-  ����� 84                *T�� 8?P[ت ��%�از#� \� � �� ا�.�ا�Y ا�?�Gى ����3 � وھ� *

H و����� )�ه ا�.�Iري &��1�� �&/�-� ���Pط �E��E �.�د #=�ف �&�1#" ا�&�

�رBر*�Gط=�&EBرو_� �! ا�� "E�?ا�&(�د#� و� m��)� �.  

��u ��&�#�ت ا����� ا���#�ة -2 H� �/��.*و �G#�1&ر ا���&�� HEل  �! )/�ذ وا]\

�! ا��Kا8�GE ����� !�#�T ا��4ل B ا�.(� ��� اB*.�د ا���م �����G ا�*V� :09-09-

    ."�/�),  ��300(� ���ب �� و�IQ30  jEر  و 1962

3-  P*�^%B ء����� ظ=�ت �� ا��Pق ا����� �! أ��� ��G8 ط?!  ����و�^�ت ا%&

 �� 8�8 ا*�=] ��� ��G3 8?P���� اEB&�[ل �� ���� ا�.?> ا���@^�  b���* <� و���.�

��8 �� وزارة ��ة �! �����ت ��� �)� �� !�(�?&��اK3 ا���ار ��� -�ار *�%�� ا�

  . وزارة ا����ع ا��ط�� ا��ا\��� 3.��<�! ���Pط� ����ا �!

 ���&���ا)�?�] ھ�ه ا�&.�Bت �! �Q; ط�G�3�* ��� �=&��G اOدارة ا��Kا�T#� ا���@^� و

 ����( ;�Q !� ل]�&EBا ��� "�Pت ا��^� ��G�-إ��� أ �H ا�&����ي ا��ي #�&&���� �=&�]�

��(/� اB*(�ل ��1 ا����C ا������ وا��[��ت  !���?.  .�����! ا�.?�م وا�

�! ھ�ا ا��<�ر �3ن ا��<�م اOداري #��G �! ��ة ��� و��ى دا\8 أ%=Kة ا�.?>، �/� 

 ��� !� �Qأ ,�Tا�� <?Q ��Q��"62 -1965 "�#ت وزارة ا��ا\��� �� �=� ا��ز`P( 8Qا��ا 

� ��-�ي �H ��#�#� ا��ظ�' ا����� �� إط�ر ���#�� ��)?������ ��G�&3 �! إQة رادأ

C" ا�&?�)� �� ا��Pق ا����� �! ا���Pط�ت ا�����#� ا�/���� �?�)] K�� ��E��Eل ا��

 �TاKت ا��و�� ا�.�#�4 ر-> ��اد ���4ق ا����EV� ��?ھ� �� ����ا��&��� ��م *`_�� ا����G ا�

� %G و��ارات, 1964*V� رت ��� ��&�ى =� ا�&.�#� ا��ط�� �� )/, ا�����.ا�&� *

اB*��ه ا���� , ا�&��#",  د#���اط�� ا�&���>   ,t  أ�G� �E�Eدئ *C 3ا�&���� وا�����4 �� 

�ر" م�� إط�ر ��, و ا�&����&EBوإط�ر \�ص "*(/�� ا " <��ل*��&Eا ��� "ا���1 ا���

"G�� Aوذ�:  
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1- H��0 ا��ا������ة ����Pط ا�����E و�G@ <=��G� ا�&�م  !�������  ��م */�غ ا� � �\

���� ا���> ذات ا�&�%� ا)���ج �3ادر %��� ا���% 8Qة ا�.?> وK=%أ �� !���ء ا�

o��.  .)=�#� ا��&����ت ا�

2-  !�� u���* ب أن ھ��ك�� !� H&��� �#���ا)/(�ل *�م ���C" ا�.�3� �! ا���> ا�

  .ا#0�ن وا�&��ر

3-  �� '�C&ذة وا���P�1 ا�� �=� ���&����1 *����#� -�� ���� و� ���ا�&�Gر ا���1 ا���

8�/� اB@�ف �Q! ا�/�)��� ��1 ا�&?����%�� وا��)� ����4� �Qث �� �=� وز#� ا�&��.  

4-  ��Eء �! ��<��� ا�.��ق ا����K% �G&�* �&اط! وا����م ��ا��ة ا�.��ق ا���#�1 ��

���&�Gره ���Y[ �� إط�ر إ#�#���%� �=�  .� و��, ��اط��وا�&� �> #?! ��&�ف �� 

@=�ت ا�G[د �<�ھ� ��#� ��/�)�� ��� -�ار  ��Q�1962 -1965 ا���م � اB*��ه ھ�ا�� 

�� وزارة ا���ل � ��G3 ل�/&Qع  1963%�ان  28#�م  \[�� ��م, ا���ر ا���� وز#� ا���

���* !� , ��G�Pاط�� ا���ا���Qم  ا�/��ن  أ)�Kهوا��ي \&> ا��=�ر#� ا��Kا�T#� ا��#

�����1 ا�/�)���  ��ز#� �Q;  �ح: 

  

.. républiquemoi de vous offrir un  exemplaire du sceau. ce sceau de notre -mettezper"

                            
∗

 " sacréeune signification  et populaire a pour nous démocratique 

 

  

 <&Cھ�ا ا� �G&�#و�� ا���#�ة  أول��� Kر�)����م �Q; #.&�ي ��� ر�E) ا)<� ا��_��� ا�

=�ر#� � ا0ول��Pر ا�3&��� �H *�?, ھ�#� ا��=�ر#� ذات د��B *�ر#��C  وأ@?�ل��

�����1 ا�/�)���  ��G�Pاط�� ا���  :وھ� ا��Kا�T#� ا��#

  

                                                 

  "نسخة من اخلتم وهذا ختم الذي  لدينا للجمهورية اجلزائرية  الدميقراطية الشعبية وله بالنسبة لنا أمهية مقدس  امسحوا يل ان اقدم لكم..." *
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1-  �@V� ���Gذج ��� ط����3)��������  ا�� �ا�����#ا��.  

�� ظ8   �و��ا�� ا�&� *���  ا���#�ة  ا��ط���  ا�����  ��Eك  *���u  ���  د��8  -2

*.]  *&��G ا�/�ا)?���)��  و , �! %=����ل ��G ا��� � �� *�A ا����Q ا�&`_�� ا�(�ي 

 j1Y د��� u��  ._�)�� �! %=�ا*/����ت ا#/��ن 

 !#����ط�ح ��Gأ ا�&��#" �.8 إ@?���� " Q ��Q�� ��"65-1978?> ا���T, ھ�اري 

! *�ازن ا�(��m �� ھ�م ا�.?> وھ� ط�حI* �#���E  ��G�* <* ;�Q [.� �E��E

����#� و ��Y/� وظ�/�� �Pإدار#� ھ ���* ��).�ذج ��&��#" #�?, ھ�ا ا���Cر �?�)] ا�(.  

 

  

  

  

  

  

  

                     

  ا                      

  ) U�– 1963 ا�=2ا>0 ا��"�ر أ�-<��� أط(ا���0( ا#ول ���و�� ا�=2ا>�10  5�!ا�                                          

  

��! �� ��م ا����G  ��� �3ن إ�Yاب ���� ھ��� �� ����ة ا�&��#" 1970ا�.�1 � �\ ،

وأ)� *��Gر �� إط�ر ا������ �� %�8 ا���T, #.�ول ا�.�> �� ��`�� ا�&��#" �1�3 وط��� 

���>  ��� ا��&�ى اOداري وا�&���� �! \[ل اE&��ام ھ�^�ت *����� �! ا��Pق ا���

H ا��Kا�Tي �8 *`_�ت ������ اOدارة �=� وا�&� �3)] &���H ا�&`_�� �� ���� ا�&�*

��E��23
��Iب ا������ )/�=� 0)� %�ء �� إط�ر  ا�3ن ھ�ا ا�&��#" ا�G%Oري ��Gرو, 

  �اع ��ي ��! ��ا�C� 8&�/� و-�� ����� دا\C� 8&�' ��&�#�ت ا�.?>، و3�4ل )��

                                                 
1
  .15، ص )2008جوان  26، 2337العدد ( اجلزائر ،الشروق اليومي، »بتعريب ماال يعر  «،رزاقي عبد العايل - 

2
  .18، ص )2006أفريل، ماي  12العدد  (اجلزائر, ر الثقافيصوت األحرا،  »اللغة والهوية «شريبط أمحد شريبط،، - 
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ا��ي ��)� �! ھ�ه ا�<�ھ�ة ا�����G ر-> و%�د ���� #� ا��ط�� ظ�ھ�ة KQب %G=� ا�&.�

)&��� ���G  أھ�ا�=���G ا���در ��Qر �?�=� �> *(8 إ�� *.��� : @?��� ��&��#" #��دھ� ا����

ا�(��m وا0ط�ع وا�&� *G�1] ��� ا��Gدرات ا�/���� و%��&=� ���د ��ارات ��ون 

Bإ �����&Eا !?ُ# B �������دة إ�� ا���Y �/=> ط���G ا����� ا�&�ر#��C  �.&�ى، وھ� ��

 �8 ا�&��G�3 وا��C/�� ا�S� �����4دارة*.�و�! \[ل , &� *��ر �� إط�رھ� �/=�م ا�&��#"ا�

 �#�TاKا�.�#�4 ا�&� ��4] )�اة ا��و�� ا�� �#�TاKاءاا���&��! *P?�8 ا�.?��� ا��V&�  ا

 v#ر�&����19=�ر#� �� ا���ھ�ة   �G&GE1958 �&و��اط�� *?&[ @?�] ، وا����دا\8 

 ;�Q j�� ���(�/�1 ا�����ھ�?�� ا��و�� ا���#�ة �� أ_� ��� )t ا*/����ت إ#/��ن وا��ي  �ر 

 ��G�&ل ا��و�� و%" ا�]�&Eا�/�)�ا��ط���  أن ا*/����ت ا t�����1ا��Kا�T#� و��] 
دون  

���� ا����� �&&?�ن��  ����� ���� �����*]�&EBا ��� H�E�* ����� ���=�� ���&( �G&�* ل

 [E�3B ا ��&(' د����/�C�� ���(�� �#إدار K3ت �� ��ا����Cا�/�)��� ا� "Cا��

��Oدار���.g3ط�ر *�<�� ���[��ت  أ#/��ن�����دة إ�� ا*/����ت و, ا�C&�/� ات ا��K3#� وا�

��! ا��Kا�T و��)�� )/=> ����Q ھ�ه ا���د�� ا�&� ���G�&�ا�&��#"  ��Gأ أن ر#�Q ��C; )��ا�

P?�] أن ��Gدئ ا�&��ون ا�����4 ا�/�)�� �H ا��Kا�T * ��� ط�و�� ا�/�و�Yت و#��ح �> 

2اQ0?�م ا�&���� إط�ر�� 
:  

1 -  �#��* �� �=*����� Aوذ� �TاK8 ا�[ز�� *.] *(�ف ا��T�Eا�� HY�� ��(�� �=�&*

   .ا��ا�� اOدار#� وھ�^� ��&�ر#, ا�=�� وا�G.; ا���� و��E وا��Oادا�&���> 

��#� ا�&���> ا�����  -2* �� �=*����*HI ��)�� *.] *(�ف ا��Kا�T ا��8T�E ا�[ز�� �

�  .وا�G.; ا���

�H ا��8T�E ا�&���G �! ا��أي ا��C �  وا)&�Pر#�=8 83 �! ا���G#! د\�ل  -3% �P(و

��Yا}\� �� أرا ��G���.  

                                                 

  .19، ص 24/09/2000، 2414العدد  ,اجلزائر, الشروق اليومي، »اللوبي الفرنكوفوني يشن حملة على اللغة العربية وعلى ابن باديس «،سعدي عثمان  -1

ص ) 1986مصر اهليئة املصرية العامة للكتاب،  :القاهرة(، إلى تأميم البترول العالقات بين الجزائر وفرنسا من اتفاقيات افيان معوض ، امحد  نازيل  -2

205.  
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4- ���� �TاK��� ��(�� 8 *��م� �* �TاK��� 8/?*8 ا�&��م ا�/�� وT�Eا*=� �&�<�> و�

�Eرا���� � �Cت ا������  .ت وا0�.�ث وا�&��ربا�

��H ���ودة �E`����/�8 ھ�ه اQ0?�م ��� اEB&�[ل  [�Gأ �رت  1962أوت �11/� , ��� ط

� �P(Oء T�� �TاKون ا��V@ دارة ).�  28وزارةO �TاK����P^� �� �60?&" %���� و_���� 

 �=�� �����_4  �&Q [�G�&Eي 13600...   1967_�)�#�ت ا�TاK% ���*.  

3� �Kزت �!  �*�G&��م �� إط�ر -���� ا��وح أ G.] اOدارة �! ھ�� )/=> �3' �Q "C(

(��m ����� وا�&(�د#� �.&� أدت � ���\ �#K3� إ��ا��/�ذ ا�/�)�� \� � دا\8 اOدارة ا�

���ت *�رسإ��Yف ھ�#� ا��و�� وا�&� ��ز�� ��� ���E !� رة�G� [ا� �/�� �#����  �Y

H �! \[ل *�ر#, ا���&���� ����� ا�ا��P�/ء)��� " و ا����*��#" ا����� ( �^� ����� 0

"�Pا� !� � �Cو�?�#� ���  ضو*/�, )و��)�� ا� ����� ��P?8 أ��ى �ا�����  اOدارةھ�

���K.ت ا���)�)�� وا�<�اھ� ا���EV�1! ا�
ھ��0A�س، ا��I/� ;Q�Gءات ا����� �&���G وا 

��I=� ا�u�G  و�H ��اK3 ا���ار �� إط�ر � H� �/��.&� ت���أ��"  �/���=� ��

*.�#� ا0رض �?�� ���8 ���� *.�#� ا��ات وأدى إ�� )�ذج �Kدوج �! ا���Gء 

 �=���� وا�����4 وا���� أ_� ��� ا�&.�Bت ا�&� ��ت &%Bد  ا]Gالا�K* Bدا�]  , و ��

 �#�TاKو��اط�� ا����Gري  )/�ذھ�*�ا 8 ا������Qب ا�����ت ا�&�/��#� وا�&�P#���  ���ا�

  .#(�' ��� أE�E=� ا��<�م ا�����E ا�&� ���T�Iوا�

�! \[ل  1971_>  ��1968 ��م " �����"ور-> و��د ا����دة ا������E ا�&� �3)] @?���  

���ا���Eم ا���Q �E�Tل إ%�Gر#� *��> ا���*
�� اOدارة �gن ا���Gو��اط�� ا�&�C/� أ��دت  

�Y ��� Hء �&���Gت اB@&�ا��3 &�#�&.�8 رأت ا)� 0)=� ھ�?�� ا���G ا����)� ���C" وا�

�#�  �=�ا�����1 ا������  ھ�ا ا���ذج ا������*�  ���ء.� !��(�/&�G3 ��Eر ا��ظ/�! ا�

����ا �!  .?���و%�دھ> و�(��.=> �� إط�ر ا�=�?8 اOداري ا� ��K3 �� ا��� &ا�

"�Pا�.  

                                                 
1
  .17، ص  21/05/2008، 8901العدد ,اجلزائر,الخبر ،»هل نحن مقبلون على أزمات وانقسامات؟«بوزيد،  بومدين  - 
   .عربيةال يتقن اللغة ال 1971قرار جملس الوزراء حول وقف أي موظف جديد بداية من سنة  - *
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وإن  ��� ا\&�/] إ)��زات ا�&��#" �� ھ�ه ا����Q �! وزارة 0\�ى ��G&� 8?P#! %�ا

��زت ���ة �� وزارة ا�VPون ا��#��� �4[ و�� أ���م �u�G ا��زارات �C��3ر%�� وا�&���> 

�] �� ��&�#�ت �- �=(g� وا���ل �Y�#ب وا���GPم وا�]�Oل ��� وا�# �وزار#� ��Eد#� �

�� *�A ا�/&�ة �P?8 أ_� ��� )��ح ا�&��#" وأ���  اOداريو%�د \�8 �� ���� وھ�#� ا��<�م 

] ا�(�اع�Q دارة �� إط�ر ��از#! ��ىOذ ا�/�)��� �� ا�/( ���.  

 �#�% !��Qول KQب %G=� ا�&.�#� ) Q ��Q�� ��)1979-1992?> ا���T, ا��Pذ�� 

أن #HI اOدارة ��� , ��� أن �3ن ���د %=�ز ور ا�/��ل �� ھ�ه ا�/&�ة ا��ط��  �Q" ا��

 � �\ ����ء ����ت ا�&��#" ��� ���&�ى @C(��ت ����O ���\إط�ر وزارة ا��ا �

� وا��/�ت ا�&� #&���8 �=� ا��اط! ��G@�ة �� #Vدي �&�ظ�' %�� T�_ا�� ,* �G3أ ����

���.�����1 ا������ �� ���ا ��] ���Bت و, ة ا������ ���sادن #&��@ ���� )/, ا���ر

 ��� �/Yوھ� �� أ ��E�E0ا �Eر�ا�&��#" �����ت ا��<��� ا�&���#� �! \[ل \��ر ا�

��� ا�&��#" @���� @���G �3)] ����ة ��E��E ���<�م �� ��ا%=� ���ر�Y ا�&��ر� 

=Kة ����� أي أ)=� �> *V_� �� ا����ري �?! �Qود *`_�� ھ�ه ا�����ة �> *&��وز ھ��83 وأ%

�H @�وط  إ��دة ���ء ا�����  ھ�#� اOدارة % ��� ���&* B �E��E 8 %�ري دا\8 )<�م?P�

 <���� ����Qل�Q  �Tأدا �#��* [��� �#����ا���EVت وا��C" ا�&� *�#�ه ���ا�8 *�ر#��C و

0وض ا�-�ء A����$  �ن �� ا��%(��Q�� �� �&Q ا�&��د#� ا�P?��� ا�&� ��ت �=� ا�G[د 

  .) 41992<���1   05ا�����ل ا��A  )* ��A0?��<ن

  ;�Q �#د�Q0ا ��Q��وھ� ا����Q ا�&� �> *��?, إ#����� ��� ���رات ا�&��#" ���ر)� 

�� -��ب رؤ#� إE&�ا*���� ��`�� ا�=�#�، ا�&� *�&�G  ��4ت ا���#� �! ا���ارات واOرادات*

Cل وا�]�&E]� ����.ا� ��Gر#� ��ا��I.و�?�=� �1/�� ا� ،  ���� Hا��ا� �� !� �G�* [���

�/�&C� و�^�ت m��)ت و������ !���.�; , *����Iت ا%&���� و�! �[��ت  �ا���  <�

 ,�Tا�&�����ت �� �&�ة ا�� jEن ا�&��#" ا�(�در أوا�(�� H������! زروال ا#�&

 تا���)�ن أي ا����� أ �ر ا�&��ط� ��=� ���P?8 ا����> ��دام �(�ر ھ�ا) 1999_1994(

&� �! ط�ف )/,   �����1 ا�/�)��� ��1996 )/, ا�.��G دE&�ر %�* ����8G أن *&> �

�=� دا\���  ���.ا����� ا�&� �I���* ,/( ��� [>��Q*=� ��� اEB&�[ل ر-> *��1 ا��G^� ا�
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����� !� �&�4&Eا ����ت أ\�ى و\�ر%�� ����] ا�&��#" �� أط� ����� و�.�ودة %�ا 

 Hدارة وا��ا�Oا !�� ����(��m ��ى و%���ت و�� أدى ذ�A إ�� �� ,* B �&Q �#ا�&(�د

��� وإ�� أز�� �P* �����Qه ��&�8G ا��0&%Bا.  

���Kا�T رK3 ��� ا���)" ا��دي ��&��Gا د#����?�� اط�  ���و�� �� و��ا�&`�E, ا���Gإن 

���8 اO)��ن �P3ط أ�E�E ����ح أي  ا�(�اع ا�.�Iري ��! ا��Pق وا��1ب و�&��ھ[

����ت ا�CP(�� ا��ط��� �! ھ�ا ا��<�ر )�� إھ�ل اOدارة ا��Kا�Tو, )�ذج إداري� �#

��ا-�*� *�ظ�/=� �P?8 و��م  ���* ���و)��P ھ�� إ�� -�ض إدار#� �����Q ���ل �� �

�و��اط�� �� ا��Kا�T ����� ��<�ھ�ة ا���G,  �� ا����G اOدار#� ا��Kا�T#�)/�� ا ا�/=�م �ھ

] و*��ت ( [����u#��* ��� A أE, ا��<�م ا�����GEs� �Eب ا�&�����:
11

   

� ا���Gو��اط�� ����� و��=��� أ�G3 �! ا�&�<�> ا�����E ��(�" *���1ھ� ��  -1(

  .����Q �(��ة

�ري �Q; )�� أن -2�&EBا <?.�� �G�( �E8 ا�&?�#! ا����G� و��اط����Gء ا��P( 

ھ�، �&�E����� HIC* B "( ��G، و#(�" *�����1ا)�! ا���Gو��اط�� ا�&� و�Y=� ا�%0

�Eو��اط�� أ��ى �! ا������Gا�.  

  .�&�Gس ا���اmT وا0)<� ا��1���Oا����  -3

  .ا�����IC# B �Eن ��&�ر#" ��� �?, ا���Gو��اط��!  -4

�V_�ة ��� أ ���E �E�� [.Gن �� وا��<�م ا�� ا��Kا�T#� إن ھ�ه ا��[�� ��! ا���Gو��اط��

  : ��&�ى

  . ا�����Eت ا����� -1

2- ���#�P&ا� ��  . ا���

  ..%=Kة ا�.?����ا0 -3

  .ا��أي ا���م -4

�P?8  ،�3)] ا��&�.����  H&�ھ�?8 ���و��اط� #V_� �� اOط�ر ا���م �&�<�> ا��و�� وا�

 ����_�� إ�� )&��� ���� �� ھ�ا ا��<�ر  "ھ03ي 4<د��و"� *� 8 ا�Q�G; و�, %�ا�� ���

                                                 

  18ص,) 1984, 1ط, دار اجليل :بريوت (, التنمية اإلدارية بين النظرية ومكونات التجربة العلمية, حسن أبشر الطيب1.
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وھ�ه ا��&��� #?! إ��Eط=� ��� ا�.��� ا��Kا�Q �#�T; , درا�E ا����C ا��)�� �� ا��3�G&�ن

� ا���EVت �� "E��� ��- خ���/�دھ� أن أو�^A ا��#! #.&��ن ا��اK3 ا����� #����ن ا�

��� اOدار#�! ���ر#!  اOدار#� وأر%H ذ�A إ�� أن ھBVء %�ؤوا إ�� ا����&EBوھ�ا �� , ا

�ر#�!  إ�� ا���Gو��اط��! ا��ط���!�&EBو��اط��! ا��G8 �! ا��&�* ���Q; �3)]  %�8 ا���

  .*.] *(��=> ا���G%S� 8T�Eر وا����#�، وا�?��`ة وا�.� �! ا�.�#�ت

��  "�<���ن A�ي"�Eر �! %=&�  �&�� �Eخ ا�������� �&P���� �� b=���� )/, ا�

3&���*� ا0\��ة �! ا���Gو��اط��ت  "*0د24"ا�Q�G;   ا*�G�، و)/, ا���ر 1اOدار#� ��

��Eا���� .  

 �TاKأن ا�� b&�&�( ;�Q ر�����ء ا*�=] �� ھ�ا ا�Oوإرادة �� ا �G-ت ر��������Y أ

�ر#�، وھ�� )��3 �� ھ�ا ا�P`نا����� ��� )�ذج اOدارة �&EB12. ��31)�ن : ا. 

�ل �=� �8G اEB&�[ل �� �> ا��ي � )175- 62(1962������ا)�! ا������E ا� 8���� �I

2*?! *&���� و��Gدئ ا����دة ا��ط���
�ل �� إ�� , �%8 -�� أو*> *�#� ا�&H#�P ا�/�)�� ا�

�(�.�د .�ا��ي #�t  1973%�#���  ��5 ) 29-)73أي Q&� *�ر#v  �ور أ��( 1ا)<� ا�

H#�P&�� ة ���� وط�������� �11��� ��� إ��دة ا��<� �� ا��(�ص ا���)�)�� ا���# !� ��E

  .اEB&�[ل

  

  مأسسة المعايير: لفرع األولا                                

  ���Yر ھ�ه ا���)��=�ا��  �#���E�#K3و�� ��C#ت ا�&  #��د *�رB�.&�� �   �=&�G&ا�

 ���&���ا#� �! ا���ن وا�&� ���&=� ظ�ھ�ة ا�.?> , ا��Kا�T ا� A�_>  m��)� ��(�� ��15 ا�

*.] *`_�� �?�ة ا����دة ��� ��Qب ا�����ت  �E�*16] �� إط�ر ا�&�K�3 \[ل ا���ن 

���.*ا������� �8G أن *&��ر ��  �رة ا���ذج, )(les seigneurs ا�
���  �Sدارة ا�/�)���  

  ��E ���(�/ا}ن 1789ا��4رة ا� �&Q3و
ظ�ھ�ة ا��و�� �� ا��Kا�T ا�&��ر ا��ي �Qد  و ھ�, 

                                                 
1
  :Ferel Headyاجلزائر، (، اإلدارة العامة منظور مقارن، ، ترمجة حممد قاسم  القريويتOPU ،1985(148:، ص.  

2
  .71، ص )2008، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط  :القاهرة، مصر (،قاربة سوسيولوجيةاإلدارة الجزائرية م، عبد احلميد قريف:  
  .ويدعو إىل الدميقراطية، املواطنة واملركزية يف احلكم 1789اليعقوبية مذهب سياسي تأسس بعد الثورة الفرنسية عام  - *

3
  .13ص  ,سابقالمرجع ال، ناصرلباد - 
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 ;�Q !���Eا���� ،����&%Bا �=&�����ا�b وأھ�اف  ��ى ��ر*=� �� ا�&`_�� ���و وا������4  أ

��#�ه �� *���تر-> أن , �&���ا* !?# �.( ��� 8?P* ]� و�?�#� أ �� ھ��ك *�ا_� *�<�

ا0ط� ا������E ��ى  ��ع ا���ار وا0ط� ا�G.��4 ��ى ا�C&(�! �&��وز ا�<�ھ�ة 

�ر#��&EBا�/?�#� �� و ا�&� *�� )/�=� , ا���#�ة ا �Qا��� ��� �Qو��أ��م *.�#�ت %�#�ة �

���.?> ا��ا@� وا��#���اط�� و�`��E ا0)<� , ا���ن ا���#� ���&# �و�P?8 \�ص ��

���Q  ا������E واOدار#�� ,EV* أن !?�� *�<�> ا��ول ا�&�C/� �� إ#����� وھ� ��ا\8 #

��Eرادة ا����Oت ا���*.  

����<� �&��1 دور ا��و�� �� ��&��*�� ا�.��4# �����ر ا��ي  �� �Q ذا*�*�<�> #84 إ@?���� 

�� و ا����� �?��� اK=%0ة ا�/��� و ا�?��)�ت ا�&�<��� و ا��ز�� ���=��ة و ا��4وة %��=� ا�

�Qو��  .�?! ا�� �ل �&.�#�ھ� g3ط�ر ����ري �&.��8 اOدارة ا����� �� زا�] �

���1  *> *.�#� _[ث B�Qت �[E&�[ل
���ءا ��� ����ر ا������ وا�=�#� :  

  .دول ��&��� %���� وھ�#� �84 ا�(�! وا�����ن. 1

2 . ����  .�� إ�Eا����Q 8�Tدول ��&��� �! �Q; ا�=�#� دون ا������ �P��3" ا�/��

دول ��&��� �! �Q; ا������ دون ا�=�#� �84 ��u ا���Gان ا�&���� ��1#� و_����� . 3        

�ھ� ا���#>�&��.  

 ������ ھ�ا ا��<�ر *`*� ا��Kا�T �� ا�&(��' ا���4; �� #�&��� إ��دة ���ء ����� �

�� <Tوا�&��4' وا���ل ا�/?�ي ا��� �إ��دة ا\&�اع   ا��1ب �Qل �/�ھ�> ا��و�� �� ظ8 ا����

�� اط� ) rebuilding state(أو إ��دة ���ء ا��و��   )reinvention de l etat(ا��و�� ا�.��4# 

 .����ر#� �����

�3ن �.(�را �� *�ط�� ا�0!، إر�Eء ا���ل  19)��> أن دور ا��و�� ا��E&/���� �� ا���ن 

��! ا��Cص و K�* B �&م ا��= 20ا���م و�?! ا��و�� ا�����Gا���  �� ا���ن  و-��ھ� �! ا�

 �� �#K�?ا�&�<�> و ا�0?�ر ا� �� �#�G�/ت ا��Qا0ط�و ���ت و�Yا �����ا�B&(�د 

programming)(  �=�P� ت����Gا�� �#�=( �� [&G_أ ����&� "���E`��� ��43 �! ا���د#! و

Gا������ "Cا�� !� �#������ أدى � ��E��Eب ھ�?��� و�GE0 ت���(��E��Eت  (��ا��� �� ا�4

                                                 
1
  .2، ص  )2006، أفريل 12لعدد ا(,اجلزائر  صوت األحرار الثقافي،  »يات البديلةالثقافة وحرب الهو «حممد لعقاب، :  
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��)�� ورو)��� ر#�1ن �� ا��B#�ت ا�&.�ة ا#��0?��#�� �� �P*�* [#�-دئ ) ��ر�G� ��G&�

�ة �! ا����ع ا��Cص وا�B&(�د ا�����E ا���#�&��1
.  

��ى ��رة ا���� , *�� ا��ول اK���3 �����&(Bا�T)/�=� أ��م VEال ��G3 �.�اه  ���ق �� ھ�ا ا�

�� ظ8 ��م *��� ا��Pوط ا�&�ر#��C وا������Y ������ وھ�?��� ري  ��=� ��� ا�&?�' اOدا

� ذ�A؟��.&�  

  

  إيتيمولوجيا الدولة من منظور إداري: ثانيالفرع ال                       

 ��  �إ#&����%� �.�دات  إ��  ��1#�  #�&�� )��ه �� ا��1ب  ا��و��  ���ل������ ).�ول ���ر

   étymologique-   -  K��* ار��&Eت أو ا�G_ ���Q ا��و�� إ�� ���)état(-)state(  , !�Q ��  

���� ا������  �اث)�� �/=�م ا��و�� �� _&%Bوا ��Eوا�����4 ا���� ���ا����> ا���4; �

��� ا�&�اول �! دال، #�ول، دو�� أي �! �Q; ا����B ا���#�1 �=� � �Q�# ل أو�# � �)\

 ��1&�� K��# �?/م و%�د )<�#� ���و�� �� ا��� �����وا�&.�ل، و��د ذ�A �! ا�����Q ا�

 !�� )ض(��� و ���و#� �� ����� \[�� �4�نا�(.��� ا�����E ا����� ��� �Qد_�  /�! 

�����%�� �3ن �=� إر*�ادات ��� ���ء ا��ول �� ا����> ا���&��8 ����� إ�و *?�#! ��Iءات  

�( B �&Q �����Q ����  .�ل )<�#� �� @`ن ا�&�<�> ا���م �

 Aذ� "%��)�� أن ا���Gء ا��و�&� ا����� اEO[�� ��دة �� #��" *�ر#��s� ��Cاد أو 

ا�����ت و ��, ����EVت أو ا����ز ��� -�ار �/=�م ا��و�� ا�/�ط�� أو ا����E�G أو 

��� �� ا��1ب  ن ����ل ا��(��G ھ�� #.8 �.8 ����ل ا����0, ا��و�� ا��0#� و-��ھ�&%Bا

ا��ي #(�" *�ط��� �� ا��G^� ا�����  ا ��� �/=�م ا�����G أ��ى �! �/=�م ا��و�� �و�=

�H وا�&� *��د ��=���ا�/�د ��� ا��8�Q و ��م اEB&��ار  وا���� ��� �?,  ا��Gو#� ا�

وQ&� إذا , ��ا��G^� ا��)�� ا��1��� ا�&� أ�E] ���و�� ا�.�#�4  �! \[ل ا��G%�از#� و ا�(��

 !�� ! 77473ر%��� �� ذ�A  ����ان ا�?�#> )�� �(��m  ا��و�� �> �3�#  �P?8 �.�د �

j�� !�*�� دو�� �*(  59ا�7<رة -�<رة ا�.0P (ا0و�� �� , �3� �� 3&�ب هللا وردت �3

                                                 
1
  .12ص  )2000منشورات احلليب ، :لبنان  - بريوت(، الخصخصة مفهوم جديد لفكرة الدولةأنطوان الناشف، :  
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� و��, ���/&.� و����ھ� �� ھ�ه ا���)  ا_�1 ا�7�A��- ا�?0ان  I���م و�� وردت ��ة وا�Qة 

  .)140ا�1N- �<رة آل ��0ان( 3� وردت ��ة _�)�� �� , ا��او�� و اB\&(�ص

� 8������ oumma)  (أي  "��ر��$ A<ازار"ن �?�ة ا��0  3� #�ھ" إ��� ا�/?� gو �?! 

��EO[م � �\1
��� ا��1�� ا����� أو ا����� أي, ��� ,�� !?� )nation(  و�=�ا ��� وردت

�  .�� أ�43 �! ��ة و �� ��u ا��Q0ن �P?8 �43' و ��K3ي�(��1 ا�/�د أو ا��

 !Y م ا��و���=/� HYو *�ا_�� وھ�?��� �! و �#�T��� ت ا�&.����� *(�" إذا����إن ھ�ه ا�

أو �&���G آ\� #(�" *` �8 ھ�ا ا�/=�م ا���[)� وا��K3ي , ا)��ق ��1#� و�?�#� أ ���

 ��� ���^� *����#� و����� *�& �� ��اB*(�ل ا�P/�ي أ�43 �! ا�&�دھ� ��� ا��j ا��1

 ��3� #(�"  إ��G#��� ���ر�� ��Gأ ا�.�3 ���&%Bا�&/��8 ا �� ��Eب وا���ا�� ا���&?ا�

�ذج ا�C[�� ا��ا@�ة �� ظ8 أز�� ���� اEO[م �/?�ة ا�.?��� ا��1��� أو �/=�م ا��@�دة 

�Qو �! ا��� �����  .� ا�����4%�� أ#�I �/�ھ�> ����ة �! ا�����Q ا�

  ���&��ر ا���#� �(��.� Q&� #�&��" ا��ول ا��&EO84 *.�#� )<�#�  #�ظ/� اوھ� �� #

K���3 �4#�Qا�T دا\�� وا�&� #�Gو أ)=� ��Kت وظ�/��  و)�GC#� �� اE&���ب �/=�م ا��و�� 

@ <Tاط! #�<� إ��=� 3?��ن -�� دا���ر#� 0)� و���ء  إط�ر ��م أ �S� 8دارة �� %�8 ا�

\�رج �! إراد*� و -�� ��در ��� *��Q ��G%��*�  و C( ,?� ��� ����Q" أ\�ى �� دول 

/=�م ا�.�ا_� � ����Y�)�.] �� *�ظ�' *�ا3=� ا�&�ر#�C و*?��/� �H ا��Pوط ا�

�%" ا*/����ت %��' ���م �، �Q; 1954ا��1��� ��3/�&��م �4[ ��� اB)�.�ب ا�/�)�� 

���ء أ� �� [.�( ��E �� �=&��% �=اط�����  ��E��E و إدار#� ��* ���.* ���&��� �2006 و 

 �����  �رت  26*(�ر ��اد �[��Q و ����� \�رج ا�.�و��ت �������ر دوBر 

 �&����2ن دوBر ��j \�رج ا�G&�ول 100ا��Kا�T �� )/, ا�/&�ة �� ��
.  

���1ي و ا�&�ا3> ا�����  �! ���#�� ھ�ه ا���د�� ا�.�Iر#� *?P' ��ى أھ�� اEB&�[ل ا

�ر ا���#��&EBا , �I#ث أ�Q �� دار#� و *` ��=�  ��� -�ارOوا �#�PGارد ا���� ا��* ��

�����K  1928 ا)�و)���� ����� ��رت ا�.��3 ا��ط��� �� ھ�ا ا���G ا��E0ي ��م" �#�%

                                                 
  .15:، ص16/07/2009، 2644: ع ,اجلزائر ،الشروق اليومي،  ،»الحروب الدائمة« ،حممد اهلادي احلسيين: 1

2
  .21، ص 05/07/2009، 5688العدد ,اجلزائر  ,الخبر ،سنة 47هل استقلت الجزائر بعد عثمان سعدي،:  
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�ة �! ا����#" ا�G=�#�ا)�)���E"ا�&�د ��1 " دا)��ات&�� �&.8 �.8 ا�=����#� ا�

 �� �=�]�&Eا ������] �� ھ�ا اOط�ر *��#> )�%� %��ة ��&���، �� �Q! أن )����#� &Eوا

1963  8��/* �� [�P� �=�?� ��Eد ا���1 ا�=�و���ل ا�& �#K���(B�� [>/&Qذ%=� ا�(

� ا��4وة�C# �����#� )��b ا%&* ���&���.اOداري ا�/��را�� و 
1  

�� ا��7��� ا�����ا��ــ�F$ ا�53-ــــ<ي *(  :�+ا�9� ��Cا��      �3a �C10���  

����ت"#8ھ�رو�� Bزو"ا��0#?���� ا�/?�و%� ��<�و ا�����E ا����� ���  Cا� �� 

��ت �� *��#/=���  ����Y�� , ا��3&�ر �=��� ;�Q"!��.ا� �/�)� �Qط�ت " أ�P����

� ���C8 *��#> ا�P* ا�.?��� و �=�وا�&.?> �� , ا����#� ا�(.��, ��s ��3&���> ا�&� *��م 

 ��Eا���� ��P(0ا , �=��� ����� و ا�O&(�د#� 3&%O�3@�ان"ا Kن"و" @�ر����� ,#�� "

��1ض *.��� أھ�اف ���� ���� bا��� ��/�&� ��E��E 8 ��� ��اراتP* �=(`� س_���"أ�� , 

8 �� أو ا ,"داي���� ظ8 *��د و, �O&��ع �! ا����م �����ل أ)=� إ\&��ر ا�.?��� �����م 

��j ا��ن وا�&���> و ا�(.� وإ�� ���ر��ت ا���Yع C* ن ا���م �! أول`Pا� tC# ا��ي

���&��� �! ا��Iوري ا�&��ؤل �Qل ���H ا�����E , ا���ارات ا�?�Gى اEO&�ا*���� mG)#

 �#�TاKا�� �GCا�� ��8 " -����"*����ت وا�&� ��دة �� *�&� ,  ا����� ��&��#" �� ���ر���&��

  ؟ �H ا���8T ا���1#� وا�&��#� ا��ط��� 

ا�/?�ي  �����ش ا����intellegensia-elite8) (ا��8G� �GC ذ�A #�" ا����م �&` �8 )<�ي �/=�م 

  :�! \[ل اG&EO(�رات ا�&���� 

1-   �GCا�� �#�>( [Y��* إ�����  ��E�3 )�� وا�Q.&� ����� ذج�( �=(�3 �� [??@ 8��

��=� وا���#��،  ا0)��ق�&Eا !?# A8 �� *.�#� ا�/�ا�8 ور-> ذ�\� ���� ا�V_�ة �� 3

  .ا��Kا�T#� اOدارةا�����E ا�����  و*�/�� أھ�اف 

2-  ا���GCي G# !�Q.; �� �[��ت ا���ى، �g)� #��م ��<�را )<�#� #&��رض �H  �\8إن ا�

���< �<�"ا��<�#�ت ا�����G و#�� 3[ �! �M>� J" (Moska – V. Pareto� و*����10و A�ر1

Guetano)  b=�ا���GC ��� أ�Eس  "A�ر1�<"�/� �Q! #��> . أھ> ا�V#�#! ا��� �#! �=�ا ا�

 ��)CPوأن أھ> ھ�ه ا�� /�ت ا�?/�ءة ا� ،H&��#K أ��اد �(/�ت ����� �! ���� أ��اد ا�*

                                                 
1
   . 21، ص 17/07/2009،  5700العدد , اجلزائر  ,لخبرا، ،قضية اللغة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىعثمان سعدي : 
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����ا������ ا���د وا�&� *�G@� دورھ� ��  وا���رة ��� ا�&`_�� و#&�K3 ا�.?> ��� ھ�ه ا�

 K3�# ،ةK���! �^� ا�.?> وا�.?���! ��  "�<�J�"ا�.?>، �Vھ[*=� ا� K#���� ا�&

 �=?��Kھ� ���� ا���د و*&�� ا �[ح ا����G ا�.�3� ��� ا�/^� ا0و�� و��ل ��H، و#&�ا�

�.?> ��را*=� ا�&�<��� وأن ا�/^� ا��4)��  ��       .��43ة ا���د  �?�=� */&�� ا�&�<�> وا���ة�&����� ا���

!#�?/ "�P�ر�2رات ���2" ، و" 0و0Aت ��2�J1"ا�Q �430ا_�  �� �Q! أن درا�Eت ا�

(Charles R. Mills) أط� HI*�.� ��4.� "رو0Aت ��2�J1"�=�ا ا��=�Q b; #�ى �4[  ةدا 

،���� �� ��Qة ا��Tھ� ا�<�ھ�ة ا��ا �وأن ا����دة ��Gرة �! أ���� */�ض  �`ن ا����G ا�.�3

��ت وا�&(�#] أو -��ھ��C&(B�3 اط������ق ا��#���وأن ... إراد*=� ��� ا�E ��G�-0اء 

�ار �&���> )/�ذھ> و���ل ا\&(� &E���� �ا���دة #���ن Eا��*=>، و*��P ا���G��1 أن *��ق 

�j �/ (R. Mills) "راb1 ���2"أ�� , �=�اھ�ا���� �&.��� أ��� <=(`������ة و#.�دھ�  �GCم ا���=

�E Hاء A�* [(�3 ا���ة ��?�#� أو ا�&(�د#� أو &�أو�^A ا��#! #&.?�ن �����ة دا\8 ا�

���  �H ا���ارات�� K��� �>( �� �GCم ا���=/� jG*�#و ،��E��E،  إ�� و%�د K��� وأ@�ر

��! أ��اد )�GC ا���ة �u1 ا��<� �! \�/�� ا���ة ا�&� #�&� j���H �ون إ��=�، و�?�*�ا&�# <� �

�QH> ��`�� *��), ھ�ه &�.ا��[�� �� ط��G ا%&���� ����� �&��G �! ا���ى دا\8 ا�
11

   

���ء �� *�%�  أ#� و�Qة B  �� ا��<�م ا�����E ا��Kا�Tي  -3�GC8 أن ,  ا��� u��

���ت ا�&� ��3�)?[*�را *<=�ت ا�–nomenklature  -  �� دا رأسOا �ري ا���م ا���

 ���ا�����E أو  ���  �H  *`_��اوا�&� #/&�ض أن �=� , اEB&�[ل و*�A ا��ا��� \�ر%� 

�� *�ا\�] �?� *�GC( ً�(��3 8?P#�ً وا�Qاً و#��� ھ�ا أن ��ر�E ا����� �> , ا����� ا�����Eت 

�8 أ K�3�* ,?�* [.Gاً ������ دا\8  ،�GCت ا��������ت *���, ��� ,?�* ��*

��وھ�  ,��&��#" \� �  أ_�ت �C� ��� ��G�E%�ت ا�����E ا����� وا�Qة أ)&������ ���

�! ا�����Q ا��<�#�، #?! *��H )��ح *�/�� أ#� g� �E��Eذا �3ن , �� #=�� �� ھ�ا ا���م *.�#�ا

��Y !�&�Qور#&�!���� ا��ور  ����2
 : ���� ،�Eا���� A�* إ��اد ���Gا0و�� ط tC*

                                                 
1
، )2007، 1دار هومة، ج:اجلزائر( ،والممارسة السياسية اإليديولوجيبين التصور  1989 - 1962لجزائر النخبة الحاكمة في االطاهر بن خرف اهللا، .- 

  . 25ص 
بريوت،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،المستقبل العربي،  »2010-1996تقييم أثر تنفيذ السياسة العامة لتعريب اإلدارة في الجزائر « لرباح عسايل،بو : 2

  .160,، ص)2011اي ، م387: ع(, لبنان
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8 ا��4)�� P*�Eا���� A�* ات إ��اد��\ ,  �(g� !� ا����� �Eح *�/�� ا������( <%�&# ،����

 ���� �E��E ��/�&� ھ�ه ا0\��ة ���د %=�ز �G&�* B دارة ا�����، إذOت ا�Eر�� ����

 �� K�3�&ا�  ")�# A��� ،�Eا���� A�* س �! �.&�ى�E0ا �� ���=&��8 إ)=� ھ� ا� "�.�

ءة وا�/����� ا�&� #?! �&��#" اOدارة أن #.��=� ��� ��&�ى أداء ا0\�� ��� ���س ا�?/�

و�Q; #�ى , /�ءة و������ و*�/�� *�A ا�����E*`_�� ھ�ه ا0\��ة �� 3واOدارة، 

 !?ا��C" أي  ا�u�G،ا)�[�� �! أھ�ا��، أن ا�&���> ھ� %H ا���G)�ت وا������ت ا�&� *

�/��.�و�� أو درا�E «���� أ�G3، و#���� آ\�ون �`)�  ��ع ا�����E �! ا����م �`دوارھ> 

#?P' ��=� ��&�ى 3/�ءة ��، و*.�د ��اط! ا���ة وا��I'، واB%�اءات ا������T وا��[%�� 

»Oزا�� ا�����ت، �&.��� ��&�ى أ��� �! ا�?/�ءة
1
.   

� *��ف  ا���#�ة اOدار#� وا�O&(�د#�  أ-�" ا��Pو��ت إن  - 4��* �/�&C� 8ا����

� إذا 3*�EB ،ھ���/���ور-> أن ا��ا%=� , �)] *�A ا��Pو��ت *�&=�ف ا�&���1 و ا�&�

 ��G��� ھ� ا�&� *�G] ا�����E ا����� �&��#" اOدارة، �gن ا�u�G #�&�� أن ا������ ��Eا����

��P?8 أو_ ���Qر ����ر و*�Kزت �&EBا�&� \�/=� ا ��T��4ورة  ا���E �� ھ� ا�&� أ_�ت

  .A�*�E ا����

��T��4ھ�ه ا�  �#�>( �=> "*��0اc1"ا��G&�# ;�Q !�#�&�� ��� ;Q�Gھ� �! %=� ا���#�1 *&

���Q2
وذ�A ����� ط�ح , ��&�Gھ� ظ�ھ�ة ا%&����� "Q�رل *740<ن"ا�Q�G; ��د#� أ��  

 ��E �� ل��� �� ��T��4�1959/=�م ا��=��� "  :، و#��� % "�  �� !#�1� !��?@ z#��*

   .؟ا����G# �#�1 ا��Vال �� ھ� ا���������T��4  ، �?! " وا�Qة

��! ا���T��4 ا��8G�  �#�1 ذ��G# Aو K�� )Diglessie(وا���T��4   )Bilinguisme(�! ا0ھ�� ا�&

 !� ��&P  .أي اBزدوا%�� )diglossia(ا�

m����B��� 8 ��� ا0و�Yع ا���1#� ا�&� #�&�Bilinguisme( �=�� 8( إن �(�&�# �� �G��- 

 m����ب، أ�� �(Cل ا��Q �=���&�# �&ت ا�����ا���ط��ن ��Q !�&/�&C� !�&1" ا�

)Diglessie(  �و�?! �� ��43 �! ا��Q0ن #�ل ��� ) ���)Bilinguisme #?�ن أ�(��Q ��اد�� �?�

                                                 
  165,، صنفس المرجع: 1

2
  .9:، ص)2006،  ماي 12: العدد (,اجلزائر ، ، صوت األحرار الثقافي، »التعددية اللسانية ومستويات الخطاب «حممد العريب ولد خليفة:  
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أو ) ����� و�(.�(ا0و�Yع ا���1#� ا�&� *�&�8 ��=� �1&�ن �Eاءا �! )/, ا�/(��� 

��Pط  !?� !�&/�&Cة ��=� وظ�/� -�� وظ�/� ا���1 ا0\�ى��Qو, أن #?�ن �?8 وا �G�����

���Kاg� �Tذا �3)] ا������ و�=��*=� ا�?��4ة )��C �! ا�/(.� ا����ر#� �gن ا�&.�م ا�/�)��� 

 ذ�A  وأ�43 �!   ا���1#� أدى إ�� ظ=�ر ا��Q����19  ��T��4 ا��Kا�T#� ��� ��&(' ا���ن 

وھ� �� *` 8 �� ا���Gء ا�=��� �Sدارة ا��Kا�T#� ، �1 وا�H ا�.�لا�/�)��� � إ�� *�1"أدى 

 ��� b&(رو��G*  ر�>�  :ظ�ھ�*�! �G�E&�!, �! ھ�ا ا�

ظ=�ر @?�P� 8ا�T �! إدارة ا��ارد ا��PG#� \� � ��� ��&�ى ا��K3ي �Sدارة  -  

��G" أز�� أو )�رة ا����دات اOدار#� ا����ة )&��� ��QB �و���&�E �� وا���درة ��� ) /(�8وھ�

� �  .��#�� �.���إ��دة ���ء ا���� اOداري و�

��� �IQري ھ��! 8�%  - ���&���*P?8 )<> ������ت ذات ��� ��1ي �Kدوج أو _���T و

���رات ا�&�/�� -�� ����� و-�� ر@��ة �! ط�ف  �/�! �! ا����دات اOدار#� *��G �! ھ�ه 

  .ا���T��4 أو اBزدوا%��

> ��T��4��3 أو اBزدوا%�� #�\[ن �ھ��/ ن�gا����� ا��ي *�8 ��� اOدارة  �� ھ�ا اOط�ر

�ل �� ا��ا�H �?�=�إ�� ��Eق ����Bت �&EBا ��T�@ ��Q]� :  

   .�&��دة ا������ت �! �Q; اOط�ر ا��<�ي - 1

، ��Gرة  أ��Q)� و-�� �! �Q; اOط�ر ا���� B�Qت  �ا��� -�� �&?��^� *Vدي إ�� - 2

  :أ��Q)� أ\�ى ��! �C&�'�/��ة 

  ./?�#� ا� ��&�#�*=� -أ   

���� ا� =��(G - ب .  

  .�&(�د#�ا��Bا��=�  –ج 

�� إدار*��ى  �Kان�&(�د�� �! \[ل ���ا�8 ���8 ذھG] �� ��43 �!  ,��> *.�! ا��C" ا�

� ��.Y ن��Q0ء )�� �ا�������<� إ�� -��ب �E��E ��1#� واY.� و-��ب �/=�م  �.�! أو 

Yلوا]�&EBا ��� �TاKدار#� �� ا��Oا ���&�� m.  

                                                 
   .46ص ، )2004دار القصبة للنشر،  :اجلزائر(، علم االجتماع اللغويلويس جان كالفي، ترمجة حممد حياتن، : 1
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� ��� ا�B&(�دي واOداري، ھ� ا�&� *�&`_� إن   �E B ،ا��/�ذ K3ا�� ��� ���=ا���GC ا�

�ا�H ا���ار Q/�ظ� ��� �?�GE=� وا�&��زا*=���� إ��  �C"ور-> و �ل ��u ا� ,��ا�

����ت ا�&���> أو ا���Iء أو ا��4� �� ����&� Hا��� A�* � د�> أوا !� !?&* <� �=(g� ،���

�`@?�ل ��#�ة �! اB)&?�س [G� ا�&� أ �Eا����.  

 !�&#�1� !�&�G�1#� ����ا أ��ز ط� ��Yدارات وO8( وھ� �� �3س �� أ-�" ا?Pأ)<� ا�( ،

���، و*�Iؤل �� &%Bا Hدار#� وا��ا�Oة اK=%0ا !��وأدى إ�� ا)��ام ا�&?�' واB)���م 

  .ا����� �=�ر �! \���ت اOدارةاE&/�دة ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2011��د ��ي – ا��7�?-$ ا��A0(: ا��"�ر( �0aاع ا�?<ى داF$ �"�3%�ت ا�53-� ا�=2ا>���10 ھ3(  

 

 

 

 

 

 ����� ذھ��3

  ��A0<ن

  :أھ! ط0و,���!
- ���� �G� .ا�&��#" �

-  !� ���ا�&��� ا�.����� ھ� ا�&� *�
H&�  .\(� ��ت ا�

�K ا�/?�ي  -&����Yورة ا���Pر 
  وا���� وا�.�Iري

  :أ�� � ��0 2ھ! 
�Iون ا��#���ا�&��> وا��VPء وا�  

!���� �FW1 ��:  
ا�&���, و��م ا���#� �� *�ظ�' -

 ���(�رة  اEO[��ا�&�اث ا���
��� اEB&�[ل ���  .  ا#��

  

  

  

  

 

  �%7�0<ن

  :أھ! ط0و,���!
ا�C(Bاط �� ا��Pوع ا�/�)��  -

� إ�� ا�&��� وا�.�Iرة#��  .#C&(� ا�

  .ا�(�اع ��! ا��1&�! ھ� أ�� @?�� -

  :!أ�� � ��0 2ھ
-  �E��.ت ا�����اOدارات وأھ> ا��

��&�  .وا�

  

!���� �FW1 ��:  
-  �#��ل ا���1 ا�/�)��� �.�&Eا

�(��.=> و��اK3 )/�ذھ>، و�� ��� 
<=�  .��Qب ھ�#&=> و��&

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+��Y ر���  
-  ،�=��� ��.�و�� ا�&���

��! ا#�����ت 83  Hوا��
�=��.  

- u���&وا� � .و�H �� ا�&�/�

�:�>eا�3  
-  Hدار#� وا��ا�Oة اK=%0ا !��ا)��ام ا�&?�' واB)���م 

 ���&%Bا.  

  .*�Iؤل اE&/�دة ا��=�ر �! \���ت اOدارة -
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ا���GC أو دورھ�، �����GC ا��Kاtyoplogie- �� [.�( �#�T- و�Q HYد *(��' 

"G���ار �� ��K3ھ� ا����دي &EBا:  

-  �=&�T��_#�1ا��G#�1ا� �.  

- ��%���#�#Oا �=&�G�E.  

1ط��G&=� ا���Gو��اط�� -  
.  

ا�/��� ا�&�\8  �� �3ن #&��"وھ� ا����8 ا��ي أ_� ��G�E ��� ا�����E ا����� ا�&��#"  

  :ا�.�E> ا��ي 

�� ا��و�� أ%=Kة ��� * -Eا�� �E��E �&�Eا�� ����ل ا���1 ا����&Eإ <��� 83 ��ة إ�� *�

 ������3  ا�`\�ذة  ����ا�ا�4[_� ول اا��� ����E أ)<�(�.�دة �3و)���%��  و�� أ%��ة)(�

   .)��2011ي @=� ��د  -دور#� ا��&�8G ا�����  �!و ��ون *(�ف  

- * �G%�� <& ������ -�ار �� �Qث �� -  /�Y=� ا�&��#"#اE&�%�ع ھ��G اQ0?�م ا�&� �

 �1996, ا��=�ر#� �� )=�#� ��م �! ط�#� اO%�اء ا��ي ا*�Cه رT- ��&(' ا�&�����ت

84 �� إ �ار ا��0&�%G� أQ?�م ا���Eم ا�&�P#�� ر�>  30 – 96 ا�� – 96ا��ي  أ��1 

� أQ?�م ا���)�ن ر�> 02�G�* 8�%`* !I&�ل ا���1 05 – 91، ا��&Eا <��* !I&، ا�

���  . ا���

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1
  .29، ص  المرجع السابق  الطاهر بن خرف اهللا،:  
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 ��/(���3ن  �&��#" ��m �� *�/�� ا�����E ا����� وأ .�ب ا�(� �ا�/���ا��C"  *`_�� إن   -

�ل ا���1 ا������ ��� -�ار أ#�I ��� )/�ذ ��ارات ا�&��#" �&Eد\�ل ��)�ن ا v#إر%�ء *�ر

وھ�  – ����#1999 / *�ز ��5 اOدارة وا�.��ة ا����� وا���EVت K�Q ا�&�/�� إ�� -�#� 

و*�#� أ��E !�–  8%دة واE&�[ل ا��Kا�T ا�&�ر#v ا��ي #.8 د��B *�ر#��C و�IQر#� *�> 

�&�I أQ?�م ا��0 ا��Pر إ��� ����#2000 / *�ز  5*��#" ا������ *��#�G @��[ إ�� � ،

��, ا��Q] �  ,� �1�� ���0*و ا���0 ���1 ا������ ا���, ��� ��E ا_� �� أ�[ه، ��

� أQ?�م ھ�ا ا������ ا��ي #�H *.] إ@�اف ر�T, ا��=�ر#� ��G@�ة وا�G�* ����&� ����ط �

�#&=� و*���&=� Qو ����ل ا���1 ا����&Eا <�ا���)�ن و%�H ا���ا)�! ا�=�د�� إ�� *�

� �� اOدارات وا��ا�� ا������، وE ��� � �Q[�&=�، وإ��اء �EB ،ھ��#��و*

� ا�G���Gا�b ا�.�دة، أو �[Q<�*�، و*��G{ ���#�&� إ�� ا��=�ت ا����� إذا oQB *`\�ا �� *

���A *��#�ا #��م ���H  *�(��ا �� *�/�� ا���ا)�! أو ا�0�ل ا���رة، ,�Tإ�� ر

�&�/�� �E��E *��#" اOدارة، وأداة *�<��� ھ��� � ���أداة %�8 ��� وھ� ��  ، 1ا��=�ر#�

E <���*و �=���* �Gا��� !?# ;�.��س، �� Hم إ�� وا��?Q0ا A�* �=&�Eا�� <%�&* ����ھ�، 

 j�.��� �� اOدار#�، و83 �� #&��T�_وا�� �#�PGارد ا��! *�/��ھ� ��� ��&�ى ا�I#

�> #��ف ا)�[�� %�#� �� ھ�ا  –ور-> إ*�م ��اG�)�* <�E� –إB أن ا���,,.اOداري

ا�C(�ص، )&��� ����ا��8 ا�&� ا�&�Y&�، وھ� �� %��� B #��و أن #?�ن إط�را 

� ا���#�I �! اOدارات، ا�&� B #�ى �! آ_�رھ� إB ا�=��83 ���و��اط�� ����I إTا��� ��

، ور-> آBف ا�.�Bت ا����� ��Cق ا���)�ن ��ى ا�&�<�� وا���G#�ت، و�K#�ا �! ا��و*�! 

ا���, ا���0 ���1 ا������، �G4# <� �(g] و��ف أي ���C' ����)�ن أ��م ا���ا��، و�> #(�ر 

<?Q ��T�I� �=% �#ص  أو ��ار �! أ�Cع ا���م أو ا����%G� أي ���C' �! ا��� "���*

� �=�ا ا�P`ن <ا�� 35إ��  29ر-> و�Yح ����E ا��اد �! .  

� ا�����Eت ا����� إ�� ا*/�ق ��م ��Q=� � ا���م  .&�ج �� اOط�ر) - 6�G�&� ����&P?[ت ا��

�.� bT�&( رة���وإ���ء , دة �&/��8 ا0داء�! �Q; ���س ��C%�ت وآ_�ر ا�����E ا����� و

 ��ازاة �H إ [ح ا�&���> وا�G.; ا������ �E��E *��#" اOدارة ھ�ا ا���G اEO&�ا*��� 

                                                 
1
  169ص , المرجع السابق,بولرباح عسايل  
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 �� ��! ������ �� ا����Cت و*����P ��?/�ءات ا��&�Pة ���ة �� �Eق ا��8 و*�I#

����@,  (0�   Hة ا��و�� ا��� ا��ا�K=%آ���ت ا��\�ل إ�� أ HIC* <����� �  �� �TاKا�� ��

�/�&C��! ا�����ت ا� �^G�&ا�&���, أو ا� ������ ��&�ى  ����  �&�ة �� ��� اEB&�[ل ��

����)<�ا إ�� أن أ��اد ا���GC #(��ن إ�� ��� G=> ا�ا�����E ا����� �  ,�T8 ا\&��ر رI/�

3� �gن وBءھ> #?�ن �=�ا ا��C@ ,�T(�� و��Vو��&=> *?�ن * و�=�ا �=>  �و��ا� ،j�� �ھ��

أ)� #(mG �! ا�&��H أن *?�ن ھ�ه ا���T�� ��Y�\ �GC, ا��=�ر#� و���] @�#?� �� �� 

�ارھ� ا����� ����  �H ا�����Eت&Eوا �GCء ا�����  mG)# ،���� ء���ھ�� ���د ھ�ن ��، و

  :�! ا���ا�8

- Bا�ءو ,�T�� و��ھ�� �G)و��.  

 .���ر*=� ��� *�/�� �E��E*� ��� \�� و% -  

Eا���� ���Q �Eت ا����� ��&��#"  �إن درا���?! أن *&> �! \[ل درا�E *�<�> ا��# B

 �=����� و*�ز#H ا���ة وا��/�ذ Eا��Aدئ  أن ذ��G��  ا��E�E0ا�Eت ا������&�<�> ا��

 ،�TاKا�� �� � ����g -�#� �وا�&��د#� ا������E ھ� ��Gدئ -��GT �! ا�P=� ا�����E ا�

E��4 ��  1989&�ر  �ور د&�� ا�Eت -�� ا�������� ا8�0 �3)] ا��[��ت وا��

 ����8 ����� و%�ة، ����� (ا�T�Gا��vد�� ھ� ا�&� *.?> ..) ا��G&و�[��ت ا��/�� ا�

 �GCأ��اد ا�� ����* ����.  

�اء � ��]EOه ا��*B8 وأن ��! وز#� ��&���> ا����� �4[، وھ� ���ب إ�� ا)Q ���

، أن ا�&��1ات ا�/�د#� ا�&� *.�ث �&��ر ا����ري وا�&��ر ا����Gا�� �� #���%����ت #�&�ن �

��ت ا�&�P#��� ا��ور#�، ���] �� �C&(Bوا �G���&��G" ا�&��1ات ا��زار#� ا� �GCدا\8 ا��

! وا�� وأ��! ��م � ،�/�&Cا�.���� �Eى إ��دة *�ز#H أ��Iء ا���GC �� أ%=Kة ا��و�� ا�

��� <-���� HEا0و �#�GCة ا���Tء دا\8 ا��اBV8 ھ># ;�Q ،وھ?�ا ��/E زارة إ�� وز#� إ��

�! *���ھ> ��� " C� ��E��E&�/�، أو ��د*=> إ�� ا�(�در ا0 ��� �&���� أ��اد ا���GC ا�&� 

������ � ا�[ز��*��د �?� *� ا �#�% !� �GC�� , �&د�� ا��G&و�/8I �[��ت ا��/�� ا�

��Iء ا���GC دا\8 ا��<�م ا����H� �E ا�CP(��ت ا�=��� وا��Gرزة ا�&� *��> ��ورھ� #��=� أ
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! ھBVء ���ءھ> �� ا��ا�Tة ا���GC#� ا0وHE  �و���[��ت ��/�� و_��� �H ر�T, ا�I# ��/(

� " ����! �C&�' ا� <=���* �  .ا����د#�  ! ط�#

����ا �! \[ل @G?�ت �G3ر ا���Gو�� أوا�����! ا��^���!  أن �4[  )��  &Eاط��! ا��#! ا

�� أن #&���وا ��� " ا��Bة، ��دة �� #����ن 3� أ@�)� �! ھ�ه Eا��[��ت -�� ا��

 ���ن، و��� إ�� %=�ز ر�E�T ا��=�ر#�، ور��Gإ�� ا��زارة، _> ��=� إ�� ا� " ��ا�

  :#��دون ��ة أ\�ى إ�� ا��زارة و��� أ���4 ��� ذ�A ��43ة

� هللا وز#� ا��و�� _> ر�T, ا�ا���� را-Qط ر���� m���, ا��G�P ا��ط��)1990-

1976(.      

� -Kا�� ��#�ا�-  Qو��ت   ��م ��� أ�.   \�ر%��وز#� ، )�E)�ط�اك( ا���EV ا��ط��� ��

���&.�#�  أو  أول ا_> وز#���T(1992-1991) .?��� �� �ر .  

� هللا -Qر <E�� و�&�� اوز#��3ن  ا���� ����دVPرا ��> ا0 �� وا��P&�� <_ ���#ن ا��

�E�T����.  

  " ���م إ��  /�ف ا��g� ،�GC)� �! ا�[oQ أن ا�I(Bا��<� �! ط�#�� ا u1�و

T3=> وظ��* ��� <=� ��&�� �G384 أ.&�/��#�=> ا�/ا���Gو��اط�� ا����� �� ا��و�� *
11

  

ا��Kا�T#� ا�����E ا����� � ���ر��ت #?! *.�#� ���H ا���1 ا������ � ��GCيا���Gء ا� ھ�ا�� 

  :��� ��&�ى �?�*�!

 1 . "�Pا���دة إ�� ��1 ا� ���# A��� [���� آ\� *����?�ة �.�اھ� إذ *` �] اOدارة أي 

��  .و�&���G د#��اط� ��1 ا��G�-0، وھ� �� #=�د �(��m *��رات و��ى دا\8 ���� ا���

� أن �/=�م ا����� ا������ واOدارة ل  �ام ��! ا���I�&�� �1ورة إ��?�ة *�ى  .2���� !�

��]EOا !#���� jG*�� "#��&ا�.   

 8Qا���#� �.�دة و*�از)�ت ����� ��E ت��%�Q ق��E �� "#��&8 ��(� ا�\�* ���

�ر#� �&EBا �G�.روث �! ا����� إ��دة ���ء ا���� ا���Gو��اط� ا�� �=� *�ر#��C ��ت 

ور-> *�B��� H�Eت ا�&��#" �� �G�Q ا�4�)���ت , ا*����, �� ��Eق �E��E ���� إE&�و��

����ت tC* �#��Q ���ان ا���Gك، ا�B&(�د، ا��0ال، � ,إB أ)=� ���] �.�ودة و�> *

                                                 
  .131، ص السابق المرجع، الطاهر بن خرف اهللا –1
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��E �����ح �� �� ���اO)&�ج وا�&� *.�د )j ا�&��� و#?! أن *��� ��&��#" إ�?�)��ت �

H، وا��&ا�=�#�*� ا��ا�H ا�=�?�� �[�&(�د و ���&������ب �#���اط�إ�Qاث ا�&.�ل ا�, ا�

3� أ�E/�� ا���3–*.�ل ��ھ�ن  وھ�-  ���G��ا�P?�� �! �^&�! إ�Qاھ�  ا��Kا�T#� اOدارة

 !�&* ���ا�/�)��� ��j وھ� ��� ا�E0س �.���� ��� ��)�� و�^� _�)�� *&�A ا���1 ا���

 H&&* �=� �#���8 ا���G�P وا�(�ا��� ا���ھ��#� ���و�.?> و%�دھ� �� ا��<��� ا�&�

���A ا���* B �=�?�.  

ا����� ھ�� ھ� ����ر ا��/�ذ وا�����ة ��� ���رات وإ�?�)��ت وQ&� \��رات ا��0، -7

11وھ� �� �3)] ا��C" ا�/�)?/�)��
�^� �=�  *�&.�ذ ���� �� �?�=� �! *�%�� ا�.?> 

 ،���� �!*&P?8 �! أ�E*�ة و3&�ب وأط�Gء  ./�; �.��&��)�� و�&����I أ�43 �! ا�/^� ا�

  .أ\�ى  ��ا�8و��راء @��3ت و��راء *�/��#�! و��Vو���! �G3ر ووزراء و

��� ا��ا8Q ا0و�� ا�����E ا����� ��&��#" ا�.?> وE�3&�  ����  آ���تھ�ا �� أ�3*� 

���Q ا��4رة� ����@ ����   وھ� �� QB<��ه, اEB&�[ل ر-> و%�د ھ��83 و��ا�8 *�&

��� إ�� %��� ا����ء  �E ��&�أداء %G=� ا�&.�#� ا��ط�� �4[ و)GC=� ا�Q �/�&C&� ا�

�! وا�&� د�] \��رات *���#� ��)?���)�� ��� -�ار ���' وز#� ا�&���� وا�&���> ��ا�

��اھ�� �� ا������GتOط��" ا �Qا��3&�ر أ �GE0ا�� ر 2ا�&�g�-> أ)� ��" ��� ا��0 

أ�Qھ� #�ى أ)� *�Gط` �� ���� ا�&��#" )<�ا �&?�#�� , ��! *��ر#! �3ن وا���أ)� 

  .و ا0\� #�ى أ)� �3ن �&.�� ��&��#" أ�43 �! ا��Kوم, ا�/�ا)?���)�

��� ا��<�م ا�  ����E���  �و��� �ا��Kا�Tي �.�دا �=�#� و��1 ا����� و�����G ا��C" ا�.�3

��u اOدارات �� *��#� ا�� m��* <� <���# m%�( إداري Hوا� !� �G�* �&ا)�!  ا��

�� ��E��E، ھ� )/�=� �E ت �(�رھ���#�P&ه ا��=� ،�����H� ����Y أد���ت ا���1 ا���

  .ا�Kدوج ا����ن و ا0داء )&��� ھ�ا ا��<�م 

��#�إن ا}���ت ا���  Hت �� ��ا��&Q8 ��43ة ��#�ة اQا����� و��� ��ا �E8 ا�����

�� �� إطGY [���&Eر ا�  ���G*داريO3ا�/��8 ا
��يا�����Gء  ��  mG)* ;�Q �G�E 8?P�

                                                 
  .15، ص المرجع السابق، عبد العايل رزاقي - 1

2
  .18:، ص) 2008أكتوبر  2423: ع(اليومي،  الشروق، »اإلبراهيمي شجع الفرنسة« زينب امليلي،:  

3
   .88، ص المرجع السابق،  أبشر الطيب حسن : 
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��#� ذات ا����K ا�&�����ا�<�ھ�ة ا���  ���#�P&ت ا�&�/��#� وا���EVو أ��ى �! ا�

�ت ا�>� ����H أي �# �� ��Eا�� ����ب ا�����E ,  إدار#�*�Cا� ����ر-> أن *.��8 

�� �Eا��"C� ����Bت  �� ھ�م ا�.?> #��� أھ� �#K3��  �#دارOا ��وا�.?> ا��ا@� ا�&�

��ب �� -��ب ��Pوع  ���ء )/, ا��K3� , !?��1#�وا�[�Cا�/?�#� ����ة ھ�ا ا� ��/�Cوا�

 !� �G�# H&��� ����Q م�=/���s اط� #��8  و��ا��C" ا�.�3� ��%Kة ھ�ه  �P?8 د#

3� ھ� ��%Kة ��  �!   "#��&�� ���� �E��E �#�.*داري أو ��� ا���Oة ��� ا��<�م  ا��

H ����� �� إط�ر إE&�ا*���� Q?> @���� و��,  *��&� و �! _� ا8�0&����إ [ح �[�&� 

��ارات  �� @?8ا�&� *&<=� و, �ا��T و��E��E �.�ودة و-�� ����� ���د ����ت إ%

"#��&����1998! ���H ا������Gت Q&� ا�&�ت و ا�&�  ,\� �   �#�.&����ت ��G ���ات �و

ه ا���ارات )&��� ��م و%�د إرادة �����Q �! ط�ف ا��C" ا�.�3� �� د�> �B� ��I *�/� ھ

 ������� اOدارة3`داة *��� �� اOدارة ا����� �ا���1 ا��� mG)& , �=&/8 ووظ����# �� ��@��

H ا���ب �� @?8 إ@?���� *��#� ����ة و\���ة #(�&�" ا�&���8 أداءھ� و�[�&=� �H ا�

��ون ��%���ت أ ��� ا����� اOدارة 0ن , ��=� �� ا��ى ا��<�ر [�?P* �#�TاKا��

 ��C#دئ ا�.��3 ا��ط��� ا�&�ر�G� !� أو H&����)�ت )�> @�ل إ��#��� (��&�ة �! ��> ا�- 

 �.��=�ه اOدارة ھ� ا�&� �3)] ا��و�� و��, ا��?, �GE0ب -�� ������Y , )2ا)<� ا�

- ���=&�G��.  

وذ�A , �.�دة ا���1 ا�/�)��� اE&�1] ھ�ا ا����G&E�� ،Hت ���.?> �! \[ل إE&�ا*���� 

��%�از#�  ��1ة ظ=�ت �� ا��ن ا�?�Gى �3ر#�4 @���� ������4 ا� "C( 8I/�����1  ��

����Eت ا����� وا��Gا�b ا�&��#� ا�&/?�� وا�&���� و*.��] إ�� إ������ت �&�/�ة و����ة ��

، ���EV*� وأ��ادا �� 3&��� ا�&�ر#v ا��ط�� وا�&��#' �� ��G @&� � *�(��ا��و��)&��

���ات ا�&��G{ وا�&?�#!، �� أ)&�3��E bت -�� �IQر#� ���C" ا�.�3� @�ه  �رة ا���ذج 

��Q�� �� ا��ط�� ���  �/��� و*����ا ذا ط���G�@ Hي @=�ت إدارة وا�&� , اEB&�[ل �� 

�%���#�#Oا ;�Q !و� �  j(  �*���(��  –bonapartisme-  [�Q !�  ���  ا�&��  ��- 



          اإلطار العام للدراسة                          الفصل األول   

 

61 

�&� #(�" *(��/=� �� ��&�#�ت �?�#� ا1،1اOدارة ا����� ا��Kا�T#�  ��� \(� ��ت

�� ا�����E وا�����ي������Y  وھ�?��� �����ا �! ا�.  

��ا�b ا�&��� اOدار#-  8 �� ������b ا��� m�* <� �#���� إن ا�<�ھ�ة ا����* ���&���� و

����ر �?�)] ا��&��� �Y' ا���1 واOدارة وا�&�&������  ا���1 )/�=�، و�> *�S� mدارة 

) m��)��*/���� \[ل ��G ا��K#K  ��ة �� \��ب وا�T��� �Q, 20ر-> ورود ھ�ا ا�

�ت ا�Q ��1?���� ��م  >�� ا�� �*V�2002 - �.�  ).  3ا)<� ا�

!��ا���1 ا������ واOدارة  وا�&��� �[�� ����ة *.?=� آ���ت -�� ��=���  ��� ���] ا��[�� 

 �Eا��<�م ا���� '�Yه وأ�@ �  *���E��E "C( m��)� !� �G ��@�� و��, �! ��> ���ءة �

ا��ي أ mG -�� ���ل ����<� إ�� ا��[�� ا���1 ط����G ا�&� *��GC( j� �! %=� وھ� �! 

���"&� �! %=� أ\�ى وھ� �! �Q; ا���)�ن و��Q "��(�/?(�� "1; ا��/�ذ �� ."  

�[�� *��G �! أز�� *��� إ)&�ج )/, ا��BBت ا�&�ر#��C ا�&� *P?�] �� إط�رھ� ا��و�� 

� ھ�?��� ��ا8Q ��د��، �.�; أن ا���ذج اOداري  &�&E �&ا�.�#�4 وا� �#�TاKا��

ا��وح ا��و��)�%���)�� وا�&�  ���ذج ا�/�)��، وا��ي #�84ا��ط�� #84 ا�&�اد  ا��K3ي

 mG)* �� ن���E ��(�(�� ��(]�� ��#��� 8 *��م��� دBBت ����� و*����#� ��&�<�> �* B

�#�^� m��)� !� �G�*  دارة ا�����Oرادة ا����� دا\8 اO84 ا��ل أن *.
2  

  

  .عرفةمعادلة المواطن واإلدارة من منظور االستقـالل و الم           :ا��-.+ ا�9��+

�! ا�����Q ا��<�#� *84 ا��[�� ا������ ��!  ا��اط! و اOدارة *.(�[  ��&�ى ا����ء 

� ا���م���?! �! ا�����Q اg�  ���#�G�Oن ا�&���� اOدار#� ا��KاB �#�T *�&��" , وا��Bء ��

�ت ����� �=�ه ا�� �G&�# الK# B �3ن  و �TاKدارة �� ا��Oأن *��#" ا ;�Q   �G� 

��G�(  �1���� �=�� �Eا �! ��ارس �3)] ا��را�%�C*ا و�0ن )���G3 �Gة �! ا��ظ/�! *��

�?�ن اB*��ه ا���1" ھ� ا�&�Gر ��ار وزارة ا��ا\��� �&��#" ا�&���> �� , ��j ا�/�)���
                                                 

  .41ص ) 2002املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،  :اجلزائر(، مرايا وشظايا، مقاالت في الفكر والسياسة واألدبإبراهيم رماين، . 1
، جامعة بسكرة، كلية احلقوق، قسم العلوم 2006، مارس اسييوم در ، »حقيقة إقرار قانون تمجيد االستعمار بين التعميم والتجريم«بلعيد مويسي،  :  2

  .السياسية
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�%" ���Eم (     - -ENA   ا��ر�E ا��ط��� �Sدارة� �_�.&� �1964.01.28ـ  40- 64ا�

�&?�#! ��ظ/�! S� !����Eدارات ا�.��� وا�&8�4  1971.01.28 :*�ر#v �����ل 

 �E������%" ���Eم CFA -  )-  و �� ��اK3 ا�&?�#! اOداري, (ا����ـ  27-75ا��P`ة 

�����YO إ�� *��#" ا����م   )�&?�#! إط�رات �� �C&�' ا��زارات 1975.01.22

�#�TاKت ا���������� ����&%Bف #.8 , ا�E داراتOا �� ����P?�� ا�C&Eام ا���1 ا���

��ف, ا�.?�����H اOدارات وا��ا��  و�� )=�#� ا�% �� ����ل ا����&Eا <��* <&�E

 bT�&ر أدى إ�� ا���G&�Bھ�ا ا !?� ����=� ا�.�ودة ا�����* �G&�#  �&ا���م و ا� �=�ا�&� )�

 ��1&� "G�� �/��Y ل��( B �&Q ��G�E�&(Bا ءاHا��ا� �� ����� �� ��# B ي�� .  

�<��� ��Qق ووظ�citoyenneté  'T" ا��اط��"إن ��/=�م د#��اط� ودE&�ري #&(8 

 ،��^��&��1ات �<=� دا\8 )<�م �E��E وإداري ��&�� �! \[ل ���د�� &* H&���0اد ا�

ز��ت و��C%�ت �?�=� �� ا�.��� ا��Kا�E ��� b&�* B �#�Tى أ. أ\[��� و_����� �&�ا\��

�GC&�  .*(�د��� ��� ��&�ى اOدارة ا��K3#�، ا�=�^�ت ا�&�/��#� وQ&� ا����, ا�

��ل أن  ������� ذ�A أ�?! ا���ل �&`_�� ط��G إدار#� *.�ل ا��<�م ������G إ��=� إ�� أداة إ�

 *?�ن أداة ا%&���� ����C ا�(��m ا���م وھ�ه ا����G *��8 ا�(�اع إ�� �C&�' ��&�#�ت

H دون أن *&�\8 3��ف إ#���� �� ھ�ه ا���د�� ا�.�Iر#�&�  .وو�Qات ا�

 ��[���&Eوا��4وة  ظ8 ھ�ه ا�����4 ا ��دون أ�Eس ����ري أو اOدارة اQ&?�ر ا���ة وا���

����� �� -��ب ��Pوع وط�� *`���E ��[�� *����#� و��, إ�3اھ�� ��! ا��اط! 

    .)أ)<� ا�P?8 ا�&���( واOدارة ا�����

"��-���)��( "�*�3ر ا�#���?� ��  ا��_��� ا��E�E0 ��.��ق �� ا�&�  �رت �! )G[ء ا�

1215 ( ,E8 ���� أ?P� ��?��4[ �3)] اOط�ر ا�&�ر#�C �&�<�> ا��[�� ��! ا��اط! و ا�

�)�� و ���T�I ��)������ط� اOدارة ����?���  )  common low )ا��3�E���(B)�� �� أ)��ق 

� ����84 ھ�ه ا���#�� �� �[�� ا�.�3> وا�.?�م �Q; *��د ا��� ��&/( �����&(Bا��ول ا �

  و���&��� أي ا)&�ء ����E�E%� �=� ��� , ا������ ا�&� *�H أي ���ء �S� ��EVدارة ا�����
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���ء: JP�1$ا(                                 �Nل ا�F �� ��@3وا�� �Lا�� ��A ����ا�(  

  

�� ا��1ب ��G ا�&�ر#�Q v; أن دBBت ا��اط�� أ_�ت �� ��> 3� ���� �?, �� �Qث 

  .اOدارة ا��@��ة

���ء :ا����C ا#ول       �Nت اNNء ا���<�( و د�f%ا�  

�ل �&Eة �� *��#� ا��G3 دا�=% �#�TاKا�.?��� ا�� [���ا���1 ا������ اOدار#� ��� ��� 

1980 ���, ر-> )�t ا�O?�)��ت ا��د#� وا����#� O)��ح ا��
و��8 �.�ود#� إدراك 1

� أ_�ت >��� ا�=�رات وز#�دة 3/�ءة ا��* �� �#��ا��ؤ�Eء وا��/�#! 0ھ�� ا�&�ر#" وا�&

���2 )��ح ھ�ا ا���ع �! ا�����ت
وذ�A �� -��ب , #�ة و��� ������ ا�?�ادر اOدار#� ا��� 

�Tا��ا ��?E����C&�' أ ���=� و, ھ�^� *&?/8 ��� ا�.���� �> #?! *`ط�� ا���EVت اOدار#� 

 ��T���*و ��Tا�P�� 8� �� G `� �3��E.] اOدارات ا����� *�>�� Bا �� ��ا��ه و�Q��

� ��� ا���ا�� وا���ا)�! وا�&�<��ت&�* �.أ�43 �
3

  

?! ھ������Q A ا)&�ء ��ى ا��ظ' أو ا�����I/�� 8ء ا����� �GE0ب ��� ھ�ا ا�E0س �> #

�&.�  ��%����E�Eداري أو , )/��� وO8 او�> #�� ھ��ك �.; �! ��ا�8 ا����ح �� ا��

*�HY�� K#K اOدار#�! �8 أن ا�&�<�> اOداري �� �Q ذا*�  �> #?! �� ��43 �! ا��Q0ن 

                                                 
1
  .800، ص المرجع السابقعمار بوحوش، . - 

2
  . 275، ص )الدار اجلامعية,مصر :القاهرة (,المهارات المعاصرة في إدارة الموارد البشريةأمحد سيد مصطفى،. - 

3
  .84، ص المرجع السابقعبد احلميد قريف، . - 

 

�Lا�� 

 

 ا��3@�� 

 

���ء �Nا 
 

 ا�<*�ء
 

 رة�داا ا��<اط� ا�<Nء
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!��� ���� 8���Gت �&� H� �1&�ا���
��� إر�Yء ا�/�د ا��ظ' � !� "�  �� , B�=�

��� �! ��ا8Q %�#�ة �� ا�&��> وا�&�ر#" ��� ��1 اB*(�ل ��&.�� �� �� #��ف � ��/&�#

2���?/�ءة ا��J7�>P�" �#�1("  ا����)�  ���
  �� b&�# ن`�m ��/�د �# [��� إط�ر )<�م _�

  .ا���ل ا���1ي ����� �! ا��8 ذات ����

 ��( ;�Q  ام�C&Eء ا�Eو !��� '��� �T]�ل ا�0/�ظ ا��&Eا �� ��)�رة ا������ و ��

��.�ت ا����GE وا�&� إذا �Qو��� *.���=� )��ھ� B���� !� �G�* Bت �����Q ��ى )ا�

�ت �3�P3ت  ,ا��=�ر>�وھ��� #&��� �4[ ��� ��&�ى ����ت ا�&��#� �u�G ا�

�TاKا�=�*' ا����ل �� ا�� , ;�Q ���#��* �1� 'ا �! أ �ل ا���1  "دار�4"أ)=� *�ظ����

H أو �=�ه ا��3�Pت )/�=� ��&��1 �� ذ�A ا�/�ا-�ت &�ا������ و3`ن B ا)&�ء ��1ي �=�ا ا�

� إ�� دا�Tة ا��Pق , ا���)�)�� �� ھ�ا ا���ل&��ل ا����� ا�E84 ا��أ ر-> أ)=� @��3ت *

���ده ا�.�Iر#�  أو 3`ن ا�&(�د ا`����ق  �� ا��Kا�Y �T ا���1 ا������ ا�&� B #�اد �=� أن 

�ذج أ\�ى ) �� ا�(/.� ا�&���� ا)<� ا����� ا�����(*�%� �� �Eق ا���1ت ( ,?� ���.  

�ل اK���(O#� �� ���ل ا�&��#� �?! دون  �&E�3ت ).� ا�P4[ *&�� ا�� ����� �3ر#� ا����

* ��`���ن �?! �� ا��Kا�G* �Tو  *�P#� ا���1 ا�?�ر#� ا0م 0ن ا�Kام ).� ا�K&�Bى ا�� jG*�

���* �.Yوا ��- ��Iا�� .  

 !���ت *��� أ���دا  *��#� �[*(�ل ا�/��ل >�إن ��1 ا��[��ت ا����� �� �C&�' ا�

H&�� وا�>�� أن *��ھ> �� ا����� ا�&� ھ� ��I ��=�, ا�>�، 3و���� #�" ��� ا�

��  �����أي أن *?�ن ��&&%B8 ��=�  ا�&�اث  ا?P&# �&ا�0?�ر وا����ز و ا���دات ا� ,/  

���ت �� ��3��Eت ا������! ��=� *��ه ا��G^� ا��Cر%��  و ا�/?�ي�و*?! �! إظ=�ر ھ�ه ا�

 �&1�� ��Gا� Aاط! �� ذ����G&�gرھ> #�&�ن �=� �Q; #����ن \���ت و #����ن ر8T�E إ�� ا�

�ا�&� ��&# �Eر�H ا��ي *�8 ��� , �� ا�&�� B #�" أن *�/(8 �! ��> ا�>����> ا�

�8 ھ� ��� ��> %�#�ة ���, ا��\ ��� �����ن ��� إدار*=� ا��Tا��� ��E إ)&�ج ��1 وإذا

  .%�#�ة

                                                 
1
  .18، ص )الدار الدولية للنشر والتوزيع: مصر -القاهرة(، اإللتزام واستراتيجية اتخاذ القرار اإلداري، ج جيماوات، ترمجة سعاد الطنبويلبنكا  - 

2
  .140، ص )2008دار هومة، : اجلزائر(، الكفاءة مفاهيم ونظرياتبوكرمة،   فاطمة الزهراء - 
  .16، ص )1980، 1مكتبة الفكر االجتماعي، ط: لبنان –بريوت  (،العالقات العامةس، هوسيمان، ترمجة فريد أنطونيو . شوميلي ود. ج -3
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0 ��0�L ا�����ء  :ا����C ا�9��(�YZ���3 ا�دار�� [��  ة��%f�ء ا���<�( 

� ا��اط! واOدارة  �> *?! ���[ �/(��� �� �� ��<�ر اEB&�[ل و ا����� �gن ���د� 

�8 �3)] ا�&��1 ا��=�ل �! ا�/�Iء   �=Q��( وط�@ !� ����Y�� و@�ط� �����ء ا�&�

�.?> �&��1ات ا��G^� ا����)�� وا������3 ا�&� *��G�E�_V ��� *�ازن ا��ظ' و  ���ا��

� ا����� >����  �� إط�ر ا�&%Bاط! ��� ا��/�� و ا�أو �� إط�ر ا���EVت ا��و�&��  ا�

و�> *�&�Pه ھ� �� ��ا��=� ا�&�/��#�  و�� , ا0\�ى ا�&� �> #��ھ> �� *?�#�=� أو ا\&��رھ� 

�#���m  \��را*=�  ا�&�)� !� Aأدل ��� ذ� Bو"O�1�-اط! ���  "ا��ا��ي #���� ا�

 "ا�7�7��م"ا��و�� ا����Gة ���  )C@ j(�&� وط��Q*� و���)� أو �(��m أ%=Kة 

8 وردود ��� "���E0 ر#�ا��ارث��&EBدار#� اO8 ا�=��83 ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الخبرجريدة:المصدر(نفعي للغة العربيإشهار بالعامية بدل العربية دالة على غياب التوظيف ال  
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# mG) أو ا��=�#� ا�(��1ة �� دون ھ�� ��Eأو ا���� ����&%Bات ا�Q��� ء ا�/�د أ��ى�ا)&

و�� أ�Eأ ا�Q0ال ����� ا��Cص G@ ��K�3� *��� أو �� )(8 إ��   -infra.etatique-ا��و�&�� 

�ء  " <�� و��7"ا��%�دي �Q" ا�/����ف" ا�Sا)&�ء"دي �! �&�ى و%��&(Oا �! ا����

� أو �Sدارة أو ��&�<�>��وھ��� #��8 ا�/�د ��G�E �� ا�&`_�� ��� ��^&� , ا��ط�� ��

 ����3� ھ� ا�P`ن �� ا��ا�H اO)��)� ا��Kا�Tي �.?> ا�� �=*�(�?� '�&C� H� م���(Bوا

8��! ا��و�� وا�/���� �?, ا�/�د �� دو�� , د �� ا��Pرع، �� ا��=� و�� ���EVت ا��

��E> ���4ق ا��اط! [��� �E��E ع ا���م����)�� ��Q ]4; ا)&=���EV� [ت ا��#�G31
 

H �� اEO&�ا*���� اOدار#� ��E 8?P, و*��م ���&�  : *��b أ��اد ا�

��ن �Qل ���#�, ا����Cت -1  Kا� H� ور�P&ا�.  

  2 - ����* "E��  .         ا������ت �! إ)��زات ا0داء ��&> ا�O[ن ��=� ������ �� ا���] ا�

  .اB)/&�ح �� اOدارة ��� ��&�ى ����ت ا*�Cذ ا���ار -3  

  .E=��� *���� ا����Cت وا�.(�ل ���=� �! ط�ف ا��اط! -4  

�� و��G^� وط�� ��? ھ�ه�84 � j�.�ءه �&(g��ن ��دوده أ�43 ا���� � *��8 ا�/�د #., 

�� �Q ذا*� " ا����8"أو " ا��ظ'"������ و��و)�، وھ�� ).&�ج إ�� ���ر�� %�#�ة �/=�م 

ا)�[ق �! ���B*�، ر-�G*� و_���&� دا\8 إدار*� ودو�&� �(/� ���� �� إط�ر �/=�م ا�.?��� 

gouvernance- - %�Q 83 �G�# ��# <� دارة ا����� ا��يS� �?�E]?م ا��=/��ل ا� ;.Gت ا���

ا���� �� ھ�ا اB\&(�ص \� � أ��م ������ �/�ھ�> �Q#�4 ��3&���� ا����� ا���#� وا�&� 

��� ��/�د �� إE&�ا*��&=� ا�������#Oي، ��� .*ُ�\8 ا���ا)" ا�TاKن ا����(Oا ��&���� ا

&�(�Qر#� ورو�I.ر �&��#�ه �! إ)��)�&� ا���&EBأ)�اع ا �?(`�� ا\&[ف ��&�#�ت �?�ه 

����ء ا�.�Iري وأ mG #��)� اEB&[ب 2اEO[��� و@C(�&� ا���&(Bد �! ���)� ا��&� ،

 �4�ر �� ا�/�د و���ء ذا*� �&EBا ����� <&=* <� ��Eا���� ��واB-&�اب ا�/?�ي 0ن ا���

 ��Q�� ��� �=� رھ��� ���#?�G� _�� �� ا��/, و#�C%� �! %���� ا���1" وا���1ب، وا�&� 

                                                 
1
  .97، ص )2003املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، (، الحكمانية قضايا وتطبيقات،  الكايدميزهري عبد الكر  - 

2
  .201، ص )2006، 1دار هومة، ط: اجلزائر (،تأمالت في معاناة الذات، عبد الرزاق قسوم - 
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��أدوات ا�&���1 وا���Gء، و�> )��  ��ب�اE&� ا��B��� ��# <� ;�Q ،!#�Q و��درا ��� �� 

��ون ط.�! ����% Bإ ��� H�(.  

#.&�ج ا��اط! إ�� ��اءة %�#�ة أو ���Q0ى أدوات ��اءة %�#�ة  ���(�ص ا���)�)�� �Sدارة 

ا�G� ���0 ا���در  ا��Kا�T#�  ا�&� #��د *?�#! ��u أQ?��=� ��(�ر \�]، �Eءا �� دو��

��ل  ا���د  �� )j ا��و�� ا�&����#� ا��رو_�   �#�Q�  أو ��G� �� ا��=� ا��4�)�، أوا�.��G ا�

�ر#��&EBھ�?��� �!  ا�<�ھ�ة ا , ��وذ�Q A&� #�&��" ھ�ا ا��اط! دوره 8��/3 �� *�

  .اOدارة

���ءا %�#�ا ����(� اO)��)� وا [�?@ �#�TاKري �� ����ه ا0 �8إن ا��4رة ا���I.� , <و�

  !?� [.Gا� �%������� ا0)�4و���*?! ���د  ��ا#� �&P?8 ا���' �� ا�&�ر#v ا��Kا�Tي 

�ء �� أ@?�ل &(Bء ا��Qدة إ��O ��C#ا�&�ر ����اO@?���� �3)] �� ��ى ا���رة ��� *��#� ا�

���1%�#�ة و��G وjT�E ������ أ�43 ���� وإ#��
 ���� H��# ���/�&C���دھ� ا�`� ��  .� ا�&�

��H ا�&�Gر ا���� ���8�C ذا*�&�(2
   ������ H&��� �C#ا�&(�ر ا�&�ر ,ا��ي #�" أن #

�?! ا0د���ت ا�����#� ا��Kا�T#� ا�.�#�4 ر-> ��*=� �� ����Q ا�.��3 ا��ط��� , ��&.��8

��� اEB&�[ل �� أ@?�ل إ%�ا�I��- ��T و-��  [��* �=(0 Aذ� ���* ��� 8?P� ���=��  

, ا��اط! ذ�A إ#����� �� ا��<��� ا�&���#� أو �� ا�.��ة اOدار#� أو �� �# <�� ،�د��

�Q �� H ذا*�&�  .*�<�> ا�

 �=�/( ��Eرادة ا����Oا0ول -إن ا ;.G3� رأ#�� �� ا� -  ����> *?! واY.� �� ا��ھ�ب إ�� أ

 ا���EV*� ا0 �8 �.�! أو ���ء )��  3�\��G�� 8ء ا�&�Gره��I� �� �Q اO [ح و 

A��3  ھ�ا � ��� "������> " ا���Gء"وا3&/]  ����� أ�Q! ا�Q0ال �! ا��1ب ��ل ر

�^�Gو���#�� ا� ���.و�&����Iت أ_�ت ��� و���  - -��dichotomie إط�ر _����Tت  -ا�

�0ا ��، ا�40���أو  ا��0FZ - ا��?�م، ا�0وح -ا���دة، ا����0aة -#a����3 ا�.�IريQا�- 

� , إ��"�د ا�7<ق>���ت ���] *.�ره ا��/�� وا�/?�ي دا\8 ا�&Q وا�&� *.��] إ��

                                                 
1
  .21، ص 05/07/2009 ,5680العدد: ، اجلزائرلخبر  ا, »ةاإلستقالل الجديد والمعرفة المنتظر  « ،بومدين بوزيد - 

2
  .20، ص )2005، 2املركز الثقايف العريب، ط: املغرب(، اإلصالحية العربية والدولة الوطنيةأومليل،  علي - 



          اإلطار العام للدراسة                          الفصل األول   

 

68 

�ء �=� ��I#� وو%�د#�، �?�' &(B�� ����� ,.# B �&دار#� وا��و�&�� وا�Oا ،����&%Bا

�&=� أ [؟ �&�  #��م 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oدارة �� ا��Kا�T �� *`_�ت أ#�I �! ھ�ا ا��<�ر #?! ا���ل أن ���د�� ا��اط! وا

��#�����ان و�����Q; أن ا��اط! �� ا��Kا�T ا��� � B #�ى أ���� ��� اEB&�[ل  ,

����Eى دBBت �-   ��ا�&� #&���8 ا�.?����   و�� ا���G#�ت اOدار#� ,ا��Cر%� �� �.�

 �=�� B �#ر��@ ������H ا����دة وا������ H&� �� ا0 8 ���#�ت �?�=, أ�Eس أ)=� *&

�ن، �(� ا�.?���، وزارة ا����ع، دور ا���G#�ت ��Gى ا��&�� ��� ��ر#� ��#�&Eا

ا������ ا�/?�#� وا�=��H�  ��E �?�ة ��=��� و-��ھ� �� -��ب �� � %�#�ة *.�ث 

�� ا�.����� �&��� .ا�&�و��ل و*�&�Q bل ا��اط! ��Iءات و��> %�#�ة *��Pه 

 ا��aح ا�داري

 ا�����3 ا�دار�1

����P���3 ا�� ا�

 $JP2ا�:  
���3�7�<1�ت ا�� ��A ����ا�  

 ا����� *( ا�دارة
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  .ل الثانيالفص  2 

                               

  دور ا���
 ا�����
 �� ا�����
 ا�دار�
 �����ا��

                                        

  

  

 

  

  

  



  دور اللغة العربية في التنمية اإلدارية بالجزائر               الفصل الثاني  

 

70 

�����: 

  

واقعا تحت تأثير  فواعل  بعادهلقد كان نموذج التعريب في بعض منطلقاته وأ

لم تستطع أن تكون إطارا  ألنھا ونصوص تنظيمية حدت من فعاليتهإجرائية 

من – العالقة  تفكيك في اإلدارة الجزائرية مما يستدعي  نميةالت ھندسة نظريا ل

  مستويات في ةاإلدارأنظمة  والتعريب أدوات  بين  -منظور مابعد حداثي

 "النسق"...  أي من".. كيف"إلى " لماذا": عقالنية تنقل التحليل النظري من 

  .ومعرفيا   اخطابي ,"  الفضاء"إلى 

  

 ��ز��� �  :&%ل!# !�����  وھ� !�  ��و�

  

  ا��.�� ا�داري���
 ا�,+�ب  :ا��(�) ا'ول

  !�0ر�
 ا���
 و ا�����
 ا�دار�
 : ا��(�) ا�/� �

1��2
 ا���
 و1��2
 ا��0ار:  ا��(�) ا�/��) 
  أز!

  ا�����6 �� !��ھ5 ا�����
 ا�دار�
 ا���ا���
 :ا��(�) ا��ا�4
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  .بنية الخطاب اإلداري الرسمي             :ا��(�) ا'ول

 ���� ���� 	
�� (structure)  ا����ت ا�ورو��� ��� ا���� ا�������(stuere)  ء����و���� ا�

��  ��.وا�&%$#� ا�
 $#�م �!� �
1
   

�2 01
��� ا����� �� أ.� ����� �� �-(ن �� ظ(اھ% � ":ا����� �#(�)  "77 �"$�%ف  �
3


��#� �������% ا�9%ى، و6 0$
&�5 أن $-(ن ذا � �!��
<����، �=�> $-(ن �� ;�:% �

 1&�ق ھ?ا ا�-��  ."د��6 أ9%ى إ6 

�1  CDو 
I�J ا����� �� �Hث �0
($�ت ا����F، ا�
=(6ت وا�<�E ا�?ا�� J ل �2!(م)L لC.

� ������رھ� �:(را ذھ��� �F%دا و��M�;)�F� Nا�
; L ت�D�; ھ���� ��د$� ��-� أن � ��

 ذات ط���� ذھ��� �F%دة �R3 ��� ا���Q اPدراك&(�!� $!� ،%U��  .ا��

 $�3طV ا��#� #&�� Q�W�� أو 	-� دا�9 ��&�وإ��1 � �!� 
(ى �9ر.=� 6 ����إن ا�

 إط�ر ;�Q ا���� وا�?ي ��ن ا��&�ء و, ���U%ة� �$)����� ��W(ر ��ر3$ ��-�Y ا����� أو ا�

�) ا���($(ن ا��%ب ا�#Cا�  وأدر�(ا �2!(م W%ي �!�، ا��

!Q " ���� ا�-�م"وCD ا1F���� �9ل ��

 CDا���($� و �$�>#��;	���
2�%وا ;�!� ��:&�=�ت ��!� ا��QW، ا�
I��J، ا�
%��V، ا����ء، وا�
.  

  ا��: ا�داري�89
 �: ا��+�6 ا'ول     

 �=��� ا��:(ص  إن ا]
���ل���$(���� إ�   اPدار$�ا���![ ا����(ي %��:  

1-    .�� ھ( ;�� و��&#

2-  R1 �� ت�$)
  .�� ھ R^�:9 و�0

 ��Fل ا�Cرا]� ا ?ھو� اPدارة ا����� ا�F_ا^%$� �� $!��� � R2-�-�� ����ظ�% أ]�(ب ا��
ا�

  .���Cا ;� ا����د ا�a)��� ��20�2(ع

2
) ;���� ���U  إ� ا�3&�ب ا��#Cي $
F)  إن:� Rد��ا����د$� و.��;��، ._^�� و����،  %�

Q�W�
  .�%ا��H و;:%$�، ������L Rة .��=� و�-�!� �%$Cة ا�

 ��% أL-��� 1=($� �=�� أن $�Cو  ا�
�Q�Wا إط�ر ھ?
�� �
��bا� C;ا�#(ا �� �;)�F� ھ��ك

 c�=:�#� وا���0ن و�ا� Q$)#� �!�� فC!ا� ،�#) ا����  ا��%� �ا�#�رئ إ�  د66ت ھ��� 
                                                 

  .175ص  )1998، 1دار الشروق، ط: مصر (،نظرية البنائية في النقد األدبي صالح فضل، -1
  . 7، ص )2008 بسكرة(، جامعة حممد خيضر،للغة العربية واألدب العربيمخبر األبحاث في ا،  »بنية اجلملة الطلبية وداللتها يف السور املدنية«بلقاسم دفة،  -2
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 ���� ا��%��� ا�����W�
 ا�F_ا^%  " اPدار$�"&	 وا����ن �-�!� إذا أ>9�Y ��(ا5D ا�� I�-�

�D�;Pأن ،���1 ;� أ1(اع �� ا <�L  أن N=$ ول  ا��(اط�e0داري  $��رس 1(;� �� ا��Pا


#�ر �?ا�)، وذ�g إذا �=Cث اPداري ���� أ.���� C�F$ 6ھ� ا��(اط�L6ء ;��) أو ا��
 ا6]

  .ا���دي

 ھ?ا ا�0
($�ت ا��0	  ���W(ر� I�
3� � ���
0� 
ا����(ي ��� ��� اPدارة، ا���� ا�

 ���� Q!���&� �����  �; ���� <�L 5�
Fت ا���h���!� أ���ف ;C$Cة �� #
اPداري وا�?ي 0$

0$
���(1!� و$(ظ2(1!�  CDت، و��C9  �; ا�=:(ل ����1�F$  إن ا���� ���D ا�:(اب إذا

� ھ?ا ا���Fل ا��%��� � �!WL Y��1 CD �$%^ا_Fدار$� ا�Pا�=��� ا,  C#� V��� ن ;��!� أن��

�c ��� إدارة ��3طV و�-��V ا��F!(ر :� <�=�  ا��-
(ب اPداري ا�%]��دورا �%�_$� 

F�$ ��� (
���% �!� ����
$ 
 ��Pداري ا�?ي $-��) ���
) ا�#�
.;�) ا]
��hس ا��
2

  

، د6��D 	01 ) إن ا�������5 $Dوا �; %��� <�=� ��;��
 و�%.�، ذات وظ��2 ا.�

3
�I ا��D��0ت ا�-���� وا�L(ال ا�3&����� �3ا�01Pن 
  C�0F� ����; �-� �!� E��%$ 
ا�

��#�#L �$C=� %�
 ا�(ا5D اPداري ا�F_ا^%ي $�� gذ�   .  

 �F�

  6 1#(ل ا�Cو�� ا�F_ا^%$� 1L �$%^ا_Fدارة ا�Pا Y1�; C#� ���&#ھ% ا��W� �� gذ�

 5Dدار$� وا�(اPا�.!_ة ا ��� �� I�-
ا�?ھ��� ��� ا��(اط� وا��%�	 ا���(� �=�> ا1�Cام ا�

;��
4ا6.
0
($�ت ا]
�2دة , � ��
��� Yر  و�<�ء�)!�Fت��  ا���C9 ���)��دارة ا�Pا 

 و�H^	 ا�=��� ا����1C �� �9 و$
�F  ا��%� إط�ر ا�9&�ء اPدار$� � V$%�� ��>D ل

 %$C#
 ا�#�1(ن ���(ن اPداري ا�&�$ <�L ���[%ت ا��F0ا� � ��01%2��� ��)
ا�]��ء ا��-

 %$C#
 ا���2? 1
��F أ9&�ء �
 ا�� ��%$V ا�]��ء و ھ( �� $�3	 ����� و��(��ت .�� �

 Q��=ة ;�  �#(د إ�  ا��%U����ر;�  �0
(ى و��� ا��F!(ر$� �
ا����1C أE��a (1 ا�=���  ا;

0
(ى �  �;(��:
 ا9���DPا.  

                                                 
1
  .20، ص  27.08.2005، 2621العدد ,اجلزائر  ,الشروق اليومي»هاحلرف السجني  يف وطن: العربية«عبد الرزاق قسوم، .- 

2
  .141ص  ,)2003دار هومة، : اجلزائر(، اللغة العربية العلميةصاحل بلعيد، . - 

3
  .91، ص )1998معهد الدراسات وأحباث التعريب، : الرباط(، وظيفة اللغة االجتماعيةقامسي، علي ال - 

4
ص  ) 1986، 3مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة اليومية، الفصل :  لبنان –بريوت (، التعريب والقومية في المغرب العربينازيل معوض ، امحد  – - 

121.  
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 أ]��ء ا���^�� أو ا��%ش� إن ا�
%.�� �� ا�-
��� ا������� إ�  ا��%��� �eدي إ�  أ9&�ء 

CLف, ا�(ا%=� !
�!��ك 6�Lت �� SSSS  و ��.%
و ��رة )  س ( $-
V ��رة �=%ف أ��Hء ا�

وف ��� ھ( ا�=�ل �5 �5 ;��� أ9%ى �� ا�=% $
-%ر وN21 اUP-�ل, )ص (أ9%ى �=%ف

0�� ��=%ف���� H  Q.%
$ <�L   �1 إ���Lھ�ء(أ( ف%L  �1 أ9%ى إ���Lو ا )ء��ا�(. 

 �b� Q[ا�#�در"إ C�
=(ل أ�1��L إ�  " ;$"%$C#ا� C�; "0� ��.%
      VIIII �(ظ�L I%ف ���C ا�

  وN21 ا��%, C�EEEEل L%ف  �%=� V
-$ <�L ا�(ھ�ب C��� ��0����OUOUOUOU  وWWWW.  

ا�b� P ھ?ه ا�9&�ء��(�H	 ا�=��� ا����1C ��(د إ�  ��QF ا�]��ء و ا�ر�Dم ا�:�در  دار$� 

 � إط�ر ��%$V ا�=��� ا����1C �9ل �%��L إ]
(زار ا�C�0 �(;�م �� �L(دة ;�   1981�

  .رأس ا�Cا���9

��1Cا�� ���=�� ��$C#ا� ���
$:��9 ���   �; V	 6�Lت, ��QF $=�� أ]��ء 6 �
��U  و ا�-


) ��Pدارة ;�(�� �#��!� �1!� وe� ��#^�Hدي ��&� �:��=) و  ا��(اط�D�; اب%&a1) , إ�  

(
�:3U إ]�) أو %$%=� ��c أ��م �#C$% ا��(ن اPداري :$ , V#� أو Q[M�" �(ر��-�"

��01%2���bourkika. .   V
  ����%���؟" �(ر�D#��"ھ� $-


)، وأ��c ھ( �m%  ا��(اط� 6 ���% ;� ��-�تاPدارة  $F��e[ال �%�_ي  �� Q�-
و6 �

  و 1:(�!�, و�H^#!�  ا]
���ب  ;� �Dدر��; %���
� " �!D) "أورا�5 ;�  1=( $<�
F��

 �(رة �
%$� �b$CL زاد  ��-� ���ل�nدارة ا�
��($�  ھCافا���)�� V���[و�5 إد�9ل ا

 إ�Cار .(از ا�%20 ���(�اط� ����  ا��(دة ا�(� 5a�C�#ا �5 �(ظ�I ا���� ا�2%��01 وCLھ� 


#�ل �-� �Jدوات  �-�(�(.�� .C$Cة[Pا$�ت اC� Q$C#از ا�20% ا�)F�.  


(ا�#� �5 أ��1ط D(ا;C ا��%��� ا�����0 و6 � %�m ��)�; ���%�ا� ������ V
-� 
إن ا�(�H^	 ا�

�% ;� ;%��� .�Cة، واa=�، و��L �� ��)!2> ا6]
���ل و����� ا�=�.��ت�� , !���رة ;

�L> , ا����1C ا�=��� �:��c ��� رأ$�� �� رد$�h �3&�ب إداري �%�_ي ;�  m%ار ;� �%.

 �b1eد، و�<�ر�� ��� أ]��ء ا��?�% وا��CFا� Cا��(ا�� ��F0� �CF11 أ9&�ء 
  �أو 


��� ا�&�V , �%د أ9&�ء ����%��� �:Cرھ� ;�(ب �b� R3� ���-U أ$� ا��%ا]�ت اPدار$� �

�F�
 ا�-
���ا�=�( أو ��mب أ]� 1�  .(ب إداري 

                                                 
1
  .143، ص سابقالجع مر العلي القامسي، ،  - 
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 ھ�  اPط�را ?�  
Lو V��-ا�� � (�H^	ا�CF1 �(ظ�I �:&�=�ت ھ�� �� ا�����L ا���($� 


���ل �  اPدار$�[� c�&:� "ا
   ;�  ا�(�H^	 "��?�د<�  ��L c@" ھ(   ا���ا��?�"  

  ,دار$��اP ا��e0و���  ��0ن  ��� $F%ي ;��)  "�2دق"و��N , ;�  ا�#�1(ن " �2ق"��#(ل 

���
 :وا�=#�#� ھ, !# ط�ف ر��E ا��ا��ةإ!�Bء ا����� !?�دق ��1� : و ;�  m%ار �

�ا��:�د�D ;�  وزن ��2;�� �� ا�:Cا�D �����  أن�g ذ;�� و,إ!�Bء ا����� !?�ق ��1

 	$C:

#� ����� ;����  �1)�=�  أ�b%ا�� �2�
 ا��:��c ا��2��� ا��3�$Cل ;�  ا��(ا�#�، أ�� 

 ا��e]�0ت ا������ ا�-�%ى ا;
��د�  .ا��%��� ���� �(ا�� وN21 ا���&  

��
�(ن أ� �!1��C; oة إU-����ت ��� �� أھ�!��إن ا���%
 أ�% �%��D ا���� ا��%��� $�� � :

��#�
 ا��%��� �� �9ل �� $�%ف ���![ ا�#�� ����-Uإ.
1
   

  ا��?+�H ا����� ا�داريأز!
  :ا��+�6 ا�/� �      

 E�a VF$د$�ا��UرPش  ���ذج ا�#���  ھ?ا ا�:Cد L(ل D<�� ا��:&�c ا����� اPداري

�%را � N�� (�-� ���)�ت ورھ��1ت ا��$C=� �� �(ا������%���، وا�?ي $He% ;�  دورھ� 

 ��Fل إ1
�ج �
�($) ��0رات ا�
�%$V أو ;Cم �2��� ا�Cرا]�ت ا���($� ا��%��� ا���.=� �

%W1 إط�ر � (&�aو c�&:ا��Q��[ %��� ��, ي�ا� R#�$ ءU C.)$ 6 (1أ �� �D�&1ا� ،�

 ھ?ا اPط�ر ھ( و.(د أ�1س ��
��F و�3&&�� �وا��ء ا�(C�L ا�?ي $�#R ا�Cول ا��%��� 

 ;:%�1 ���� ا��%���� ��Cان ا���� ���0ھ�(ا �.
2

  

0
(ى �  �;  إط�ر ���درات ;���� ;�  m%ار ��أا���%ب ا��%���درة �-� �1?.� ا��% 

"�B,� ��Iال أ�J"  دام <=� C�� <�L ،ا����0�3ت �����%ب �أ;�د ھ�-�� ���� ]�(ات  7

 �9ل �� ا�_%9�� و$=
(ي ;�  �%; E9 Q��:�  50ا���� و�(�� إ� %U��  ة ��C ر�_ �#E، و�

 � �� ا�3?ت ا�=-( 1958ذ�g أي � C$CFم ا��Wھ?ا ا�� ��
ا�����  اPدارةا���%��� D%ارا �!�� �

  , 5� 	���ت ا��:% دون ا���0س �%وح ا�-
��� ا��%��� ا�������� $
(ا�&
�.  

                                                 
1
  .1، ص )ط.س.ديوان املطبوعات اجلامعية، ب: اجلزائر (،المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العصر في اللغة العربيةصاحل بلعيد،  - 

2
  .41ص  ,)2002(، منشورات جامعة جيجل »،العربية هي لغة الكمبيوتر «،عبد املالك بوحجرة - 
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�� V
-� 
 ا�F_ا^% أ�L �� (1> ا�(�H^	 ا��ا�#(ل أن ا�
�%$CD V ��%��� $�-� ���� اا���-�� 

 ���01 cF1–  رداءة ا���� Qmر -  �� �-� Q� V$%�
�L> ��5 أ��1ط D(ا;C ا���� ا��%��� �Mن ا�

 �� ا� $&(ر� �Dا�  �; �=aي �1(ذ.� وا)���  :V1�F ا�

  .��J0� �L ا�=�( -

- Pا %$%=
  .داري��mب أ]�(ب ا�

- E3رداءة ا�.  

�� إ�   �aإPا� �=��� ط� Q�0ھ� 
 إط�ر 9
�6ت ا����2 وا����^�� ا����� ا��R اPداري 

�V0L (� Y �� اa&� ���دة ��Cاm(.�� اPداري$�-� و5a ا�
=%$% ا�!($� رQm أ1) 

1964ا��Cر]� ا�(ط��� �nدارة وCLھ� ��? 
1

 ھ) 4 اW1% ا���=	( �ا�D�&1 ��  اPط�را ?

 ���� ا���� �Cى ا��
:%ف  أ]���V إد�9ل�%��1[ �%�(ي $<�� �    اPداري.C$Cة 

administrateur- -   ن)-
�%b0 أ��� %Wا�� Nو�� �������J ��.%� رة)� � %$%=
1#�  أو� ا�

E#� ��01%2��.  

 E�1 ا�-
��� إ�  و��N  إدار$���� ;%���  إ� $=
�ج  اPداريا�
=%$%  إن� �01%2� ���%;

 C;ا)Dءو��1Pوإ.%اءات ا 	�H)
 ھ?ا ا���0ق ھ( ���J0 و5a و, و���ء ا��R ا�� ���!$ ��

 ��.%

#�ق وا�U6ا^%$� ا�%]��� �� �9ل ا_Fو�� ا�Cت أ.!_ة ا��=�&:� Q��� �ا��%��� 

�% ;�  و�m%ھ� ���� �::3
  .]��]�� L#�#�� إرادةا����ھY=� ] إU%اف ��0[eت �

 %�
a���2 و�=
�ج P;�دة ھ�-�� �� �9ل �g�-2 " ا���%ب"���� ا�3&�ب اPداري ��

�E ا��:&�=�ت ;�  1=( $%�# ������ ا��%��� اPدار$� و6 $�(ه ا����  a6ت و)�Cا��

��� ($� وا�:%��� ا�����0 ��� $=#	 ا�F016م وا����  ���، و$=
%م ا�2:=  �#(ا;Cھ� ا��=


�5 واPدارةF��1،  ا���H �!. �� ةCLدارة ا�(اn� ��;%2ت ا��%�_$� وا��$)
�� .!� و��� ا��0

�
�� ��Mن ا��% �%��C�� Eى و ��
  :ا�=��

  .ا�
_ام ا��V3 اPدار$� ���3ط�� �%ؤو]�!Q دا�9 ا��0	 اPداري ����%���  -


�L R�:3_ ���%��� وذ���L%�� g ا1
#����ا�
_ام ��Cي ا -� ���#
  .����2ت اPدار$� ا�

-  ����; ��F!��� �&�0ام ا�_
  .اPداري�
�%$V �ا�

                                                 
1
  .03، ص )2007اجلزائر، دار هومة،  (،نونيةتحرير النصوص القامربوك حسني،  - 
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  .مقـاربة اللغة والتنمية اإلدارية          :ا��(�) ا�/� �

$ ��W�

إن �g�-2 ا��R ا� QWا��� Rود ���� وروح ا��CL �%�V ;�) ]�(ك إداري ���� 

  ا�%]��� وا��(اID ا��0(��� ��� أ�%اد ا�����W �� .!� و��� ھ6eء و�%�#2 �����Dت 

 إط�ر ]�&%ة �2%دات ������ g��1، وذ��H �!. �� ���)��ا� c��:إرادات  ا�� �; %���

 ا]
#%ار اPدارة� %He� راتCDءات و��
  .وا1

��ر ا�=#�# ��#Cرات
���  إن ا��0(ك اPداري ��2%د أو ���V3 ھ( �%�_ ا96�#bا����02 وا�

�#L E(ل أھCاف  N�� �$دارPا�=��ة ا QW�$ ا�?ي R�9ل أ]�(ب ا�� �� ��� ����W�
وا�

�6
�ك  Q�D ل)L �� c��:�1ت  ا��-��1 وا��2(ذ و����e� CDدي إ�  �%اع L(ل ��� ا�(�H^	 وا�


Q 1#�!� إ�  ا��%��� أو $ QH ��01%2��� �$_�%� ت�$)
0� � �1��Lر أC:� 
ا��-N أ$<� �� ا�

ا�=�ل ط%ف ھ���� ��� �$_�%� 6�� ��N2 ا�#&�ع ��� $He% ;�  أداء ا��%�	 ا���م ����b ھ( 

�
 D&�;�ت ا�
%��� أو ا��  .��Q ا����

�يا� ����لا: ا��+�6 ا'ول     ��   
  ا�دار�
 �(�ا!5 ا�����

CLداري ا�(اPة دا�9 ا�!%م اCLب ��� 1:�� وا��m اب  ]��#���� ���و���ه  إن%&aدي إ�  اe$

 E� ;�� ا��%اد و�:��c ا��(اط� �� �L> ا�(YD وا�ھCاف �ن ا��% $%��� %��)


.ا��%وط ا��(a(;�� ا��ز�� P;�دة �-($� ا�01Pن ا�F_ا^%ي ا����
1
   

����(رة ����1ذج ا�� ����)� ھ��?ا ا�����0ق $���%ز ����mب إط���ر �%.��� $�C��;�D ���bة ��($��� �#���%$)��&
 

   .ووCLة ا����Dت ا�
�����W �اPدار$ 
����وأ��1ط ا�

 �#�ر�� ا���� وا�
���� اPدار$� ���(د � ����-UPا ��دار$�� ;�(��� �Pا �����
�-�(ن �F!�(دات ا�

 ا����Q ا��%� �Cأت �1961(�
9J%ة  ( �
وذ�g �� �9ل إ1��ء ���ھC وط��� اPدارة ا����� ا�


Cر$V ا�#��دات اPدار$� � Q
 ا���(ك و ا��%��ت و ا��#�و6ت �-�� ا�
����� و�%ا�_ �Jھ�, �!� �

  .اPدار$� رQm ذ�Y�#� g �%اوح �-�1!� و ھ( �� �HJ%ت �) ا�F_ا^%

�0
C3م ���Pح ا�.!�_ة  ��($� إن ا�
���� اPدار$�  �� ا�����L ا�� �
�% �� أھQ ا�دوات ا�
��

 ����         ������� و������2?ھ� ;، وذ����g ���$����ت �=#����	 أھ���Cاف إدارة ا�
ا�:������� اPدار$���� و�&($%ھ����

 ���
������ اPدار$��� �#��(م �(ظ�^2!��� ���� ;������ت �&��($% و�=��C$> وإ����ح ���ا�(.��) ا��&���(ب 
                                                 

  .11، ص 2006ديسمرب  21، 1827العدد :اجلزائر ,الشروق اليومي، »نكسة التعريب يف اجلزائر«حممد العريب زبريي، . -1
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 ��!�
����ول ���Cر$V ا�#��(ى ا�������� و, ���0�	 E��&9 ا�
������ا�.!��_ة ا�=-(����� � ������; %���
��

 �!&���0�ا���9%ى ���� ���L> ا������ و ا�(]���^E اP�:������  و�&��($% أ]�����V وإ.��%اءات ا������ و�

 �#�I ;��!�� , �دة ��2ءة أداء ا�.!�_ة وا���%ادز$ ����$�
 ����b ا�#�;�Cة ا������� ا��!� ���
و���

 �!�
�C أ]�]� ;�  �#�Cار ا�
#�Cم  ا�ھCاف ا�
  ��g, ��%و;�ت إدارة ا�
���� و9&&!� وأھCا��

 ا�.!��_ة وا��e]���0ت اPدار$��� و��� ا��:��(ص اPدار$���  ���� ���9 اPداري ا�=����� ���ل 

 ا�#��Cرة ا��
C��Fدة ;���  �����ء و�&��($% ا�����2ھ�Q  �ت;��������  ���F
� ����ا�F�6ھ���ت ,وا;���� وھ�د

3
���6���F� Iت ا�=����ة وا���%�E ا��<��(ي � ���وا�ط��% وا�(]���^� اPدار$��� و����(رة ا�ھ��Cاف 

 إط�ر  ا6.
��;�� ���2<�ءات ���e]�0ت ا�=-(��� �!��� 	��0�

���ون وا��� Q�^ا����خ ا����� �

���2� 5���
:���د$� �-��� اPداري ��0	 ءة و�%دود$��� ا���%D6دار$��� واPا ������
����ت ا��&
��(ا.!��� �

��;��
  .وا6.

%���
 ���?ا �����������W ���0�  إ���  .���� ;������ت وا�
������ اPدار$��� ;������ ����9C ھ�د����  ا������ 

وط%D!�� وو]���^�!� ��
�ءم ������L%� 5 ا�
&�(ر و�#����!�� ���
�ءم ��5 ا�ھ�Cاف ا�
��($���  ا6�:��ل


�C�!$ QW��� C!.  �; Cف إ��  أC�Lاث ا�
����% ا����� ����U �9C� ��F��ا%
 إ]!� ��
 ��� و���

;����
  ا6.����F$Pا �����;���&��($% �#��Cر�!� ;���  و اPدار$���  ا�F!���ت  ������ �=����0 ����2ءة و


:�د$�، ا�D6ات ا���0]��، ا%��
���ا�
CFد وا�
&(ر وا�
�ؤم �5 ا���#b  �� I��>1#&�� ا� وھ

�%F
% ;��!� ا�.!�_ة اPدار$�� &واa=� ����0($� إ���ع ]��]�ت  �9ل ;Cم� ا�F_ا^%$� �� ا�

� �b�
:و ��6�F� Nت ����!� �
 1

  


/ أ�K 'ا �# وا�ھ��?ا ��U%ط أ]�]�� �C��Lاث ا�
������ اPدار$���، إذ C��� 6 ���� درا]��� :�+��� ا�0

Q ]�% ا�������ت اPدار$�� ا�
 �=-وا����(ل �!� �=��� ا��:(ص  و�%ا.�� ا���W1 وا�#(ا��1 


C� �� C�Jى ��ء�
!� وCDر�!� ;�  �=#�	 ا�ھCاف ��� $C=� VF$> و�&($% �� ھ�( �=�.�� ��

 ��W15 أaوو <$C=

�  6 �-�(ن ا�:��ل  ��L ةC�$CFات ا�%���
.C�$Cة �
��]�V وا�و��aع وا��

  .;�^#� أ��م ا�
���� اPدار$� ا���.=�

                                                 
1
  .11ص  مرجع سابق،صاحل بلعيد،  - 
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/ ب��L)ارد ا��
���� اPدار$� �:�2 أ]�]�� ;�  ��2ءة و�%C�U ا���(ارد �%�-_ ا  :�+��� ا���

 ھ��?ا ا�����Fل إ���  ��� ��bL��������� ا���m Vج و$��?ھ���
1Pة ���� ;�����% اC��Lرھ��� وا��
;�� �$%����ا�

 �1�9 ا�(]�^� ا�%^���0� �!�aو.  

�% ��C$!� ��� ���2ءات ���%$� و��� $
=���) ا���%اد  �%$Vإن �)�
$ ��  �; ID)
ا�
���� اPدار$� $

�(�a(;��، ���� أن ��($� eھ�ت ;���� و�!�رات وCDرات �?�C�6 g �� ا1
!�ج ]��]�ت �� �

 �#��:� %�
��0� V$رC�����1�!��� و�-�P V;)
ا�������% ا�����%$�  ا�C���Fة �=
���ج إ���   ھ�-��� ���0

، و�=
���ج أ$<��� إ���  �&����	 أ��L ����W1(ا�_ .���Cة �D����0ت ا���($��� ا�=���b$C ا��!���رات و�(ا����� ا�


=���و�=#�	 ا��Cا�� وا6]�� ��$)
0�� E�
#%ار ا�(ظ�2 وھ( �� $%�:
 1

  

                                1- 
���Kا��� MNا���� ���+�:  

 ��و;�����!�� اPدار$�� ��?�g وا�_$��دة  �FL!��إن ا���( و�&($% ا�����W اPدار$� $�� ا�_$�دة 

�FL ورة �%ا;��ة%�a V�&
 ;Cد ا��%اد ا������� �!�، ا��% ا�?ي $�  �
L ���W�
Q ا�!�-�� ا�

 ��� C��6 ت و�&($%ھ��، إذ���Wأ���م ������ ا��� ��#^�; c��:$ 6  �
L&���ت و�ءم �5 ھ?ه ا���
$

 Y��;إذا د (��b$C=� أو ����W�
إ.��%اء ا�Cرا]���ت ا�������� ا����0
�%ة ��
C���J ���� ��^���� ا�!�-��� ا�

���W اPدار$�� ا�<%ورة و$V�F �%ا;��ة ;�Cد ا���0
($�ت اPدار$�� ا������F ;�� ز$��دة Q�FL ا���

�� إ���  ا������ ;���  ���aإ ،������

��  I��#� 6 ;�^#��� أ����م ا�L  ا������ c���a)� , اءات%��.Pا E���0��

I���-

%�V ;��) ز$�دة ا�$ 6  
L ز�F1Pا �  . و�%ا;�ة ;�:% ا�%0;� 

     :ا���ر�6 -2                                 

 C#�  V�0L V$رC�
، ��L> $��%ف ا�
�Cر$V ;��  أ��U (�1د$����1ذج ا��#��ش اPر���Cدت ���2ھ�Q ا�

5 �$�2
) ا�
�C:#$ ���)�[ ����; ����W �!� ����% ا�2%د CDرا�( ور�, Q����
وھ( �1(ع ��� أ�1(اع ا�


!Q أ]�]�� ��#�� ا��2%د �$ V$رC�
��� ،��::3
� ����� ��L�1  �; �$%�
ا��
R:3 أو 1(ع �� ا�


����	 ���-���2ء$ ������ E��#� N���� ���>���0
(ى ������ إ���  ���0
(ى أ� ���� 	����
$ ������ة وإ����1 أ$<��� 

�Dأ]�%ع و ������ , Y و�C�!. ��DJ و�-���2 و��J;�  ���2������2;���� وC�:#1 ���-��2ءة ����2? ا����� 

;������ �!��Cف إ���  ���و���1 ا����%اد ;���  �=����0 و�&��($% و������� $���%ف ا�
��Cر$V ;���  أ��1)  

 Q!�ا%���% أو ����C$� وC��Dرا�!Q وز$���دة ���(�����!C��!� ،Qف ������ ا����1���0 و�!���را�!Qا���($���  9

                                                 
1
  .117، ص ) يةاالسكندرية ، مصر، الدار اجلامع( ، نظم المعلومات اإلداريةحسان حممد أمحد،  - 
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 ا������ ����F$Pا Lا��(ا  �; C��J
�� Q!�ھ��F�أو ا Q!�)�[  ,و  V$رC�
��� C�:#$  ��>$أ �����

� #��Cرات و�����رف و�!���رات ا�������W ;���  ا��9
�ف ���0
($��!�ا�F!��(د ا��3&&��� وا�����2?ة 

�% ا�
Cر$1J� V) ا�F!(د اPدار$� وا�
�����W ا�
 �!�Cف إ��  �=���0 .!�, �و�3::��!
(د إذ $�

 ا�2%د � , أداء ;�� ���� ��
 ا��9% إ�  أن  و���� �:1 ����-� �F!�� I��#b� )ھ� V$رC
ا�

 Q�����
�0
($�ت ا�������� ;��  �(اI�D أو �!��رات .C�$Cة أو ھ�( E��1 ��� ا�
����Q ا���0
�% أو ا��

 :��(5D ا���� ��� $0�  ا�
Cر$V إ�  �=#�	 ا��C$C �� ا�ھCاف ��!�


�Cرب ;��  ا��(ا5��a ا��
��#�� ��Mدارة ا��F(دة ا������� ���b ز$�دة ���(���ت ا��(ظ�I ا -��

 .ا��C1ج ا��(ظ��2

 �6���Fت ا� -��� I����0 �!���رات ا��(ظ��=������  %��b-� أ����دي ;����) �e��$ 5 أن�&
��0$  ��
L

���;��. 

- ����F$إ %bھ��) أ��F�ا c�:�  .����% ا��Fھ�ت ا��(ظI ا��
Cرب �

��!Q اPدار$��� وا�]�����V ا��
&��(رة �_و$�C ا����%اد ������(����ت ا����0
CFة ;��� ط������ أ;��� -

 .�داء ��g ا�;��ل

-  ��$%F� أ]��س  ��; ��!#����-�� ا��%اد �� ���ر]� ��g ا�]����V ا��
&�(رة وإ$��Fد �&

��	 ا�2��&
�� ا16
#�ل �!� إ�  �%��L ا�D 6أو. 

���5 ا���%وح ا����($���  -%$ ���� Q��!��; ���� Q!���-�
� Q!��[�0L��21(س ا����(ظ��2 إ ��� ���#bا� 	���9

!$C�Q. 

-  �!##=$ 
1
�.�� و�=��0 ا�داء ;�  �0
(ى ا�����W ]��� وأن ا��!�رات ا�Pز$�دة ا

 Q!��9ل �&($% �!�را �� ��������0 ا�داء ا�2%دي ��=� ����ل  �-�� Q�0ھ� V$رC
ا�

 ��.�
1Pز$�دة و�=��0 ا  �; ����F$ه إ%Hأ N-��$ ��� ��#��&
وا�
Q!��0 �����رف ا�2-%$� وا�

�Lا�-��� و�� ا��� ��
 .ا��(;�� 

 ��mب ھا���tL أ1) �?  Y=� وا5D ا�����W أو ا�����ة ا�F_ا^%$� أ�� �$%W% ا������ه ا�

 <�L �� 
%ة  ءا�دا, ا����  ا�
���� اPدار$� ;��رة ;� E�1 ;�(ا^� �وا�2����� ���9 


(ا�� ��) ھ�-��� و��($� و$� ���
�F�� 5ل �L(ي ط�
اPدار$�  :�c �(ط�� ا�
����ا�ز��ت �6 �!1 �
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 دو�� ������0ل ��b وا�
 D%رت �9e%ا �� ���د�� ���� ;�  ;-N اPدارة ��
إ;
��د ��

 اPدارة  �ا�-�C$ا��#�ر�� ��3 ;� E�1 اPدارة , ا����� 
  و  ا�2%��01  ا��%�_$�  وا�

�D ا���0]� ا���($� $�%ف ا1
#�6 د$�#%اط�� ]�C�e$ ��� �0 ;�  ;�أن ا����0ل  ا���%وف

  .ا���J0�� ����0 ا�
���� وا�=%$�

 tL�1 Eھ?ا ا��� �U�2ا^%$� ا�_Fا�=��� ا� �0
(ى�  �;)
0
 ا��+��Oوtitre de congé.( 

2
#C �(CLة ا���� رQm ,  )ا��%�#�   أW1% ا�(�H^	 أ و ب( ا�
 �Q�0 ���(ظ��2 ا���(����� 
وا�

���� ا��bأC:� �!1ر ����%��� [  �� CF1 %:=ل 6 ا���#�H)ا� g�� �0� �0[e� :" ��.


��	 �#���ت ا��#� ا��%ي  ;�  m%ار ا��Cر]� "1+�&
: و�e]�0 أ9%ى ���0!�, ا�(ط��� �

�9<% ��0-%ة ;�  m%ار" ر&?
 إ�Pزة" C�=� ����. ت أ9%ى��أو .��.   

 ;Cم و.(د إ.��ع L(ل ��� إدار$� واCLة دا�9 ا����
��� ]
�
 ا6��2قرQm اPداري  0	01

.ا��%��� ���� إدارة ا]
���ل;�  a%ورة 
 1

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
  .103، ص )2005األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، ( ، تطور الفكر واألساليب في اإلدارةجرب العتييب صبحي،  - 
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0�Oو 
8
 إدار���,! #�!�B��  ة�Iوا.  

  

�Q و�Cى �(�% ;��Dت .�Cة ��� $�Cو أن اUP-�ل ذا ��� ��Cى �(ظ�I ا��%��� ��-� ]�

ا��%��� ا����� �
(C�L �:&�=�ت ا���� اPدار$� اPدار$�  �5��F ا���� ا��%��� وا�����Wت 

�F$إ %He$ �-�م���ا� 	�  .��� ;�  ����� أداء ا��%

0
(ى اPدارات ا����� أ��a c%ور$� �F�� ھ�  �; ��$)�� ��:
�) ا��9%ة �إن ا�=�.� ��3


V0 أدوات ��-��h���� �9ل 9&�ب ]�CL)�  N  �2? ا���0]� ا����� ��� $
�ءم و�L.��ت ا�

  .ووا�L �� ca> ا�ھCاف و ا�%ؤى

1 �� ھ?ه ��� ���%���� ��)
ا��C$C �� ا��:(ص وا��%ا]�ت اPدار$� ا�%]��� ا��-

 ا���� ا��%���� ا��� �%.�� ;� ا�2%��01 و�&%$#� , ا6زدوا.�� � �!��mأ � وھ

1 .C$Cة  CD 1=($� رد$�h ��� أ]�(��� ���V��%� C ا�-���ت و�%��V ا��:&�=�ت ��-� $�&

5�
Fھ� ا���#�
$ 
  .�He% ;�  1(;�� ا�%]��� ا�
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1إن ا�2-%ة اPدار$� ا���#(�� إ�  ا���� ا��%��� �-(ن ;�(�� �:(رة ��(ھ�
  	#=� 6 �>��mو

�� Q!�ى ��2ءا)
� $��-N ;�  و6ءھ��W���� Q و;�  ر�a ا������� و6 �=�0 أدا^!Q  و�0

��ر ا��(ظ��2 دا�9 �� $�%ف ���
��زات ا�!�-�  ,.(دة اPدارة � c��:� �=� ���#���� �!�-�

 �!�� 
�% �� ا��6�Fت ا�
�� 
اPداري ا�=-(� وا�?ي $��b ���� ا��e]�0ت ا�%]��� ا�

 ،
�ل ا�01%2L6ا C!; ?�� ��0
 ا��#��� �� ا�2<�ءاتا]
���ل ا���01%2 ��
�%ا و��   وھ

��رھ� �%ا�_ 
;�� V$%�
 L	 ا��01�� �� ا�
�%$��ت ا�:�درة   �;J� Y�WL 
ا���(��� ا�


�5، وذات ا�
�HJ% ا�2��ل ;�  �3
�I ا��6�Fت Fا�� � �����
ا]
#&�ب ��V0 ھ��� �� ا��

�$)��
  . 2ا�

�J0� �0
($�ت ھ?ه ا��e]�0ت � I�
� ا�
�%$V و���2?ه، 1
��F  �!?ا CF1 ا9
�ف ��� �3

 ]���D Q!� وأداء أ�%ادھ� وأھCاف ]��]��!� � Q-=
� 
ا�
��D<�ت ا�2-%$� و ا6.
��;�� ا�

 CL ذا�)� Q�W�
������ ا� � gو�� �9ل ذ�.  

 إط�ر ;�(م ا�
�Q�W ا�=C$> ا�
-(ن � Q� (��$%W1 أن Qmا�?ي ر Q�W�
� - sciences d organisation- 


��و�!� ھ?ه ا��W%$�ت أ��=Q�#�� ����U Y  ,�%$�ت �#Eإ6 ��? ;� 
إ6 أن ا�#<�$� ا�]�]�� ا�

ا���D�9ت و ا���� وھ( �� �=
�ج إ��) ا�
F%�� اPدار$� ا�F_ا^%$� ���9 ;�  ا��0
(ى و

.)mاC��  .ا�

��P :ا��+�6 ا�/� �    Jا!5 ا ا����ل ا�(��ا�)� 
�����
  ا�دار�

 �� ���h �� ا�����Wت ا���� إن ���  C�Fة�
#(م و�C0F ;���� ا�
��0% ا��!� C�6  إدار$�� و

3
�I ا����ھ[ ا�
��0%$� �2��� ����� ط�#� �� ا���0%$� ذوي ��2ءة ;���� C;�0$ون ;�  �

���اPر�Uد$�  وا����ذج  ،��� ا���Fل ھ( و5a ھ?ا  ا���%.)mاC�� ا��  ا�F_ا^%$�؟ اPدارة

  أ]�]��نھ��ك �#
%��ن  •�  �-($� ا���0%$� ا���(������%ان �:Cرا ا�
=(ل 
�$

0
($�ت ا��#�ش�: 

  ���whyذا؟... ا�ور���ا�����  اPدارةا�?ي ��
�C� (��; Cارس :ا����� اPدارة�#
%ب  -

-   I�� how؟...�ا�;��ل ا��%$-�ا�?ي �#(م ;��) �Cارس :�#
%ب ا����.��Y ا���(�

                                                 
  .10، ص )1999، نوفمرب 495العدد (لكويت االعربي ، »التعريب يف اجلزائر «سليمان عمريات،. -1
  .471، ص )1981، 1الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، ط :زائراجل(، التعريب بين المبدأ والتطبيقأمحد بن نعمان،  -2
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 ھ?ا ا���Fل ا����(م �$)-
" أدم ]��>"� اPداري �0
�C أ�(�!� ا��W%$� �� أن W1%$� ا�

وا�?$� ر�_وا ;�  ا�]N ا������ وا������ , ".����g" و" ھ�%ي ��$(ل "و�%��J� E;��ل 

 �� �D�&1ت إ���W�
  : دا�9 ا�

  .�Q�0# ا����  -

 .اUP%اف -

-  Q-=
 .ا�

 .ا��0&� -

 �  �F
 ا�F_ا^% �-($� ا���0%$� ا���(���� $�:  

1- 
:�د$� وا���1)1�# $<: �-($� .���D6(م ا���0]�� وا��ا� Q درات  إ���� V1�. �

 %��0
  ا�;��ل وإدارة��Fل ;�(م ا�� gب  إط�روذ�%
  .ا����� اPدارة�#

  �nدارةا�����  اPط�رات�
-($�  �nدارةا��Cر]� ا�(ط���  إ1��ء -2�3
�I ا����� �

 .ا��6�Fت


-($�  إ1��ء -3�  .ا��
(]&� اتاPط�ر�%ا�_ ا�
-($� ا��!�

 ھ?ا ا�:Cد ;�  �-($� ا���0%$� ا���(����  �nدارةا��Cر]� ا�(ط��� ھ����  إن�ا د��6 ذ

 �L> ا1) � Q

�C �&�#� ;�  ا�#�1(ن  اPدارةا�ور� ��Cارس ا��#
%ب  إط�ر$�� 
ا����� ا�

 ا�����Wت���0%���ء ;#���1  إU-����و�!?ا �#�Y ا�
��0%  أداة���uD ;���  أداة�(�2) � �$ 

�%ا�[ ا���0%$�  إ��حا����� ;� ط%$	 � �L(���� �&%و��ر]� ا�(ط��� �1(ذج  ا�Cا��

 > ��CF ا���(م ا�n� ,�L ��1)1�#دارة�ا�
 �Q و�nدارة  �=���ة ���Cر]� ا�2%��01 اPدارة

.� �� أ، "����ل دو�%ي"�5 ا��0
��ر  1945;�م " �Uرل د$�(ل"إ1��ؤھ� �(ا]&� ا��F%ال 

1&�ق ا�(�(ل إ�  أ;�  �0
($�ت ا���C3 ا�=-(��� و �(��% ا�
Cر$V ا��!� " د�#%ط�"

��1Cا�� ��C3ا� ��ر �(ظ2-�  ��-�� Y1�� �F�
أ�b% ��   و��� ����Wم" ��أو����رQ"�-� ا��

  .-c��:- Ecole de système ا���مو��ءھ� ��
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 ا�F_ا^%  � %��0
�%ا�_ ����D ��  إC$C.6ة �� $(.C 6 زال ظ�ھ%ة �� ھ?ا ا���W(ر ��ن ا�

1أھ�!�
:  

 %��0
��   .��!C وط�

 �������   .��!C وط�


�Fرة��   .��!C وط�

  .�Cر]� وط��� ��
�Fرة 

 ا�#Cر ;�  ����� ا��QW وا��!�رات اPدار$�  ��� اPدارة ا�2���� �� �L> ا�
���J ا���2ھ��

�e، وا��3ذ ا�#%ار ��(ا.!��
���� ��DJ ا�
-����L ��  I> ا�
��0%، ا�#
ا�=�.��ت ا��21 وا��0

 V���[و�&($% أ V3إ�-���1ت ا�� C$CF
� c�0� ����W�� %ه �� �9ل أطC$C=� �-�$ �� )وھ

 � <L���� ��0���� ���=

�5 وھ ا��=Cدات ا��W%$� ا���^�� ;� �eرة ا�F���� وا6�:�ل Q-=ا�

 �!�� Q
$ Q� 
  .ا�
���� اPدار$� �&($% �2!(م ا�
F%�� اPدار$� ا�F_ا^%$�، وا�

 ���9 _��
 ��Fل ��Q�W ا�#&�ع ا���م ا�?ي $� ا�F_ا^% �  ا�
��0% ا���(�� %!W$ �� ھ?ا

�Cأ ا�(CLة ا��<($� ��L'unité Organique  ع)�F� �!1Jو و�C�� %��0
CF1 <�L أن ھ���� ا�


%ا�E و�
�QL، و$-(ن ھ��ك �F�� Qa(ع أ._اء اPدارة ا����� � �:
� �-U إط�ر �

  :���Cو�� ;� ط%$	

9<(ع ا��:��c واPدارات ا���(��� وا��e]�0ت ا����� ��N2 ا�#(ا;C ا�1�#(��1  -1

  .ا�
���� ��#�1(ن اPداري وا���2��3 ��#�1(ن ا���
%ك

 .ر�E اPدارات ا���(��� �2-%� ا��:�=� ا����� وا���C3 ا���(��� -2

��ر ا�#&�;�ت ا�-�%ى  -3
�;�ت ر���D و�(C�L ���� اPدارات D&" ا�(زارات"ا;

 .ا���(���

CD 5�01 أ�1��L ;� إ;�دة ��Q�W ��!���� و;��Dت ا��0&� و�-� �� 01
�2) ھ( أن ھ��ك ]�&%ة 

0
(ى ا��%�_ي ;�  �0Lب ا��0
(ى ا��=� �� �9ل L:% ��!�م ھ?ه ا�(CLات ا��=���، ���

�Cأ ا�
Cرج ��� ذ�g ھ( �� $
%.�HJ� Q% ا��#���1 ا���%وD%اط�� ;�� V�:ا��2!(م ا� 	ط%$ �La 

hiérarchie.  

                                                 
1
 : Mohamed lamine bousamah, «essai sur la notion juridique  du service  publique«  .revue 

algérienne de sci. Juridiques et politiques.( Alger , N3, ,1999)  p104 
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ھ?ا ا��(ع �� ا�
�Q�W ا�?ي C;�0$ 6 ;�  اC�Pاع �L> ا�(CLة اPدار$� أو ا��%�	 ا���م ھ(  

�� ا��Cء D �!��!�.)� ر�W
�:Cد ا��=> ;� ط%$	 �&��	 أوا�% ا�F!�ت اPدار$� ا�(��� وا1

 أي ;���.  

 ا�����Wت ا��#���1 ا�� $�tL ھ( أن  �  ;���� ا�
��0% ا���(����%وD%اط�� CD و.Cت �

 %��0
 اPدارة ا�F_ا^%$� �6�F �!� ;� ط%$	 ��Cأ ا�#�1(��1 ا�-���� �&%$#� ھ?ا ا�D ����ا�

����U  �; وا��:(ص c^ا��(ا �� ���F� Y&�1أ 
  :وا�

  .�(ز$5 ا��!�م �
2:��، ���0	 ا�(ظ�^I و�Cرج ا��e0و���ت -1

  .ظ��2 �=���� �#�1(ن $=Cد Q!D)#L ووا.���!Qا��( -2

  .U%وط ا�
(ظ�I وا�
�#�E وا�F_اءات ا�
 $�-� أن ��=	 ����(ظ��2 -3

  .ا�=��$� �� أي 9&% ��20 و��aن ا�=%$� ا��!��� -4

5-  C;ا�!� وا��3ذ ا�#%ار، ��!� �=�ط� �#(اC3
���0% ا��(ال ا���(��� و���0% ا��(ارد وا]

��1)1�D م ا�;��ل وإ.%اءات�F01م وا�W
  .�(.!� أ]�]� �<��ن ا1

 ا�F_ا^%، و����W�!� $#(م ;�(�� ;�  إن �ا���(ذج اPداري ا�?ي �#(م ;��) اPدارة ا����� 

����
  :ا����دئ ا�

1- Q�W�
  .ا�
R:3 و��Q�W ا���� أ]�س ا�

 .ا��%�_$� وا6;
��د ;�  ا���� ا�2%دي -2

 ا��0
($�ت ا -3�ا16�_ا��� و�%��_ ا��0&� ��W�
 �;�  ور�&!� ����0
(ى ا�

 .وا�(ظ�2

��ت �9ر.� ;� - 4     �aرھ� إ��
 إ1
�ج و�=��� ���(��ت ��;�ا��1ق ���(���، وا1=:�ر 

I^وا�(ظ� Q�W�
 ا����:�. 

2
�o ا��L	 �vداء أو ا��%ا.��ت  - 5     
ا�<�E وا�%���D ا��3ر.�� �J;��ل أ]���V ا�

 �:��Q ;����ت ا�داءوا�
=#�	 ا���0	 ;�  ا�داء � Y0�� ��.ات �9رCLا]&� و)� 

 اV�m ا���Lن -6    � 	Lا�_�� ا�� � ا�داء وا���� � ،�����

 .ا�(C:D YD ا�
_ام ا�

    7- %���

� وا�
E�&3 ا����0 و�#�و�� ا���bاف ا�Cا�ھ. 

 .�� $(ا�#!�ا6ر���ط وا�
#�W� C%وف ا�=�a% وا�
-�I �5 ا�W%وف و��C$� ا�ھCاف � -8
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 ����Fل ا�
-��($� وا�
����0%ه ا��e]���0ت ?!��ا���Cاm(.���� � 2������� ا�إن ��� أنورC��=�,  Q��mودة 

 �#�   أن إ6ا��Cر]� ا�(ط��� ��
��0%  إ1��ءa%ورة  إ� أ�Uر �9e%ا  ا�3&�ب ا�%]�$ 5Dا�(ا

 ھ?ا اPط�ر 6, ا�
:(رات ه ?ھ ���Cا ;� �   C$C�ا� %�اري �
-�($� اPدا�e]��0ت  ���  ��

 
!� ����Cر]� ا�(ط��� �nدار$� ا�-�]�-h�� �;(ENA) 
*

  %��
��[ ���D ����91980 , C�#�

 ����Fار ���� ا��%��#� ������ ���!�$%�� ����D ����01%2��� ط���راتPا �$)��-� ��� E��#� Q���0ھ� Y��1��

 إط���ر ]��]��� وزارة ا�Cا�����9 آ��1?اك �����0��ا��%�_$��� ��=��_ب ���� c���:� ا��#�ر���� N��21و 

� �$)�-
�	������� � ��	����� 	����� ا	�ؤ����ت ا	ر����� أ���, ]���#� CFA) ( ارياPد�%ا��_ ا�

��!� ��	���دة ا	!�و���ا	�� ��ت ذات ا	�وا��ل ��� �� ���� 	����� ا	��د�� وا	��ر ر���� �� 

 إ����را����� ��� �ا	���زول $!�# �����ل ا	�)��ل � ا	'��ر ���	��!س ا%$!�# 	!��� ا	�ر���� 

  .وا+'�

 Q� ھ?ا ا�]�س  �;� �-�
 �� �Jھ��  �Mدارة^% ا�F_ا.)mاC��.CةC$  <�L ��:  

-C$C. اد .�� إداريC;إ.  

��	 أ���ت إدارة ا�F(دة ا������ �-�2ءة-&�.  

  .إ9
��ر ا��(رد ا���%ي ا����_-

-���   .�=C$> أ]���V  ا�
-($� ��!��F و ��%

 Q� C#ا�-(ا� N�� ��� ا�F!�ز ا�=-(� ���  درا�6
�2ء ��%ا�[ �Cر$� �&[)
إ�  C1رة  أدىا��

 إ�  ��
 اPط�رات ا����� ا�
 �eدي وظ�^��D Iد$� �
:�� ��(ا5�a ا�
���� ا��0
Cا�� و����

 ���0% ا��(ارد � ��W��إداري و _F;�$%��  .وا���($� ا��
��L ا�

 � ھ?ا ا���W(ر ��e]�0ت ا��� �9ل �Q�;C  اPداري��
-($� .C$Cة ھ($�  $
&�V ا��% Mن

 ا���� �::3
  Cانا����%;�� �C�0ھ�  Cھ��ع���&a6داري  اPإ;�دة ���ء ا�-�در ا ������

 E#� ��.)mاC��   �nدارةا��Cر]� ا�(ط��� أو �=�ول أن �2��  ��� �2�� ا�N�� C�F �� ا�����L ا�

 �$)-
 , ����L �� �9ل �%ا�[ ا�� Q!ي ا��C=
و�-� �� ا�����L ا6.
��;�� أ$<� وھ( ا�

����
�E ��0ر ا�a �$ر�>Lدار$� ھ($���� وPا.  

                                                 
 
  .سنوات 4القانون االقتصاد ملدة  الدبلوماسيةالستقالل، تتكفل بتكوين اإلطارات يف جمال اإلدارة  املركزية، املدرسة الوطنية لإلدارة أنشأت بعد ا - *
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  : ��ءات  3إن ا�
�%$VF$ V أن $�&�	 �� 

  .ا�
-($� .. ت -

  .ا�
�Q�W  ..ت -

  .ا�
���� .. ت -

  

0
(;V ھ?ه ا اPداريQ�D ا��0	 �-� ا���tL أن � Qث��bءات ا��
�, ���; Y��.تو�: 

�$)-

� ��� �N[e  ا�
�Q�W وا�
����, ا�=� ���%m %�$��� 	� و���.�L C$CFر ا����
��ت ا6]


�%ب C3$م ا��:��c  إ�01ن��%وع �� �L> ���ء ���� �=#�	 �����  ا�.�� ����F$ا Qو6 $�0ھ

  .أ����

  


-($� ا�#��دات  اPط�ر ا��W%ي � أز��: األولالفرع                       

 ھ��%ز  اPط�را ?�����-Uدار$�ا�#��دة ���ء  إP(م  ا����� ا��ا�� ��� ����Lا��� ��� إن ا���%

 ا��0ع دور ا�Cو��، زاد  ا�
&(ر وا�
#Cم � ا�Cو�� ا�=�b$C  اPدارةا�?ي �%ض ;�   ا��%�

 إ� ھ?ه ا�
=C$�ت �L.� ا�=-(��ت  أظ!%ت�L> �-(ن �D �$)Dدرة ;�  �(ا.!� ا�
=C$�ت،  أن

 إ�  أدىا�?ي  ا��%، اPداريا�F!�ز  إدارة�Dدر$� ;�   وأ�%اد�C$C. ،�1%ة د$����-��  إدارات

��لز$�دة DPا  Vط�  �; ����
�=#�	  إ� ود�5 ا�
����Wت ا�-�2ءات ا�#�درة ;�  ��Dدة ;���� ا�

1
�.��;���� �� ا�-�2ءة در.�ت Pوا.  

��  إدار$���Dدات  إ� ا�=�.�  إن�&� %�
�L> ، اPدار$��
=#�	 ا�
����  إ.��ر�1�$.=� $�

Y=��Dدر$� ;�  ����� �!�رات ا�������  أ��2ءدة ��=:(ل ;�  �Dا�=�.� ��=�  أ�

 �� c�0� �b$CL و�C;�0 ;�  ���ر�� ا�������  إدار$� أ��1طوا]
���!� �� �9ل � ا�1�&�

  .اPدار$�

�%اد��; ھ ��Q�W ا����ط ا�F اPدارة إن v�  	�#=
ا�#��دة �����، ����� $��% �2!(م  أھCاف�

 1��ط�ت  ا�
�HJ%;����ت  إ� ��%ادا�  	�#=
� Q!�)�[افوCن ا��%](��،  ا�ھ)-� CDو  
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���#��دة �3
�I ;� ، ا�9%ى ا�1��m ���&%ه  أو اPداري;�  ا����ط ��:��  ا�
�HJ%;����ت 

  اPدار$�ا�#��دة � �=(ر 1��ط!� $
Q  إن�  .اPداريا�
�Q�W  إط�ر

���  و�2!(م  إ� �(�(ل وا�Cار](ن ��#C:� Cى �!� ا���bL(ن  اPدار$�ا�#��دة  و�ھ���

،�!� caا�#��دة �� �9ل  وا I$%���!1J�  :" %$Cا�� �!� %He$ 
;�  �%ؤو]�) ا�#Cرة ا�

  �0
$ �#$%&� Q!!�.)�ون و��

%ا�!Q ووQ!^6 وU=� ھ��!Q و�9	 ا�Lوا Q!
�!� �V0 ط�;

 ���[ � Q!���(�ف ذاCھ 	�#=�".  


<c  إ� $ gدار$�(د ا�#��دة 6ز�� �(.ھ��ك ;���% .(ھ%$�  إنذ�Pا  :، وھ?ه ا�����% ھ

1-  ����;%�HJ
  .ا�
 $��ر]!� ا��C$% ;�  �(ظ�2) ا�


%�V ;�  ا�#��م ������ت  -2$ ��%HJ
 .وا��%ؤو]�� ا�

 �=#�#!� اPدار$� ا�ھCاف -3� .ا��%m(ب 

 ا������ت ا�
��($�، ظ!%ت ھ��ك ;Cة ودور ا�#��دة  �ھ����
��F �و��U�#1ت إ]
�02ر$�  


� ����ء �#�ر��ت �;�  أ]2%ت��H %�$��� 5a)� Q!�6و�=� �  $�-� ;�  ا��N2 وا6.
��ع 

;��!� ا]Q ا�#��دة  أط�	ا��W%$�ت  أو، وھ?ه ا����$�% ا���2ءوا�#�دة  ا��%ادا9
��ر  أ]�]!�

(Théories of leadership) <�L �� �$�� ��>
� 1ا�ھ���، وھ
 :  

  .W1Traits Theory%$� ا���0ت : أو6

 ��1�H : ID)ا�� �$%W1Situational Theory.  

 �b��H:  ���;�2
  .Interactionnel Theoryا��W%$� ا�


 ا���9ت: أو7��K   

  إذاا�:�2ت ا���.=� وCLدت �CL �� �;)�Fدت ھ?ه ا��R^�:9 �$%W ا�#��دة  ��%ت )�

 gذ�  ����ا�#��دة ]��  أنW%$� و�%ى ھ?ه ا��;�  ���ر]� ا������ ا�#��د$� �C$) ا�#Cرة  أن�%د، 

 أن�� �Q!$C �� ا���0ت ا��3:�� وا�#Cرات �� $�-�!Q  ا��%اد�� ن ;Cدا ���D ���_ة ��2%د وأ

 �$%Wدت ھ?ه ا��CL CDدة، و�D 1(ا)-$ ،Qھ%�m �; ت ���_ ا�#�دة��[ Y[: وھ?ه ا���0ت ھ

 ا�#��دة، � ��m%ط، ا��_اھ� ا�&�(ح، ا���ا�وا����1ا�� ،N2���� �#bا� ، �#��
?��ء وا���%�� ا��

                                                 

1
  376،  ص)1972.  1ط :القاهرة ( العامة اإلدارة أصول.عبد الكرمي درويش ، ليلى تكال   
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 ،���������aرت��  إ�  إ�U، ا��=�ث إ��) أ������3ص أن��  ا�Uا�  Q!$C� %�)
ا�?$� �

�% �Q!$C ا6]
�Cاد ا�%���D ا�?ا���، )
  .�� �m%ھQ أ�b%6ن $:�=(ا �Dدة $

 ھ?ا ا���Fل ا���0ت  اPدارةورواد وCL CDد ا���bL(ن � <�L ،را��ز�� ��#��دة�U6 أeإ� ء ھ 

����
روح ا����ر��، ا��-��1 ا6.
��;�� �=�� ا��e0و���، �!�رة ا�F16ز، ا��#Cرة، : ا���0ت ا�

ID)ا�� ��1وا�#Cرة ;�  �!Q و��%
.  

  "Sesell" و$=Cد  �(H�=ا���0ت  أن أ� � �b�
 ا�#�دة ���%ھ� )� V.ل  أنا�(اC�� ن)-$

ا����، وان $-(ن �C$)  ��J(ر إ���من �C$) وان $-(ذ��ء ا�#�^C ا��% �� ��Cل ذ��ء �%ؤو]�)، 

 %���
�_ دا�9 �Fa�1 ;#��� و;�ط��2، وان $-(ن وان $-(ن  أ�-�ره;� ا�#Cرة ;�  ا��L ($C�

  .�� ا;
��ده ;�  �!�را�) ا����2 أ�b% اPدار$�وان $-(ن ا;
��ده ;�  �!�را�) ����� 


��(ا�% ھ?ه ا���0ت $
�2وت �
�2وت  إنFا�� R^�:9ت ��2ت و��ف �
9�� g�?و� C;ا)D

�#Y�0D C ھ?ه ;�  ذ�g  ءاو���(ا.!!�، �ا�
 وا�
&(رات ا��3
��2 ا��0(ك وا�F�6ھ�ت 

  :��F(;�ت ھ أر�5 إ� ا���0ت وا��!�رات 

1- �� ا���0ت ا����0F وا�#Cرات ا��#��� وا��� �b�
ة وا�6
-�ر درا��!�رات ا�?ا���، و�

N2ا�� E�a  �; رةC#وا�.  

 ا��!�رات ا�2 -2� �b�
وا�Q!2 ا����	 وا����� ا�#Cرة ;�  �=�� ا��e0و��� ���، و�

 .�=#�#) وإ�-�C!�����1ف  واP$��ن، وا�=_م، ��v(ر

 CDرة ا�#�^C ا��1�01Pا��!�رات  -3� �b�
و���0	 ;�  ا�
���� �5 �%ؤو]�) ، و�

 ،Qدھ)!. ���#
 ���!Q وا6];��Fا� ���روح ا� 	3:�� و�9��9ص وا����1و�-��� ا�Pوا 

V�&ا� 	وا��3. 

4- � �b�
 :ا��!�رات ا�?ھ��� و�

  .CDرة ا�#�^C ;�  رؤ$� ا�
�Q�W - أ

  .ا��!�رة ا���0]�� - ب

  .اPدار$�ا��!�رة  -ج

                                                 

1
  76ص  ) 1995  5مكتبة دار الثقافة ،  ط :عمان االردن(  القيادة االدارية.نواف كنعان   
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�� �O :S>�
 ا����K   

 �$%W3:�� �#(م ھ?ه ا���ا���0ت ا� ��� E�%ا�  �; ID)داريوا��Pا C�6 <�L ،9? أنe� 

 IDدار$�ا��(اP(ا.) ا�#�� ا� 
 ا�#�دة، دة، ا��
=C$C ا���0ت ا�#��د$� ا��&�(ب �(ا�%ھ� �

 وإ��1�#E ا�#��دة �����0ت ا��E�%� 6 ��:3  �1!���#��دة ��W%$� ا��(C#� IDم �2!(�� د$����-�� 

 �!&�%� IDدار$�����(اPد ا���0ت  أن أ]�س;�   اC=� 
ا�
 ���� ;�  ھ?ه ا��(اID ھ ا�

 ،C^�#3:�� و�%�_ ا�U �$)#�إ���a  إ�  �F!�� �$%Wم ھ?ه ا��C#� gد$�#%اط�� �� �9ل ذ�

 %:L مC; ،��:3�وإ��1ا�#��دة �����0ت ا�  IDدور ا��(ا ;�   و��HJ%ھ� اPدار$��%ا;

  .ا�#��دة

�/��O :

 ا����1�8��Kا��  

 �2!(�!� ��#��دة  � �$%W��2 �%�_ ھ?ه ا��D)ا�� �$%W5 ��� ا���Fا���0ت، ;�  ا� �$%W1و

 <�L�% أنى  ;��
��رة ;� ;���� ��2;� ا.; 
(ID ;�  ��2;� ا���0ت ا�#��دة ھ� 6

#�^C وا��
��%ات ا��=�&� ا�
3U ��� �;�2:�� ا� إ� �
�Cى ذ�g  أن$VF  وإ��1ا��3:��، 

 ،ID)����  �; ا�#��دة R^�:9 دC=
� <�Lد أ]�س��أ�   :�H�H ھ

  

  .ا���0ت ا��3:�� -1

2- ID)ا�� %���;. 

 .R^�:9 ا��%ؤو]�� -3

  

;�  ا�
�2;� �5 وا�#�^C ھ( ذ�g ا��R3 ا�#�در ؤو]�)، %ھ ��2;� ��� ا�%^�N و�ا�#��دة 

 �;)�Fاثا��CLك  وإ)�[ � ���-
ا��Fھ��!Q وQ!��D ]�(ك ��Q!�W �%ا;��  أو أ;<�^!�ا�

Q!����&�و.  

  �$%Wھ?ه ا�� Yھ��[ C#� R^�:9 C$C=� � �����و��ن �!� دور  اPدار$�ا�#��دة ��0ھ�� 

 ر]Q ا$� ��F و;�  ا�%Qm �� ذ�g ، ا�ھCاف�#=�  �; C;�0$	 C�.  إداري��![ ]�(�

 ��Fل � Y�� 
;Cم ��2$� ھ?ه ا��W%$�ت  إ�  أ�Uرت اPدارة��ن ا�
&(رات ا�=�b$C ا�

  �� a%ورة �-�IH ا�F!(د  إ�  أدىا�?ي  ا��%��2%دة �
=R^�:9 C$C ا�#��دة ا���.=�، 



  دور اللغة العربية في التنمية اإلدارية بالجزائر               الفصل الثاني  

 

91 

 ا�#�دة ���=> ;� ا�R^�:3 وا���0ت  ا�����bL وا�Cار]��ط%ف �ا��ز�� ا�(ا.V �(ا�%ھ� 

��ت �&

�ءم �5 �
  .اPدار$�و�C;�0 ;�  �=#�	 ا��2;��� ا�=�b$C  اPدارة�

a%ورة  إ�  أدى�R^�:3 ا�#��دة ا���.=�، ;Cم �U(ل ا��W%$�ت ا���0#�  أنا���tL  إن 

�-% ��Dدي .C$C $02% ھ?ه ا��Wھ%ة  �; <=���(ا.!� �=C$C ا�R^�:3 ا���^��  إ� و$eدي ا�

��ت �&
  ;�:%ان $VF و ھ�� ، ���-�2ءة وا��2;��� اPدار$�و�=#�	 ا��2;�� ا�=�b$C  اPدارة�

 ا�#��دة، � ا�-�2ءة �=#�	 ��6Cت �(�%ھ�� ��� <�L��.�
��د$� ��-��، �-��DJ�  �2;����  إ1

;� ط%$	 ��Dس 01�� ا�(CLات ا�
  �#��س ��2ءة ا����� taylorر(]
�C3) ��$�ا وھ?ا ��

���،  أF1_ھ�  ا�F1زھ�،  إ� أي ا���Cل ا�=#�#���$ 
ا�(CLات ا���bل ا��C�أي ا��.  

�%ة ��-� ��]
C3ام  إ1
�ج أD: �=#�	 ا�#Cرة ;�   إ� �2!(م ا�2�����، ����%  أ��)
ا��(ارد ا��

�>�1
�.����  CDر ��-� أD: أي CDرة ا�#��دة ;�  �=#�	 ا]
C3ام،  أPت ��  ا��C3وا�

�%ة إ���ع�9ل )
 ا]
C3ام ا��(ارد ا���  .ا���!��F ا������ 

��ت ���2;���  أن$
<c �� �9ل �� ذ�% �&
 ا�#�^C، وھ?ه  اPدار$�ھ��ك ��$VF �(ا�%ھ� 

��ت ھ�&
  :ا��

 ا��3ذ ا�#%ارات -1�  .ا��2;��� 

 ا6�:�6ت -2� .ا��2;��� 

 .ا�(YD إدارة -3

 .Cاف���ھ اPدارة -4

 .ا�
���% إدارة -5

                                                                                                

  ��#�^C  ا����ء  :الفرع الثاني                         #$%��Pا C�F1ا�
  

  C#�  ����
 ا����ء ا�#��ديا���.=� �� �9ل �(��%  اPدار$��%�_ت .!(د ا�
&($% ;�  �=#�	 ا�

 C�Fدار$�ا�#��دة  و�� �9ل دورا�Pا  	�#=
����0% و]!(�� و�-�������D I،  ا�ھCاف��aإ 

 اPدار$����#��دة  ا�
��%ات وا�
=C$�ت،��(ا.!�  ��Pدارة�&��	 وا]
C3ام ا���2ھ�Q ا�=�b$C  إ� 

                                                 
1
  .32، ص مرجع سابقنواف كنعان،  - 
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��	 ا�!�Cرة ا��#�ء وا6]
�%ار، ا���2ھ�Q �<��ن �!?ه  ا���Pم;��!� ا���.=� &
���  اPدار$�

 C^�#ا� �� �9ل �� �!�)!2��W�
 ا�F�6ه ا�:=�c،  أن$�� ����، ا������ت ا�� %�0$ Q�W�
ا�

�� ا�#��دة m�9ل ر �� c>
�Cا ��]
C3ام ��2ھ�Q ا�!�Cرة $����3 ا�
�م ;� 
  ا����  إ.%اءات���

(��Cا�!� ��� ھ(  وأ]���
 ;�  ا����درة  واCDPام.C$C ا�#C$�� وا]��#Q$C  أو ا�داءوا�6
-�ر 

 ط2%ة  إCLاثوا���� ;�  ا���C3ت �
%ة ز����  ا�داء���D:�%ة، �9ل �aإ;�دة إ�  إ 

 ?�:(رة . اPدار$��:��Q ا������ت � �#^��ر$� �!Cف �=#�	 ��C$�ت و�=���0ت .(ھ%$� 

  .، ��b ا�
-��2 وا�F(دة وا���C3 وا�0%;�ا�داء���$�% 

��	 �2!(م ا�دور ا�#��دة  إن&� �����

( اPدار$� � 
�  ا�#��م $W!% �� �9ل ا�F!�ت ا�

�$���� �b�
  :�?�g،  وھ?ه ا�F!�ت �

��ر : C^�D ا������ -1� CLادوھ( ا%�ا�
��2?$�� ا�?$� $
&�Q!�� V ا��(a ID%ورة  ا�

  .اPدار$� 
������5�F و�#Q$C ا�C;� ا�-��� ��F!(د ا�-��� ��

ا��C$%ون وا�?$� $#(�(ن �(ظ�^��D Iد$� و$-(1(ن  أووھ( ا��VL�� : %$C ا������ -2

 �� �e0و�� .اPدارة;� �&��	 ھ?ا ا��2!(م 

�%$	 ا� -3����
 : Q�3صوھUا�  ��:
دا�9 ا�
�Q�W،  اPدار$�ا������ت  
�����ا��3


�(ن  ا��%ادھ6eء  أن���9 �
 .;���� إدار$���!�رات $

��ر ا��C$%$� : ا����F ا��(.!� -4� �� �-�� ��F� 
&($% ]��]� ا�?$� 3$
:(ن وھ�

��F��ا%
��#��!�ا
���� ا� وإ]&� ��Dو�%ا ���-�. 

 ا�
����Wت  
����ا� أ]���Vوھ( ا��R3 ا��e0ول ;� �&($% : 
������0	 ا� -5�

 .اPدار$�

 ;���� ا� إن� C^�#ا�����
��درة ا�?ي $
(�  ا�#��م ، ھ( �����b ا��R3 ا��N[e اPدار$� ����

��ره 
;�� Q!#��;  �; 5#$ �$?و��� ا�e0ور، �� ا��Cھ?ا ا� 	=#���اث�� ;�  وا�CLات  إ%��
ا�

���#�^C ھ�� $#(م �Cور ر^�0 ا��&�(��،  (
  وإ;Cاده�� �9ل �� �Q درا]�  ، QH �%.�� اPدارة

 gك  إ� ذ�%
 ا������ت ا�
��($�  ا���% ا�H%وا5D ���(س $� g�?اعو�%[Pا  	�#=� �

 ����
.اPدار$�ا�
 1

  

                                                 

1
  .80ص  املرجع السابق، نواف كنعان،   
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���2?ي �C$) دور ذا� $#(م �) أي �e0ول و;��رة ;� ���درة، �&��	 ھ?ه ا���2ھ�Q ھ( إن  

�� ا�=��س  أن�
�g�� ?�2 ا��!�� U%$&� ا�:���Lت m%ا� ($C� %�
&($% و�C$CF ا���� �
(ا�

  .ا��%](�� ا�ھCاف إ� ��(�(ل 

0$ C^�#ا��Qإذا ھ  ���	 ا� ا��%اد_ �=2�&�  �;����
 ;����ت ا�
�Q�W،  اPدار$� ��!( $#(م 

�� �9ل ا���� ;�  ا]
��bر CDرات ���� �=#�#)  إ� ا�?ي $&�c ا�
�Q�W  و�:(ر 1(ع ة���(ر


&�C!. Vا و� 
���� اPدار$�����2%$	 واCL، ا����  إ� ا�����W ود��!Q  أ;<�ء��# ،�$C. ���

 c.ا��� C^�#ا� (� ���$ (
ا����،  �Jھ����Cى ا������� �
#($� ا���(ر  اPدار$��� �9ل ���ر]

ا�������  ا��%ادوا����(ي �-� $#Cم ا�Q;C ا���دي  أنو;��)  ،وا�
��0	 a%ورة ا�
��ونو

 	�#=�  �; Q!��F��و Q!��C��� )�&� )بھ.  


  ��cF ا���0%ة ا�
��($� C�6 �� �(ا�% R^�:9 �����وL  ،����
 إدار$ ا��ا�?$� 


�CD ���:L �b�� �bرات ، وھ?ه ا�R^�:3 اPدار$�$
��0(ن ا�(ظ�^I ا�#��د$� ���$ ���1
:  

  

  :ا��0رة T�1 ا.����ب ا�����
 و��������

   �; V.)
$ا�-���  ا���Pم$-(ن �Q!$C  أنا���?و�� �- ��cF ا�F!(د  اPدار$�ا�
����  إدار$

 ،����

  �-(ن وا�#Cرات ا��=���، �a 5%ورة ر�E ا�&�(�Lت ���(ا5D ��2!(م ا�LافCا�ھ 

 	��&

��2? وا��� ����D ��)[%ر$=ا��J��� ت�;�&D ��  �; 52���� د)�� ����2U5،  و�
Fوھ?ا ا��

  $-(ن  أ���دا�?ھ� �Cى ھ6eء 1=( ا�
(.) ا6]
�Cاد وا6]
���ب $��-� ،�!��$C=�و ����
ا�

و��د�D �0!� ا�(�(ل .�دة  إدارة�F��1 ;� �%�-_ا ;�  ��D;� ذا��� ھ?ا ا�
(.) وا6]
�Cاد 

0
($�ت ���($� ��#(�� إ� � .  

  :وا��Pاءاتو����� ا���9.�ت  ا'ھ�افة T�1 ����� ا��0ر


(�F1 IDح  إن $ �$)��
 �=C$C  اPدارة;�  CDرة ا������ت ا�� �(a(ح، ا�ھCافوا���2?$� 


  �-(ن ��
�C ;�  ا�
=��� وا��#�ر�1، ودرا]
!� درا]� .�Cة L��
=#�	  أھCا�� ����D أندون 

                                                                                                                                                           

  

1
  62ص)  1999ب د ن ، ( القيادة و التنمية اإلدارية،  ةرا بشاخل أمنيحممد   
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 �!��; V�%
 �6�Fت ;C$�� ا�C^�2ة، اا]
�_اف ا�#Cرات وا�&��Dت $� ا�ھCاف�(a(ح ��=��� 

�%ة وا�P-���1تC;�0$ ;�  �(.�) ا��F!(ر وا�&��Dت )
  .ا��


 وا��(�دN��ا� T�1 ررا��0رة�U��7ة وا:  

 VF$أن  ����ا�#�^��� ;�  ���2?  ا��%اد�Cى وا�6
-�ر  �C�nاع�
(ا�% ا��!�رات وا�#Cرات وا�Cا

 ،����
��%ھ�  أن وھ?ه ا�VF$ R^�:3ا�)� Q
$ ������
 ا��%ا�[ ا����;��
 وا�:=�� وا6.


Q ا�=:(ل ;�  �(ادر $ �� إدار$��-#
 ا��0� ����
  .�Dدرة ;�  ��Dدة ;���� ا�


 ا���ا<S ا������ة�Pا�! T�1 ا��0رة:  

 ���9ا�������  ا��%اد�Cى وھ?ا $
&�V �(ا�% �!�رات ;���� �ا����� ����� �#(ة  اPدارة 

_L5 ا�و�  U��

��%ات �م ��� $��.)�)�-
ا���%$� و�?�g ا�#Cرة ;�   أو ا�
�����W و ا�

  .ا�ز��ت�(ا.!� 

 T�1 اثا��0رة�Iا����� إ:  

 VF$أن   �; ��m%ى ا�#��دة ا�C� %�
���% وا�
&($% وا�
=C$> إCLاث$
(ا��� ،%���
، �� ذ�g ا�

 ����
�% .(ھ% ا�
6ن ا�
���� 1#�� و��U N-���، .?ر$� $-(ن ا�
���%  أنو$VF ، اPدار$�$�

 	L�
� 	01 �CD $-(ن ا�
���%  إCLاثو�!?ا ��ن ا�#Cرة ;�  و5a،  إ� �� وL 5a<�ر$� 

%bرات  أ�C#أھ���ا�.  

  :ر�
ا�داT�1 ا�����
  ةر ا��0

 ����
 �=#�	 ا���� وا]
�Cاد �Cى $-(ن ھ��ك �(.)  أن، اPدار�F��� C�6�$ح mدارةورPا 

 ا�����Wت ا�
&($%  إCLاث�<%ورة ا����� ��!?ه ]�(�!�،  وأ��1طوھ����!�  اPدار$�

  .اPدار$��=#�	 ا�
����  إ� ا�
���% ا�!�دف  CLPاث أ]�]��ھ  اP.%اءات


�1�W�  :ا��0رة T�1 ا�,�ذ ا��0ارات ا��

 �=#�	 ا�
����  إدار$��0ھ��ت  إن�1
!�ج ا، وذ�g �� �9ل اPدار$�ا�
���� �-(ن ���%ة 

 ا��3ذ ا�#%ارات، ا���%�� ا������ � ��;)a)د ;� ا�����
ا�%C�U وا���(ا^��، ���#%ار وا�6

 Iدر ;�  و��D ���5 ا�=�ل، وا�Dوا���د$�وا ����W�
 CLود CDرات ا�
�Q�W ا���%$� وا��.  
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  :ا��0رة T�1 ا����8U� Y�8ءة و�����

�% �C$!�  اPدارة إن )
��a  ا�ھCافا���0]�ت و�=C$C �رة ;�  ��(رة ا�#Cرة وا��!ا����� $

�%ة، )
وا5D  إ� ا�#��م �
%.�� ھ?ه ا���0]�ت، ا�����  اPدارةا�?ي $0!� ;�   ا��%ا�#Cرات ا��

 ،  .ا����(دة ا�ھCاف إ� �!� ��� $0!� ا�(�(ل L QH�C �� ا�&��Dت وا�#Cرات ;��

  :ا��0رة T�1 ا������
 وا��Z��0 ا�Yا��

�% وھ�� $VF �(ا��W1أ  C$C=� Q
$  
L ،�$د%��:=�c  أو ا�ھCاف��C$�  أو�#��e� Q]��0 و

�% ھ?ه  وا16=%ا��ت، ا�9&�ء)
���W1اد�5  ا�%� إ� $eدي  ا��!�رات ا������ أ�=�ب ا�


�Q�W إ�  وa��� أ�<� وأداء أ�0Lا6ر�#�ء ���.  

 Z�Kا��� T�1 وا���اعا��0رة \��  :وا��8

 VF$أن  Q�W�

5 ا��
 اPدارةوھ?ا $�
���D  �; C;� و���20 �� ا��%و�1، ا���.C� cر.� ;���� $


=#�	 ا�
���� ا�����، � �0���و;����ت ��C�. ����W�� ،����Wة، $
&�V �(ا�% D(ا;C  اPدار$�

 V��$ ت��L�:ا� u$)2
�1
�C=�� �Fود$� CDرات دورا ��رزا  ����
 �=#�	 ا��، ا�01Pن

  ��� �=#�	  �n]%اعوذ�g ا�0� u$)2� )=1 ا�:���Lت ا��C$%$� ا����� و اPدارة�

I���-
  .ا�
���� و�#��� ا�

 ھ?ا ا���Fل –ا�#��دة  إن� ]�(ك ا9y%$�،  ا�
C%�HJرة ;�  ھ ا�# - ��� ;%�!� ا�%واد � إذ

 a%ورة �(ا�% �!�رات ����� �
&�le charisme- V–  ا�
�HJ%$�ھ?ه ا�#Cرة  أن�  �C;�0 ا�#�دة 

�$%9،  �
�HJ%اyك ا)�[ (�.)� ��Y �!?ا  وا��=�ثوCD ا�Y#2 ا�Cرا]�ت وا6]
�%ار 
� 
ا�

�%ھ�أن ;�  ا���Fل )� V.ا��!�رات ا�(ا ���� ا�#�دة $�-� L:%ھ� � �$1
:  

1- 
  :ا����رات ا���8


5 �) ا�#�دة �
 ا�
����Wت ��  واPدارةوھ �#Cار �� $�و�!F� Q(اV1 ا����  إ���ما����� 

��c، وا��(ا^ واP.%اءاتوا�#(ا��W1���  ��1و�� �� $
��	  Pداريا�aورة  إ�  إ%aم���Pا 

  .$#(م �) ا��%ؤو](نا���� ا�?ي �����2 �-� 

  

                                                 

1
  228ص )1993 السعودية.الرياض( السلوك التنظيمي إدارةناصر العديلي ،   
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  :ا� �9 �
ا����رات  -2

�%ادا�#�دة ���F(اV1 ا��0(���  إ���موھ?ه ا��!�رات ��� a%ورة v�  ������ھ?ا ا� Q!�و�=�و�� 

;�  �-(ن �Dدرة  أنا�����  اPدارةو;�  ) و�#Q$C ا�=�(ل ا��%��a، و�(.�!ا��0(ك و��02%ه 

 �D��ا� ����ع��� �!Q و��%Uإ  �$C��و ������ت ا��.�L ،ورة ا��0(ك،  أ��1طا�=�.�ت%aو

  .ف ���
(ازن ا��0(� دا�9 ا�
��9Q�W	 �� $�%ا���� ;�  

   3 -
��U8ا����رات ا�:  

ا�#�^��� ;�  �=#�	 ا�
����،  ا��%ادوا]�� �Cى  و9�%اتوھ a%ورة �(ا�% �!�رات ;����  

 �bاد�C;را]�ت،  إCوإ.%اءا�  ���=
وا�#Cرة ;�  ا�-� وا��(; ا��=(ث ا������، وا�#��م ���


�ج وا��#�ر�1، �

C#� 5ر ;�ل �� ا�����  اPدارة��� $
&�V �� ا6]�
 ا��-�را��%و�1 وط%ح ا�

 ��
%ام اy ا��#����ا��-�ر و�#L9%$�وا.  

4 -
���Kا����رات ا���:  

 ،����W�
، وا�
&($% و�
<�� a%ورة ��%�� ا��W%$�ت ا���W�
ا���2ھ�Q �!?ه وا6]
���1 ا�

 %�02
 اPدار$�ا�W(اھ% وا��W%$�ت ���#

��.�ت ا�
�Q�W ا��0L�� e��
  .وا�

 %!W�ھ?ه ا��!�رات  أھ���و %� ا�ھCاف �� �9ل ا�#Cرة ;�  ��(غ اPداري�Cى ا�#�^C �(ا

1
�.��وز$�دة Pع، ا��Uت  وإ�.�Lاد%� إ� ا�(ظ�2 ��� $eدي  وز$�دة ا�%�aا�������  ا�

 ا���� ، و�=#�	 ا�2����� �  .وا�
�����W اPدار$�ا6]
�%ار$� 

������  إن �����2� E� وھ?ه ا��9%ة   اPدار$�ا�#��دة ا�
���� اPدار$� �%�� ��-�1)��!  �F�
1

 ��� �;�2

�� ھ?ه ا�����% �� �� 3U:�� ا�#�^C (ا�� و;���% �
�Cدة، ;���� <�L

 ،(���%ة )
وا�#Cرة ;�  ا�?��ء، وا�2&��، و�0
(ى ا�&�(ح، وا�(اD����b� : ،وا���0ت ا��

 ا����h ا��=�&�، �?�g ا�#Cرة ;�  � �2�
ا�F1ز ا��!�م، وا�#Cرة ;�  �(ا.!� ا��(اID ا��3

��عوا���� ;�  ا����ورة Uإ �L ��[ت ا��%ؤو�. IDوف وا��(ا%Wا� Q!�ا�
 $�% �!� و

 ،Q�W�
��ا��aھ?ه ا�:�2ت  إ�  إ %� ا��%ؤو]�� �� �9ل ا�#Cرة وا�&�(ح، �Cى �(ا�

 ا��%ؤو]�� �
(ا�% ھ?ه ا���0ت � ا�#�^C أھ���6 $#� �وھ�� $
&(ر ا�=C$> , ;� �(ا�%ھ� 

 �=#�	 ا�
���� ا�#��د$� ودورھ�  ا���1ط إ� �Pدار$�ا.  
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 C#� ل�Fھ?ا ا�� �ا�(ا;��  اPدارة;�  ��Dد$�  أ��1ط�ھ��ك  أن إ� �(��Y ا��=(ث ا��
_ا$Cة 

 �=#�	 ا�
���� وا��Cر�� � ��mدار$�وا�%اPأنا���.=�  ا N1J
0�  ،�!��!1�  C�
D(ا;C  إ� �0

���g و�(�(ن � �� � إ��!�ا�
 �(��  ا���1ط، وھ?ه اPدار$��0!�� ا������  إ� �eدي ;���� 

Black& Moton �2 ا��(.(د��ا�#��دة ا�< E�1 ��>
  �� �9ل �2!(م ا���-�� اPدار$�، ��

وھ�� �%�-_ ا�#��دة دا�9 ا�
�Q�W ;�  9:(��  ا�F_ا^%$�;�(�� و ا��%���  اPدار$�ا��Wھ%ة 


��%ي ���.�
1Pاد ا%��5 $-�د $-(ن a ���2%د  و�-� ا6ھ
��م، إ1
�.�������%  وا�
���2، و$

��ل، � %�m �$د��D ��)�[ ھ�� C^�#ا� %����� C^�#�9 ا�C
$ 6 <�Lج�
1P;�  �(.�)  ا ���و6 $


�2;��،  إ� و$��� ا�#�^C ھ�� ا��%ؤو]��، � %�m ����[ ��; �h�� 	�9 ،�F
�� %�mو و6 $�&

��ر 
�%ادا�F(اV1 ا��0(��� وا����02  إ� أي ا;v�  )!�$=�ول  وإ��1��رك C^�D $ 6ا�������، 

 ���2? �� ھ( �ا����)�0 ��  ا���1طو;�  ا�%(�C#� ��� Qm ھ?ه , وا�#(ا��1 ا����W1(.(د 

  �(ر واa=� ���![ ا�
��(ي� ا����h ا�F_ا^%$�   إCLاھ��&��	  أن إ6، اPدارة� ��$ 6

���#�^C و���%Qm �� و.(د ھ?ه ���ء  ،c.ا���1طا��0(ك ا�#��دي ا���   #���;� ھ�� �� �1درا $

 5Dا�(ا �، )!�  (��; V.)
��رات  أن$
?ه ، وھ���ر]� ا�#��دة أ��Hء$%ا; ��u ا6;

��رات ���% 
 ا�#�Q وا����;% وا�F�6ھ�ت،  أن إ� ا6;� ���
�� ا�:�V  وأ$<�ھ��ك ا9

���#�^C ا��:$ ��:3�V ����%ھ�،  ا���1ط أن�#��D E�1 Q$Cدي واVF$ ��� ،CL �%ا;�ة  VF$


�%ف ;�   أن;��) �� Q�W�
$#(م �
=��� ا���-�ت، و�#Q$C ا�=�(ل، وان $#(م �
�R�3 ا�

 �� ;����ت ا�
�Q�W، �(اط� ا���3 � ا��%�_م  إذا����%ھ�  أوو�� � QH�C$� ھ?ه ا���(ب 

1
��F ;����ت ��ر��3$ �%��E ���0 ا�-(ن و L%�� ا�=<�رة  $J�(نا ا�:�I �� ا�#�دة ?وھ

%bت و���  أ��$%W���� ن)&��%$Cھ������.  

  - le modele-أو أز�� ا�#Cوة ا�#��د$�  ا�ز��ھ�� �-�� �ا�F_ا^%$�  اPدار$� 
����ا��%ا�[ 

 �-�ن � C^�#ا� CF1 <�L%91 آ ����� Q�W�
 دا�9 ا�
��9CF  Q�Wرج ا����هUدة  أ�D  أدى��� 

��0د إداري إ� .  
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  وصناعة القرارأزمة صناعة اللغة     :ا��(�) ا�/��)

 �L )=1 �^اC� �;)�F�� �bر ا����
�% ا�#%ار اPداري ھ( ا96
 1&�ق ;�Q اPدارة ا����� $��

  .��-�� أو إ�F1ز ھCف ����

  إن درا]� ;���� ا��3ذ ا�#%ارات اPدار$� ._ء 6�
F_أ �� درا]� W1%$� ا�#%ارات $

.��L ا������ و�� ��L�1 ا��2;��� اPدار$�ا ��ن ��#%ارات اPدار$� أھ��� �� ا���و�!? اPدارة،
1
     

��QW د;Q ا�#%ار ا�
 �#(م ;�  �#��� ا����(��ت ��C=� Y0$� �-�(�(.��، �� ھ?ا ا���W(ر 


:�دي، �%�(ي و��(ي أ$<�Dا ،[��[ ،��#H يC=� �!�-و�,
�% �� أھQ ا����د 2
�� <�L

 �b$C=ت ا����W�
 درا]� ا�� �����=
;�  أن  "]��(ن" و" ��رش"�� ��  و�� ھ�� أ�C ،ا�

 ;���� إ��3ذ ا�#%ار��%ان ;���ن أ]�]��ن 
�$ R:3
�Cأ �Q�0# ا���� و ��Cأ ا��taking 

decision. . �; ���9 )
 إ;Cاد ور]Q  ى�0� Q�0ھ
� ��1Cت ا��h�!ا� ����� ����ت ا��h�!ا�

����W�
 إ��Fه إ9
��ر  ا�
N�[J ا��W%ي ������ إ��3ذ ا�#%ار;�(�� , ا���0]�ت ا�� Vھ?$

 ]�(ك ا��%اد�   .ا����ل ا�����0 ذات ا�&��5 ا��1�#

  !�0ر�
 دور ا�(�� ا����ي �� ����� !,��Pت ا��9@ ا�داري: ا��+�6 ا'ول      

 ھ?ا اPط�ر �إ1��ء ا��Cر]� ا�(ط��� �nدارة $!Cف �
���Q 1�(د �2-%ة ]��#� ��2دھ� آن 

���L و��0ءا ;�  ا��(ظ��2 ا�F_ا^%$�� ا���� ���%
  � ا��%��� وھQ ا�?$� $���(ن ���Wم ا�2

 3ا]
���ب ا��:&�=�ت ا����2 اPدار$� ������ ا��%���و, ا�]�(ب ا�01%2
 ���ء  �و�(ظ�2!� 

 وا5D ا��% أن ا��Cر]� ا��?�(رة  �%]C�� Yة �ا�#%ار اPداري ا��0
#� �-� ا�?ي CLث 

 اPد� ارة �ن ا��0
($�ت ا�
��2?$� ا����� ��#%ار أH%ت ;�  ط���� ط($�� ا���(ذج ا�01%2

N-�ا� Nو�� ����
  .ا���� اPدار$� ا��0

 Q���� 1(ن�D اد)� Y�_أ� C#ل����
- 96وا���Cل وا��
�Q ����%  1991ا���� ا��%��� ���م  ا]

21/12/1996 �
�ر$} 30
4

 اPدارات ا���(��� وا�!��hت وا��e]�0ت وا��F���ت ��]
���ل 

                                                 
  .16ص )  2005دار هومة،  :اجلزائر(، ات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلدارينظرية القرار عمار عوابدي، . -1
  .06، ص )1995املنظمة العربية للتنمية، إدارة البحوث والدراسات، : مصر (،نظم دعم القرارحممد ماجد خشبة، . -2
  .122، ص )مركز دراسات الوحدة العربية: لبنان –ريوت ب(، التعريب والقومية العربية في المغرب العربينازيل معوض ،  امحد -3
، 04العدد ( ,،  اجلزائر مجلة اللغة العربية المجلس األعلى للغة العربية »وجوب تعميم استعمال اللغة العربية يف قوانني اجلمهورية اجلزائرية«بشري كاشة، . -4

  . 233ص  )،2001
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 ،	^�H)��  �� أ;���!� ذات ا�:�� ���
��0% اPداري، ا�
=%$% ا�%]��ا���� ا��%��� 


�Q�W واPدارة��� �#��
  .ا��Cاو6ت و�m%ھ� �� ا������ت ا��

  R3� 
��	 ا�&
 إد�9ل ا���� ا��%��� �6�Fت ا�� ��0L ��1 ھ��ك �-� Q� YD)ا� N21 �

��)، ا�
��0%، ��� أن إد�9ل ا���� ا��%���  ��)m%� �-$ Q� �����1
!� ا�&�-� �
=
 اPدارة ��  

�2�
 1و�Cون ��%ر �� ط%ف .!�ت �3� �!����
;%Y�D ����� اPدارة ����%��� وأ�#Y ا]

ا��0
($�ت ا���1C ��!%م اPداري ��� أH% ;�  ���� ا���� اPدار$�، و;�  1#� ا����(��ت ;�(د$� 

  .�]Vوأ�#�� 6��3ذ ا�#%ار ا��1�# ا���

 ا��C$C �� ا��e]�0ت وا��%ا�	 ا�Cو�
�� �Q ��%ب إ6 و^�H	 ����D، و�#�� Y�QW ا��%ا]�ت �

وا��Cاو6ت وا��#(د �=%ر ������ ا�.���� أي ا���� ا�2%��01 وN21 ا��ء $#�ل ;� ا�#&�ع 

 1C5 ا���
Fا��  
Lا��3ص و.  

 ��Cان اPدارة وا� ����Fا� .%9 QW�� أن Qmث ھ?ا رC=$ ت���Cا� �� Qم ا�#�1(��1 ھ)���

 ا��e]�0ت ���� 6 �=�0!�� ����� Y2وظ 
.ا���%�� ا�
2

  

 ���D ��� �m%ار � Qة أ��م أز�� ��2ھ�C$CFدار$� ا�Pا V3ھ?ه ا�� c��� ھ?ا ا���W(ر �:

0
($�ت �� ����
���� ا�
-($� ا���� ا�?ي ��#(1) ����%���، و$:�Q!��; c ا�&� V�F
إداري �0

%��
���ب�_دو.�  ��[6 ��W�
  .ا�(ا5D ا�

 ��Fل ����m ا���� اPدار$� ا��%���، �L>  إن إU-���� ��� ا�#%ار��% أھC=� Qي 
اPداري ��

$VF �=%$% ا��C$C �� ا��:&�=�ت ا��%��� �� ��HJ% ا���2ھ�Q ا�2%��01 ا�
 �b#� ��ھ�!� 

  .ا��0
(ى ا���%ي 
(ى ا�!�-� و;� و���	 ����� اPدارة وا�
�Q�W ;�  ا��0

��� ا���bل [  �; CF1 <�L c�&:� ل���
 ا�1�D " ��01%2(ن"6 ا�=:% ;�C ا]� (�� Q!2$

 ��.%

%اد��ت �94ل ;���� ا��  -Synonymes-   :  

 

- oiL    :  ن� �>.   

-  odeC   : ن� �>. 

- èglementR  :  ن� �>. 
                                                 

  .202، ص )1999، 5لعدد (,اجلزائر مجلة اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية ،»العربية بني الواقع والطموح«حممد كشود،  -1
  .62ص  )،2000، 03العدد  (: اجلزائر ،مجلة اللغة العربية، المجلس األعلى للغة العربية ،»تعريب العلوم ودوره يف التنمية يف الوطن العريب«سعيد كين،  -2
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- statut   :  ن� �>. 


%.�� ��:&�c "](ا�	 ا��U ���C!�دة"ا]
���ل �:&�c �=�و�� �9ل أو �casier judicaire)( 

 
1

 C�;أو  c�&:� ل���
  رQm أن  ,loi organique)(�#��� ا��2!(م ا�01%2 "ا�#�1(ن ا��<(ي"ا]

��رة ;  ا����  ھ� Q��0ا�" ��W�

!� إ�   وأ$<� ;��رة"ا�#�1(ن ا��.%� C�; دي�� J&9

erreur material) (  لC�(faute material)  ن�erreur)  (   J&3ا� Nو�� Eل ;�  ا���C� �9 ھ?هC�و

 إط�ر ا���( و��N ا���� 1
�6�L �Fت  ا��:&�=�ت �"V$%��أو " ا��non.arabisation)(   ���

 �9C
 ���Q ا���� اPداري دون أن �N[e ���� أ]�]�� ��($� واCLة �eھ� ا��(ظ��2 ��

��2
�2;� وا6�:�ل
 6��3ذ ا�#%ار  ��
��ر ا���%وD%اط��� و���Cا و���� C��  #�ا�%C�U وا�?ي $

�� %U�� ا���� وا����1�0ت;� أي دور �� R:3
  .�(ي ا��

�%ة �Cى ا����1 )
�E ا�#��(س اPداري ��6;
��د ;�  �3_ن ا����(��ت ا��a �إن ا��%وع 

C�L)�و c�=:� � ا����� ��=-(��، و�(ظ�I ر��C ا����2�e �����0ن ا��%� �) دور 

  .ا��:&�=�ت و����Q ا]
����!� ;�  a )=1%وري �
2��� ا�
�Q�W اPداري

 ھ?ا ا���0ق $:�C�L)� c ا��:&�c اPداري �� �9ل إ�Cار د��� ا��:&�c اPداري �� �

  .ط%ف ا��N�F ا�;�  ���� ا��%��� �!C. Qا �-� U%ط ����% ا��(اID، ا�#��;�ت وا�F�6ھ�ت

�03(ك ا��(�;���� ��:V ;�  ����% ا� إ1!�
وذ�g و�	 a(ا��m ����; E% ار�����F، �ن  

 �
%ا�!�  و�&($%ھ� �F� 5�[)� )=1ل ��HJ%ھ� Lا;��!� وا%� VF$ �$ر�>L ت���ھ��ك �%.

  .�3%.�ت ا���Wم اPداري

 إ�  أن ��
�W1م ا���� ا�?ي $
�c ا]
C3ام ���� ا�(]�^� ��%ض ا6�:�ل ا�1 5� �!0:� ���

)-� %�
�14 ر^�Q;C� ��0 ا�#%ارا��0
C3م، $�
  �;)�F�� Eط�ر أداة ر�Pھ?ا ا �وا���� ا��%��� 

 �2�
��1ذج �ُ�-� �� ا��0&%ة ا����U%ة ;�  �!�م ا��(ظ��2 �� .!� و����� ��ھ��  ا�=�(ل ا��3

                                                 
  .293، ص )1999، 2العدد  (اجلزائر، على للغة العربيةمجلة اللغة العربية، المجلس األ: »إلداريإشكالية املصطلح ا«سعيد مقدم،  -1
   www.Almanraljadied. Com     4، ص  حمسن نضر،  -2
  .227، ص سابقالمرجع السعيد مقدم،  -3
  .200، ص )2008الدار اجلامعية ، : مصر( ،نظم المعلومات اإلدارية، حممد أمحد حسان -4
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��1�H �!. �� ����ا�� I�
3��,
1

 ھ?ا ا��0و � <$C=درة ا��$�-� ا���ق 0
�%�ق ;� �


� "رو��ت ھ�م"� �(� " :
���1 
  ." !# أ�I MPوف !+(��

 C#� �-� ��a%� ]^�
 �:��Q ا�E3 ا��%�، ورQm أQ� (1 $:� إ�  1� ����; ��F!�� ح%
Dا

C�. <=� ���b�� ه ��نC!. , E� ا�F_ا^% �%�� إط�ر ���دوات ا��=��b و$�#  ا��% �أي : 

  .؟ ;%��� C$%1 �ي إدارة

 ھ?ا ا�F�6ه � Q!� %ق ا���(ي أ��#
U61) ا�   ���%��� وأي �%]��1 درا[�W�ا�!�-� ا�

��	 ھ?ه اھ?ه ا��#&� ا�=�0]� �-� ا��e0و��� ��#  ;�  ا�(ز �!��$VF أن 6 &
رات ا������ �

 ا�دوات��W�
 ا�(ا5D ا��.   

 	� ا�-���(�% دا�9 ا��%ا� �!����
 ��Fل ا]�، اPدار$����%��� إ�-���1ت W1%$� ���_ة 

  �9ل إ9<�ع ا���� ��
=��� �(ا]&� �%ا�[ ا�=�](ب رQm و.(د ��u و��-� ���ل �� 

���� R3$ ا��%��� و�%��_ھ� ���#
$�-� �� ��&�#�ت ر$���a �=��� �-� , اUP-����ت ا�

�c ;���� ��� ا�#%ار :
  .اPداريا��%��� ;�% ا�=�](ب �

�% ;� �W1م ا�����1ت وا����(��ت �#�;Cة ����ء ا96
��رات ا��#��� �� ��W��1 دا�9 ا����

I���-
.و�(��% ا��Cا^� �=� ا���-�ت اPدار$� ��DJ ا�
2
   

 ھ#C د�Y ا�
�Fرب ا������ �� ��Cان ا�
(ظ�I  ?ا�ا���0ق ;�  أن ���%��� CDرات ���_ة 

�%ت �!� اPدارة ا�%C�Uة و1#(ل )� )� �$_��F1Pا�2%��01 أو ا N-;  �; %�)���(ا]&� ا�-(�


���� �!�اPدارة ا�%C�Uة �� 
 �e]�0ت وط��� ����!� �5 ا��(اط� ���W% إ�  ��u ا�(�H^	 ا�

  .ا�_�(ن ���W(ر ;�(م ا�
��0% ا�=�b$C أو

  �����@ ا���م ا�دار�
ا��ا<4 ا����ي !# &%ل ا����O@ :ا��+�6 ا�/� �      

_��  �[%� 
1
=Cث ھ�� ;�  ]��� ا���bل 6 ا�=:% ;� �(ا��% ا�F_ا^%$� �����ه ا� �^��

��H�H ات%
�
L �$)0#(ق ا]
!�ك ا���ء ;�  �.  

 ھ?ا ا���0ق � tLا���) Z>@ ر�ا��� �K أن ) 5أ:  

  

                                                 
  .202، ص  نفس المرجع -1

2
  .54، ص )2002مركز دراسات الوحدة العربية، : لبنان –بريوت  (، التعريب ونظرية التخطيط اللغويسعيد بن هاين القحطاين، . - 
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 ��E8 ز��ن ا����ان ا���<�ي ��E8 ا�����
 2009و إ��Qر �P�� �1م  2005إ��Qر �����ور ����8 �9
 �1م (�������. (  

1-
�� R3�u ا�����% ���(CLة، ا�#&�ع،  ا��Ue%ات ا��&�(;� أ���� ;�  ا�(ر�D وا�

���%���� ��)
   .رQD ا��2�(رة، ا����C و�m%ھ� �-(ن �-

2- �������� ا�(CLة وھ($� ا�_�(ن و��ر$} ا��2�(رة �-(ن ���1� ��01%2!� �&� �#�ا�
����2 ا��%

  ".ب"أو " أ";�  أ]�س ��&��ت ذا�%ة ا�-(���(�% ا�
 �3_ن �����2 ا��2�(رة 

 إ�Cار ��b ھ?ه ا�2(ا��% ا��%���  إن� ��(�% إ�-���1ت �(ظ�2!� ��-� ;���-�� %�)� ����


(ري ا�=:(ل ;�  [Cا� Q!#L و�� ���%�� �� ��� ا�����ا��(.!� ��F!(ر �
-(ن 

ا����(��ت ���
!Q ا�(ط��� ��دا�Y ا��%�� �:Cر ھ?ه ا����(��ت U%�� وط��� أ$<�، و$�-� 

 ھ?ا اPط�ر � 1C5 ا���
F��� ��Cأ ا��(اط�� وL#(ق ا�01Pن  إط�رأن $��V دورا �!��  �

  .ا�C$�#%اط�� ا�
��ر��� �:�2 ;��� و

 �!!�.)� �-�$ �WLا��� N21 ار  إ�%m  �; ;��
و�H^	 ا�:�Cوق ا�(ط� ��<��ن ا6.

 ھو, )6ا �K ا����@ (ور� �D��0L Iب ا�
�($<�ت �  :CF1  اPط�را ?

1-  �;)�ا�:�Cوق �:��� ������ ا��%��� �� �L> ا��-� و�=C$C  ت��M-���1ا���30 ا��&

  . وا�ر�Dما�:�2ت 

2-  ��01%2��� ��)
-� �#�  .��ھ�� ا�_�(ن ا���L �� ��e> ا�!($� وا���&��ت ا����2 ا��%

 ا�(�H^	  أز��د66ت واa=� ;� ھ�� � ا�
 � اPدار$�ا���� ��QW ;�� ا��%�	 ا���م 

�%ة � إ�-���1ت أنرQm  ا�F_ا^%)

�ا���D ���Cم د$(ان او , �%$g�� V ا���&��ت � %��0
%��D وا�

��;�  C�2009ا$� ��  �� ����� $;�  �0
(ى و���� �C) أW1% ا�(�H^	 ا��%�#�(ا��#�ري &�
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, 2005;�م  ��C:� Y1ر ���2%��01 أن �C��%ور $
<�� �� ا�
����2 ����%��� وCLھ�  إU��ر

 و� N���� ر)W���ا� 	^�Hر وC:�ا�(ط��� ��-!%��ء وا���ز ��%)sonelgaz( ,  �; ا%����

 ��#^�H)ل ا��-Uا� %�HJ�ا� ����ا� ��Wا��� � ��1)���� �9ل D%اءة , ) 7ا �K ا����@(2%ا1-(


(ر و�=#(ق ا��(اط�� UF1 C-� و�<�(�1  ا��2�(رة ا�:�درة �����01%2 [C�2��3 �%وح ا�� �!��

 � V$%�
  .���� اPدارة ا����� و����%ا ;� د$����-�� ا�

إن �=C$C ھ($� ا��e]�0ت ا�(ط��� ;���� ��#Cة ;�  �0
(ى �:��Q ھ($
!� أو ���3:!�   

 ����
 ھو,�-���1ت  ���($� ذات أھ��� 1�D(��1  و ذ�� ����� ;�  m%ار ا��%�� ا�(ط��� ��� ?ا

 CF1 أنا���0ق :  

 ا�(�H^ )أW1% ا�(�H#� أد�1ه(ه ا��%�� ?�2%دات ھ -1�Pت ا�L)ا�� �
U V!�ر$� 	 و -�

  ) s.a.a(ا9
:�را ������ ا���01%2

2-  ��F$ ��01%2��� ��%�ا� Q[6 ��� "ا�F_ا^%$�"ا�Cال ;�     aـا�   �� L%ف ا�
%.�� ا�=%

 (�=� %�m � "ا�(ط���"ا�Cال ;�    nـ$-
L �-U  �; V%ف ا� أن�� ا��2%وض  �1)

�:
� c)s.n.a( � �=�=� ��.%
  .�($� و�#����
-(ن ا�

  

  

  

  �  N21 ا�F�6ه CF1 ا9
:�ر ���D%� �0[e� ���0 ا�0-� ا���^�� )e.p.l.f  ( ��01%2���

 �0
(ى ا���0ن  ا����  �;  �c  ا�و� ا9
:�ر L%و�!�  إ�-���1رQm وا�%]�:
� ���%����

�b� )..4.�! (  ��1Cار وا�Cا� �
��  �; 5�C$) ا��g�F ذ�� �9ل و, ����C ;�  ا�0�� 

�$)D ����[  =:2ل ا����
�Cو . ا]$ CD%دال ; ا�� ��;)a)ا�� ��Lا��� �� (�-� ���-U � 

 E�a  ��)��0  إط�ر�[eھ�� ا����� 	�Dد  ا�F_ا^%ا�����  ��2$%���C ا6]
#�ل رQm أ1)  

 �%��L ا�b(رة �1954 -1962  Q
��Y1 ;���� ا6�:�ل وا�
�%$e�� I]�0ت ا�b(رة �

 ا�]�2 أW1% ا����� ا��%�#�(����  ا��(a(ح �Cى ������� ا��%��� دو��1 ��($) أو )�mض ( 

��  ووCLات اPدارة � N�[J

) ;���� ا�� ا���(��� ��� $Cل ;�  ا���3 ا�-��% ا�?ي ;%�

�b$C=و�� ا�(ط��� ا�Cا�.  
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 !# !�ا.%ت ا�/�رة �������,9   

  


�Y ا��%Lا C#� انC�� ���� �L.��ت ا�=%�� ا�(ط��� �
 و�H^	 ا�b(رة ����� �-��1 أ]�]�� 

 	^�Hو ���h وا���Wم، �-�!� ��C ا6]
#�ل �Y�3 ;� ھ?ه ا��-��1 و�� Q��� C�N21 V ا�Cور �
ا�

��h وا�
c��:� C��F ا�
���� وا��(اط�� �
 ��Cان ا��  .اPدارة و

 

  .الجزائريةالتنمية اإلدارية  مناهج  التغريب في     :ا��(�) ا��ا�4

  Qة ا����L ~��  �%$ ،������� و�#H ،��;��
�% ا�
�%$V ���ر �-%ي ذو أ���د ]��]��، ا.
�$

 Q!:^�:9و ��#
3:�
!Q ا��0U ف إ���ءC!� gوذ� ،;��� وا������0 ���9 ���]�(ب ا��%�

���� ا�-���� ��=<�رة ا��%���
 ��Fل ا�� Q!��.1ا���2%دة و
.  

 �� ا���د اC#����[P ا�� ����
��!� ) 8 ا �K ا����@(]
&�;L Y%�� ا�
�%$V أن � ���

   .19 ا�#%ن و�&�5 18ا�F_ا^% ���9 �5 1!�$� ا�#%ن 


=C$> وا�
&(ر وا�������1 و�m%ھ� و�-� �� $!��� �=��ن ��� ����� Qق ��2ھ���[ � gا ذ�C$C

�
0�� ��� ھ� $��b ا����� V$%ذج� �� �-�ن وز��ن ����
  �a إ ��ج أم  �� 5�
�	 و$&$2
  ؟ 

 �a2%و� ����ج ��1ذج ��
;�  دول ا����Q ا���b> ) أW1% ا�:(رة ا��%�#�( إن ;���� إ;�دة إ1

 N�� ،��3$ر�� �h�!� دون ��F� وا�2-%ي ��#bوا� ����!� �� ا�%وا�E إ6 ا�#��� �5 ا�(]E ا�&

                                                 
1
  .www.Islam door.Com–،25، ص 2009،  مجلة رسالة اإلسالم - 

2
  .01، ص )1985 :اجلزائر( ،فات والحقائقتغريب العالم الثالث، الخرادمحاين ، ترمجة دمري أمحد،  حممد - 

2006كتاب بحوث تاريخية للدكتور عميراوي حميدة، : المصدر(ن  
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���� ��2!(م �� C�Lو �$C� �� ل)=
1إ�  ��-�� ھ�-��� وإ$C$(�(.��  "ت ��#رو��"ا��%ب $
 

، ا���0] واPداري و�F���� J01ل;��
  :���	 ا�
�Q�W ا6.

- ��#
 ;��!� �E�&3 ا��0��1 ��.)�)$C$أن 1:&�5 ���021 إ <�2ھ� أ1) �� ا��
  ؟ 

إن ا���-� ا�]�] ا��&%وح أ��م ا����Q ا���b> ھ( ��%�� �� إذا $VF ;��) إ���ع ا���Cان 

1
�ج وا6]
!�ك وا�
�Q�W أو ا��%��Pا � ا�
���� ;�  ;�(�!� وإ;�دة إ1
�ج N21 ا���![ � �

��ت �&
C#1 ھ?ه ا����ھ[ C#1ا .C$� وا�3%وج �#�;Cة ���($� .C$Cة أ�b% ��ؤ�� �5 ا�#Cرات وا��

                    ا�#���� وا����h ا��=���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 ����8ن رو( I���� ا��?�ر ��� �P(  

                                                 
1
  .56، ص )1990ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر(، علم االجتماع السياسي ميدانه وقضاياهحممد السويدي،  - 

2
  .24، ص )1981ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر (،المشكلة االيدولوجية وقضايا التنمية: عبد اهللا شريط . - 
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 ا�����
 ا�دار�
 :ا��+�6 ا'ول  ����� 
��U8ت ا��B>ا����  

��� ;����ت �=(ل ��1ذج ا��#�ش ا�2-%ي  �; <$C=ھ?ا ا���0ق $�-� ا� ��]��ق   

�� �9ل .��� ا�
��%ات وا�
�%$��ت ا�
 �Y0 ا�#�Q , ^%$�اا�F_ ا���0]�ت ا���($� �nدارة

1
#�ل ا�N�0 ��� ھ?ه ا�ط%وا�#(ا;C وا����دئ ا���0#� وذ�Pا �  :�L �� g> ا�2�� 

1-   وا�#��D�9ط�ر ا�Pا.  

 .اPط�ر ا�1�#(1 و�=�و�� ا�3%وج �� أز�� ا�#�1(ن اPداري -2

 �����.��Y ا���(� و�-($� ا��(رد ا���%ي  -3L��Pط�ر اPا. 

!� ا��0��� ;�  �#YU�; C ا�F_ا^% ��? ا����1��bت أز�� �
�Cدة ا�F(اV1 ��ن �!� ا1�-�]�� 

3
�I ا��6�Fت�:  


:�د$� -Dا :Q3>�- دي�:
D6ا���_ا��1 - ا�%�(د ا _F; ...{ا�  


-�رھ�: ]��]�� -L;�  ا ���اد وا��0&� وا�C�
 .ا6]

 .ا��F(د اPداري وا��02د �0�V ا�%U(ة وا1�Cام ا�2����� وا�-�2ءة: إدار$� -

(��� وازد$�د ا6;
��د ;�  ا���b^�� ا�#&��� وا�
=(ل 1=( ا�C$�#%اط��، ا��: �9ر.�� -


:�د ا�0(قDا�}...ا.  


:�د$� D6ت ا���0]�� وا�L��P��0 �� ا�[ ��
��� أدت ���Cو�� إ�  �F� (ا���ھ?ه ا�

  �� ��_L ظ� �واPدار$� �!Cف ا�(�(ل �����Wم ا���0] واPداري إ�  ا�2����� ،  

���� ا�R^�:3 ا����_ة ���%�	 ا���م و ا��
���b  أ]�]� �$:  

  

�L> أدى ا16=%اف ;� �&��	 ا���(ذج  :ا.�8��ل ا�(��و<�اط�
 وا����د ا�داري -

 ��&�� �� �!�; V�%
 اP.%اءات، و�� $�ا��2�%ي ا��1�# إ�  ا1
��ر ��Wھ% ا��Eء 

 ا���� ����(ا^c وا�#(ا;C  وا�0� إ�  ���2?ھ� � C$ا_
�� إ�  ا�
%��_ ا���aإ ،c��:���

 ا����ط�ت و�=(ل ا6ھ
��م �� �=#�	 �vھCاف إ�  �=?ا��%ھ� ��� أد�ى إ�  ا�%و��� 

��	 ��g اP.%اءات&
 .ا6ھ
��م �

- 

 ا����0!�Kب ا�����J : �1 و�?ا��J� و��� وأداء ا��!�مe0روح �=�� ا�� Y��m <�L

 ظ� ;Cم ا�0LPس ��16
��ء إ�  � #���mب  ��� واCLة اP�:�ل ا���(دي و ا�
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CL)�0 وا�[eا�� ،����#H ،��;��
ة اPدار$�، وھ?ا ��ن 1
�ج ظ%وف CD �-(ن ا.

ا�}، �� ذ�g أدى إ�  ا1
��ر ]�(��ت 9&�%ة ���%U(ة، ا��=0(���، ...��021

 ا�}...ا�_�(��1

- 
�ع ا���1
 ا���9+�
 ��ى ا����� !# ا���0دات ا�دار��Q :  إ� %��L> $-(ن �!Q ��� ا�

 ر]Q ا��3&&�ت وا��%ا�[، و��ن إ�Cار ا�
(.�!�ت وا�وا�% دون إU%اك ا� �������

ا216%اد �:�5 وا��3ذ ا�#%ارات �� أھQ ا�]��ب ا�
 أدت ����C$C �� ا�Cول ;�  m%ار 

�� إ�  �aا��%ات وا��=�و6ت، إ �� %�b-ا� � �!�ا�F_ا^% إ�  ;Cم ا�(�(ل إ�  �=#�	 أھCا

 ا�
(.�) وا�
��0	 وا�� ��b�
%���D وا�
E�&3 وا�
�Q�W و�?ا a�I ا������ت اPدار$� ا��

�� ا�
��0%$� �� .!� و�� .!� أ9%ى 1
��F ����ب ا�3�%ة �#bب ا���m �F�
ا�
��2?، وھ?ا 1

 .اPدار$� ا��ز�� �
�Q�W ھ?ه ا������ت

 إ�  �2!(م  "�0($#��" �� ذ�g أدى �&%$#� إ�_ا��� إ�  ا�#��م ����F إ���Lت #�%� Q�


��ا�
���� اPدار$� ا�=#�#�� �L%�� ت%� CDو:
 1

  


 ذا��
 -  أ��Uت ھ��I%2دون إ .�
1Pم ا��ر�_ت ;�  �=��0 ]�% ا�#&�ع ا�

�5 اC$P$(�(.�� ا�
#��C$� ا�#�^�� ;�  ا��:�=� ا�����
� Y�#� 
  .ا��%ا�	 ا����� ا�


-  ب!�1�! 
��Uت ھ��I%2إ  �; Y��;:  

�� ذات ا�&��5 ا�:��; �=��0 أداء و]�% ا��%ا�	 ا�����، ���9 ا�!��hت ا���(� -


-�ر ا�Cو�� �!�Lا �  .وا�
�Fري، وا�6
��د ;� ا��2!(م ا�
#��Cي ����C3 ا����� ا��
C0Fة 

 إط�ر ا]
�%ار ���دئ  -� %bد$� �-�2ءة أ��:
D6(��� ا���0ت ا�[e��0 أداء و]�% ا��=�

 .ا�L��Pت ا�!�-��� ا�?ا���

 �Cا$
!� �6�Fت �=Cودة: ا�3:3:� -� Y��U CDإ�  ھ����  و C�� ����وا�
Cت 


:�د$�D6(��� ا���0ت ا�[eا��. 

  C0F� ره وھ��C:� ����F$داري إ�  ����� اPح ا��Pت ا����; �$)=� �ا�2�� ا����(ي 

 5�
F��� ��[��0وا� ����#bا�=�.��ت ا���($� وا� ����� 5&
0� Q� 
ط���� اPدارة ا�
#��C$� ا�

 CL ذا�!�.�� �� ا�<%وري  ��-� ;<(ي ����  .����� ا�
���� اPدار$� 

                                                 
1
  .110ص مرجع سابق، السويدي، حممد  - 
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��.�ت ا�
�����W وا�2%د$� ����� ا�
���� اPدار$�إن L6ا C$C=� V�&
�� �9ل �=C$C أھCاف , �


��.�تL6أو �#���� ھ?$� ا��(;�� �� ا 	�#=
و$VF أن �-(ن ھ?ه , ا��%ا�[ ا��:��� �

  .ا�ھCاف �-
(�� و����D ��#��س 

 I��:� �-�$ gذ��� �#�   :وھ , 6�Fت �3
��2و

  .��Fل ا�
(.�) واPر�Uد - 1

 2- ��W�
   .ا���Fل ا�

  .��Fل اPدارات أو ا��0Dم  -3

4  - ��W���� ل  ا�داء وا���( ا�2%دي�F� ,(�.)

(ي ;�  أھCاف  ,��F� �bل اPر�Uد أو ا�=$

�$%$Cد ا��C�� E�
Cرب �- و]�;�ت ا�
Cر$V و �-��2 ا��
Cرب وا�(YD ا��&�(ب ���, �%�

��0
(ى ا�����W واPدارة أ��, $:� إ�  ا��0
(ى ا�����ري ����%�  �; Q�W�
�!( ��Fل ا� 


�HJ% ا��%ا�[ ;�  ا��(ا�[ ا�
�����W واPدار$�$� Q
! �b� :ا����ب ���د وا���  ,ودوران ا�C;و

   .ا�
���Wت


�HJ% ھ?ه ا��%ا�[ ;� � Q
!� !� �[ ا��0(��� ا��(ا أ�� ا�ھCاف ا�2%;�� ����( ا��3:


�HJ% ا�?ي $=Cث ;�  ا���( ا��3: ��2%د  وا��Fھ�ت ا��%اد��� Q
��� $�-� أ$<� أن �!

 ا��%ا�[�و��C$C=� C و����� ا�ھCاف ا�-��� ��
���� اPدار$� 1
C$C=� )=1 (F , ا���
%ك 

F$ 
V أن $
=#	 �� أھCاف ا��%ا�[ ا�2%د$� وا�
 �=Cد ا��!�رات وا���2ھ�Q أو ا�F�6ھ�ت ا�

وھ( �� �Q  وا��3ذ ا�#%ارا����]C$C=� �-�$ V ا��=
(ى, و��C$C=� C ھ?ه ا�ھCاف, ا��%ا�[

 ا�F_ا^%ي��W�
 ا�(ا5D ا���%ض 021!� داC=$ , ��� �9ث  5�&
.�� ا���� ا��%��� 0� 6

 
:�دي و��
L �2(ل ا�#%ار ا���0] وا�#%ار ا6" ��01%2"�0
($�ت ا�#%ار اPداري ا�?ي �#D

 أ]�(ب � ��-=
� ��
  .����� اPدارة��� و�


=C$C ا�
��D<�ت  ا����0�� ��=��� ا�F_ا^%$� �=C$Cا، �Mن اPرث ا6]
���ري $��b إط�ر �

 

!� ا�2-%$� وا����($� ا��  .;���� ا�
���� اPدار$�;%

���� �#C أH%ت ا��e]�0ت ا�Cو�
�� ا�2%��01 ��-�!� ا��1�# ا��%�_ي ;�  ا���1#�� �$C��#
ط ا�

 �#�&� �2:� gوذ� �
�5 ا�2$% ا��%F%ة وا�����ءوا���b
[���  Y1�� 
ا��=��Q ا��%;�� ا�
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 Y1�� �$%^ا_Fدارة ا�Pن اM�
%.�� ا���01%2 ��� �#��=%ر ;#(د ا�L(ال ا��3:�� ����%��� �%


�ل ��01%2 L6100ط��� ا%. 
1

  

 ھ?ا � ���=
∗"ّدو�N�1%"ا��!�% ا��!�Cس ا�01%2  ;�  �1(ذج  اPط�ر$�-� ���ء ;���� ا�

   

 ا�#&�ع ا���م  ھ?ا ا�%�9 � 	���(ر أ�-�ره �� �:(رات إدار$� �#(ل أن ا�
���� $VF أن �&

و�:(رات ��b ھ?ه �eدي إ�  إھ��ل ا���:% ا���%ي و ا6ھ
��م ����C;�0ة ا�
#��� , �=C$Cا


���� ا�
 ��-N أز�� ا�01Pن و]E ا���دةا�:(رة اأW1%(  ا��3ر.�� �Cل رأ]��ل ا��=��.( 

  

  

  

  

  

  

  

  

�ھ�ت و���<�Bت ا�����
ا� �9ن  و.a إ��Jاب                                   L�.  

  

 C#��; ]
1 gذ�  ��
=
 ا����� ا����3 ��
���� و�%��D��� (��; Y<�ت و��(ھ�ت a ��1)$C�

�2 1
�C; �Fم CDرة ا�2% إ1
�.�� و�%دود$���a ردة)
 ��g ا��:�51 ا�-�%ى ا��0�د ا����� 

)Cا�� � ;�  ا�
-�I �5 ا6yت وا��%ا�[ ) ا��2
�ح � ���#bوزارة ا�:��;� ا� �!�C�
ا�
 ا;

   .��g ا�2
%ة

 ھ?ا ا���W(ر  إذا� �1%�
�� ر$��2 ا�2%د ا�����  أنا;�#H ��=$ �&�0� ن������-UPا  � c�:�

3
�C� ��;)1  �; %He$ ��� �2ى ا�#Cرة ;�  و5a ھ?ا ا�%2� ���#H ��=� ��;��� �h�� �د 

 

) ردود ا�2�� ا������  �; ��
��a ا���0[ ا�:��; ا�?ي �C#$ 6!� دا�9 ا�����ة و���

 �
  .ا.
��;�� و��021 إ��)$�

                                                 
  .233، ص سابقالمرجع ال، ، بشري كاشة -1

∗

  .1966و 1953دوبرنيس دسنت، اقتصادي فرنسي له مؤلفات حول التكامل االقتصادي والصناعات املصنعة بني   
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 �ن ذھa V=�� ا�
�%$V ا����(ي وا���دي " ا�&�#� ا������"�2!(م  نإ�
%ا��� U62!(م ا�

�	  CL ذا�)&$ Q� )1و]�(��� و$�-� ا�#(ل ا �$)��� �=aوا �-$ Q$�-�  أ��� 	و�� �� �=#

 � (
  ".ا����($�"��2ھ�� آ9% ھ(  إط�ر�#�ر�


 �:ا��+�6 ا�/� �   ���UQإ�
  ��6 ا�����
 ا�دار�

 ��Fل ���ء .!�ز � %H��0 ا�2%��01 أ[eوا�� ����#bا� Q�#ا� %�HJ
إن ا�=<(ر ا��
�Cد ا�U-�ل �


  أ��=Y در.� ا�
�%$V �.!_ة اPدارة ����را ��
����اL و��C�.
1
   


�5 ا�F_ا^%ي ;� ا��Wھ%ة ا6]
���ر$�Fورث ا�� ��F!�2!?ه ا�-���2 ا���
 إدار$� �e]�0ت 

 وا��� �b#�2 ������ ا�Y�)� ��01%2 أ�% إدارة ا��e]�0ت  وإط�رات��0%ة ��!� �����01%2 

 �%� �� ��L�C ا]
%.�ع�  .ا���0دة ا�(ط��� ا�C$CFة 

 C#� ���%أن �%�_$� ا�?ات ا�� %�
�� 
��Y1 ا��Cر]� ا�(ط��� �nدارة �C�0F �!?ه ا�=#�#� وا�

 ا��0
��%ات ا�#C$�� ا��9ق ا���0]��، ا��#���1 ا�#�1(��1، ا�
Q�0# اPداري � Y[%m 
ا�

�9J� ��2�3%ت ;���� ���ءا ;�  ھ?ه او, ري ا��b% �&(را وا�(ا.V إ���;!�ھ ا��-� ا�=<�

���ت ا�#&��� �5 � Qmدار$� ا�2%��01 رP، و]�دت ا����ذج ا����ا� c��:دارة وا��Pا V$%��

 ��1)1�D �-ھ� �� 
�5 ;�(��، وھ ��1ذج �b�� 6 �&(ر ��ر3$Fا��(اط� 9:(�� وا��


-�I �5 ا�2<�ء ا��=� �وإدار$� %�m أو ���-
� %�mو�(ل و%
  .و�%�($� ����� ���


�5 اFا�� �=� �=$ 
�%$V �� ھ?ا ا���W(ر ��W�� N%$� �� ھ( �2!(م أو ا9
��ر ]��]�

 �$_�%� ����#Hو ��;��
ا�
#��Cي أ��1ط� �� ا�
�Q�W ���� �#(ا9J� ��1(ذة �� �0
($�ت ا.

�2�
3�.  

 ا�F_ا^% ��b، ا]
&�ع ا��F%ال د$�(ل �)1958
_

1968 ( �$%-��9	 ط�#� ھ���F �(ا��� 

0
(ط��� ا�?$� $��b(ن ا6]
���ر ا�#Q$C و���ءا ;�  ا���Cأ �2%�01 و�( ���� ��=>
�� �9ل ا�

 Y[)�6 �����:��c ا���01%2 �=�> �:�� c�1P� C��ء ط�#� �Q�)1956 ( �:�3 �-($� د

�$)��
  .�Cة ]�&� ����L ��0&% �� �9ل ا���%وD%اط�� ;�  ا�!($� ا�#�Q وا��%ا�[ ا�

                                                 
  .139، ص سابقال مرجع الدمحاين ،  حممد -1
  . 221، ص لسابقامرجع الأمحد بن نعمان،  -2
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J
 وا�
#���C ا��%���إن ا�!($� ا�F_ا^%$� ا����[Pا �$C��� ة%H1
��U%ا  � ��Cھ Y=�أ�

 إ;�دة ���ء U-� �_دوج و�
��uD �� ا����$�% دا�9 ا�!����  ��]
���ر� cF1 وا�?ي C$CFا�

V3اد وا��%�
  ا�Lو ,� )=� ����; Y1�� ا��0&� ���دي 1=� ;%ب Y1�� ا�?ي YD)ا� 2

.ا���� �F%ي �����01%2
2

  

��� ا�
 Y��L �(اء ا�
=Q� <$C �<�� �3&��!� ا�b(ري أو ا����%ا� أي �=
(ى إن ا�Cو�� ا�(ط

 ا���	�
�5 و$��% آ�Hره Fدا�9 ا�� <$C=
�� N[e$ � ھ#C ��ن �, ��%�و��زال ا ا���0ق ?

�HاC=�� Qب ھ( ا��#��س ا�ھ%���� �) ا�-� وا��-��
.ا�
3

  

 ھ?ا اPط�ر CF1 أن � ا��0&� ا�
��2?$�ھ%م �Cاو�(ا ;�   C$�ا�=-(��ت ا�رؤ]�ء ��   أر���

 N�^%5 ا��   �� .C$C ا���ذ��  ار��C إD%ا���Wم ا���) ا�%^�]  إط�ر�ا�
�Cد$� ا�=_��� 

0$
���(ن ا��%��� ���� ;�� أ]�]��  1989د]
(ر Qرھ��
إ.����I M�1ا �، (��%���  ��;

�د ��Iوش، E��� #� ��1، 1(� ا����� ��,�دم��!(
4

 ,��L �  D�� ��; ��� ��01%2ا� %�
��

�ر, أ��I أو��� ( ا�=-(��ترؤ]�ء ��� #� ��Iإ )أ Q�D 	�9 ت����; ��� C$ ���$����Fل ;�  

V���% .C$Cة �0�
1
�ج ا��=� ��=Cاa)� ��H(;�� ;�) �� $�-� ا�Pو��%ة ا I�>5
  ��
و���

��� وا6.�#bا� ����
��=� �:Cد ا� ����

����، و;���C 1#(ل ا��� ��D ��� 

��;�� �=C$Cا وا�

ء اPدارةU ��.
6
   

  ����
و�&($%  إن ا������ اC$P$(�(.�� ا���.�� ;� ;����ت ا�
�%$V أH%ت ;�  D<�$� ا�

 ا�F_ا^% و6 �_الا�.!_ة اPدار$� � ,!�  �ا��� �%��&� ��2;� �%�_ي ھ( ا�01Pن، 

(
�:3Uو (
 ھ($� %��� ��9 ��   ھ?ا ا�$ %�9��1��
$F���D %�m (در ;�  ا6�:�ل و���

���� وا�2-%ي �� أ.� �F�C�� ���; ��C9 ط��W�
0
(ى ا���(ي، ا��  �; (��>D��� وز�F�� 


��ب ا�?ھ� وا���� أدى إ�  ;Cم ا���(ر ا�3:(��� �, �5 ا���0ق ا�
�ر3$ �CLvاث[P�

                                                 
1
 - Brahim Ghafa, l’intellectuel et la révolution algérienne, (Alger: ed distri- huma) , 2001, p97 

  .273، ص )1993دار األمة، : اجلزائر(،ااتجربة والجذورحمي الدين عميمور، . -2
  .55ص ) 2003دار هومة، : اجلزائر (،السلوك التنظيمي والتطور اإلداريمجال الدين لعويسات،  -3
  .60، ص )2008منشورات الشهاب، : اجلزائر (،الجزائر الدولة والنخبايب، ناصر ج -4
  .17، ص )5العدد  : اجلزائر( ،الخبر األسبوعي، »طلب احلداثة ومرجعيات األصالة«حممد العريب ولد خليفة،  -5
  .11، ص )دار هومة: اجلزائر(،، مبادئ اإلدارةمجال الدين لعويسات -6
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0
(ى ا� I�a ��:=ن ا��)-
�=-Q و1(;�� ا�#%ار ا�(ط���، و�#��� ا��%�_ اPداري �

5�
F��� ��.اPداري ����0
1
   

 C#� %وع�ن أ]�س ھ?ا ا���� �$%�
 أذھ�ن ا����ب  �ھ( �%]�} �-%ة ر^��0ا�� أن��2دھ� 

ء U و1) 6 $�-� ;�� أيCء، و�U �� )ا��%ب ھ�.!( ا��Cا$� وھ( ا��!�$�
2

  

 C#� ��1�0�  %���; (��1)-� �-� 5�
Fل ا��)L Y�-� وا�01ق �_دو.�  ]�(��� � و;�%ا��1 و

 ��Fه �� �� ھ( �=�  أ��1ط إ�  أدت���س 1
��F ,  أ��� أو�� ا�
2-�% ا��0
Dا��W1ا�  

 ز��  �0&($�ا��%�_$� و ا����ءات ا�� �=�&) ��-� �-Ib و �ا��%���  دا�9 ا�2%د  و

 .��) �D %�mدر ;�  ا�
���� ��!� ��-� C#1ي  و [��Dا ا�ز��_Fا�=��� ا� �^%$� �%ا���� 


F%دةو ��021 اb1%و�(�(.��  إ���دا�=�� �   IDا^%ي �) �(ا_F2%د ا�����0L]� �-� �� ھ( 

 (��
�� �9v%�%�_ و ]�&�  و�!Cا $-(ن �#-� %�m.  

 ھ?ا اPط�ر أ��=Y اPدارة ا����� �  �1!� ا9y%ا ._ء �� ھ?;��
�% ;� ا�(ا5D ا6.�� 6

�� ��C#
 ظ� 6�Lت �� 1=( ا�-(�(�����1 �-%ة و]�(� ا���� ��#bا���� ا��  V3ى ا��C�

 (Culturabilité) اPدار$�

 ا��0&� و�Cى D&�;�ت وا]�� �� 3 � ���9 %aأ$� ا�=(ا


�%�_ ا��Wھ%ة ا���%وD%اط��� 
�5 ا�2$%Fا ;� ا��C���  أو �� ]��ھ�"�Pد��" 

)=
0� 
 ا�Cول ;�  ا����ط ا�2-%ي و ذ�����%وD%اط��ت ا���0]�� ا��ا���� اPداري 

 �#��� ����#
 ا16��
��� ����
  .;�  ا��Cى ا����C اPدار$��� إ�-���1 ��

                                                 
  .209، ص )1988لبنان مركز دراسات الوحدة العربية،  -بريوت(،المفاهيم وانصراف التفكير أزمة، عبد الكرمي غالب -1
  .54، ص )1990موفم للنشر، : اجلزائر(، التغريب في الفكر والسياسة االقتصادحممد سليم قاللة،  -2
  .59ص  ،)2007دار العربية،:  لبنان – بريوت(،أداء اآلخر اللغويجاك دريدا، ترمجة عمر مهيل،  -3
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 .ل الثالثالفص   3 

              

  البعد التنموي للغة العربية في اإلدارة

  

  

  

  

  

  



  البعد التنموي للغة العربية يف اإلدارة                                             الفصل الثالث

 

114 

�����: 

سوف نخاطب عدة  نماذج ومقاربات ذات طابع إمبريقي في تفكيك التنمية 

لقد تشكل تنظيم عشوائي للموارد البشرية في اإلدارية من منظور بشري 

اإلمبريقية ب تعدد الخطابات بسب مستويات اإلدارة العامة منذ االستقالل 

مما انعكس على نوعية الخدمة العمومية ,التي تساھم عمليا في إدارة األفراد 

ھذا .في نفس المنظور. كما لم يعد , بي حاجيات المواطن لت تعد بحيث لم

رات المتاحة، تقديم الموضوع يلبي حاجيات الدراسة البحثية في تحديد الخيا

  .ستقبلللم التنبؤالنماذج وحتى 

ريب وسط ھذا الوضع أمر صعب على ھذا األساس يبدو وضع مفھوم التع

  .إلى الوقت وإلى رؤية معرفية راشدة تعبر عن إرادة سياسية حقيقيةيحتاج 

  


 	�ل � ���� ھ�ا ا���ق ����� ا��� ا�3 �����:  

  

  


 ا!�#اد ا���*& ا()'�&�%$�# : ا��"� ا!ول �, ��-  .0(1 �0/�ت ا

 �2��� ��-�� ا���4& ا��#�& ()&دور ا: ا��"� ا�.  

���  .ا!�
 ا()'ي دا	� ا��54&:ا��"� ا
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  .على عالقـات العمل بين األفرادسياسة اللغوية  تأثير ال      :ا��"� ا!ول

��� ا�����ى ا����ي���ة ط���� إدارة ا
	�اد ����  ����� �  ا����رات ا����ا��!� ,

	& ر�"�� /.ون ا�*"��+  #"������ و,�	+� ت ا���*�دة ��� ا�����ى ا(�)��'& وا�$�"#"

ا>�;ح ا���ارد ا�)���7  و#*�ھ" ,)��ر, (دارة ا��"8"ت ا�)���7 #56"ءة أ2!1 ا�0+"ت

)sourcesesr Human (=">��? ;ح�اد  ،>�	
، )A?)rsonnelpe ,�ر�!+" �AB ا>�;ح ا

ھ& 2'�� ا���Bل �DHه  1990و��F �2"= �8  ،  ا��را1F�, �!+�2�F و��E ھDا ا��!"ل �

 �II$�� ����� �(=اد، وھ& أ�	
ا���رة ا���ر�!+� ����" 8"�� ا�!�*+� ا
���6+� (دارة ا

	& �!"ل ا(دارة، #�L++� ا��I��K إ�� إدارة ا���ارد ا�)���7، �+���7 �1 ز�"دة ا
دوار 

، و�+K(I ���� ا���ارد ا�)���7 /��6" ="�; 	& ا(��Fا,+!+� ����ارد ا�)���7 	& ا�����"ت

��"ل ا���*�'� #"��$�+M ا(��Fا,+!& 
  .ا

���Oن إدارة ا���ارد ا�)���7 �  ���Oن إدارة ا
	�اد، ط"��" أن ا��5��5  ا���Nو�8  

��+H" �8 ?�ث 	+L, "H+�ات �Pھ���  +��H5ا��  � A= م , ا(دار�� ا��& �'�م"�	5& ا���"2+  

+S"وھ�" ا�� Tا ا��!"ل أDھ &	  +��ا(دارة ا�*��+�، وا�*;8"ت ا(�2"2+� وا�Dي : � F"د ��

B� A?���7(ا���ارد ا� A� :و	+�" ��& ���F"ول #"��I"ر ھDه ا���ا�A ا��;�H�, �U" ا�+�م ��
1

  

                    

     ....Management scientificManagement scientificManagement scientificManagement scientific: : : : ا-(��&    ا9دارة -  أ

أول ,�B� �+Lث 	& ط�ق إدارة ا
	�اد ?+< 8"�� ا���ق ا�'����  ="�2 ا(دارة ا�*��+� ھ& 

WH������ أF"س M�2 ا(/�اف ا��"#� ، و,���H ا
	�اد 5#'�  . Z& ذ�	د ا��"\� "'��Tو="ن ا

 ،"H�!? د�B� س أو"', W� اد�	
ا���8 أن ا
	�اد ���"وون 	& ا(P"�2+�، =�" أن إP"�2+� ا

و ظA ھDا ا��1S إ�� أن P"ءت ?�=�  ،ا�*�A ا��5ري و="ن ا
	�اد ��*��Sن (H2"ء

  � T�(	 �7ي(ا� �I�*ا ا��65+� ,!"ه ا�Dدارة ا�*��+� و ^+�ت ھ)اما�$�Fا ���Hا�� _+�"Fأ ,

D$,ر�: ���('ر " ا��#�frederick taylor" #ت"و�ن ;(��)��#ا2: و  frank and lillian 

gilbert", ھ4#ي ;�2="وhenry gantt " � ;��+" �`دارة���S� , �F8"م ,"���ر #�را >+?

و�8T �8 ?�=� ا(دارة ا�*��+� 8)�T =)+�ا 	& ذ�W�I, �+5+= . Z ا�*�A �+�6ن أ=�� 	*"�+�
                                                 

  .140 ، ص )2007اجلزائر ، دار هومة، (  ،إدارة الموارد االبشريةلوط حسن إبراهيم، ب -1
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A(8 أن ,�*�ض (�2'"دات (^H�"5" ا�!�ا2_  1914ا���8 و إ�7�2ت إ7�2"را واF*" ?�ا�& 

  .ا(�2"2+� ���5د

  

 ....Relations HumanRelations HumanRelations HumanRelations Human    ::::    ا�2��29&    ا-�/�ت    - - - - ب              

 "ھ"و�Uرن",L+� ا,!"ه ا(دارة �2+!� درا�F  1940–1930	& أ�U"ء ا���5ة �  

"sstudieHawthorne " , �+2"�2)ل اھ��"م ا(دارة �  ا(دارة ا�*��+�، إ�� ا�*;8"ت ا�B, >+?

*�A، و�8 أو�BS ھDه ا��راF"ت أن إP"�2+� ا��5د  �Ub�, T	M' #"����'� ا��& �H# W�I" ا�

 �+�"��Pا Aا��*# �Ub�, "Oا��5د، و�6  أ� c# b	"6� يDدي ا�"I�8Tب وا����ك ا��F
وا

 	& ا
�� ا��$�f ا�)"?<  �*c و,   "elton mayo ا�'ن ���'" ا=�N7و�52+� �*+��  	'� 

أن �7"�� و��اطN وو�Pان و�52+� ا
	�اد ,��Ub #�7ة  "Roethlisbergerرو$(?,#;# "

� ،A�*ورھ" #��وف ا��# ���;�8 ا�!�"��، وأ�2"ط ا�'+"دة، و,��+W ا(دارة وھDه ا��7" A�

 "�� ،WH,اD� ���',اد #"?��ام و�	
��� إP"�2+� ا��5د وھD6ا 	'� ,W ا��8T"ع #�*"��� ا �U.,

+P"�2اد وإ�	
��� ز�"دة رS" ا ��"��WH� , إ�� ا7�2"ر �P�#h�Uث �"�� ورو"B#و�8 8"دت أ

��,�)+'"ت أF"�+_ ا�"�I& �!"ل ا�	ا���ر�_ . *��م ا����=+�  iا��#  � c��O�, "�#

ا(/�ا	& وا��& ر=hت ��� د�W واTھ��"م #"�*"��+  وh=�, �8ت ����k+� ا�*"��+  #jدارة 

iه ا�)�ا�Dھ A�� E+(�,و W+�I, &	 اد�	
 .ا

�� ���,�Ub ا���Bل إ�� ا�*;8"ت ا(�2"2+� #�8 و "I, �8ة ا وDء ھ"�U1935ه ا���5ة ��'"#"ت أ 

 "�+	 A�*1 >"?_ ا�� �+�وا��& ���B ا�*"��+  ا�EB ا�'"2�2& 	& ا����+W وا���"و�� ا�!�"

A�*�"# �<"�
�Pر وا
�  ا��ظ+5&، وا��hا�" و/�وط أ��ى =�+�ة "# E�*�� . �=�Bو�1 ا�

 N�*ا�� �S ��"�B�� ��+Fا��5د و �B�� &وا�� �+�Fاءات ا�����"ت ا���Pا��'"#+� أ,� إ &	

و�8 أدى ظ�Hر ا��B=� ا��'"#+� #�6+� �  ا�����"ت إ�� 8)�ل �)"دئ ا�*;8"ت . ا(/�اف

  .ا(�2"2+�

 c�6�6+� �  ا�*"��+  و�� A�*ا� �k+#  +�B�� ��+Fا�*;8"ت ا(�2"2+� ="ن و A�وZ/ T أن ��

Pو�� A�*ا�  �AI� W� 1 إ�� ا��B ا
د�2 �  ا��!"ح 	& ز�"دة إP"�2+� ا�*"�A ورS"ه 

"Hو�� Aا�*�ا� m*# ا ا��!"ح إ��Dھ E+'B, &	 A�  :�I8ر ھDا ا���
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1- �� A���H5م �)�M �����ك ا(�2"2& 	& ا���اN8 ا����+�+� 	�65ة أن  �ا���"د ا���

ا�*"�A ا��*+� ھ� ا�*"�A ا�Dي �*�A #!� و=5"ءة، ���8  �`دارة =�5ض ^+� �$�)� 

 .و^+� �.=�

2- D��A ا�*;8"ت ا(�2"2+� 	& أ�� A7	  ��"? �*� د�	 A6	 ،ر"(��T& ا	ا��5وق ا��5د�� 

	"�Dي �h5B 	�د ��� . ?"P"ت ور^)"ت �h+ �5��$ة و	�د�� وا��5د ="\  �*'� ذو���

 T �8 �+�57*� #"��ا?� ا��� c2ا أو أ�+*F f$7و=�ن ا� ��ا�*�h5B� T �8 A 	�د آ

 .��6ن �Z�D أ�Uا =)+�ا ��� إm*# �+P"�2 ا�*"��+  

اك ا��P"B إ�� =A �  ھ+A6 ا�*�A وا��+��ة ��� ��Fك ا
	�اد 	'� ا�A75 	& إدر -3

�A ا�*;8"ت ا(�2"2+� أھ�+� ا(�Pاءات وا��*"�+�، و�8ا�� ا�*�A ا�;ز�� �� Aأھ�

 .���c+P ا
	�اد ,!"ه ,E+'B أھ�اف ا������ 

4-   � ����	A7 ا����A 	& إدراك أن ا�*;8"ت ا(�2"2+� ا�!+�ة، �" ھ& إT وا?� �  

��� ا�����ى ا���,15 �  دا	*+� ا
	�اد o	"B, &ا�� ��"Hا� A�*وط ا��/,  �+P"�2)"	

��� A+(F ا���"ل ��B�, �8  �2+!� أW++', ���2 ا
داء و#�ا�i ا����ر ا��ظ+5&، 

  +# E	ا���ا E+'B, ��� A�*, &ر وا(?;ل وا��"+��Tوأ���2 ا ،A�*اء ا��Uإ iو#�ا�

A�*ا��5د وا� . 

��� Aو�8 ظ c�6ء ا���5ة �  ا�$��+�+"ت إ�� ا���+�+"ت، و�"�Uا أ�\"F �+2"�2)ا�*;8"ت ا A

��?�� ا�H�2 ا0ن 	)+��" �" زا�� ا�*;8"ت ا(�2"2+� ا�!+�ة  ,*� ھ�	" ,��+�+" ھ"�"، إT أن 

 ���A ا�*;8"ت ا(W� �+2"�2 �*� ھ� ا����A اا��"\� 
�2"ط ا�'+"دة 	& ا�����"ت 	"��7"��

 .���H، و�"= �+^ "H�6	�O� �+"ن �����"ت إP"�2+� ورS" ا
	�ادا��+)� 

                        

    ....Resource HumanResource HumanResource HumanResource Human    ::::ا��#�&    ا�'ارد    - - - - ج           

�A ا���ارد ا�)���7 وا�Dي �  �;�c ��6  أن �� &�(, ����'� 8"�� إدارة ا���ارد ا�)���7 

	)�T �  ا���� . �+�+�، و إ/)"ع ?"P"ت ا
	�ادز�"دة ا�5*"�+� ا���: ,��5+� ا������ #���'+ 

إ�� ا
ھ�اف ا����+�+� و?"P"ت ا
	�اد ��� أ�I5�� WH2+  وأن ,E+'B أي ���H" ��6ن 

�A ا���ارد ا�)���7 أن =A �  ا
ھ�اف ا����+�+� و?"P"ت �� �(����� ?�"ب ا0��، أ
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T "أ?�ھ� &	 _F"6� E+'B, وأن ،m*(ا� "�HO*# اد ��6;ن�	
 ��6ن ��� ?�"ب أو ا

��  .,�5�6 ا0

 W�  ���6	رات ,"ر�$+� و���# M(,ا����ي ����ارد ا�)���7 إر p+F"أن اا�� �����" ��ل 

 "H(��  إدارة ا���ارد ا�)7ا��& إ ��I52	H+" .ا�����"ت ا�*"�� ا�!hا\���#*� ,��� ���

��ا18 ا����+�+� +� و�  ا�H�*P" �  ا
72�� ا
A8 أھ��!"Tت ا�*�A ا(��Fا,+!& ��"

��=
ا�!�ا2_ ا�'"2�2+� وا�P)ا\+� ا�!hا\� 	& ���IB �2"م  ا���ارد  ا����7( 	&  .,�2+"ا

ر^W أن ا�*��� �  ا�)�Bث وا��راF"ت ا��L#+� 	&  ,����� و ا�)�B+� #*+�ا �  ا�!�ا2_ ا��

	& إط"ر   (New services development)أ>)W�H, �B #����� ا�$��"ت ا�!���ة ا
�5+� ا��"��� 

,�B+  ظ�وف #+�k ا�*�A و,��+� ا���ارد ا�)�U.� "�# ���7 إ�!"#+" ��� أداء و��2 

  .ا�����"ت، و��O  ?+"ة وظ+5+� ���'�ة �q	�اد ا�*"��+ 

���  أنوط"��"  �+(= A67# �U., ���7(ا���ارد ا� ����و��2 ا�����"ت  أداءا����+� و,

"/� #+  �'�م ا�$��� وا�*�+ ،A	K(I� c2" �'�رة و�H"رة ا�$��+� ا��& ��Bث 	+H" ا��'"ء ا��)

���+� ,�>+A ا�$��� ورS"ء ا�*�+A، و��ى  ,Ub+��'�م ا�$���  ���  " �Pھ�ي و �)"/� 

Heskett"  " =�*ء �������،  أن" ھ�Tا�� WH��� ء;���;ل   � E'B�� ��2 ا�����"ت

،"H+���  ا�'+�� ا���ر=� ��$��� ا��& ���IBن   +Sأنو?+<  را  W�, ���'8+�� ا�$��� ا��

����1 ھ.Tء ا���ظ5+  #!�دة ا�B+"ة ا��ظ+5+� ا��& ,'��WH� "H  أن�  �;ل ��ظ5+  	+!_ 

WH,"����. 

�#ادا()'�&  ردودا�-� :ا�A)B ا!ول     C &�54����ة  ;'دة �54'ر �
 ا-��& دا	� ا             

��-  .ا

��� ھ"�r ھDا ا(ط"ر ا����ي,  c2أ A!�2 إ?�ى A��, ���7(زا�� إدارة ا���ارد ا�"�

 "H+�� _�L� ا ا(ط"رD& ھ	ت "Fال ا���"رh, T >+? ،����Bت ا(دارة ا�*�#+� ا�"'�? N*Sأ

��ى 
��">� ا�)+�k ا(دار�� ا p� يDا� �++Lا�� W!? 1� �/"��� T يDا��'�+�ي ا� Mا���

&P����6ا�����ى ا��65ي أو ا�� ���.�Fاء 
1

  

                                                 
1
��& ا����&. -   ،&�#��  .15، ص)1998ا�'"ھ�ة، دار ^��_ ����I� : ،�7( ،إدارة ا�'ارد ا
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H� A�*دة ?+"ة ا��P ع�S�� W�) Qualité of work life (Qwl ا��2�6"ت A+�B,و �Fرا�#

_+�"F
��*"��+  #�"  أ	AO	& ا�����"ت #'�I ,�	+� ?+"ة وظ+5+�  ا(دارة إ�+H"ا��& ,����  وا

�WH,"P"B ور^)", ،WH	h+�, "��6ت #+�k ا�*�A  ا(/)"عا������ و�E'B  أداء��WH 	& ر	1 

���A�"= A67#  +8�L 	& وظ"\WH5  ا
	�ادS" �  ا�*"��+  F"ھW ذ� Z	A*P & #"�')�ل وا��

 ���  .وردود 	*P A+�ة أ	AO أداء#�" �.دي 	& ا���IB�� ��"Hل 

#)�ا�i  أ��ىو��NI��� D ا���"2+�"ت و?�� ���NI ا���*+�"ت ,'��)" زاد اTھ��"م ��ة 

#*HO" دا��& ��*�B# E"��  )"با
�PFدة ?+"ة ا�*�A 	& ا��7="ت وا��.�F"ت ��*��� �  

 m*# c�''? يDح ا�"!��� �#"!�Fا A��� &Pر"� "HO*#���2ا�*"��+  و
	& ا�+"#"ن  ا(دار�� ا

، و�1 ا���*+�"ت 8"�� /�="ت �"��+� =�+�ة ����7ة 	& دول ا�*"�W ا
ور#+�و#*m ا��ول 

 A6/ E+(��#أو   � ����� #�ا��P iدة ?+"ة ا�*�A، و,hا�� اTھ�� أ/6"لآ h+=م �2+!� ا���"

 )(Reengineeringھ���F  إ�"دة أ��Fب?"P"ت ا�*�+A ا��ا��& وا�$"رP&، و,�)+E  إ/)"ع

 .ا��FTا,+!+"ت ا���"	�+� =b?� إ�+H�"H"رات ������ وا����  وإ=�"#H"ا���ارد ا�)���7 
1

  

��� �!"ل وا1F �  ا���اھ� ا����+�+� �Fاء �'�  A�*دة ?+"ة ا��P م�H5� ذ�B�Fا c�6/ &	

 &��S& ا?�  أوا��6& وا���	أ#*"ده  A�*دة ?+"ة ا��P م�H5� �+7� >+? ،c,"2�6إ��و� 

 A+� ا������ �*�ا�	ة وظ+5+�  وأ#*"د,�"+?AO	ت  أ"F"+F ج"H�2ا Z_ ذ���و�� ،"H#  +��"*��

 E'B,و ،WH,"P"? 1(7, �+5++� ?+"ة وظ	أداءا���ارد ا�)���7 ا��& ,�6  �  ,� AO	أ 

  .إ�6"2+"ت ا,I"ل أ�8ى������� و

���  إ��^"�)" �" ����  A�*دة ?+"ة ا��P"H2ا(#*"د#�"ء �5"ھ+�& ��*�د  أ  &	 "H�78"�� W, "�=

���  ا(دار�� ا
د#+"ت &*�P A67# م�H5ا ا��Dھ A��7� >+? �
وا��;�� 	& ا�*�A،  ا

�"دل و��NI، و�!���"ت ��A �7"ر=� و��*"و�2 	أ	"6� AO	bة وأ���2 �Pص ، وا�

AO	أ �����.  

�;8"ت ,��+�+� P+�ة #+   �+��, ��� A�*دة ?+"ة ا��!� c�Fدرا ��� m*(ا� h=ر �'�

 Z�, �+�"�Iا��& ,��& �!"ل ا�*;8"ت ا�*�"�+� ا� Aون #"�*�ا���ا�*"��+ ، 	& ?+  اھ�W آ

ا��& ,�,)M #��ا�HP �67;ت ا�*�"ل وا��*"ون �1 ا��'"#"ت 	& ھDا ا��Iد، و	& ظHP�, A"ت 

                                                 
  .125علي السلمي، مرجع سابق، ص  -1
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ا�!�دة ا�7"��� زاد اTھ��"م #!�ا2_ ��*�دة �  ?+"ة ا�*�Z�, A ا��& ,W�H #��6+   إدارة

  ."Job Involvement "وا��*& ��E+'B ا2$�اطWH واWHF"�L2 	& ا�*�A،ا�*"��+  

�;ل آU"رھ" ا����,)�، ?+< ��ى  "أ�2ر*'ن    Anderson"�*�ف   � A�*دة ?+"ة ا��P"H2أ 

"��+  	& ا�'�ارات ا��& ="ن �'�م #H" ا�����ون =�" ,�*p6 	& >�رة ,��A ز�"دة �7"ر=� ا�*

  +�B,�+P"�2)ام  ا�$�FTل ا;�  �A��
 إS"	�، ھDا ا
��ال�   أ=��#�Iرة  �q	�اد ا

  .وا��BI ا��ظ+5+� و�7"ر=� ا�*"\� و,�B+  ا��S" ا��ظ+5& ا
� ,�B+   إ��

����� �P"B"ت و����)"ت ا�*"��+  #�P  � "Hدة ?+"ة ا�*�A ,)�و �  �;ل ا�F!"#� ا� إن

W�2 �+	�, ل;� ���L� ل  وآ�+"ت"I,أ>+��ا  K+�,اد�	q�  & ا,$"ذ ا�'�ارات	ا��7"ر=�  ���?

 WFل # ا(#*"دور"I,Tوا A�*ا� �k+(� �+5+ا��ظ���H ��+�Fوا?�ة و.  

ارة 	& �Sء �" E(F أ>)�S�� Kع �Pدة ا�*� "�h=�� A	A+�B, & ودرا�F �2�6"ت ا(د

ا�5*"�� �6  	& ا��ا18 ا����+�& ا�*�#& ����" وا�!hا\�ي �I� "<�I*_ ا��+��ة 

��ة  A��  =A أ#*"ده ا����=+� وا��ظ+5+� #"���� إ�� ,�ا N76ع وا��Sا��� ���

 �Lل، ا��"I,Tا ،�k+(�"= & ا������	ا�)�7ي  �I�*أداء ا� A= ��� �+Ubا�� &	 �<"��

  .و^+�ھ"

 h+=���"#  ;���� ������ردود 	*A ا
	�اد ��6  ا�'�ل أن  ��b ا���L 	& ا������ و,Ub+�ھ" 

���+� إ/�اك ا���ظ5+  	& >�"�� ا�'�ار، وا��7"ر=� 	& ا��*�	� وا����� وا��*���"ت 

��Bد �  �;ل ,دا�A أ^�_ ا��.�F"ت ��� ا��;ف ھ+H�6" ا����+�& و/H�6" ا�'"2�2& 

  .ا��"6	uت وا��Bا	� ا��"د�� و ا�A="+H اL��A(8 W �+���F)+� ا���L، اI,T"ل و,�ز�1 ا�'+

�+� 	& ا��*"�A " ا���FT"ر 	& ا�)�7 "إن �Sا��� A�*ا� ���'�م ��� ا��F/"د ا(دارة #'�ا

�;ل�   �1 ا
	�اد:  

  ,,'++q� �+P Wداء -1

  ,,$�+M ا���"ر ا��ظ+5& -2

3- h	ا�Bأ���2 ا� W+�I,,  

#�"ءا ��� ط)+*�  "?'+'+ ",��B ا
�� ا�!hا\��� �*�)� "��ا�*���"ت ا(دار�� #"���)� ����6   

��"#"ت",��6  ا
	�اد ا�*"��+  	& ا(دارات، و��L ا�*�A 	& ?� ذا,H" وا��& ,.دي إ�� " 
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#�)_ ا�*;8"ت ا�L+� ر�F+� #+  ا���ظ5+  ا��*�#+   �*�د����+h #"�,��"م ����ارد ا�)���7 �

،�+2"U �HP  �  +�2�5وا��� �HP  � ا�*;8"تو Z�, ب"*+�F) �?ب إط"ر إ�)��'& وا"+^ , 

��� �����"ت ا
داو "+(�F p6*�� �8�5, A�"�ر^W أن c�52 وإP"�2+� ا���رد ا�)�7ي  ءھ� 

 ا���ظ5+  �6  ا�)+�k ا����+  �  ,���+1 ا�F+*"ب =;  �  ا��"?+� ا������ا�)�+� ا�'"2�2+� 

 �+�6+Hا� "�H�*!, �+	"'&  �*��+��  ا��"?+� اوا��	& ا�2"ق 8+�+� �$���5 و���*�;ن 	ن ;�*�

	& ��6_ وا?�  أو #*m ا
?+"ن أداة ا���I,;� ��P"ل ر^W أ�H2" 	& ����ى إداري وا?� 

A �  وE\"U، د	",�، �">� 	& �!"ل ا��I��B"ت ا�'"2�2+� وا���5دات ا�#"O�� ��A\"F ا�*�

 iو#�ا� K\دة #�"ء أو ھ��ا"����F ا)دارة و	E ا�����("ت ا�����B و�" ���h �  >*�#� إ


�;ل ا��1S ا����+�& ا�Dي ��,_  ز�������+� ا�)���7 ھ� أن ھDه ا  � ��6+H� �B(<أ

�"�A ا���L ?+< 2!� ا
	�اد  ���ا����� و��زع ا�I;?+"ت دا�A ا��Hم ا(داري #�"ءا 

�" ا
	�اد ا��*�#+  ا����2�5+  �����ن ا��$)� �  ?+< ا���5ذ وا�'�ار دا�A ا������ #+�

��ة ,�"O8"ت 	& ,$�+M ا
داء ا�)�7ي  i��� "�� م�Hا� A5Fأو أ MFو &	 WH5\"ن وظ�Fر"��

&#"!�Tا�5*"ل وا &�  .و,�	+� /�ط ا�*�A ا�!�"

����ارد ا�)���7 ^+� واKS ا��*"�W 	& ا��!�#� ا(دار�� ا�!hا\���،  �)��'&إن ا(ط"ر ا(

��"ل، ار
,5"ع �*�ل ا�$;	"ت #+  ا���ظ5+  أو #+�WH و#+  ا��ؤF"ء ��" �.دي إ�� #�b ا

و^+�ھ" �  ا���"ھ� ا��& ,.دي إ�� ��م ا��^)� 	& ا�*�A أو ��� ا
A8 اT,!"ه �B2 ا���)+� 

A('����� .(ل وا�����Bا,$"ذ ا�'�ار وإ�!"د ا� &	.  

�, W+�<  � ا�)�& وا��?�ات A���� 	& ھDا اT,!"ه �*�)� �S"ن >�B ا�*;8"ت دا

1ا������
 وا=��"ب?+< ,�"�� #�ا�i ا����+� ا(دار�� ��� ,�B+  ردود 	*A ا
	�اد  

�H"رات ���Pة �6  ���+� ,'++W ھDه ا
72�� K!�, T دا\�" 	& ر>� �A="7 ا���L و,Ub+�ھ" 

"<�I���� ا(دارة ����" و��� ا
	�اد .  

�"ت ��, T	� 	m*# "H+ ������� أو ��B�I ا���ارد ا�)���7 و	& ا�*��� �  ا��� إن

 f\"I$ا�m*(ا� WHO*# 1� �2و��# A�"*وا�� A�  ا��& ,��h �  �8رة ا���ظ5+  ��� ا��5"

                                                 
1
  - . �? ��B�  راو�� &�#��  .24، ص )1999ا���6_ ا�!"�*& ا���B<، ا(��6Fر��، : ��I( ،إدارة ا�'ارد ا
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F/ر ���          01: ا

   �k+# 1� ��!��� �+^ ت"=��Fو N8ا�� c�� i��� "�� �+2"ا��� WH,"+5��  �#mL ا���� 

�Pإ�� در AI, ���L� ت"k	 د�Pو  � �'+'B& ا�	ا�'"2�2+� وا��ظ+5+� �6  ,*)�  A�*ا� 

�+� ظ�Hت F"+F �!+�2"ت إدار�� و,����� 	"/�� ,��� ,Ub+�ھ" 	& ا�B+"ة "��PT)'"ت ا�ا�

.ا�+��+� ���!��1 ا�!hا\�ي
1

  

?"و�� ���+"ت ا��*��_ ?A ھDه ا(/6"�+� ا��"ر�$+� ��� ����ى ا��ظ+N ا�*���& �  

(U)"ت ��Fي   ا��B"نإط"ر 	& ,*�W دروس ا���L ا�*�#+� ���+�  ا���ظ5+  �   ا5�F"دة�;ل 

 �+�Fت ا��"�F.ا�� A�7� �+#�*&  ا�	ا(�6"2"ت ) 1971(����ى ا���ظ5+   �+	�, W,و

 &	 E	�, W� �+F"+ف �6  ا(رادة ا���Hا ا�Dھ E+'B�� ���7(ا��"د�� وا�  E+(�,Zذ�.  

 &	 �(*, T �5��$� ب"(F
�'� #"درت ا�*��� �  ا��K�"I ا(دار�� إ�� ,)�& 	�6ة ا��*��_ 

"Hا��  ��  �'"ر#� ,F"+F 1\"8�� �+6+�6+�  ?'+'+� إ��Fا,+!+���  A#+�  أو	ظ� �+�"��Pا

 T ����ات ا����+Lا��� m*# "H�S�	��=أ  A8ا Tو.  

    �2����54� �#د ا�-#باأداء  :ا�A)B ا�� ا'ا/H ا�  

��� ,��F.� �P"ت �*�A ��.و��ھ" ��� ا�F*�"ل ا�*�#+� ��� ����ى ا(دارة دا�A ا���

 m*# �Pو^+�ھ"، و�� E\"Uت و,)"دل ا��;Fل ا���ا"!� &	 WH+��
ن ا
�� ��5وض 


F)"ب ذات >�� #"
N�< �!2 A# ،�P آ�� �  ا���ظ5+  �  " ,*�ب"ا���ظ�5ن ��  

.�c�6 /�ع 	& ا���ر�p #"��2�5+� 	& ا��*�+W ا�*"�& #*� ��?�� �*+��  ="ن ,*�ب
2

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

                                                 
1

  .537ص، ��,Iا�#;H ا، أ?�� #  2*�"ن. - 
2

 - . ،��B�  # &��(�-(�F ,�ول ا�)#ب &��2#�   www.islamonline. Net. 25/01/2009  5، ص ��Jو�& 
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�;�8 #"����+� ا�)���7 	& �!"ل ا(دارة ا�*���+� #"��*�� ا�*��&، ��"  c�  6, W� _��*إن ا��

A*P ��2ة ا���ظN ��*�#+� #�ا^�",+� و�+�� ?O"ر��، و#"��"�& ,Ub+� ا�*�#+� ��� ا
داء 

�� �!+�2 ��م و�Pد ,��+E أ	'& #+  ا��5دي دا�A ا������ ="ن ��5"و," �  8�"ع إ�� آ

��م و�Pد ��� وا�BS 	& ھDا ا��+"ق A& ظ	ع، �S���"# ��+*ت ا��"�  .�$��N ا�'�"


داء "# �I'2و.performance.   "+��� "=��F ��!� >+? ،�''Bا�� i\"ا��� A!F ا ھ����B, "ھ�

 &H	 أ�" ا�56"ءة ،�+��ا�'�رة �.دي إ�� در�P �  #��غ ا��5د �qھ�اف ا��$��� #56"ءة و	"

 �+����� ا�F$�ام ا�!+� ����ارد ا���"?�، 	& ?+  ,*�& ا�5", E+'B, ������A 	& ا�'�رة 

�(F"ا��� ��72
.أھ�اف ا������ �  �;ل ?�  أداء ا
1

  

 "H	أھ�ا �+�!,  � �B,إدارة ا���ارد ا�)���7 و A8�*, &ا�� A="7أ�6  ا�'�ل أن ا�� "����

�#�*<  �  ا���از�2 #+  ,��*"ت ا��5د و,��*"ت ا������، 	5&  ا��6+�ة وا��*'�ة ھ& 2",!� 

	& ا��!�#�  !�ها��L�, _�"L_ ��اN8 و#�ا�i ا������ ��� ط��?"ت ا
	�اد، وھ� �" 2

�+\hPو ،�(*<ا\+� و�Pل  إ��Bا� A*!� "�� ���\اh!دار�� ا�)ا.   

�+�ة إدراك ا�����"ت 
ھ�+� و	*"�+� إدارة و,$�+M ا
���ارد ا�)���7، �'� زاد 	& ا0و�2 ا

��"ل، �Fاء ��� ا�����ى ا��5دي، أو ا�����ى ا������ أو 
��� 2!"ح ا �U.� A�"� Wھb=

��� ا�����ى اI�8T"دي =A6 وF �8"ھ�� ���� �  ا�*�ا�A 	& ز�"دة /*�ر ا������  


ھ�+� ا���hا��ة ���$�+M ا��FTا,+!& ����ارد ا�)���7"# , �+Ub, ،Aه ا�*�ا�Dھ Wو�  أھ

*#A�� ���"*ا�'�ا2+  وا����7*"ت ا���*�'� #"�'�ى ا� m : ر، وازد�"د�Pq� �2د
ا��B ا

�*�Tت ا��W$O وا�Dي ���h �  ا���5�6 ا��)"/�ة، وا�L+� ا��)"/�ة ����ارد ا�)���7، إ�� 

 ������ إP"�2+� ا���ارد ا�)N+5$�� ��+F�= ���7 اU0"ر ا����,)�  h+=ھ��"م وا���Tز�"دة ا

 ��"Iرا��"*F
  .ا������ ��h"دة ا

  � A= ��2ة ���أ� "O	�H/ �'ت ا�B')� ا�L, �+�"B+�ا 	& W+8 ا��!��1، وا��& ا��6*2 

A�*ا� &	 m*(ا� "�HO*# ه"!, A�*ب ا�"B<اد وأ�	
و�  ا��.�Uات ا��& ���6 ھDه . ا

*�NI2 A ا����ة ا���L+�ة، ز�"دة ��د ا���أة ا�*"���، وز�"دة ا���و�2 	& أو8"ت ا�*�A، وا�

=A ھDه ا�*�ا�A أدت إ�� ا��P"B إ�� . و�8، وأ�O" اT,!"ھ"ت �B2 ا(دارة #"��7"ر=�

                                                 
1
  -  ،�5�I� �+F ��?أ&�#��  .275، ص ) 2008ا�'"ھ�ة، ا���6)� ا�!"�*+�، : ��I (،إدارة ا�'ارد ا
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 "HHPت ا��& ��ا"��Bا�� �HPو,6"�; ����ارد ا�)���7، ���ا T��/ ��=ا,+!& أ��Fإ M+�$,

  .=A �  ا��5د وا������

���7 ���2" #��6ن أو ��� ھDا، 	jن ��H5م ا��$�+M وا(دارة ا(��Fا,+!+� ����ارد ا�) ا#�"ء

���I ھ"م �  �2�6"ت ا��5��5 ا�!���ة �`دارة,  c2أ Tم، إ�H5ا ا��Dأھ�+� ھ  � W^��"#  6و�

	DHا ا���H5م #�وره �!_ , ^+� ="	& و?�ه �E'B� &6 ا��L++� ا�!�ھ�ي 	& ا����ك ا(داري

 ،A6= ى ا���������� ���وا�Dي أن �*�A 	& إط"ر أ=)� �A�7 ا��$�+M ا��FTا,+!& 

و�  ا��Oوري A(8 ا�$�ض , )���7 #�ر�P أ=�� ھ+�6+� و/���+���$, AH�M+ ا���ارد ا�

 N��*�� ى ا������، أن 2*�ض���� ����  �2�6"ت ا��$�+M ا��FTا,+!&  >��Bا� &	

�"��، وا(دارة ا(��Fا �5I# �+!+,ا��F)م ا(دارة ا�H5� �5I# ���7(ارد ا����� �+!+,

�<"����+� ا��$�+M ط��A ا
AP، وا��& ,�Hف إ�� 	����ي ا(دار , ���ة ا(��Fا,+!+� 

,���B ا
ھ�اف ا����+�+�، و,'��� ا�)�ا�i ا��I��� ���"7	"ت وا
	*"ل ا�;ز�� ��E+'B ھDه 

=�" ,���ي ا(دارة ا(��Fا,+!+� ��� ا��*�ف ��� ا��5ص  وا�����Hات ا����Pدة . ا
ھ�اف

Iاد ا����  . �	"ت ���ا�k+(�"#"'(�� "H�HP ا�$"رP+�، وإ

�� ا
	*"ل وا���I	"ت ��!� &�*� �H	 ،"+!+,ا��Fوإدارة ا���ارد ا�)���7 ا M+�$, "أ�

���2
  .ا����'� وا��& ,�Hف إ�� ,A= A�"6 �  ا�)+�k ا����+�+�، وا������، وا
	�اد، وا

�� ����Bر ا��"U0ا,+!&، وا��FTا M+�$��� ��"Hا�*�">� ا� m*# ���B,  6و�� M+�$, �

 :ا���ارد ا�)���7 ="0,&
1

  

1. &�54��(��& ا ���"�:  &	 A���, �+!+,ا��F)ات ا(دارة ا���	bول ���ة �  

A�� تTا���"ؤ  � ����!� ��� �#"P)ا: 

 . ��"ذا ���P ا�*�A أ>;؟ -

 .�" ھ& ا(HF"�"ت ا��& ���P  � "H'+'B,  6اء ا�'+"م #DHا ا�*�A؟ -

	��;، #"���)� ������ �"، A��� �8 . أ>B"ب ا�*��A" ھ& دوا	1 أو W+8 �����  و  -

,'��W و,�	+� 	�ص ����ظ+N و ا���q� �+8	�اد ^�S" ھ"�" �)�ر و�Pد ھDه ا������ 	& 

��"ل
 .�!"ل ا

                                                 
  .277أمحد سيد مصطفى، مرجع سابق، ص  -1
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2. &�K��وھ& ,���ي ��� ,���B �"ھ+� ا��L+�ات اI�8T"د��  :درا*& ا5#وف ا

�+�، وا��P����6+�، وا��+"F+� ا��& ,�Bث 	&"��PTا��5ص أو  وا _(��	 �+Pا�$"ر �k+(ا�

 .ا�����Hات

"Hر و����
��ض ا�*�"��، وا�����)"ت : و,���A ھDه ا��5ص وا�����Hات 	& #*m ا

 �+Lت إدارة ا���ارد ا�)���7، وا��"Fت و��"ر"F"+F W6B, &ا��ة وا��hا�'"2�2+� ا��

��� ا�*�A. ا��P����6& ا����1 �U., �'#"ر ا����
!_ ا(��"م أ�A= .� "O ھDه ا

?+< ��6  أن �U.2  ھDه . #"(��Fا,+!+"ت ا���"	�+  ا���*�'� #"���ارد ا�)���7

 AO	أ ���ا(��Fا,+!+"ت ��� اT,!"ھ"ت ا����')�+� ��*�A�� A، ا�'�رة ��� DPب وا�5B"ظ 

  .ا��H"رات ا�)���7 ا���"?�

3. &�54�) M-N�ي أو ,N*O أي ,���B �"ھ+� ا�*�ا�A ا��& ,': ��J2 F��Jط اJ'ة وا

������� ����Bت ا����')�+� ا��"	�Iا�� ��و�  . و,�B �  ا��+"ر ,�I	"ت �*+�� �  �!��

 m*# د�Pا,+!& ��'�ى ا�*"�� ھ& و��F)ا M+�$ا�7"\*� ا��& �8 ,*�ق ا�� A="7أ���� ا��

 وا�Dي ��B �  ا�'�رة ��� ا��Bاك  ��'�ى ا�*"��� =)"ر ا�� ، أو ا��$fI ا�hا\�  ا�*"��+  

�q	�اد 	& ا���ا=h ا��\+�+�، أو ا��'f 	& 	�ص ا���q� �+8	�اد ذوي اT"��?Tت 

 .ا����')�+� ا�*"�+�

أي ,���B �"ھ+� أھ�اف ا��)+*"ت أو ا
ر#"ح، أو ا�*"\� ���  :���4& ا!ھ�اف وا)���ت .4

c8"'B�Fب ا���ر ا��"���FTا، ;� �cو�" ھ� ا��h  ا���Bد ا�����ب ,E+'B ھDه ا
ھ�اف �  

 .؟و=A �" ,�6  ا�����ون �  ,E+'B ھDه ا
ھ�اف، =��" زاد ا(��hام #"(��Fا,+!+"ت ا���Bدة

�� ا
	*"ل وا���I	"ت ا��& �!_ أن ,�)*H"  :���4& ا9*�#ا����Pت .5��!� ���B, أي

 ا������ ��E+'B أھ�ا	H"؟ و�" ھ& ا�)�ا�i ا�;ز�� ��E+'B و,�D+5 ا(��Fا,+!+"ت؟ و�" ھ& 

  ؟ا�����#� 	& ا�A6+H ا����+�&، وا�*��+"ت ا(دار��، وا���ارد ا�)���7ا��L+�ات 

��� ,$�+M ا���ارد ا�)���7 و=+5+� ا��IBل  "(I�� h+=�6ن ا���� �+�
	& ھDا ا��!"ل ا

"H,"�����+H"، و,���B ا��H"م وا��اP)"ت ا���=�� إ�+WH، وإH2"ء  . A+67, ض�L# اDھ A=

��F �8��# ا�������+ Dھ ،Aا���ارد ا�)���7، وو��� M+�$, ا��'"ء ��ا�ا 2' M+�$�

  .  ا(��Fا,+!&
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=�" T �!"ل , ?'+'& �A6 ھDه ا��*"�+�T �!"ل ��D ا��)*+�"ت 	& ا��ا18 ا����+�& ا�!hا\�ي 

�+�;'�FT  ��"*ا��8"#"ت ا(دار�� �  ط�ف وزارة ا��"�+�  ,ا���7"ت ا� A= "H'B�, A#

�� و ا��""�Iووزارة ا� M+�$ا�*"�+  ا������ ?+< ,*++  �8 �  ا�� , p�"!� ء"Fو رؤ

c+Pا���  �F"�? _<"�� ن��L�7�  �Dا����� ا��"�&( ���7="ت ا��ط�+� و ا(ط"رات ا� ,

  ).���� ا���ظ5+  ,ا����� ا��!"ري

�&  ا��7"ط�'� أ�+� ,��+W /�="ت ا��و�� ��� أF"س 	�ع "�I1 ا��)*+�"تا���& �	أن   Tإ

 ا/�L"ل	&  ا�)Mء,!�� 	&  ،ا��زارات ���h=���"# "#�BI ا��"ر,M�2c ا����+W ا�Dي 

  .��" F"ھW 	& ا��'�+  � A	H�+�"*" ا���u7ت

  �D�7 ا(ط"رات و ا���ظ5+  ا��.ھ�+  ا�? ���إن ا������"ت ا�*"�� ��7="ت ا��و�� ,'�م 

WH� �P"? &	 &ب و?�ات ا(�2"ج ا��& ھ"�? ���  .�'���ن ?�Iا #�H"م إدار�� 

1 :ـا�*"�� # ����u7ت,�++� ا��و��  ,�Wا�'� 
  

  .ا���=��h ا���5ط�-1

  .ر>� ��ارد �"�+� #b/6"ل ,��+F"�� �+^ W)� وإ�Pاءات إدار�� #�+��-2

3-�kرد� i\"�2 ر8"#� ��8'� أدت إ��.  

 T T"���+�ة ,��ر أ
	& ا�B'+'� إن ,�ا�A دور ا��و�� �1 دور ا������ ا�*"�� A*P ھDه ا

;�وا��.ال  ،�  ا���c+P ا
��A ����ارد ا�)���7 إ�"ھ"�)*�ة  ،H��H�# "8" ا��\+�+�H� �8" إط;

  ؟��ذا...ھ�"ا���Bري 

ا��& ,)��H" ا��و�� ا�!hا\��� ,)+   ����+� #�" 	+H" ا����+� ا�)���7إن درا�F إ��Fا,+!+� ا

�+=b��"#  ت�Ub, "H2ا(�2"ن #"��)"دئ ا������أ A(8 A="+H�"# W�H, &ا�و, ا�� "H�� �(� &�

ا�Dي ��ى أن ا��7وط , "	�ا��2ا #+��و"��ر�F اI�8"د��  وF T+�"  ،	��2+�ن اI�8"د��ن

&	 &�"�I"ع ا��ي ��'h=ا��ور ا��� ����6  ��"ذا  ،19ا�'�ن ا��"ر�$+� ����+� أورو#" 8"�� 

ا��7وط ا��"#'� ا�D=� ^+� ���	�ة 	& #��  ��p52 ا����ذج 	& ا�!hا\� �"دا ا���F"خ

  ؟hا\�!="�

  

                                                 
  .108، ص )2004اجلزائر، دار احملمدية، ( ، ، إدارة الموارد البشريةعدون ناصر داي  -1
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,��+W ���'"ش 
ن ھ�"ك ,'"�+�  �8"#� ��"زا����2" ا����+� ا�)���7 إن �*"�+� ,N+�I �����"ت 

��I�A*_ ا��$�H�� f" #*� أن أ>)�B ����ردة  ����� ����ى ا
داء  �"�� �8ا,�Lا�� ,

A<ا������ و, و ا���ا ��� "+(�F �U.,.  

��"#"ت ھ�"ك أن  ,)�" 	& ھDا ا�)B<وھ��" ��H( ھDه ا
ز�� و i\"�2 �  أ#�ز ��"ھ� 

وا?�، 	*�� ����ى ا����+W ^+� ا���h� �!2 &�F!" �  و #�7ي ��*�دة 	& E�2 إداري 

ا��ار�P وا��2�5+� 	& ���+"ت اI,T"ل #+��" �L+_ ا�F*�"ل ا�*�#+� ا��BI5 	& ا�$�"ب 

= �(��# ���+Hا�� �Lھ& ا�� &�Fا�� W+ى ا�������� ��� "H2أ W^ا��)"/� ر A<& ا���ا	ة �+(

  .#+  ا��!���"ت وا
	�اد

��Iر #"�redaction administrative )   la(   A'�� WU �+�2�5ا(داري  ����Bإ�2" 2!� أن ا�

 �+�\"('�"= �+�B� �!H�# �2�5+� أو #"�*"�+� أو�"# W�� داري)ور ا"Bا�7"و��  أو��*�#+� #+��" ا��

� #W6B ,*�د ا���M ا���Lي ا��"\� دا�A ا��6",_ ا��hا#+� و^+�ھ" �  �2�6"ت ا
�"ز�L+ أو

 A�*& ا�	اب ��Sا c�� i��� "��  �5��$+� ا��	ا�L!ا� Eا�)+�و�8اط+� وا���"ط K�"Iوا��

2Tا E+'B, ����&  #+  وار,)"ك 	& ا��*)+� 	& ^+"ب ا���L ا�'"درة "��PTم  ا"!�

  .ا�!hا\��+ 


 ھ�4ك ��Rن ���5# ا()�ت �"��'()� 0#ف ا� ��أو �� I)B2 " �'ا$�I ا�و&"����ن 

 ���T U�)0"ي'()� اP?اV#" ا���K& ا� ���� ��� ��#��X ا�(B& ا"��W& ا��-��F  وا

 Y"�, ت�()ا*�-��ل ا()& ا-#,�& ��W أن ھ�4ك وا/-� ا;�����0 و� �0���� �-��P�H ا

�'X'ي ���, �2���."إراد�U، أ
1
   

"'U	�Ub�� &ة #"��!��A�*, -  1 	& إط"ر ھDا ا��ا18 ا����+F	H2j" #"���)� �`دارة ا�!hا\��� 

و�+�U.� pة 	+c، و�DHا ��A�"B ا(دار��ن 	& ا�F*�"ل ا�*�#+� =��L إدارة، ?�� �� ="�2ا 

ا�*�+" ط�)" 	& ��">_ أر�8 وا��+"زات أ=)�  ا(دار���*�#+  
WH2  ��+��ن ��'�+� ا�'+"دات 

� ا-#,�&	&  وھ�" ��2"ءل ھA ا
ز�� ھ�"�2.؟ ا�-#�A أم 
  

                                                 
1
���� ط"�_ إ#�اھ+�&،  -  »���Lا�� "H�+2�8ا E+(�, &	 ��7	 ا��و��«  ،#�[  . 21، ص�2009"ي  14،  5511ا�*�د : ا�!hا\� ا

2
� » أز�� ا�*�#+� أم أز�� ا��*��_«*��6ي، �F+�"ن ا#�اھ+W ا�. -  ,#-  .8، ص )2000، أ	��A  545ا�*�د (، ����6  ا
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2b��� �+�"*وط)+*+� ��ى ا���ظ5+  أو ��'� >"رت ا�*��� �  ا���5دات ا��2�5+� أو ا� �

)=W 	& أر��P  � "�Sد ^�#"ء(#�*)+� ا��!�1 ا�*��& ا��2�5& 
1، T.ء �6  ھ"#�Lء ا�

  .أ>)�Bا �1 ا��h  ?�5"ء

,*��_ �*" 	Z�D �2"ج أز�� إدارة و�!��1 �  ھ�" 2'�ل اc2 إذا ="�2 ھ�"�Z أز�� ��L وأز�� 

��� ����ى ا�6+"ن ا��و��& 	& c�+8 و�*"�+�ه، �">� #*� ا����ل 	& ا��*�د��  �	"'Uو

 ���ا��+"H2 �+F"�� ا���"2+�"ت �  ا�'�ن ا��"S& دون إ��Fا,+!+� ھ��",+� وا�BS �'"ر�2 

  :ا
W, "�# A8 ا�*�c# A ���1 ا���"2+�"ت �6  �)�و أن

��م  -1 �BSا�*�#+� ���*��+  أو ا���ظ5+  #+��" ھ& وا �L��"# ت"B��Iح ا���Sو

  .و���	�ة ��!�+1 #"��2�5+� 

�  ا��'"ر�� #"��2�5+� ��ا�"ة ������ى ا��5& وا�F*�"ل  -2 �#"P`� 8"#�+�  ا���.و�+   ا�6)"ر

  . و^+�ھ"����B ا������)� أ?�  �  ا�*�#+� ا���6"ت ا��'�+� 	& ا�

و?+"ة  �ا18 ا�����"ت=c� "� A >�� #	&  ا��*��_ ^+� 	*"ل P*; إذن نھDان ا�*"�;

  .ا
	�اد

  

�2��  في تفعيل التنمية البشرية  لغةدور ال           :ا��"� ا

�;ل درا�F و,A+�B  إHF"�"تھ&  )���7ا�ا����+� �+�ان 	& اI(�F)"رات إن   � �BSوا

 "H�+و��5"ھ�"H,"'��   ورة�S ��� �=., &H	ھb,A+ اد�	
ا�*"��+  	& �$��N ا������"ت  ا


ن ,�دي ا���ارد  ��� 	*"�+� ا
	�اد��� ,��+� �H"را,WH 	�!"ح ا�*��+� ا������� ,*��� 

 �(�*, ���2
��+"ر وا���ر�_ و^+�ھ" �  اTت ا"F"+�	  h!*وا� N�$ا�)���7 �*�& ا��

��">� أF"F+� 	& ا��A+*5أھ�+� ا�� ���  .وا��5& 	& #�"ء  ا�!H"ز ا(داريا�*��&  ��+� #�"ءا 

�;8"ت وظ+5+� ?��� �*�& ,�	+� ا�)�+�   � c��O�, "و� A�*& ا�	ا8+� �Iا�� �	إن ,�

�"م ھ� ^+"ب  cP�# o?;��"	 ،AO	
ا���+�� �'+"دة ���+"ت ا����+� ا(دار�� �B2 ا

اري ا�!+� وT ا���Iا8+� وا(�;ص 	& #�+� ا�*�A #"��ول ا��E+*� "�� �5��$ ا
داء ا(د

 W� ا�*"�� أ�" إذا �B�Iا���+��$�م ا�� �+F"F
� ���k+H ا
�Pاء و,E+'B ,��	� ا�'"��ة ا

                                                 
1
  .129، ص )�22008	�)�   23ا�*�د (ا� ، ���6�A�#-� ?W# ا-('م اB��&: ،»؟=+�L�# h�*, N ا�O"د ھ����" «�*'�ب أ?�� /�اح،. -  
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 ��P�, Eط��  ��5"ھ+W وأ	6"ر ^�#+� 	jن ا�!�Hد ا��)Dو�� ���2"  و,�D+5ا����+� ا�7"���، 

  .  �Fف ,�6ن �_ء ��� ا��!��1 و��� ا���6B"ت

��E ا�)�+� ا��;\��، F+�6ن �c ا
�U ا�6)+� ��� #����"ت ا����+� و,�) اTھ��"مإن  �*# "H'+

1،��ول ا��$���5ا�*"�� � ا(دارات ا����+� 	& 
  ا �  ا�!hا\�؟ذ�6  �" 

 ا��ول(ا(  6�, �#"P	�P &و�� ��18 ا�!hا\� 	& W�F ا����+� ا�)���7 ��� ا�����ى ا(�8+�& 

�Dي �./� إ�� �*�Tت ���F�� �2)+" وا) ا��"�& أ��2 ا�!�ول( �  �;ل ا�!�ول ) ا�*�#+�

	& ���NI  و ,�ا1P واKS #�)_ ا���وف ا��& ��ت #H" ا�);د #"��'"ر�2 �1 دول أ��ى

  .ا���*+�"ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

    ,#-� ا�ول ا� &�#����ة ا-#,�& ,�#وت ، ��4ن ،(�&�#��A �-�\ت ا���4& ا'  )1995ا���ر �#W? درا*�ت ا

  

                                                 
1
  -  ،r�5 /"و��I���)0 ت�J��Bو� MVوظ� Fھ����55، ص )1996دار ا��65 وا���7 وا���ز�1، (، &ا9دارة، .  
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  �%$�# /�F اI�4 ا9داري 0(1 ا���4& ا��#�&: ا�A)B ا!ول    

إن ا���L+�ات ا�)���7 	& ا�A="+H ا(دار�� ,��5ض أن ا��"س ھW ا��$���5ن 	& ا���"م 

�&  وھW ا��D  �!*��ن �  ا������ ?'+'� "��P)ھ�" #+  �'��#+  ,  وا8*+�ا h++و��6  ا���:  

1-  Wب ��ى أن ا��"س ھ��'�W+ة ا����"�  .وھW ��رد �!_ ,��+�c, د

2-  D�
�'��ب U"2& ��ى أc2 �  ا�L, _*I++� ا��"س 	& ا������ �Dا �!_ ��م ,L++�ھW و ا

c+�� Wھ"�= WH#.  

	& ?"�� ا�!hا\� 	jن إ��"ء دTTت E���� �+P���F�F ا�'+�& ����++� ا�*���& 	& ا�!hا\� 

��">� ,*�)� د��"�+6+�   A+�B, د2" إ���'� E+'B, E+*, "H2أ W^ا\��� رh!ا(دارة  ا� WH	 &	

ا����+� �  ا�����ر ا(داري، =*��I ا�'�ا#� ?+< ,��د روح ا���ا>A #+  أ	�اد �����6ن 

�, c+��A67 �����"ت �  p52 ا��H!� أو ا���L و�����ن ����'� �*+�� أو U'"	+� �"، و#�"ءا 

ا�*;�8 دا�A ا�6+"ن ا(داري ا��ا?�، ,*)� �  وا18 ���ھ�ر � �'�5	c+ ا����+W أد�2 /�وط 

��ا�A ا��*"ون #+  ا
	�اد �"رج دا\�ة ا�*I)+� وا�'�ا#�،  M�#ب أ"+L� c5\"ظ�� c\ءه وأدا"'#

.�دا�5" أ2""ا����+W إ�� ����ى " أA'��� >+?""2 ا���& ��ى ا���ظ5+  �  ����ى
1

  

 _*I� ات�+L�� MFو c�52 +� �!� ا(داري ا��*�ب	ه ا��'��"ت ا�'+�+� وا��'"Dھ Aظ &	

 W& إط"ر ا���	18 ��  � >B(� ورا"�� K(I+	 ،�+2;'� �5I# "H+����+c ا��+��ة 

 ;��# �!� T c�6� ي�Lا18 ا����� m	را �H	 ،�+I$7& ا�	م "I52و�*"2& �  ا &�"��PTا

��"رة ���ا18 ا����+�& 	+')  � "	��A #'�ا�� ا��*)� ������" و#"?< �  ا��F"6_ ا��"د�� 

ا���=h ا(داري وا�'"2�2& ھDا ا���M �  ا��65+� أدى إ�� إ�2"ج 	�د إداري �*+r �2ع �  

��� ,E+'B ا��Tء W\"'ا� c��� M+B� A�2اT^��اب دا
  �+B�I� ���6 أو	 ��وا��2T"ء �!�"

W+& ا����	ء ��, ��+*�.  

E�����WH ��" ��	1 ا��وح ا��*���� ���WH إن   � WH�+6���  +5& �52س ا���ظ	3ا��'� 
  �(�*�

�"��S Aوري 	& ,���� ردود 	*A إ�!"#+� ����B�, T ��? WHل O8+� ا���L �1 ��ور 

 c(/ &��S�� A67#  WH�+', �+���  � A*!,و ،WH�+�"*	 ��� �U., ة�'� ���B+��ا���8 إ�� 

                                                 
1
  -  ،�+*F  # ا(دار�� ا�*"��«��اد �k+(ا�« ،#���;�� &  .173، ص )P2002"�*� #",�� ا�B"ج �$�O، ( ر*�

2
  .22، ص )2007دار أم ا�'�ى، (، إدارة ا�'ارد ا��#�&ا#�اھ+W ر�O"ن ا���_،  -  

3
���D ="ظ��B� Wد  -  �  .128، ص)2007ا
ردن، دار ا���+�ة ����7 وا���ز�1، : ��"ن(، �#�&، إدارة ا�'ارد ا
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�"ت ا��ور�� �8 ,�6ن 	& ھDا ا(ط"ر"��PTا �(�1���+� ,)"دل ا0راء و,7!+1 ا��7"ر=� 
 

,�6  	& ��ى 8)�ل ا���.و�+  ا�6)"ر " ا��*�ب"ھ"�� ���"��P �78+� #�"ءة 
ن ���67 ا��5د  

و�*���HP  � c و,E+'B �)�أ ا��S" ا�Dا,& �  أدا\ p+� �+2"U �HP  � c	M' دا�A ��65ه 

�;c�8" ب"أو " أ"ا������  &	 A# ى��  .�1 ����"ت أ

     �2�����4& ا9دار�&   :ا�A)B ا�, Mظ'�)  �0/& ا���4& ا�ا��& 

�+�، U'"	+� و��"T"!  �*��F �+2ت� �*�A 	&" ا��*�ب"ا���ظN  إن"��Pا)A67أ��2 ا� ( A#

�">� 	& ا���ن و ��ور��ز ,)�و  #+��" ا�����ب ��c ا�5B"ظ ��� �Uا#� ا�6)�ى ���"ر

 ���|�  �8 "H,وز"!,"+P����6ا�� ���F  &	 c2أ Tأو c�52 1�'� أن _!� c+��وا�*����، و

,Tأنا &*� c2أ W�*1 ا��، ���ھ+��6 ا)دارة ا��& �*�H# A"  !"ه ا�A(8 K+BI أن �'�1 ا0

 c�+86"ره و	أ  � �5��$� �+�"*�  �����?"ة �  ا����ذج ا�)+�و�8اط& ا��L#& ا�Dي �*)� 

�+(= A67#. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ��P\ت �%$�#ا���4& ا��#�&  : 2  ���ا

                                                 
1
�)� ا�)"8&،  -  ��B�  ح ا���;<&�#��  .253، ص )2004ا��ار ا�!"�*+� ����7 وا���ز�1،  :ا(��6Fر�� ��I(، إدارة ا�'ارد ا
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اT,!"ه �B2 ا����+� ا�Dا,+� ����ظN 	& ھDا ا��+"ق �  �;ل اT,!"ه ا�'�ي �FT$�ام ��اد 

&	 W6Bا��  � K��� ،&,اDا� W+�*1ا��
��� ا��;ف ����اه ا���Lي   Nر ,'�م ا���ظ"��

+� ا�)���7 #���+� ا���"ر و,$cII ا��5& دا�A ا������ وھ� �" �*�ف 	& �+�ان ا����

2ا��ظ+5&
  A*!� "�� ه ا��)"دئDھ A�� �	�� T ت"�F.ا�� m*# &	 &�+أن ا���"خ ا���� Tإ

�+� #�"ءا ��� ^+"ب ا��2T"ء "��PTا c,و?�ا  +# A�ا����+W ��5'� ��'�ة، ا���"ZF وا��5"

  .ا����+�& و��م =5"ءة ا
داء

�3"ت إ�� ا��)"رھ" W�2 إ�!,"2 �+2"�2	A+�B, & أداء ا���� )�7يا����A ا��Dھ_ 
   �

ا���*�دة 	& ا��!��1 �  ا�'+W ا����7=�، ا���L، ا�*"دات وا��'"�+� أ��Fب  )+k+�ا���=)"ت ا�

 E	ا�, Nا��*���� ����ظ ��"Bا� ��� �U., &ا��ط�+� و^+�ھ" �  ا���=)"ت ا�� �k7ة وا���"+Bا�

*p6 إذا �W �6  ھ�"ك ا�2!"م #+  ا��5د ا����+�+�، و��Bث ا� B+"ةو,�"#E #+  ا��5د وا�

  .وا��'"	�، وھ� �" �c�6 وا18 ا���ظN ا��*�ب 	& ا(دارة ا�!hا\���


 و*��P2##�*�ف �'�  c2b# &�+ا���"خ ا����" ��-� ���? ,�K& ا���P'0& ا]��V^ ا

 ��� ھ�ه ا��K& وا�
 �-�('ن ��� ا��54& وا��رW& ,�'رة ���R#ة �
 ا!�#اد ا� ��

F�W')*و F�-�."ا2-��س أو �%$�# 0(1 دوا
4

  

�;8"ت ا����� و�����"ت ا�A6+H ا����+�& #+   &	 W+'ف ا�;���A 	& ھDا ا(ط"ر ا��

ا�!��+ ، ?+< 2!� أ?+"2" ا���"ء أ=�� �+; �FT*�"ل ا��2�5+� �  ا��P"ل، 	& ?+  ا��P"ل 

�+� أ=�� �+; ��'+"دة �  ا�*��I ا����ي، إS"	� إ�� ا�����"��PTل ا�<
ى ا��'"	& وا

	"�����د�  #"��Bا�S ا�6)�ى و��ا>W ا���T"ت أ=�� اT"�*�F ���2�5+� �  ا�����د�  

 Nب إداري، =�" أن ا���ظ"�� �5�= �+#�*�"# "6��, ��=
��B+�  إدارة	& " أ"#"
ر�"ف  ا

2 �!� A\"('ا� �'���#c�5  Nا���ظ  � N��$� &�+��, 1 ��"خ� A�	& ا��7"ل " ب"��5"

 c��� W�ا�'���+�& �*�ا�A ,"ر�$+� وU'"	+� و#�رF"+F ��+*� �P+� أ�O"، 	"���ظN ا
ول ��


�"ز�L+� إ�� P"2_ ا��2�5+�، #+��" ا���ظN ا��"2& ����c #"�*�#+� ا�*"�+� إ�� "# &�"I,Tا

                                                 
1
  -  ،&�+'��إدارة ا�'ارد ا��#�& ا�-�a#ة��� و>5& Pا*�#ا�� �-, ، ،)
  .485ص  )،2005دار وا\A ����7 وا���ز�1، : ردن��"ن ، ا

2
  .385ص ) 2004ا��ار ا�!"�*+�،  :ا�'"ھ�ة، ��I(، إدارة ا�'ارد ا��#�&أ?�� �"ھ�،  -  

3
�&، 	��� ا��!"ر. -  '-� ظ� ا�';�� ا9دارة ا�-�a#ة '4�� ،)�I� ��6ر��F)407، ص )2005ا��ار ا�!"�*+�، : ا.  

4
�+ �O�P(& ا-('م ا�2��29& ,،»ا����+�& و�;b# c�8داء ا�*"��+  ا���"خ«�+�� 8)'�ب،  -   ��B� �*�"P ، �\اh!ان 14ا�*�د (#��6ة، ا��P ،

  .163ص )،2008
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���  P"2_ ا�*�#+� وأ?+"ن ا��2�5+�، ��" ��ل ��� ,*'� ا���"خ ا����+�& و,Ub+�ه ا���) &

� �F"ه	*"�+� ا��5د 	& ا������ أو �" )�W'�  &	1983 ض ا��������#.  

1إن ^+"ب ا��!�+� وا��h+5B ����ارد ا�)���7
أN*S ����ى أداء ا
	�اد �">� ا��*�#+   

�  �*"�+� ا�5*"�+� وا������  ��+*# WH�*Pو.  

D& ھ	ت، اu	"6ا�� A�� �Fا��"د�� أو ا����� h	ا�Bر، وا�*;وات ا ا��+"ق ,)�و ا��P


2وا��7"ر=� 	& ا
ر#"ح
�"دة ,bھ+A �*��ي W+�F ���5د ا����6ن #"���L ا�*�#+� 	&  ) �+	"= �+^

���+� دا�N��$� A ا�����"ت أ�  ���W اI,T"ل #"�*�7ا\+�  ���L� �+!+,ا��Fب إ"+^

2;'�+" #"���)� وا��S�5 أ?+" "2	W�6�� A6�" و�6  ا�A6 �6"د T �'�ل /+H�� "��H5� "k!+" و

A67ى و�  ?+< ا���Bاط  و#"���)� �`دارة �  ?+< ا������.  

، و=+, �+5��U.� A67# "H'+( �3!_ ا�WH5 ا�!+� وا�"6	N��$�� & ا��h5Bات ا��"د�� وا��*����

���c، و�7!1 ا�*"��+  ��� ,��+� �8را,WH ا�����L واT,!"ه  M+B�� &#"!�)إدراك ا��5د ا ���

W وإ�2" ا���5+� 	& ��A ا(دارة، وذ�Z دون ,��A أو ط�_ �  إدار,A+*5, �B2H ا�*�">� 

WH�� �+I$/ �(^�#1 و	ا�#.
4

  

"ت ��� Fا��*��م أن =A 	�د دا�A ا������ ���c إ�6"2+"ت ,��ا= W	A6/ & �*"رف و��"ر

�&، ا�����ى ا��راF&، ا�$)�ة، pا��;ف ا�!�"��PTا M+Bا�� ، �6"ن ا��+;د، ا�� ،

إذا �W ">� 	& ,!�#� إدار�� �BP"2 أ�� >*_ ر��h" �6  ا=��"ل ھDه ا�*�ا��$fI، وا�6"

��)"ر ��W+��, �+L ا�!�Hد و,�HH+P" 	& إط"ر ,��+� إدار�� ?'+'+�Tا  +*# D�b2.
5
   


	�اد ا��!��1  E'B� A�"/ ري"O? & إط"ر	ا��ا?�ة  ���Hوا� �Lا�� ���,��+� ,'�م 


�  ا���Lي�����"ت ��'��� �  ا
�  و��� رأHF" ا.  

 �Fدرا �IBا� T ا���"ل A+(F ���ا�F*�"ل ا���L ا�F)+"ن ?�ل 	& ھDا ا�����ر ��6  

  :         ب ا�*�#+�

  )enatt( -,��4&–ا��ر*& ا'ط�4& �-(���4J� Fت ا�J4 ا�#ي                   

  

                                                 
1
�&، »إدارة ا���ارد ا�)���7 «وF+�� ?��اوي، -  �/ &-��P #�4  .121، ص 2000 ,، ا�!hا\����#�& ا

2
  -  ،&Fل ا���  ا���"�P� &�Pا9دارة ا\*�#ا��&�#��� ا�'ارد ا،) �I� ،483، ص )2003ا��ار ا�!"�*+�، : ا�'"ھ�ة.  

3
��54�2">� ا��ادي ��ون،  -  �  .78ص  )،2000دار ا������B، : ا�!hا\�(، إدارة ا�'ارد ا��#�& وا�('ك ا

4
�?�  ا#�اھ+W #��ط،   -  P54'ر ا*�#ا��� 
� &�#��  .278، ص )2002*�#+�، دار ا���OH ا�: #+�وت، �)�"ن (،إدارة ا�'ارد ا

5
  -  ،�5�I� �+F ��?أ , I,��  .223ص ,ا�#;H ا
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  :درا*& ا-� &4�X''ع ا9*���رة .أ                  

����+� ذات ) �F�� _P��# :80/154)24.05.1980م رW8 ا���رW, �F إ72"ءھ" �Fر��=

  :,���A أھ�اف ا���ر�F 	& و,) (e.p.aط"#1 إداري

 "�F ا�*"�� ���'A ا�)�ي ='�"ع إ��Fا,+!&+ر��6F و,��+� ا���ارد ا�)���7 	& إط"ر ا�� -1

  .���و��

  .,��6  �7�5++  ر\++�+  	& 8�"ع ا��'A ا�)�ي -2

�)�اء 	& ا-3 A+ھb, رج ا��ط"�  .��8"�� ا���ور�� �  

  .ا��5"�A �1 ا�!"�*� 	& ,���� #�ا�i ا����+� ا�)4-���7

  

  

  

  


(��ر*& � &�;'Tا���  :���'ن ا��K& ا

2 &  .���4س دو

2&  .���4س دو

3 ���Vر c���.  


(��ر*& � &��)-  :���'ن ا��K& ا

3 ��0 F�)-� أ*��ذ.  

7#X�"� أ*��ذ.  

�روس6�, M)��.  

  .����0 أ*��ذ2

12�0���.  

6�"�) �4J� إداري و F0اد د#�  .أ


(��ر*& � ���54�  :���'ن ا���� ا
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  .���# �0م 1

  .���# درا*�ت 2

3 d��ل ا9دارة و.  

4 &�#��  .��("& ا�'ارد ا

5 &�;'Tا���
 وا�dون ا�'��  .��("& ا�'ارد ا��#�& و���,-& ا

  

  :رةدرا*& �2'ذج ا9*��� .ب                   

  

 F� F��Jا*���رة�  FN�6  &(����ر*& �
 	�ل ا�, 
�(�'ظ��
 وا��dو =��/ &)K*أ

&���  :ا

                                                                                                   T  W*2  

  

  

� ا��ر*&؟      : 1س� &�,#-                             ھ� أ =2�H ا*�-��ل ا()& ا

  

  

� ���4& ا9دارة ,���ر*&؟                 : 2س�()& ا-#,�& أن �(-A دورا  
  ھ� ���

  

  

� �'ظ�M ا��B("�ت ,�-#,�&: 3س� �W��� ھ� �'ا;�'ن  

� ��Pل ا�#ا*�ت وا�"#�# ا9داري؟�  

  

  

� ا9دارة : 4س� &�,#-�, &a�	 روس�  ؟)ر*�(&(ھ� �"��;'ن 
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  ھ� ��F �0(�& ا\���ل دا	� ا��ر*& ,�
 ا#ؤ*�ء وا�'ظ��
: 5س

-#,�&؟ �,  

  

-#,�&؟ :6س�, &��*#  ھ� ��F ا�#ا*�ت ,�
 ا��ر*& و,�/� ا�d*��ت ا

  

��5ت و اgV��4.ج               ��  :درا*& ا

  

��5ت -1��  :ا

��د ا�*+�"ت :25. 

 .P"�*&: ا�����ى ا��'"	&

 .��F 55 -35:  ا��

p�!أ��2 10 –ذ=�  15: ا�.  

2- gV��4  :ا

- W*�# ت"#"P)ول ="�2 ا
  .إP"#� #ـ A#"'�0T  25#"���)� ���.ال ا

- W*�# ت"#"P)25#"���)� ���.ال ا��"2& ="�2 ا  A#"'�0 T ـ# �#"Pإ  

- W*�# ت"#"P)3#"���)� ���.ال ا��"�< ="�2 ا  A#"'�22 T ت #ـ"#"Pإ  

- �(���"# W*�# ت"#"P)���0.ال ا��ا#1 ="�2 ا  A#"'�25 T ـ#  

- W*�# ت"#"P)د ا�� �2"= p�"$20#"���)� ���.ال ا�   A#"'�5  T ـ#  

- W*�# ت"#"P)د ا�� �2"= �+�
  3#ـ A#"'�0 T  25#"���)� ���.ال ا

  :اJ#اءة -3

 .أ^�)+� ا���ظA+*5, 1�  +5 ا�F*�"ل ا���L ا�*�#+� 	& ا(دارة -1

 .ا���ظ�L��"#  +2�6��  +5 ا�*�#+� وT �!�ون �A="7 	& ا�*�H# A" أ^�)+� -2

 .أ^�)+� ا���ظ5+  �����ن ا��*��_ 	& ا(دارة ا�*"�� -3
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                            &��-  :اP��4& ا

   

 
� ا��ر*& ردود �-� ا�'ظ��� ��)-0(1 أن �0'�� ��ل , 0(1 ا	��ف ���'اھF ا

 &���Rا9دإ �� A�#-�
ا��� &�#Vا?P  :ارة ا-��& ا

� �-�رض  -1�� ا��Jدات ا9دار�& ا�#W?�& ا� ��� 
� A�#-�� ا�0�4a& �0(�& ا���أ 

  .اJ#ار

2- ��2�� ا��Jدات ا��'*B& أو ا��P2 ����2ة ط��-�&   ا���'��ت ا����54& ا��(1 و 

� ا'$�IV و ا�#ا*�ت �� �]�(M �#ا�� P��2& ��'�9�4*�-��ل ا()& ا'ط�4& � &�,#-�, �

 �-��P .ا���رس و ا�%ھ�� ا

3- i��2 &�,#-�'X'ع �-��F إ*�-��ل ا &�P�4� &ب رؤ���T , &�;#�وا9/���ر 0(1 ا

&��#"��� ����'ن و �J2 ا��B("�ت ('$�IV  ا 
�ى ا�'ظ�� &�J�J�دون روح 

&�0��P  .,J�*l��ل ا�-��Bت رو����4 دون ا���درة ا

4-�2 �P ت��ا9*�� &)/&()� ��Pل ا� 
��� ر*�(& ا�'ظ�� 
� &��)-و �'*�H  ا

&��)�  .��ارF�W ا()'�& ا

و��= �0/& , ا-�/& إ�V��2& وأد,�& ,"�& ,�
 ا�'ظM و ا()& ا-#,�& ��W mN'ن -5

� ,�!داء إ1 ���'ى ��4� أ0(1J�#� &��  .0(��& إ��#ا

��� ا�-14 وا��14ا()& ا-#,�& ا���-�(& ط��-& -6 
(P'دة � �J��� &و�0د� &���*�W.  

7- 1J�� ��M-X ا���9ل دا	� ا��ر*& �2��� ,�
 ا���'��ت ا9دار�& ,�()& ا-#,�& ا

� ا(��ن� n�� ا'رق و�.  

8- HX'm ا��ر*& ��� ���و ا��� �� &�,#-��-�� ا()& ا �)�J��� o�B[� �0م و;'د

n�� إط�ر ا4'ا�� و�  .ا!��ت 

9- &()m ا�a ����� ا�F أن ا���J�� ا()'ي pدارة اP?اV#�& *��'ن  
���و �

&�,#-�  ،ا� IJ"����� ا��mN�� M أن ا!�# A-a ا��4ل و �"��ج '/= أط'ل  
� 
�

� ا-�م���*d�  .ا'ا/H ا
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 �"���ا��  األمن اللغوي في المنظمة             :ا

  �� AO5ا��2�5+� �*�د ا� ��?"("U��2'T ��2'ل"   K��I� & إ#�اع	ي�Lا��  �
وcO+'2  ا

��W ا  �S N�I, "H# ��"8 �+2ا�+� �Fدرا &	 Zي وذ��Lا��  �qع�"��PTي ا�Lا��.
1

  

ا��2�5+� ا��& ,'��P 1ب ^�ب #"ر�i\"�2 _�?(tour)  1���� p أ# "HU"B	jن ����� ,�ر   

�"�+�، و#"��"� ���L� ��;�# "H2"6F "+�"�P2+"  و"�� "*P�� �*, WH\"!وھ WH'�2 �'ن ط��j	 &

 A+����P  ++�2�5+*" �2+!� ا���& ا���Lي ا��& ��6F c# ��B"ن ا������ 	& ��اA= �HP د

"H�� ��h+�!2Tا �<"� �+(�Pت أ"L� ت أو"!H� �(�  .�Fاءا 

�& 	& ھDا ا(ط"ر إذا ط)'�" ��H5م ا�)"?�� ا��2�5+� ا��D=�رة أ�;ه ��� وا8*�"��PTا "

  .#�"ءا ��� ا��'"�+p ا�*��+� 	& ا�� �\ A+�B	jن ا���"\�6�F "��? iن �F)+�وا����+�& 	& ا�!hا

 �*# �+6���
ا�*�#+� ��L إ��Fا,+!+� و���"رع ��د  F)��)� ا���L �11'� >��5 ا����"ت ا

و	& . � =)+� �  ا
���6++  إ�� ,*�W ا�*�#+� #"��)"رھ" ��*� "2�6	P"2 "+*" 	& ا���6

W+F�, W, A ا���L ا�*�#+� P"2_ ا���L ا�*)���، و,A�B ا���?"ت ا(/H"ر�� إ�;2"ت +إ�Fا\

  . #"�*�#+� و#"�*)���

 �'��B(<أ/6"ل ,*)+���  أ "H� &ا�� �+��
ا(��Fا,+!+� ا���S�� ���Lع ��د �  ا��راF"ت ا

�اف �.�F"ت و�b72 �+�+�"Oت و ��2	F &+"ق ,"ر�$& و��"2& �*+ ، ,���ر ,�B إ/

 "+P"��21 إ>;?" /"�; واO, &ط� ا���"2+� وا�*��+� ا��
"# ��h, &"ع ا��ط�& ا��	ا��

 �(�*� T �8& و	ة ���P �+*8ا�& ��)1 �  �'"ر#� واh��Tا iHا ا��Dت و ھ"��H�� A\و#�ا

  .ا�����H, _��Lا ا��+" 	& #�� ="�!hا\�

�  : ا�A)B ا!ول    ��I ا-�م ا�#أ,-�د ا!�
 ا()'ي #Vا?P  يا

�+� #��)� =)+�ة  إدارا,H"إن ا�*">�� ا�!hا\��� ��� ھDا ا
F"س ��*�م 	& "��PTا "H,وو?�ا

  � _��^ M+��ا
�  ا���Lي ��2ا ���ط"�2 ا�')+�B ا��& ,  1+7	�L� & ا�*">�++  وھ& 

+�Bت ا��"!Hى �  ا����  .�ا���5دات ا��2�5+� ا���7ھ� وا���6"ت ا���=+� و�!���� أ

 "(��', 1Sا�� p52 م��I2 1Sو  � �BI5ا���ن ا�6)�ى أ�  ,*"2& ا�*�#+� ا� &	 c#

 A?ع ا��ا"��PTا W�"�أن  ",��ر,'د�'">*_ ر^W أH2" ا���L ا���F+� ��);د، ?+< �'�ل 

                                                 
1

�، »^+"ب ,"م ��q  ا���Lي 	& ا�!hا\�«ر/+� 	+;�&،  - �'�  .21، ص )2007، �"رس 1931ا�*�د ( ا�!hا\� ا�#وق ا
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وا�'�ة ا(دارة �+�� أداة ا,I"ل أو �*�	� #A ھ& أداة �F��، وا����� ھ�" ,*�& ا���L ھ& 

  .ا��+"دةA= A(8 /&ء وا���5ذ وا�W6B و

 &	 A���,  �+\hP ا ا(ط"ر  #��5دةD& ھ	ن ��5دة  ا��+"دة  ��', :���Lرأي , ا��+"دة ا��"(�� ا

 &	 "H+��ا���L ا��ط�+� ر�hا ��"دة ا�);د ���A�� "H ا�*�W و#'+� �*"�W ا��+"دة ا����Iص 

�)�أ ا��+"دة ا�����L =*'+�ة  	��; ,�)�� ا��ول ا���'���,وا��& ,�)�"ھ" �$��N ا��ول , ا����Fر

T �F�'�  د"B,)ار ا�^ ��� Z+65ا�� T و Z+67ا�� A(',#ورو
 20ا�Dي �WO أ=�� �   &ا

�O"ء و أ دو�� ��Oا ,��Bم
ذ�Z أن ا���L ھ& ر��"�= , h��L< ,"ھ"	+�L� c أ=)� ا��ول ا

  .و ا����ز ا���وات ا��ط�+� ,ا
� ا��+"دة ا��& T �!�ز ا���"زل ���B�"= "Hود و

أ>)hP �Bء �  أن F+"د,H" ا�����L , م 	& ا��!��*"ت ا���'���ا��;?�"ت ا
و�+� ا�+�,5+� 

 :وھ& #��P_ ذ�f$��, Z 	& ا��*"�W ا��"�+�, ا
�  ا��ط�& 
1

  

  .و=�"#+" /H5+"ا��L�� A�"6 ا��ط�+�  ا�FT*�"ل 1-

  .ا���L ا��ط�+� ا?��ام 2-

-3  �Sل�*"ر"�*�Fا +# �+(�Pأ �L� +ا���اط�  .  

rوھ N+*S "2��� �'(�  ���Lأن ?"ل ا��+"دة ا�� W�"*ا�� Z�,  +(, , دة"+F ج ��زارة"�B2 و A#

�DHا  T 2!� أ�Uا �DHا  ا���H5م 	&  , +�=�زارة ا��	"ع و ا��ا��+� وا��"�, 	& ھDا ا��+"ق

ا����ك  �'"ر#�ا
�  ا���Lي #*+�ا �  �)'� أ�   ,ا(دارة ا�!hا\���دا�A ا����+W  �����"ت

�"�� ا��+"دي ���و�� و �5I# &�"��PTھ�" #"����ك ا M(,اد وا����	q� &�+ا����ك ا����

  .	"��!���U.� 1 	& ا(دارة و�+p ا�*K+B< p6 دا\�"


	 ا����وى ��م ��
��ت و��ل و���رات ������زج ا�, ا������	 ا " , ھ�� � ���را �د�

�و#ف ا�
�� ا� �$�#��� �&
� ��
���ث ��وز , )� ا�#��م � ��ن ا��ر��� وا��ر �����


�� )ر  داريا�,ول إن ا*� �������� "���� وا�دة )� �ل ا���دي .���� �� �����ل )� �د�

ا�3ر ا�ذي ���ل , وھذا ا��زج ا�
&وي ���ل ا�����ر ا�
&وي ا����1�� ��ر �
��ت �ر���،

�� 7ر�� �ن ا��
وك ا�
&وي ا�� �رف ا��د�ث �
�� �ر��� ����5 ����� �ن أ�� �
�� )ر �

  .و��	 ا���م وا��5ر�� , ���را �� �,��ل ������ب وا���رةو , �زا9ر��ن� د ��ظم ا�

                                                 
  .21رشيد فياليل، مرجع سابق، ص  -1



  البعد التنموي للغة العربية يف اإلدارة                                             الفصل الثالث

 

140 

�� �زال ��دودا ا*دار��  );ن ا�����ل ا�
&� ا��ر��� )� ا������ , أ�� �
	 ا����وى ا������

�رھم ���ب #�و�" ا��#ر)�� ,)� ا�3ور ا����رة وا�#&�رة�<(,�����ر ��� و�ذا  ,=�

)� أي , ا��د��� دو����ا��� .���9 )� ا����ر �ن ا��ؤ���ت وا�
&� ا��ر��� ا����و ,ا��وا?�<

 ����

��ت ا�� وك ا��#ر)��و)�  ا��ؤ���ت ا�����.  

ا�
&و�� ا*دار��ن  ��>ن �
و��ت, ���دا �� ا����ررة���ر ا��وم ا�����1 �ت وا��=�ظ�ت ا

م ا�����
&� ا��ر��� 
��,� 1 ���د ��دي ���و�� وار���ح ����� وا��زازا ���إ�	 أن أ.

)�,�رن ذ�ك � دھم �&��ب �و?ف ?وي �دا)< ���و�� و.�ور )� , ������رھ� �&�م ا�وط ��

أي 1 ���د �و�د � دھم أ��ر �ن ��ور )��ر إزاء ا�
&� , ا��ر وا��= �� �
	 ا�
&� ا��ر���

  .ا��ر���

 �وو�� ���ون )� �#ورھوا*دار�� ھذا ا�#دد أن ا�,��دات ا������� إ � ا�=)ت �
 ظر )� 

 و)� ا��,��ل �&
ب �
	 �و?ف ,ا��ر�����ن ا�
&� و)��رة �� � �=?�  ا���وري وا�=��وري

وھو  ,�ن ا����دة ا�
&و�� ���� �ن ا�=���1ة أو ��	 ا��داوة ا���)رة �� � د ا���ض �ا����

و���5ف , ھو �و?ف ���س �,دة �ر�ب ا� ,ص �د�مو ,ا�
&و�� �� ���ر إ�	 �7ف ا����دة

  .����� �����ر ا��1زام ������دة ا�
&و�� )� ا�������ت ا���,د��

أ�� ا��و?ف ا�,وي وا�����س �#��$ إ�ط�ء ا�
&� ا��ر��� ا���� � ا3و�	 )� ا�����1ل )� 

��د أن �7	 �
	 و��ن ا���9 )و ��,ود �دى أ.
��� ,و ا*دارة���< ?ط���ت ا�����< 

  .ا��1,=ل  #ف ?رن

إذا و ����<��
��ت ا�3 ��� � د ا�.��ب ھ��س �را?�� ا� �س ��� ب ا�����ل اھ �  �=�ظ 

م ا�وط �� , وا�1ط���ون وا��ر ��ون وا���3ن ا���3ن��ن ��&
�= ��ر)ون ��
,���9 ھو��م ��


&�  "ا��وم �ر�ط ھو�� 
��ب���د ���$ �1 � د � ا��,�)�� ا3ز�� );ن  ,)� ا��,�م ا3ول���

�� أي ا1 ���ء ا�وا7$ وا����ت وا�,وي إ�	 ا�و�� ا��ر�, ا��ر��� �و7وح و�و��

�ن ��,�ق ا����دة ���ل و�ز�ن   �ك ��ز), �� ا���� دة إ�	 ا����دة ا�
&و��ا��3ز�&

ض ھذا ا��
وك ا�
&وي و�� �?,ت ا����دة ا�
&و�� ا�واردة ���,� ا�
&و�� ��� ���ن �ؤ�را

  .�< أ��د�� ��ب رھ�ن ا����دة ا�
&و�� )� ا�������ت ذات ا��,�,� ا����
� ����>��د
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 ��(�,��ل ذ�ك ا��,د�م وا��>�5ر )� �وا?< ��� � ا�
&� ا�وط �� و�� ���
إن ا1 �����ت ا��

� �دى �(�,�ظ��ن )� �و��) ,��ور ا*دار��ن ����ج إ�	 �و�7$ طو�لوا�
&� ا�3 ��� و

ا���9ت ا�دو���� وا��را)ق ا���و��� 1 ���رون �> م ����� ��ذل �د ��طو�ر أدا9م ا�
&وي 

 ا�����لو����ن �5ر���م ا�
�� �� إزاء ا5Hر�ن، )م 1 �رون 7رورة �����ص ����� 

�,ا�
&� ا��ر��� ��= ���ل #��$ أو ���ر�� أي  �وذج ر)�< �
ھ �ك إذن �دى ا*داري 1

� ط
ق �ن 5
���ت و�را���ت ��� � ���ت �7رورة �, �� �� � ��ر�ر��  
&�����ن  �#ور


�� ��رھ� ����  أو1 ��ور�� �� ���رس �ن 5=��   و�� �ن ا��
ط�  أو����� ��ور�� �

�ل ھذا ا��و?ف ا�
&وي ?د �#طدم �������< ��� �#طدم ?�طن �د� � .ذا����

 ���� �� �" ا�&�ر �ر���، �� " )� ا*دارة ) �#ورةأ ظر ا( ���3 �� ا�3ر����" �و�ورك"

  .ا��زا9ر�� ����ر �ن أ�
وب ���ن )� ا�1#�ل

  

  

  

  

  

  

  

                                                   


 أF50 �'ارد ���4& �2'�'رك�  : �� &()�#W& ا��29ن و ا��  .ا��Pه وا

���+� و�DHا 2!� ا���اط  ��!M�2 �B2 c �*+  إن أداء ا��"ط'+  ���B� �Lد �Pدة ا�$��� ا�*

 c� ه�	�� T �8 "� وھ� ،���H�# c(����� >+B# �/"(وا�� M+�(داري ا�)"ب ا�ا�$  �

�AB ا���L أ?+"2" 	& ا��$"ط_ #+  ا���اط  وا(داري أو �AB ا��AB �L �ا(داري و�DHا 

��� �  ا(دارات ر^W أن ا����6ب �  �;ل د	�� ا�����"ت �AB اI,T"ل ا��)"/�  	& ا�*

���*��� �+^ "H�6� ا ا��+"قDھ &	 "H,"="B�  6�, }+<ھ�"ك اط� و  .  

�+�أو ��h"دة , �  ط)"\1 ا���L ا��B+I5 ,�ك ا��O5ل وا���6ار إ�P"B� T #;^+� أو إ�'"

: ="�'�ل  	jذا إ�5�2 ا�W, �P"B ا��*)+� #"���L 	& ا���"رF"ت أو ا��6"#"ت ا(دار��, �*����
                                                 

1
  .55، ص ��,Iا �#;Hا���P p"ن ="�5&، - 
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"��U " ��67 و�"�P�� "�?ھ�"ك ���67 #�*�� وا , ��*�# �Lا�� &	  +���=  � p+� c2أ W^ر

  .وا?�

  +��Lد ا��"H�Pا ا��+"ق إDھ &	 E(�� أن _!� K�"I� و���� ا�6)�ى
/*�ر ا���اط�+  #"

��B"/�ن ,�ظ+N ا��I��B"ت ا
�P)+� أو وWH�*P �" �!��*", 	& ا���L ا��ط�+� ا�F*�"ل

F& ا	ش �Bا����
  .�*�"�H" �1 ا

        �2��� ا9دارة   :ا�A)B ا�  ���'م ا�"#ش ا()'ي 

��'"\� ا�H+�ار=& 	& ?"��  إ��"رھW إ�6"2+�ا�*���+� �   ا(دارة��� ا�5�F"ر ��,5'&  

 ��� AIB2 "� ��67��#"Pإ  &	 �+(�Fس"F
1وإدارة�+p ھ�"�Z 8"\� و�b  �Lنو= ا
  , WH	

���"ت �*+�� و�P_ ا�2)"ه ا���+��  إ�� ا�F*�"ل ا ا��Iد �Dھ�O��ون  	&  �����IBل 

�+,�Iدوات ا�
��� ����ى , (�I"ل ا��m*#   (phonetique)  ��"F ا ;�� Zو�+6  ذ�

��� ?�ف  MLO�"= ���Lات ا���<
�B"="ة "  ا�K(I+�"r  (R)" ا(��"إ��اج #*m ا

(�I"ل ا��F"��  )/H"دة �+;د ... #"^&  ...monsieur ( أو ا�'�ل, ����M ا�6;�& ا��2�5&

  .�Uا &2	L�10 M'"ت 	& 3#��ظ+N  #+  ا���اط  وا����ؤل

�A إن�� Zول  ذ�
��� ا�*p6 �� , دا�A ا(دارة �"2&	& #.رة اھ��"م ا���ف ا� ا���ف ا

�D ا��F"�� و�8" أط�ل, إ�L� A�*�F وا?�ةb, "H�+?, c�+��,  6�� "� Zد  وذ�"H�PTب ا"#  �

&I$7ي# ا��Lش ا���B��" ) linguistique harcelement   ( A� ا(دارة	& ا�*;8"ت ا�*"�� دا

  .ا�!hا\���

�& �.دي إ�� ھDا ا��*+"ر 	& اI,T"ل ���>�ل إ�� ا����ذج ا��	+1 	& "��PTا����ك ا

و�B�� �8ل ا
�� إ�� �*�'�ات راF$� ��ى أ	�اد ا��!��1 
ن ا��>�ل إ�� ?'+'�  ا�$�"ب

M(,��  �
#"��>�ل إ�� ?'+'� ا���L �6  �+�� ھDه ا���L ھ& #"��Oورة ا���L ا�*�#+� =�"  ا

  .ا�B"ل 	& ا�!hا\� #A ا���L ا��2�5+� ا��& �H5�I" ا��!��1 و	W�F E �  ا�'+W ھ�

أ« Grammaticalman »   � �#T c2	c#"�= & ا(�2"ن ا���Bي   ;�#س �W��� �'�ل ا�6",_

��*'A ��ا�" أ��ى  \� ا�'"\A إن ا���L ��آة ا�*'A، 	�#�" ��6ن إ�"دة ا���� 	& ا���H5م ا��"

"H+إ� A+B,و "H$��,و,.ازرھ"، و ،�Lا�� E(�,2
وھDا ھ� راھ  ا���L  ?+"ل ا��!��1 ا�!hا\�ي  

                                                 
1
 -Messaoud Mentri, op cit, p.22. 

2
ا�F+�"ن ا#�اھ+W ا�*��6ي، . -  H;#�  .14، ص ��,Iا



  البعد التنموي للغة العربية يف اإلدارة                                             الفصل الثالث

 

143 

أ2" أ�L� A�*�F : د�6"ر,+� �" �W ,���ر ������ ا�*;�8 #+  ا���"ن وا(�2"ن 	& إط"ر �*"د��

    .أ2" إ�2"ن

&�"��"# AI2 )+1 #+  ا��!��1  ?+<  "ا��*��_ ا���5& "�'���    إ���ل ,�I? ���,�ل 

�+2"��
/)c  #���'�  ا�L"\_  وھ� ا���L+�, و�c�L =�" ھ� ا�b7ن 	& ا��!��*"ت ا�)���"2+� وا

����O وط)+*+� , ="��� 	& F"+F"ت ا��*��_ �8;���م ,��+� ا�b# _*7ھ�+� إ8"��  _(�#

  .�1 ا���L ا�*�#+�

 ��Pا��*��_ ا���5& #*�و �+�'�
^�)+� ا�7*_ ��" ="ن ھDا ا��OBر  ا�FT';ل �ت  "H'ط��

�)� ا��!�+� ا�7*)& , ا�*�7ا\& �����="ت ا�����L ا���7ھ� ���L ا�*�#+� Tإ W�� T وھ� أ��

Bا��$_ ا� �+(�F  6����Lا�� ��bا��� _��*, i�8 #�ا�"�  ."=�� أدى إ�� إ

                         

  الحقوق اإلدارية كحق من حقوق اإلنسان: الفرع األول                 

������ ا�6B"�� وا������8اط+� ا��7"ر=+�  �'� أ>)�B ?'�ق ا(�2"ن hPء � 

)democratie participative( ق��$, >+B# دارة)ا W+5"ھ� "�+��رؤ��  ا�F;6+6+� و ,'��ح 

ھA ����ي 	WH ا���اط  	& ا�!hا\� ����P "*�،   6ة ����=+"ت ا���اط  و ا���.ول 

  .��6B"�� وا����+� ا(دار�� #"����'� H�52" ا��& �H# "H�H5" ا���اط  ا
���6&؟

 �Uا�Bا� �*# "� W+5"ھ�  ++B, &	 >B(أھ�+� ا� E����  � ا ا��.الDھ A�� ح��� cPا��� &,b�

� ?�� AI2 T إ�� ��ى ا
	�اد ���*��& ا���	E ا�*���& #�"ءا ��� ا���ار�< ا���65

  .	+�Bث ,*�A 	& ������ ا�B'�ق ا�*"��,ا��I"دم #+  �����"ت ا(دارة وا��!��1 

  ر#�" ="ن ا��A�b ا�5��5& #*+�ا �  �+�ان ا��راF"ت ا��" #*� إ�F*�"ر��  ��ى ا
وF"ط ا���'�5

M+�(و ا���5& ا� &�
��"#"ت وا�BS ���!��1 ا W��'�� �*�, W� >+B# ة�� ���*�Fإ A# 

��  .	& 	O"ء وا?�) ا�~...دوZ�"�p+2�# #  2)& ، ,	�اh2 	"�2ن ("#"ت 

 &	D1962#*� �!_ ="ن  ا ا��+"ق ھ  A'*ت ا����+� ا�)���7 إ#�از ا�"#"�� &	 _�!�2 ��?

,�6ار ا�$�b ا���H!& ا�Dي و "�*8	c+ ?+  ?"=��" أ��ر ���')��" #�'"�+p ا��Lب �  #"ب 

"�+#��Lأ>+" ا�� N8�� ق إدار��دون #��رة�'B� pF.� A , و �+F"+F� إط"ر &	  �+	"'U&�B 

�">� , ) ( patriarchieا��'�+�ي #�j!"#+� و �+b# p#���  ا��!��1  �2�+�  أ>+A ��*"ط� �1 
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�*�W ,"ر�$& أ�Uي 	& ا�!hا\� ="�2  100����" W�*2 أن ا��Bا�U ا��2�5+� أ,��5 أ=�� �  

�6  دون  ،ا����H ا��2�5+� " ا
ھ"�&"إ��"ء ,��A /�اھ� ?O"ر�� ��*"8)� 
H2" ?"و�� 

  .��WHB ?'�ق ا���اط�� ر^W أن ��H5م ا���اط�� #�ز 	& 	�H�52 "�2" 	& أوج 	���5 ا
�2ار

  

  1ھندسة الكيانات اإلدارية: الفرع الثاني                        

	"�A<"B أH2"  ،�� ��.و�+� =)�ى 	& إ�E+'B, �+2"6 ا����+� ا�)A�B�, �7 ا�6+"2"ت ا(دار��

�';2+� أ	�^� ھDه ا�6+"2"ت �  ���Bاھ" ا��*�	& و ا����+�&  T E\ا�� A*5# ;ط�� ���*,

  .(#�اع ,��+� /"��� و ����ا�� ,���Z ا�'�رة ��� ا��7B وا��Ub+� 	& ا
	�اد وا��!��1

�2"ذج  T ���'�_ ا�$)�ات ا(�2"2+� ا�!���ة �  ?+< إ�2"ج إن ��2 ا�6+"2"ت ا(دار��

��� Z65� �B2 , واc!�, �BS �)"/�ة إ�� رAP ا(دارة  ��"� �5I# ت"�F.ا���اط  و ا��

  .	& ا��ا18 ��6  أن ,A67 أرS+"ت �����+� ا
د#+"ت ا������ و �H��B" إ�� ��"#"ت إ�)��'+�

�'� ="ن ا����ع 	& ھ���F ا�A="+H ود�)"�P ا���Iص F))" ="	+" �*�م �O2ج =+"2"ت إدار�� 

  .� و���'�ة ��)�"ھ" ا��5د p�F A67# و ��*"��I# "H*� Aرة إ�!"#+�	*"�

أ/6"ل ھDا ا����ع �" ��K+S��# AI وظ+�5 ا(�2"ن =��اط  أو =�5د أو =��+�  و�*A أ#�ز

AS"��= ري, أو��Fد _P8& و وا;�وھ& وظ+M(,�, �5 , دا�A أhHPة ا��و�� =h��jام أ

�!h +� و د�W ا��H"رات ا
F"F+#�ظ+�5 ا��b= �Lداة ����+� ا�'�رات ا�Dھ� "���� ����� T ��? �

 &	�*�&	 A<"? ھ� "����  �h� &P"�2ب ا(دار وإ"I�  أ� r+*ن ا��ا18 ا(داري ا����

 M+Bات و�1 ا��Dت دا\�� �1 ا�"�	+�B(Iن , ���I52j# "2"م 	& ا�I$7+� و�*"�2ن �  >�ا

	& p52 ا���8 و دا�A ) وO��P��#� و �hد, S*+�5, ���ددة, ��,)�6 ( /$�>" ����ة 

ھ+p52 &�+��, A6 ا�6+"ن ا(داري ا�rH وظ+5+" و 	��6" ?�� أ �!2 T "�2	m*# & ا
?+"ن 

 . )(organigrammeواKS و/5"ف 

ا�A6+H ا����+�& #"����'� ا��& ��A= ) stonet and freeman(   W � �  ا��"?+� ا������ �*�ف 

H�+��, ا������ و ��72
#��ز�1 ا
	�اد  ) bleau)ا��*� "�=>?"(	c , " و,��+'W+�', "H#"H ا

�;8"ت ا�*�A #+  ھ.Tء ا
	�اد ��� �Ub, &ا�� �+�"��P)ا N\"ق /�� #+  ا��ظ��#.  

                                                 
  .93، ص )2006األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، ( ، تصميم الهيكل التنظيمي وإجراءات العملحرمي حسني حممود،  -1
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وT 2!� أ�O" ,  ?�� 	& ا�k+H"ت ا�6)�ى �A6+H ا����+�&�  ا��"?+� ا(�)��'+� T و�Pد �

, ت ا�*��+� ��*� A	m*# & ا�'�"�"ت ��� ^�ار ظ"ھ�ة ,hو�� ا�H7"دا ا��.ھA �2"ن�`

�+��6Bة ا�hHP
وا��& W�, T و	E , وذ�M�2 _(�# Z ا���"#'"ت 	& �$��N ا��وا\� و ا

�*"�+� ا(��+"ر ا�*��& و�*�+"ت #�Z ا��*���"ت ��$�h  ا���)"ت و,���B ا��.ھ;ت 	& 

�+� A(8 ا(��B"ق #"���I_إ�2'"ء ا�56"ءات �Sا... #*';2+� و���, Tا���ر�_ و �+!H�� &�

N+وا����6  ا������ #*� ا���ظ , �B�I� �+ھ�D# ��"*ا� "�,"���� &	 A�*2 "�2" �"ز��
 Zوذ�

  .#"��*�� ا�*��& �����6" ا���ارد ا�)���7"و �+��# p��B�I� E " ا�)"ر2�F"ل"

إ�� أدى ھ� �" ��م ,��+  ا����� ا��*���� 	& ھ���F ا�6+"2"ت ا(دار�� i����2 #"��"�& أن 

��"#"ت ا����+� ا�)���7و, أ�N إط"ر �"رج ا��ط  80ھ!�ة  "H(����, W� ھ& إط"رات  &	

  ./*"رات �P	"ء  ا�)+�k ا(دار�� وھ�H�7" 	& إط"ر

  

  البرمجة اللغوية من منظور التنمية البشرية:الفرع الثالث                      

 ���Lا�)��!� ا�� �(�*, �+(I*ا� (n.l.p)ا�)���7 �  ����ر ا�� �+�� ;���H" 	& ز�"دة ��

: ا��'� #"�Dات ��ى ا��5د ا���ظN و ,A+*5 �8را,c ا(,I"�+� #; ?�ود 	& إط"ر
1

  

  .ا(,'"ن ا���Lي-1

  .�q	�اد ,���� ا��H"رات ا���"2+�-2

�� ود3-�8��# �+#��;# �+�Fت ا��;Fص و ا���ا�Iإ�6"2+� �8اءة ا��  +�B,.  

4-	 A���� &إ�F+*"ب أدوات ا��5"�U., �+#"!�j# &�Hا�� MFع ا�*"��+  �  ?+< ا����!�:   

  .�8ة ا����ك ا�)�7ي ا�!�"�&  -أ

ا�����L ا�* �+(I	E�2 & ا�)��!� ھ"�"ن ���Iان وھ�" , &�Pدة ا��$�+M ا����')� - ب

  :��W ,����ھ�" �  �;ل , ا�!���ة 

   .ا�$)�ة ا�6;�+� -

  .ا���ر�_ ا���"2&  -

  . ا�A �!��1 ا(دارة ا�*"��د ا���ا>A ا����+�& -

                                                 
  .101حرمي حسني حممود، مرجع سابق، ص  -1
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  c�= Zا\� و ذ�h!& ا�	ا��ا18 ا����+�&  ��� Zذ� i\"�2 W+�*, إ��2"ر &	 ,'(, >+?� 

ا��.�F"ت و ا(دارات دا�A ا
د��L #*+�ة �  2$)��� أ="د��+� ا�)��!� ا�����L 	�6ة 

 &	 "H,ور�S W^ت ا��ط�+� ر"����� Eا����� ,A('ا���� ��  .ا(�2"ج و >�"
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 ا�	�� ا��ا�� 4     

  

         

  

  

�
������ ا������ت ا������ � ا���ا.  
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���� :  

شراف مستقبل اللغة العربية في الجزائر يضع الباحث في صورة ستا إن 

صياغة تصنيف أنماط  حيوية جديدة للتنمية عبر تحديات عديدة تؤثر في 

في القرن الواحد والعشرين اللغة وموقعھا حكامة رؤية واضحة لتحليل آفاق 

سياسة لغوية تستدعي  بفعل عدة متغيرات مستعصية على االستيعاب والفھم

تتعامل برشادة وشفافية في تدبير الشان اللغوي العام و  من منطلقات جديدة

وھو ما اصطلحنا على  من خالل القطاع الخاص و المجتمع المدني تنميته

  .نية اللغويةتسميته اجتھادا بالحكامة او الحكما

  

  : ��زع ا�,'�+� ا��&*�� � ھ�ا ا�	�� (�) ا�'&� ا���� ا%ط�را "� ھ

  

  �ـ��6ـ��ـ�ا56ـ�ي ا�	ــــ &: ا2ولا���&/    

    �ــ�ـ��ــــا�,  78ـــــ��:  ا���&/ ا�*�6

  ��:ــ�ــــــــا�: دور: ا���&/ ا�*��/  
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  ـ�
ـ��ا�ــ�ا
	ــ��ــ�ي ـــ��    :ا2ولا���&/ 

��ا'��  &�ھ�$ ا��	$ ا�#�"� ا�!���� � ���� أ
��ط ����� ����ة ��دارة ا��� �� إط�ر �!(

ا� 3�/4 &2 &/��ر �	�&� ا��01 ا��ط/�� .-ط�ر إ(�دة  "ا�#��&� ���"&, ظ��ر �* �(�

  .) biogouvernance(�1 /��� ا��* �ا&� &* �1#5 

	? ا��ظ�<3 ا� /���� ��دارة  /�� & !�دة&� ��ق وط;#	�� ا�!���� ���#: )�9ءات إن   �

)�"�� , أ&�م ط#�!� ا�/��م ا��	�&� ا�!���� ا�Dي ���ول أن �!	B ��از
�ت @��@��ا� ����15 


�Fق  GH�1ول دا� ������4صو�/ Hأد)��ت ا� /���  ا J1( ��#1@ B	!/� ��& ود��& ��K


 ��ث (2 &� )!� ا� /��� اLدار�� �/1!Nو�  G( دار��Lا  �;�Oھ �
1� ا� � �!�P ا��ول ا�� ��

����� 19ا� � �O	U1 �� ا�5�ن  و �اTورو)�� 
 �S� �N'�� ا���.��R �� ا�/*Q ا� !���1  وا�

  .اVن� J ا�#/���� و)U�5 أ'�رھ� 

��ل ��ھ� ا���9رة " أر
��� ���/#�"ا��1*�ف  &� X��Y, ذ�?  &�9&�2&2   �&�/)

و(J1 ھDا اT@�س ا@ !�1/� (#�رة ا� ��ي ���� , ]@ �N)�ا� ��ي وا :�� &��5 �2  اH 4�ھ�


�� �� ا�RNا<� &/���	
  . P�D 1830[ ا��ا


*� &H 2_ل )!^  �� )RN��. �1ا<� $ ا�!�)�� &Rدھ�ا�.�ن �!�5�1  �G#Y ا]@ !��ر ا�

���ركا�>�; ": &`G اT@��ء ��&�ا�>�; ط�ھ� "و a14&19 ا� !�1$ �� @�ر�� �� ا�5�ن  "

  .ا���ھ��� �� د&QO ا�Dي أ
�Oء ا��	 #� "ا
�يا���

� �ھ�ر &	�
� ا��01 ا�!�)��  أن&�ر@� G#Y  ��2000 �1? ا� �ة .�ن (�د ا���ارس �!�دل ا�ـ  


*� و�* �� �)�4رة @1#�� )!�  اJ1)�&T ا��* �ى ا� !���1 وا]� ��(� )!� ا]� _ل ا�

��ر�� ا�RNا<��� ا����5�اط��  ولاTا��<�B  ( #�رارK$  ،ا@ ���ع ا�*��دة ا��ط/���N1�

 ��#!O2 )�1 ا�( ���
X ] أو ،ا� !��f g�ورة �FH ��5  ��1���1962ب �X �� ا�*�� أ

g��!� ا; �ا.�� دون.  

  $Kأور X
ا���Pر )�2 ا��01 ا�!�)��  إن ��1986ء �� )!^ �5�ات ا���`�ق ا��ط/� �!�م 

�N�ي ا� !��g )!� اVن  أنو] ��	2  ،�?ذ �K� وارد ا�# � و] ر�!� �� أH�ى أ�/#��و��0 

 ا���������L	�ن ���ا ا��� �ى  أندون  �	2 وا��@�<G وا��/�ھQ1! � ����، h )���* �ى إ]

 ,Yى �� ا��ا�iداريL$  ا��ا� / j��  .واiL_ح&2 
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��
ا��/��*� �i �/&R&  U�� ��'S!�)�ت ھ�	��1 و&!���� U�5( �5 ا��01 ا�!�)�� �!�


*�� ا� � ا]� ��(��
��م  أ.`� أ�U�#i وا�`����5 ا��0� (�د�� �1 G( ��
&N& 2�د ��0 '�

 ��( $>�YXا�� ا�ـ  ذا��� �� Q5�� ع ان�F @ه ��  &� @/� 50اRN/� $�130 �/@،  Q5�� �Yو

��ت@/� ا��5د&� �� ظG  ��50 ا�ـ ھDا ا�/��م _iLزات  ا�N
ا� �)��� وا]Y �4د�� ا������ ا


�� �$ �	2 � �4رھ���	
�i�H وان ا�RNا<�  ،� أai ا��ا
	�����1 �أو ) !#� &/��و ا��ا


�� �� " @��@��"ا@ !�ادات  )�أت���	
�� ا��/��� ا��ا��H�2002 �@�$ د.  

  :ا2ولا��?�<    

  ا���� وا�������

�mm���
��mmf��� �mmع ا��mm01 و ا����	
��>@@�ل"��mm5ل ا�*�mm�,  ��mm &�5ر)�mm ��ا A�@@�B "  B�mm>ر


*��mmا��mm�!�N ا���� &*mm*�� �mm&�!  amm !��1 ا��mm01 ا�mm*
 �mmط2 ھ�mm1� �#mm*/��( �mm�/وط _mmأن ا�

��4 )��/*#� �1�د  POا� , J1ا��01 أھ���&�� ��ل (  �� gm>�0ا� JF!وھ� ا�� �&Tم ا��)/�ء &

 "ا]�Y�O * �  �m���Fا�� إ] .�3 
*� �Yل و ,ر���P ا�RNا<��� )!� ا]@ 5_ل��� ا� N�)� ا� 

6�ة �CاEھ "ردي�� ��D را�mطLا Sm(���mF�[ن �ن ا�m��!� [ 2دبTا  g#m*( ي�m>اRNأنا�  Gm.


*��mm إ�Jmmا�� ����mm  ا�mm�)Tل�و] �!#2mm)  �mm ا�g!mmO  ،ا]�mm9��( �mm�� �mm���F�ورة (#mm� ا�

  .�X 0 ھ� ا�!�)�� ا�Dيا�RNا<�ي 

�m& Gm. ه�mN� �#1m@ �m*

m; Xm� g!;  B!�ر �m& �mة ھ�m��Nا� �m(�!ل ا���m��Tى ا�m� �mi�H


� و� ��mل ھ�mا ا�mO!�ر و� �m��	
�*�@��m إ�Jm!�ظ$ ھ�ا ا�mO!�ر ��mNه .�m& Gmھ� ��ا �m#ورھ 

 �	�ا��������56 رد �!�� G	X ��*� 2 )� ����1�ا
	���Nه .G &�ھ� 
* B��m ف وا��Pا� �N� 


 2mm& �mm5ا�� B�mmو���'Smm�  ن�mm*1� 3mm�/!ا� �mm�Yا� Hوا �mm*
�ا�#/��mm ا]@mm !��ر�� (Jmm1 ا��mmFPب ا�

G�mmiTا �mm4
��mmل '�ا)Umm  ا�mm��Lع&� ��mm ا���mm4PO ا��ط/��mmi�H �mm وان &�mm&�5ت &	�
�mm ا

� ��ى �!f �����$ا��N �, و(Jm1  أ��ادا�m@ب رأ�#mOا 1و( ،ا��m���� �m�
���	
�a#m4� Xm ا��ا

  .ا��ط/� )4� (�&� �� ا���ى ا��/��ر وا2&T)/���� �h�*/1 ا]� ��(� 

  

  

  

                                                 
*
  ��*
�
 ��H �Nف &2 ا��01 ا� ��*
 ����.  
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ssion française, mais une  littérature  française" Il n'y a pas de littérature algérienne d'expre  

de préoccupation d'algérienne"
* 

�اد "��5لF G���"  2) ��#!� �� ��*
�  :ا�	��g ا�RNا<�ي )���01 ا�

 1- ��  .�!X51 )���01 ا�!�)�� ا� � ��&X ا]@ !��ر &2 �!�1�� وا�	 �)� )

 2-  ��'S� ا��&�ز &* ���ت �� ��
���	
  .ا���9� ا�n� �!�N&�ا��ا


��  ��5ل و�' ��
*��  ;!�ر, &2 ��
*�� ھ� ��
* إن"ا�`�رة ا���	2 ھG ا��01 ,  "�ا��01 ا�


��ا&2 &/��ر ا�� ا�!�)�� ھ� ا�RNا<����	
  ؟ 

1&* ���ت 3 &�ا��01 (�� إن
:  

- ���  .ا��01 ا��و

  .ا��01 ا��ط/�� -

 .ا��01 ا�!���1 -


�� وا� ��(�� و@��@�� &/*��N �! #� &!�د�� ه ا��* ���ت �� )/g�.�� ��1�)D ھ �
�Y ��

&/� ا]@ 5_ل 
 ��N  ا�� ��Hة ا����01*��@� ا�إط�ر �� &���د  ا�SFP اDوھ ،��9ر�� &!�5ة

  .وا��f �� ا����ان إ@ �ا����K��Nب 

 إ;�اف��U  إ(�اده��5 .�ن �N$ ا�#�
�&h ا�`���5 �1 !�ون )�2 ا�RNا<� و��
*� ��Pf و�$ 

� 2��/� ��*
�
��ا ��N$ ا�g1F ا�RNا<�ي ا��@�� (J1 ا�P#�ات ا�/�� وا�	��� ا� 2��*
�

��*
 ��*
�
��ت ا��	&Lوز ا�N � U

*� , وا� � .���N$ ا� B	!� ��&ا� �  �F1*ا� U
�.

���� &1F, ا�*#!�/�ت ��5م  1	��(   �1 P& �اط ��)  HIر J&��ا� �K609ا( .  

 �5� Giا���&T1,  اF& ��Tا��
��  إ�Jا]
��9م  إ�Jا�`��`� &, ا�*!�  ����	
ا��/��� ا��ا


�� ��@�$ ا� #!�� ا����01)  HIر J&��ا� �K6ر.�  )10ا�Oل ا��_H 2& ��1	Oا� ��Y ��

  . 2002)��وت (�م 

                                                 
*

*�� �	2 أدب ��
*� )�ھ ��م �Rا<�ي  �  .��B ھ/�ك أدب �Rا<�ي )���01 ا�
1- 1(�*��& ��! ,Jا���� �L��2ص,.ا�  
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�*
�
�� )�( #�ره &��Nع  "آ]ن راي"���د ا��!��N ا����	
&���ل &a1F4 ا��ا


 ��م @�اء أ.�
U ھ�ه ا��01 ھ� ا��01 اTم ام ا��ط/�� ام ا�� 	2��1 ا���2 �* !��1ن ا�( ��*
��

�4P; ء�� 
  .��0 ا� !�1$ ام ھ� '��ة اH ��ر ��Xf ا� �ر�r أم ھ� (#�رة (2 ا

�1�$ ھ %75ھ/�ك  إن) Q#F/� 2���>اRN2 ا�&D ط��*#( $�
T �Hs( او G	O( ا ا�����ل

��*
�
�� ا�Dي � O	G وھ/� �	��FH 2رة ھ�ا ا��/ � ،� ��'�ن ا��	
�ا��( J�*ا��01ي ا�� $

�
_5) G	O( ��1�1�� 2	�� [ �*
  .�� إط�ره &�Y_) �)��Nت ذا��� 2�( ا�RNا<� و��

 ��
�� و.`��ا &� �P 4� �� @�1ك رؤ@�ء ا��Y_)�(D(D &  2��1#ت �i�H  إ� �
��( :H [

�
1#5��و���ا ] ��	2 ر�i آ ،و��3Y�& �� B ا��u@*�ت وا��N �, ا��� *�� u#/ او ا� ��Y�� 

) B�>�ز��رة ا� �N&�( �� �*
2009)���5�1 �� (#� ا�!R�R ا� �دد &2 ط�ف ��(.  

    ������  : ا��?�< ا�*�6����  ا�

H �5�1�ج ا]@ !��ر &2 ا���5ل و&�زال ��'�� (J1 ا�!�5ل
اTول ا� _ل &�دي ��	2 , 

 X�1) ا��95ءX
T اتDرج (2 ا��H، �&ل ا أ_ ��� ا� _ل &!/�ي �K� &��1سا]� �
�`�، 

� _ل ] �/ �� )��9�ورة &,  ،�	/B�� X ذوات ا�/�س &�� �g!4 ا��95ء (X�1 ود��ه[��

  .اTرا���f��� ا���5ل أي 

ھ/�ك (�ة &!��Yت �! �ض @��دة ا��01 ا�!�)�� �� ا��ط2 ا�!�)� (��&� و�� ا�RNا<�  إن

�i�4H، �*2��5 �� ھ�ا ا�F/& ��K ن�	
 �Yإذا�ق و  ���/� �
�� 
و�0 /� �!���  إدار��ا

  .�� @��Y $1/� ا�HT�ةا��@��� �*g ا��@ �ر ���� �� ا����#� 

 ��*
�@/�  40&2  أ.`��/���� (J1 &�ار  إ���f أ��ا
X &2 &/��ر ا� /��� �$ ��5م ا��01 ا�

 G. �� 3`	ا<���ا��و�� @��@�ت &2 ا]@ !��ل ا��RNا����01 ا�.  

�1 )������� ا���9ري ��5 �_� _ل ا إن;�
 �<h (���1ت ا� /��� ا� J1) �#1@ ي &�دود�/!��

��X ھ��� ا�/xء ا��4(� ��  أU�#iدر��  إ�JواY, �/��ي و��0ي رديء  إ
 �ج إ�J أدى

�FH,  U91#����5 ر�Kا�5�ن  أ ����
 �� ��*
�و.�
U اg1K 19ا�RNا<���2 ا���ر@� ا�

�ا�!�<_ت ���ص (J1 ار���د ��y &�  �أط�ا�	 �ب او ا��*�� او ا��N&, � !�1$ ا�!�)�� و

                                                 

!��ن.-1 2( ���60ص,���Jا� ���Lا�, ا  

2- .��1H ا� ,&��� ا�!�)� و�� �L��ا�J��� ,08ص  
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��2*� &2 ا�5�آن

� إ�Jو�	#� ا�#!^ &/�$ &O �ق ا��N�ة  � �R2 �ا�5�و� ،��&!�ت ا�

  .واTزھ�


*�� �� ا�*/�ات  21ا���م ��ن ا�G�N ا����N �� )�ا�� ا�5�ن  أ&� �
*F9& X� � !1$ ا� �N�

Jو�T1 !�1$ ا]) �ا<�  ا�، �/
S.�5 أ&�م و�Y���1 د) ��N�/�( ��
���	
  .@��ق ��ر��F � �Pر ا��ا

��#/�Tو�!1$ ا��01ت ا ��#/�T2 ا� !�1$ )���01ت ا�( Q����Tول  ،�� ھDا ا��/��ر �gN ا� 

����
*� وإ��0ء    ،و
��ذج ا���اط/� ،��ب (J1 ا��N & ��K ت�!� N& د�Nإ� Jدي إ��� ��&


� �9�ورة ��9ر��ا أ&�, �� ا�0�ض أ&�م ا���اط/�2�`�.  

�1�� ءإن &*�) �/#
� �N!1/� �� @��ق )�j دا<$ (2 &!��$ ��	2 ان *1� G	O( اتDا� ��

&O�وع &X��� ,� N إ&	�
��ت ]@ �!�ب & �0�ات ا]H _ف وا�4�اع وا��4&� )!��ا (2 

�K �1*1@ �/� UN 
S� �'ا���ا ���1) U*@ا� � أ ��� & /�ھ�� 
���F ا�`���5 ا��ا��ة وا�!G5 ا��ا

���	� ��/�' ,��
و�!G أg!i أ;	�ل ھDه ا���ا'�  ،����0 و�/���� ،&2 ا�FHTء ا��!���� ا� � 


*� أو ا]@ �&�ر ]ن .G ا@ !��ر ا@ �&�ر .�� ��5ل �����د "ا�0�)�� ھ� ا]@ !��ر ا�

H����� M��6 H��I"
1
.  

��� ا]&�ز Oت ا��N��� �UO��!� �5 ا�!�)�� و��(P& ,& U1 31 ا�1)D� 2& �)����0 ا�� 

 �? ا���اك ا�*	�
�ذ���u  ،)�ون إ�4Yء او �*�@�� ،ا��O �ك ا�� �`G �� ا��01 ا]&�ز���0

2)�2 &/�طQ ا�#_د وا���4ھ�ة وا� #�دل ا� �Nري
ا���ھ�ة ا]@ !��ر�� أ'�ت (J1 ا�/��م �	2  

S. G( �1. ��*
��2 �داة �1���/� وا� �ا�!_<�5 � �ز�, ا��5$ ا���H 2& ��1_ل ا@ �Pام ا�

  .وا�*�F�ة (J1 ا� �اث ا�	�ي وا�/*�h ا]� ��(� ا���� ا�#*�:

��#. �Pز ��ر��N
��.�ن  ،ان ا�`�رة ا� � ��5م .�
ان �	�ن ا
 �4را )���� ��9�1رة  (-&	�

��&_@Lو(� ����1ع  ا�O& G��� ان U)�F @ا���9رة ا�0�)�� �� ا �f ��ا�!�)�� �� i�ا(

���� (2 ا��5$ ا��
 اT&�و��� وا��!/��� �g!O1 ا�RNا<�ي �� ارض ا��اY, )�ل ان �!/� �� 

 2& ��	� 	� g�*

�: ���15ي &2 ا]@ !��ر ا�0�)� ا ���RرضھTد  ا�!��Jر ��  إ���ا��

 ���� G	;ا]@ 5_لأ J1) ء ا�`�رة وا���4ل�� 
  .;� د&�را &2 ذي G#Y )!� ا

                                                 
1-:��; ���18ص, ���Jا����L �ا ,;��: ا  

2- ��1H ا� &��� ا�!�)� و�� �L��ا�J��� ,08ص  
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 Q�Yد �)�f�& G�1�� ل_H 2& X
 اTز&�و
 �<h ھDه ا� ��]ت ا� �ر�Q�) �� ��P  بT@#�ا

 �N
��1 ا�`�رة أا�RNا<��� ا��� �ة '����5 و�/���� � J اVن �& 2& U��H �>اRNن ا�

  :ا� ������ �!�
� &�د�� (J1 &* �ى 

-  2& g!Oا� X/& J
J1) &* �ى و(/�ع �Hص  1962- 1830ا]@ 0_ل ا���دي ا�Dي (�

  .� دا&U @#, @/�ات دا&��ا�`�رة ا�RNا<��� ا�  أ(#�ء

  ���/!& �
  :(J1 &* �ىو�!�

-  ��

*�  أو��ت أنا���وف ا� �ر���P وا]� ��(�� ا��!�5ة ا� � .�ن &2 ;��ط�5# & 

 J1) �/���  .وا� /��� وا��* G#5 اLدارة&

��ل (J1  ،2009ا. �Oف &�Y, ا'�ي �� ا�!���i ا�RNا<� )��45#� ا�*J1 �� �����1  إن

��RNا<� �fر)� �� ان �Dور ا���iا�!�)�� , ا]&�ز���0 أ��&_@Lوآ'�ر , وا G>[د G	�


*��  ،ا�����ت ��ل (J1 ذ�? )�� ���� ا��/�@� ا��!��ر���رK$ @!� ا���ر@� ا� �ر���P ا�

, &2 ا�Dا.�ة )��i�!��( �i�H ( اG. 2�����1iT (_&� ��ر�P� ��P[ ا����� ا�RNا<��� 

 �ة ا��و&�
��ور): ��ر�r ا�RNا<� )��،  rا��� .���!�� �� ا� �ر��
&H 2_ل ا]ھ ��م ,وا��

ن �O��(Sاھ� وا��!��$ ا��و&�
�� �� ا�RNا<� و. أو "اوN���O"ا�RNا<��� ��iT�(  B��51ل


*� وأ)!�دھ�ا���9رة ا�0�)�� �� ا�RNا<� ��� ر&�زھ� �  .ا� � �#�ر ا]� _ل ا�

2 �*�ان (J1 ھ�&x &�5�5 وU!f ا��01 ا�!�)��  � �� Q�)�&زTھ�ة  ا��ا� �� 1H � ا�


��� ا��Pض أ
/�و�� , ا]@ !��ر�� [ 1/� @�)�5Y ��. ا&�ةuا�� ����
 ��:  


� ا�	��g  ،�اد����? � اTو����5��J ا -1���	

*�� ا�ا��ا�
�ع &2 ا��/DJي ا( #� ا�            .

2- 	

*�� ,أ�����9
� ا�����5 ا�`�
�� �ـ	��g ��@�2 ا�	��g ا��ا�
�ع &2 ا�Dي ا( #� ا�

��ب ���/K.  

ا����� ا��ط/� �� ا@ �!�ب �GO� �5�5 ا� �ر�N � r*� ,ا����5 �2 )�2 )�2 ا��/J وا���ب و

��  إ�O(J	G ط#�!� �� G�Y ر.*� ا�!��$  أن&`_ در���& G. ��/ا��ط $� إ].�
�ا &, �0 

1ا���ر.*��2 ا�RNا<���2
.  

                                                 
19ص , ���Jا���L �ا� ��ن @!�ي`(. -1  
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*�� &2 إن ا�K��1#�#�ا��� ا����N و ا�/n� ���5دب ا�RNا<�ي ا��	 �ب )���01 ا�/��1945  Jإ�

 �/@1970  �*
��*g ا�#��j ا�"�Nن د���"jean dejeux   ,$أھ G`��  ل��O� �(ر أد���

 2& ��*
���اد و . �ب ��@�2, &��� د�g,أ@�� �#�ر,&���د د�)gإ�����( ��5 ?��& ) J( إ�

JF4& �&�� ,ف�O� JF4& ,��&�#
إط�را G�1� � �&�)  �! #�و( &���د &!��ي, ? )2 

�� ا��01ي ا��`�� ��N1ل" ��������/�"!(�F( ���>اRNا� ����  .(J1 &* �ى ا���4PO وا�Dات ا�

 �/1!N� �& اDھ h / *
درا@� ���1)  إ���J �ج �� (/�ء ا���4PO ا��ط/�� ھ/�ك G1H &� أن , 

�$ ���ذا
 �/1!N� gط�H G`& �/�01 (�وه�� @��@� وط( X#!; س�#) ت�����ث  (/�&� ،

  (2 ا�`�رة وا]@ 5_ل وا��* G#5؟


*� ا ا��4د ��D ھ �
*�� ..." ":ا�	����L P"��5ل ا��Q�1 ا� �)�ي ا����*U ��0 ا�

�$ و(�1�$ Sو.ھ� ��0 ط#�!��  إ
�� ،ر@��� �� ا�RNا<� �*
�ا )��  أنن �RN1ا<���2 ��Y�` �


*�� ا��/ O�ة ���ا.R ا�`H 2& ����5_ل ا�!�د ا�	#�� &2 ا�  ."�� (��م ا�#_دا�

�� � 0�)���5 اU!/ Y ا�F#�5 ا�
و�Yة  
�ذ(J1 دوا��g ا��	$ )G9 ا
 4�ت �� ا�*�F�ة  أ

�*�ب  إدارةو�Yر��� (J1  ,��ل وا��a��4ا� J1) و�� ��ا�g!O ا�Dي  أ1K#��ا�4�اع ����4

 J1) G�!ده��!(ا� ����15  إ ���Y 2) ��N�ور)�1Y�!�،  :FP�( XF �1 �5م وا�!4�
�ا�&/

 g��0ر���ا<� �� ا���ى ا��/RNا�، �( يDأوا�  J1)z��1830ان  ��14 @��ي ��ج  ;�ط 

  .&* ��ا &H 2_ل )!^ ا���ھ�$ وا��]]تو&�زال 

��م �* !�G )!^ ا�#��`�2  �* �ى &2 ا� ���G�1 ھDا ا� "F�ب ����6"وا�*��@��2 &


*�� ا�	#�� ا��01 ا(2 
�ذ �1 !#�� �ا��/�51Fت �	2 &�ھ�  ،و�	�ا إدارة ،�*�
� ،�� ا�RNا<��

  � 3�/4 ھDا ا��Rب؟ا�/���� 

��1	���Dه ا���ھ�ةأ]  أي .��5دة و;�(�� و)�
�&h &2 ا�/���� ا�� �' , ����	2 &2 ا�/�

���������Lا  J5#���'S� �*
�Rب ��  ���Y $	م ا����
 J1) #�ى	ھ�ت ا��N�[ا ����� ��

ا�*�� (�1  إ��X أ;�روھ� &�  و�!1�� ��ور دو&� �� &�ار ا� �F1g��0 دا��1H و�Hر��� �1*

- ��1���1992 (  ��1و�� اT(HJ1_ل ��ؤ@X ا���FH �� B1Nب �X .��� )a��4 ا�!#�رة 

���� د�*�#�
)!��( G	�N� $� Bھ�X���4� J1,  G $ ا�#/�ء ا@ �ا��) ��N أندون  1993(

�&Tب�? ذ)!�  ا�#@T &����N.  
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�1�� ط#�!� ا�*�F1  إن) �F�*� � ا� G`�� ��@��@ gP
و&���� و���(�ت ����0 �	���  أ��1Yت

 2�f ا���9&�2 &��دة����
(GF &*�ر ا]
 �ح ا�*��@�  ،, ا��5ة�1/�ذ و��ز� �ا�	���

��F1* ا� �)R/ا� a��4�،  �'u� �& وھ� �Y_!ا� G�1�� J1) �*
��م �Rب ��& 2�( �F1*وا�

Nا<��� ا�R،  �Y_!ن ا� � وھ� ا��	د ��	� X
�ءھ� �O	�Kf J1) �)��N& U1&�9  رK$ أ

  .&�4��� �� واY, و&* G#5 ا�RNا<� Y�ارات و@��@�ت

 ,Y1[ &2  أنا��اP ا���'S�  �*
ا�/�� ��  إ(�دة ��� (#�&� �!�ف ا@ �_.�� )�Rب ��

  .ا����Yت ا���ن و )/�دھ� ا�*���

(R� " J1ا<�؟  Tي��0ي أي &* O&xY�/�" : G#5�وع وط/�  � $ (#�  �G�1)/�ء ھDا ا� إن

 إ
 �ج(J1 (2 &�ى �Yر�/�  ����)��ف ا��!��� /�� .�O&i Gر.� ا��`5�2 وا��(2�1  أ@�س

 ���0� �@��@R��� &2 ا���ر@� ا]@ !��ر�� ة)، ��_H 2& 2	���  �*
�ا�P�وج &2 � ��� ا�

 ��Pو&2 ا���ود ا� �ر� �/!fا� � و�/*
1�� .S&� أHدا، �/�#iS�  �9ر��� ��R) �
�!


  .ا�����F )/�وو��د�� (2 ا�!�ا�$ 

  

  ا�!ــــ���ـــ� �S'�� :ا�*�6ا���&/ 

31  ��
*�ن(���1 ��ر�u� ��P'� �� @��ق ا� �Fر ا��!��� �! #� ا�!����  P& د���!(Tا 

���	ا�/��ذج  ���U��'S و.G )!� �!� &�4ر ��ل و
�5ش , اLدار��ا�`����5 و� J , ا�

���ة �n&�.� ا���9&�2 ا�����5وا����N  ا�/����#��ا�� :�
ا����5�اط��  ،ا��4]ت ،'�رة ،&2 

.و�K�ھ�
 1

  

ا��* G#5 �� إط�ر اLدارة ا�L	 �و
�� ا� � ��5م (#; QF/& J1	� ��FH  ,9ب ا�!���� إن

	�? ا���Nل ا���&� ��دارة ا�!�&� � �� ,�& ��K ت[�N& �)��N& X1!Nو� ��K و ��R.

 G�1� � ة &� )!� ا��و�� .-ط�ر (�م�	( �O#� � &� ا�!����� ا��	م ا����& �� GH�� ھ���/ &

��1 (�م ا��2�5 ا� �, اLدارة ا�!�&��& G!و� ��� (� J1) �'u� �`دار�� ا����Lا��!��� ا �


�ع &2  ا��* G#5أ@���g ا�#/�ء ا�	�ي �1 /����ت ا�!�&� ��  Jدي إ�u� وJf�و�K�ھ�  ا�

&2 ا����ھ� ا� � �O	R� Gءا &2 وا�N � ,YھX1 (1$ ا]دارة أو (�1م ا� /��$ و] ��	2 أن 

                                                 
.20ص , ���Jا���L ا��(`��ن @!�ي . -1  
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 �	�O 1*�ف ا���� &�5ر) X �1 ��ر &2 أي �Yة " ��ا
R .��	�"�5 �ب &/X &`��1 أ;�ر إ��X ا�

  .���رس @�F1 أو @�F�ة

�� ��01 ا�!�)�� ا*
 �N� إط�ر��  ��	ون د�/�&��( Jf�&�Y,  أن)��j , ��	$ ��تآ�ھDه ا�

 ,Y�& 2) 31 P� [ ��(�!ا��01 ا��&Tا���ب ا�#�ردةا�!�)��  ا �!( �& $��) ��.  

و ا� *��Q ا�!���� �/��ذج ا�`���5 و ا� ��ل ا�#/�<� ��F1*1 &2  ا]��4]ت(��$ �	/������ 

 ��fا� �Lر ا��!�1&� وا��!��� ا��ا�*1, وا���دة  ،&/ Bو��.  

 �5�a#iا� !�� أ gا��ول  أ&�ا �� B�� ��� � U
�� دول �$ �!�ف &2 ا]@ !��ر )G ا� � (�

و��.� رؤوس , ا��Q����4�H ا�!���� اU����'S�  ����@V .�ول ا�h�1P  أi_ھDه ا���ھ�ة 

  .ا�*��@�� وا]Y �4د�� ا����5 &, ا�0�بوا�!_�Yت  ا�T/#�� اT&�ال

�� &�N]ت �/���� �!��� )G �01ي �1!�)�� ا���ظ�3 ا����i �� ھDا ا��/��ر �$ � $ (���1 

�� ��ھ�رت  
ا���9ر��  اTز&�(2 ھDه  و�$ ��5م ا�!G5 ا�*��@� .#��G" اHV�" أ&�م&	�

�$  ,"ا�!�ر)�"@�ى &�0i a1F4� ھ� 
*�ن&�ى � 3!f	X/ .�ف �Lي  أ&�م ا�!�)� ا���

Lا U��� 
وا]Y �4دي �� ا�`J1) �@��Y  ���5 ا���(�!i ,f أ.`��� ا�RNا<�  اT&�و�#�و , 

��U���� j  ا�#_دJد @�ق �1*1, إ��N&  �41/�� أ��9و��01ت� ��*
���&h  أندون  ،&2 ا�

 �� �
��9ري را;� إط�رھDا ا� !�د ا�1*�.  

�ة: ا2ولا��?�<      ���ان  ��L���'5 اE�� Eت ا���� ���I ا�,���� � n.t.i.c )(  

(�ض �)�� �� ��9ءات ا]��4ل ا����`� &H 2_ل 
��ول &/�Y�& ����� ��N, ا��01 ا�!

 �)��N&��fب @��@� ����0 وا��K Gا�!�)�� �� ظ ,Yا�� ��R.�& �0]تO
  .ا

 �5�  U1Hة  د���Nا]��4]ت ا� ������/	� $��) ��(�!ا� � ��Nا<�� دون إ@ �ا���O) رة���


*�� ��4ر )���01 ا�ا�RNا<���  �ا� �)!� ��1و�;�.� ا]��4]ت ا��ط/�� �) J&��ا� �K611ا( 


�ن �!��$ ا@ !��ل ا��01 ا�!�)�� رK$ أن �Y �32/[ �� ا���دة  �1998!�م  �#Y�!ا�� J1)

 أ'/�ء)�0� ا�!�)�� دج �	Y�� 2& G, و'��5 &��رة  5000 إ�J 1000ا���د�� )0�ا&� &���� &2 


�ن ��
*� )�U ��و, &��م ر@��� أداء�Y ���� ��*
 �*
�F�د &�i1794،  2ر (�م  ��

 �
*���*P; G. 2N[  أوا��ظ��  .��Y, و'��5 )�0� ا��01 ا�



 مستقبل السياسات اللغوية في الجزائر                    الرابعالفصل 

 

 

158 

ا����Nة ا�!�)�� و�	/������ت ا]��4ل ا�!_�Y )�2 ا��01 ھ� ا� � ��	$  ا�	��� ھDه ا��!�د��

 اLدار���� &P 31 ا�!���1ت ��J1) B &* �ى ا��'�<Q �5: و�	J1) 2 &* �ى ا� �ظ�3 

(�FPوا�#/�ءات ا� ��)�� �[ا]@ 5_ل ��وا D/& ا�� ���ة أ&�م ا��أي ا�!�م.  

  ؟
G!N ا�!�)�� ��0 )�ا�����K.�3 ..إن أي @��@� �gN� ���0 أن �g�N (2 ا�*uال ا� ��� 

��B �� ��	$ ا�!_�Yت ا]� ��(�� �� ا�RNا<� �! #� ا]��4]ت �Rء &2 &/��&� �	��� 

ن (���1 وT ،وا]Y �4د�� _&��اL( ،ا���V@1$ ا�� $�5	H 2& 2_ل &�از�2 ا��5ى  إط�ر

�ھ�� (/� ا��د ا�RNا<�ي ا]��4ل ;_i$  أ	)���&Tة  ا�F�@(�و�;Lا  g!4� X
��

�� �� @��ق &!��� F#f 2�!&Jإ�  ��أي �$ �!� ��0 ا� ��(�� ا�!�)�� �$ �!� ��0 ا��4ل أن 

�4ل )*�(� &��N(� و@�<: ����ة �_� إ
 �ج)ai،  $� G ا� !#�� إن&/!� (��&�� ذات 

GYS(و  ��*�ب ا�� �01	1 J1)مTدون ا@ `/�ء ا ,� N31 �!����ت ا�� P& 2 ط�ف&.  

&�Y, ا�!�)�� �� &��ان وا�*��@�� �!a��4���( G ا]Y �4د�� ار�#�ط ا�4�اع ا��01ي  إن

���!��� &2 ا��*uو��2  ،و��B (��1ء ا��01 وا� �)�� اT(��ل&��� ,Y	�X ر��ل ا]��4]ت 

(J1 &* �ى ا�!���i وا�!_�Yت ا�!�&� �� ;�.�ت ا]��4ل �i�H  ]��4ل(2 &��14 ا

� �( ��*
  .ذو '���5 ��

U.�� �Y  ،ا����X( �F)�	$ ا��!��Fت ا�����Y �� ا��N �, ا�RNا<�ي ا� �0�ات ا����1i  إن

   .ا�4!�� ا��01ي رأ@��و(J1  ،آ'�را .#��ة (J1 (��� &2 ا�4!�

DHS/�  ا ا�*��قDھ ��F�*( [�`&ا�/��4 ا��45�ة G>�@�2 ا�) �،  ا�3��ا�� �او�� (#� ا�

��01 ا�!�)�� ا��]]ت ا�	_@�	�� ��5 .*�ت ھDه ا���V ا]�O(،  ����4	G &	`3ا�/���5 

UN 
�� �� ا��(� ا��دي ��Q�) [  �(�FHى ا����N& ,� N(� ر&�ز &P 4�ة  وأ/	� ���

��)��X#O� �& G`�� �1 ��0 ����ة 
T ������  .ا.#�و)*�(� ) 	1� &�د�� اX GY ا]��#1� ����4 

�*�ب �� ھDا ا�/��م ا�X �4P; �N� ���N  ا��د إن J1) �4ل و���_� X 0���1iTا� � �$  ا

 ����  أو�* F, ��ظ���و��� �� ��.�#� ��.�g  أو)/�ء  �S(�د�	�� 34

*�� و�� 34


 ��&�) B	!� وط (�م�Oا� ,��� ���� � ��)�fا���Gھ�S 01ى ا�� *& J1) ��(�!ا� �

.ا����`� تا� 	/������
 1

  

                                                 
.222، ص  )2007اL@	/�ر��، &4�، ا��ار ا���L���'5  ، ) ، ��!&�N ا%دارة ا��,�+�ة � ظ� ا�,����ا�/�Nر ����،   -1  
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�6"�� ھDه ا����� ] �P�ج (2 &/��ر &� ��5م )X ا��د ا�RNا<�ي  إن  N� G���"  ��

 B��	� ��1�)ء��;Tة  ا��ا�/ �N� 
"��"�Oدون " ا� ,Y1?  أو�!���� �� ���0� ��1ا� ���F�

i/�(� و اL)�اعو&/�� ا����.�ة  ا��د ا���)�
� ا]�)�� �(�N	B  إ��Xا��اردة  اT;��ء

و  ,&P 4�ة و@��!� ���د &�.R ا�!�)��  ط�رت و@�<G ا]��4ل ��0 '��`���5 و, ا�T	�ر

����� ا�SOن& �0�ات @��!� ���: )�� .�� ھ� �$ �!�ف ا� � .  

1�  اL(_مو@�<G  أ'�ت��5   Pر ا��01ت ا���F� J1) ��(�!1� �#*/��( 2	� �&�) ���ن )4

 �0�Lا ا�5�ن ا��@�<: ا����01 ا� � �! #� &2  (_ماDة �� ھ���Nأدتا� Jد ��0 '��`�  إ�_�&

ء (J1 &* �ى @�ا)O	G (�دي ����01 ا��ا(G �� &��ان ا]��4]ت ا����`� � #/�ھ� ���, 

��

�U, ا��V اL(_م, ا��@�<G ا]�	 �و� 
وا� � ;	U1 و@�<2�RP� G  ،ا��9<��ت أو, ا]

ا��N �, .�� � �اول &P 31 �"�ت  ،وا�*��@�� واLدار�� �او��� ا�/gP ا�!���1 ����ة ���01 

.9�ورة (4��� �/�ل و���J )5#�ل ا���N,  ،و��ز�, ا��5$�_��4ل و�#�دل ا��!�1&�ت 

ا�!�)�� �� و&FH 2� (J1 ا��01  ،�� ا�1*�ن ا�!�)�اھ ��م .#�ر ا�X1`�� ��� 2���01 &2 ���ل 

 ����i ���� j/ ا���)!�ا� 	/������ � ھ�	��1 &2 ا�`�رة وا� � �$ �* �� ذا� 2& ��)�

1�� &H 2_ل إ&	�
��ت�!�:  

  ���F� ا� ���� -

 )/�ء )/? &!�1&�ت �1!�)��  -

-  �/�Yر �� ��!fھ�$ ا� �اث ا��01ي ا�!�)� وو� )C.D(&�09ط�  أY�اص&

h&ھ� &2 )�ا��Kو  �� *� J � ���F ا]��4ل ا��01 ا�!�)�� ا� G>�@و�&2 وB	!ا� B�.  

 �N
 �/

*�� إ�ا��01ي ] ا���44P� �4ت ��ل ا� 	��G�#@ J1) 2 ا��`�ل �� ا��N&!�ت ا�

ا�!_�Y ا�����N )�2 (/4�ي ا��01 وا]��4ل �� (���1 ا� /��� و)/�ء  Tھ���وا]��4ل 

G#5 *��1ت  ،ا��. �� J � �9&�K ع�fا<��� &�زال ا���RNت ا��!&�Nمو�� ا�_)Lا 

  .وا]��4ل

�� &�.R ا� ��F� وا�#�O& ��*N� �� j�وع � J �$ �*�ھ$ ا�P#�ات ا�!�)�� إن  

 إط�را�Dي �$ )�&�N ا
�Nزه �� �� &��د�2 ا��!�1&�ت وا]��4]ت ا� 	/������ت ا�!���� 
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(#� &*�ھ��  �fا�� ا�RNا<� ا�!���i "@��ي (#� هللا"ـ �&O�وع ا����/� ا����Nة 

  .ا� 	/�����gF5 ا�O�.�ت ا�!�)�� �� ا
�Nز ھDا ا�

��ر�� ��5 �$ (�ض ا]Y �اح &2 ط�ف �Nا� B�>�5�1 ا�*�� ر��( R�R!ا� �#)  ��4P; م�)


�� ا]@ `��ر �� ا�!�)�� ] ��اد �X  أو ] ���� ا�!�)�  �أ@��لا� أن�	2 �#�و  2002

 ��1�!�� و� �Y�� ���Y5/�� ور� B	) J1)ا� ��R�1N

*�� أو�أ@��ل ا�0�)� �� ا]� اDو��, ا�

��ءت ��5 , �ا .#��ا (	* X (�ة &!��Fت )�رزة�HS �	/������ ا��!�1&�ت )��!�)�� �HS�ت

)�!���N ا��01 ا�!�)�� (/4�ا ھ�&� ذا �1i ا�!�)�� ا��01 ��اY, � 3�9 �	/������ ا��!�1&�ت 

  .�	2 ا���Oر�, )U�5 �� �ج ��1($ ا����� و ا�*��@� )�ا@�F ا�	�#���� آ���

� i G1�& ���F�ف آ�� ��01 ا�!�)�� �/ �� &�Oر�,  6&2  أ.`� Lط�را�� ھDا ھ/�ك 

1)!^ ا��ول ا�!�)��ا� J1) ��*N &* �ى 
.  

!�G �	/������ @1#��  '�أو�!�1�� �1Y ا�#�&��Nت ا�� �5&� � !�1$ ا��01 ا�!�)��  إن� J1)

� وھ�Oو, ا�!�)��ا��!�1&�ت �!f ���y �� ا�RNا<� &`_  &�و, �!1_� 3!f ھ� �O/ا�

 j�#آ]ت ا� ���F� �01 ا�!�)�� و(�م��( �
و� ��K Jب �� ا�/�4ص ا�!�)�� ا]�	 �و


�رة وf!3  إ�u� ��&Jدي  ،ا��V اL(_م)��!�)�� �� &�Nل ا� 	��2  ���O#ا���ارد ا� ��

 ��& �44P ا� /���ا�� J1) ��#1@ �'u�.  

 �14����( 
 h / *  ��)�f��(ا��*��� ��  إنGiT/������ ا�0�)�� �� ) ���#:  ا	ط�2 ا� �

�1 P& ��(�) �"�(،  �#!i ���*& ���01 �!�م ���� وھ�� ��)�fوط ا����Oة ا��)�Y ء�/#�

1@ ����!&* �1��5(���� �09:  أ&�موا�*�د  وا ، ��&T	�5F/& �� ������/ �*�دھ� ا�

��{ )����Vت  أوا� ����  ،)��R0و� Gا�`���5 ا��ط/�� &2 &ا�/�(�� &2 ا���/�&�9  ��و&� ����

��1iTا��5$ ا�����1  ا Gو���� G. 2)��
��ى أو��0ب �, �G�iS 1 إ&	�T�( 3!f  J/#ا�

 ،]. *�ب ا��!��� ا�_ز&� �/G5 و��ظ�3 ا� 5/��ت ا����`� �_��4ل واLدار��ا� /����� 

 J1) ��(�!ا��و�� ا� R�.�و� G>�@جا@ ��اد و� 
Lه ا��ول  أدى اD�(Jا@ ��اد � إ� $�Y�0ت و

  .ا��5)��1 �_@ !��ر  وأدوات

                                                 
11ص, ���Jا� ����Lا, @���1ن ا�!*	�ي -1  
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 GO� �N� /ذج ا� 4/�, وا� /��� ا���
��
T  J1) ا�*1,و ا���,ا( ��ت،  J1) Bو��


��� أ@�@��ا� � )/�J1) U  ا]@ P�ا��������ارد ا�#�ط/��  ،ا��!�1&�تTا�*��@�� ا�!�)��  ا

 �� أن إ�J أدت)G  "ذ.�")O�ي و&!���  رأ@��ل�� �	��2 &��ود� ��  # Uأ';�(� 

U�#i�1  أ�! *& ��>�Y G�D � ه ا��ولD2 ا�!��$ھ�( U�
� 
�$ و&/�� ا�RNا<� وا� � , ;#	� ا]

 @u �/���  وأ&�ال �	�
U ا�/ ��N  وأ��Rة�	�ن آ]ت  أنا]��4ل &!��� G#Y  أن�رك �

��دة إدار��.  

  

    )vernancee.gou(ا�L	 �و
�� ا�#�"� �� ا����01 ا�*��@�:اTول ا��ع        

�&�) �
�) U/� ا�!�ب 4(� 
Lام ا�P @-( Q1! � �& Jا ا����9ن إ�Dه �� ھ�N�Lا , j�� 2&

��ظ�3 )���01 ا�!�)�� &�� �Y ���ث ط�ة 
�(�� ��  ) com.net.org(  إ@ !��ل ا�/�Y�Fت

 j�� 2& U�
� 
Lا:  

- ��
 .إ
 �Oرا��P&�ت ا�L	 �و

 .�/��� ا��01 ا�!�)�� -

, &� ����ا��� �ى ا�!�)� )O	J1) ��� G &* �ى ا��9ء ا�L �ا�f ا�O#	�وذ�? ط#!� إذا 

Lا��01 ا X�1)�F�*� U�
� 
Lا :H إذا (�1/� أن �i�H��R�1N
وا��01 , .#��ة ��ا )/*#� 


�� )!�ھ����Tا, J1) ��5#و � �زع ا� ��*
��� ��0 ��0ت (���ة &/�� '$ ا�
ا��01 ا�!�)�� رK$ أ

  .وو.�]��� ا�� G�)�44P اT&$ ا�� ��ة 

�gN أن � _<$ &, �����ت ا��N �, ا��� )!� i/�(� ا����j و��cyber ->��, "  B"ال إن

  .�J ����3 ا��01 و ا��و�� �� 
B ا��UYإ&, واY, ا��N �, ا�#�وي ا�Dي أدى 

 2& Q1F/� �9&�2 &!���� ����ة& ����� gN�0 وط/��  إ( #�ر�� U*�� ��(�!أن  ا��01 ا�

 J/!���(�*
��� ��0 &� ��ق وط/��- ا�
��م ا�G( �01 إ�� �Y�!ا�supranationale)(  J/!���(

��م ا��01  .ا�!���� ��

وھ� &2 ا��01ت ا�����5 ا� � �$ ���د ��� ا�#��`�ن ,  #� ا��01 ا�!�)�� &2 ا��01ت ا�DNر���!

1� , وط/� &!�/�  P& G>�#Y ت �!#� (2 (�ة�N�� �)��N& ق��@ �� U1	O� �5أن و� G#�

(/�&� &�ل ا�!�ب �� ;#X ا��RN�ة , ����5 ��* �ى ا��01 �� ا�!��د ا�HT�ة ��� G#Y اL@_م
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آن و�Y أ(JF اL@_م &H 2_ل ا�5�, إ���P. x��Y �0� Jر ��0ي و��� �1 �اGi و ا� !#��

  .)!�ا &�5@� �1!�)�� و ا� � ��ا�X ا���م ����� و��د��

 j��
N�1� �#*/��( X �!�ت ا�!�)�� &� زال دور ا�!�)�� �� (���1 T �9&�K دورا �Y�`ا��

 g��!� J1) �/@1904 إ���ذة ھ�&��وس &2 ط�ف @���1ن ا�#* �
� (�م  D/��100 أ.`� &2 

  .&�زال @uال ا�!�)�� �F�ح 
*X �� ز&2 ا�!����, )���5ھ�ة

  

   .ستقبليالتخطيط اللغوي في الجزائر من منظور م: الفرع الثاني                     

 2��5�5��/�ك &!��Fت )/���� ���� , إ;	���� ا� !��g �� ا�RNا<� أ
X �$ و � $ )�ون &!�)�2 �

, ��O� إ���K Jب ا��ؤ�� (J1 ا��* �ى ا����f(� و ا�L�ا<� �P[ ا�*��@� ا����01

  .(J1 ا�4!�� ا�#O�ي و ا�	�يو��Kب ا�	�ءة 

��N!ل �/��� ا�`�وة ا�_H 2& �01�0ي �� إن إ@ !��ل ا�� RN) Jإ� G4
� f�وري �	� ] 

اTداء �	2 ا�G1P �	�2 �� أن @��@�ت ا��01 و ا�`���5 )���� إ�J )�"�ت إدار�� و�5/�� &�ا��� 

  .�*�Q�5� ( a ا� /��� ا��* �ا&� و ا� Sط�� اG`&T ��*�ر ا� �FP: ا��01ي

��]ت �� �N

� و)�اK ا;��� ا.`��ة ):ء �& ��(�) �01� B1@ 3ء �� ��ظ�� .Lل ا�( �����

� ��Kب ا�	�در اLداري ا�Dي , و ا�/�� وا� /�4[ )�5ا(� ا��01 اTو��� �� ا�	 �)� و ا� �1#{�

 :FP� ��1#5 *& ��>ا�O) �&Tا a#4� ��5�5��� إط�ر ا�/�ا�� و ��B و �#�1ر إ@ �ا����Nت 

  .ا���Vت

��.G اLدارة و (�P. J1رط� �*�
�� � �زع (J1 ھا�!�)�� إن ا��/��ر ا���.�� ��01 


�ت�	$�1  &@ :�FP � B@u� ��;إط�ر ر �� ,� Nا�� J2 أن  2050و  ��2020 � إ�	��

&* 5#��1 )/�ءة  ��5د
� إ�J &� )!� ا� /��� اLدار�� و �9!/� .�	�م و.��	�&��i �� 2رة

 2�� J5#� [ J ا����fع &N�د �G .��1ت @���� �� ����ة وط/�� &2 ط�ف &�ظ

��2�O أو .#�ر ا��2�FFP )�/��(�د��2 &G�1� 1� ��	�@_. ط��
 )!���2�F/�&  2) 2 �� أ

����� )و أ, ا��* 5#�1 ��دارة   G!�:�FP ا� U!/� �&���&�	� ��5�Tا : (gouvernance 

horizontale)  ي� �(K J1�ار &� ���ث �� دول  .�
x�!� U أز&�ت )/���� �FH�ة G#Y أن �
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�� ا���

��ذج ��ا(� &	� Jإ��/. ��
(G�#@ J1 ا��`�ل  ز�1/�ا و أ@ �ا��� و./�ا -�`����5 و ا�1*�

  .] ا��4�

        

��ز � ��F� اL@ �ا���N ا� �FP: أھ���: ا�`��j ا��ع                     N&� ا��	ا�� 

  )  algeria )e. 2020  ر&/�� �� ��1و��

 i�/!ا� ���	ا<� &* 5#_ �RNا� �� �Nا��� @Lا :�FP إن ا����O#ا���ارد ا� �i�H � ,

 h>� 
 ���F�1ب ا]@ `��رو�@S( ت�!��O 2 و ا��
  (��1 و�!�G ا�#/�� ا� � �� وإi_ح ا��5ا


��� )�2 ا��F5(�2 ا�!�م وا��Pص )��Oر.� ا��N �, ا���
� أ&� ���ي �� إ��Nه Tوا

&1F &  31 P#�ت ا� /��� ا��* �ا&� �	/S� �#) ��)�f�& ��� Xھ�J1) G &* �ى (���� ��

�� ا��N&!�ت  ا� �44Pت &, إ��5ن ا� !�&G &, ا� 5/��ت ا����`� و���R ا�#�j ا�!��1 ا��Nد

  .و&�ا.R إ
 �ج ا��!���

 X( ا<��� ا���5مRNا��و�� ا� J1) gN� �& J �2020 )G	Oا� ��
ھ� ��*�2 ��دة اTداء ) 1أ

  :و� 2�9اLط�ر ا�!�م ا�Dي �X�� ,5 ھDه ا�!���1  ا��H 2& �*@u_ل &�Pط#�

  .f#: ا� �ا.$ ا��	`3 ��1!�1&�ت -

  .ا]��4]تا� 	�3 &, @�(�   -

-   �1 Pإ(�دة ��ز�, ا���ارد )�2 ا��زارات ا��.  

-  ��R.�&_ت ا��F1*د($ ا�.  

  .)(think tank.ا��;�� (#� K�ف ا� 	�� i/�(� ا�5�ار د($ ا�*/� ا��!��� ��  -

  ا��F5(�� و ا����.G ا��زاري ت�*��@���Q�5 ا��	$ ا�5�T (#� ا� 	�&G )�2 ا  -
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: 1ا�>�5 �  )ا��'K�� ا�,���� ���'��� ا%دار��: ا����ر( ������ت  ?�ر ا����ز ا�&�5

   ؟أي إ���ا ���� ��������  :ا��?�< ا�*�6ــ

�ن ا�5 أن�#�و  ،دول ا�0�ب إ�J)���"�ت ھN�ة ا��#�(�2 ا�!�ب ;�� ا�5�ن ا����f  أن)!� 

�� ھN�ة ا��#�(�2 ا�!�ب O� 3 ا����� @�ف�P& Q�� (Jىا��01ت ا�!�����  إ��HTا  j��

  .ا���,وا��Nه وا�	*g  اT&�ن

���� &!� ,1F	B واY, ا��01 ا�!�)�� ھDه ا�/��ة ا��* ��1#5 �Tم ،ا�`��`� ا�&S�  3!f �.��


���وھ�O;� ا� ���� T�5 ا��01 ا�!�)�� ا&�.Rھ� ا����دي �� &�Nل  ا�#�`�� �� ا��N&!�ت �

  .&�Y 2&� أ��9Y ا��01 وا� ���� G#Y ��9Y اHV� و�a#4 " ا�P&"�62ط#� 

)�ل .n�  ��1ط�ل�� )�ا&h �!�1$ ا�!�)�� " ا�#�ص"ا� !��H 2& g_ل ا@ !��ل &a1F4  إن

"�1��� " h�1P&� دول ا���ى &/� *& J1) �i�H هDھ G`& ا�/��ذج ا�!�)� وا� � ��وج

&� �� د��G (J1 و��د G1H  إ�����5و;��ل ا�!�)�  0�ب�� ا�� اTط�ل
��  (_&��إا����01 

�$��ى ا�!�ب  *��@� ا����01)/�� ا�*
  . أ

��م �� ا�RNا<� ا� � �F4� �Yم �� ذا.�ة ��ل &`G ھDه ا����1F4ت ط��U (_&�ت ا@ 

1� و أH�ىا� ��1F4& ,& D��1ت  P& د]]ت ��
�ع  �� ھDا ا�*��ق ���ث� x��O 2 ا�&

  .(�ة (�)��ت و��B (�)�� وا��ة أ&�مو�D/&،  a#4 ا�P& J1)�04���ت 
��&X ا��01ي 
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gا�1F#�  إن" ��Tن &2 &4� ا���P � 2�Dا��4���, ا� �N�  ھ$ ����1ن ;��دات �� ا�1

1و��B �� ا��01 ا�!�)��
, $�
�$  ���Sن إ
و�� &�N� �4ون  ،&2��1 )���01 ا�!�)��&2 )�1ا

  ."��51ھ�ة &��ا�1��N ا�!�

�U1 ا�1��Nت ا���G�& ��1 ا�!�)��  �5� g��! ب ا���K ��  ��1!ب ا���K و����Nإ@ �ا�� 

��5�5 ��01 ا�!�)�� ���F � ,و*
ھG ا
!�5ت ��Y (�)�� ط�ر<� وا��ة  :لS&2 ھDا ا��/��ر 

 �OY�/�� ���F � زراء ا� �)�� ا�!�ب  ا��01 ا�!�)��؟@��@�ت &��دة�� ��Y $.�5ت!
ر
� &�5 ا

  )�5$ وزراء ا��ا��1H؟

�� د�Hل ھ�	��1 ��ى ا�!�ب �� ا� /��� وi!�)�ت G1H  إ�J أدى(�م ا]ھ ��م )��!�)��  إن

 F5.2009� �! #� �� (�م ��ن .�
U دو�� (�)�� 
�ادي ا�#�1ان ا��4(�ة واY �4د ا�*�ق 

J/Kر ا��5� �! #�  ،&, @��*�ا)�1 �� ا�!��$  أRN. ��(�) ك دو���/��� �� ا�!��$ دو أ�5��

B ا�!�م/�،  J1) 31 ا��ول ا��01 &�رد @�ء ا@ 0_ل  أن&� ��ل P& GHدل دا�) G	O(


��تا�`�وات &��#: )*�ء ا@ 0_ل ا�!�)�� �	&Lا���د��  وا ���O#د��  وھ� أ��9وا��!&

G#5 *ة �� ا����FH، T�(�!�0 �/��� وادارةن ا�� G( :5� �!; �0� U*�� �.  

�دات & U1.s� �5ا�!�&��تا� �� J�4�2
�� &� �J5# &2 ا�J�4 ا�!�)�� و(�U ا��.�.�  

�� ا����ة وا�*�/�� اTدبا�	�ي و�� دور ا�/O� وا��FPب �/& G.و.  

��
��ة���K �� �5��) �@��@ ���0ب ����0  أز&� إ�& ��(�)،  a��
 g��!� _� ة��)�ون و

�� �/*�u; Qون ا]@#�
� � 1	�, ا��&, ا��K J1)N�ار &� ���ث �	 G اY �4دي  أو@��@�� 

 ��
�� �Rر  اTط�F/1(#� ا����: و��و(�� ا��/ O�ة  اTور)�)�2 &�ط/�� ا��01 ا]@#�

  .أو أ&��	� ا�_��/�� ا�	�ر�#�

 إ�J أ��9 أدىو�i�H ا�*/� &/�$ , ��ى ا��*��K2��1ب 
���� �� ا�*��@� وا��	$  أن�#�و 

�� ا��!���� وf!3 ا�1P ،ا��01@��@�ت ا� /��� �� ��Kب g1KT ��. �012 �� ا����ھ�  ا��/

 �/1Y ��. �4د وا� �)��ا���ل Y[ا�*��@� وا ��.  

                                                 
1- .���233ص, ���Jا� ���Lا� ,ا��� )2 ا  

  10ص, ���Jا���L �ا�, ���1ن ا�!*	�ي@. -1
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��Nوز راھ2  إ�u�J.� ا����� ا���@� و&!��� ا��* G#5 ا���f� ��اث ا����f و�	�  إن

@�اء )��/*#�  ،��/��&� ا��01 ا�!�)��
��ة ا;�G و� g1F ذ�?  ،ا��FPب ا��01ي ا�!�)�

�� ا��Pر��� أو ;���ة ا� �اGH ��اi�/!� ��1H�ھ� ا��Y_)ا����01  *��@�ا� � ��): ا�

 ��!� N&� ا����ى)���/�HT1ا
.  

 أوا� 	 G �! #� ا���د ا��0�ب ا�!�)� �� ھDا ا��/��ر 
��ذ�� (J1 ا�!_�Y )�2 ا��01 و

)�1ان ��  ا��01 ا�!�)��ا���0ر)�� و&O	�1 �_ ��	2 ا
�Nز &O�وع ا����ة  ،ا���1YLا]
�&�ج 

��  .ا]���د &F�و


B أو ����� �� ا�RNا<�  إ���1F4& �O /�Jت )��!�)�� �� �ج  ا��J4YT ا��0�ب ��

 a1F4& ار�K J1)"ة�F*& " ��1. 2& ذ�HSا��"la règle " ��(�!ا� �� ��1(�5� �& �N
و


�ن" أو" �Y(�ة")���ول ا���Nورة .��1 �Y ".  

 ��

*#�� (��1�) J1ت ا� 	�&�1( R��� Gان ا��0�ھ/�ك ��i�4Hت �*� �'u� �(�!ب ا� ��

��ة ��Kب &�N, ��0ي �� B@u� �(ن &�0ر�	ة ا�*��@��  إط�را����0 ����1� ����!&


*�� , ��u& 1958� ط/�N (�م &/Dا��/�Oدة ���0 و@��F )�2 ا��ول � J5#� [ J ا�


gP و;!�بو&� � ��g (2 ذ�? &2 �	�? �!/�i� ا]
 ��ء ��ى  ،ا���0ر)��  �5F/ا��

 a��4��. ة���� G>ة ا��)�ا�	  . �@G�#@ J1) ��F ا��`�ل ] ا��4��

1��  ،�_@ �N)� �� �0�ات ا�!����� ��� )/���� �uھ1�� ا� 	 G ا��01ي )��/*#� �1!�)��  إنHو��

1�� �Y)�1 �1 ��4� ��9ء ���@��@�  إ����J!�)�� �� �ج , ة (����اY �4د ا�*�ق )	�ء!N���S. 

  .)O�ط &�ا(�ة &!���� ا��Nدة�	2  أH�ى�(� ��Nر�� )9 أو@1!� 

ا���9ر�� �f ا��01 ا�!�)�� �� ا��O�ق  أ)!�دھ�ا����N ��  اTو@:.�
U �	�ة ا�O�ق �-ذا  

X*
� g1F و��) ��ر�9( ��P�ورة ��O& Q�5�وع (�)�  اT&���ن  ،و�f �	�ة ا��O�ق 

ا��01 ا� �@, ا�Dي ��X55  أنن ا��_��K ����، [ y� ا��N&!� ا�!�)�� إط�ر�� ���0 ا�1�1 /��� 

وا]
 �Oر ا�Dي ��X55 ا��ر@��  ،�� ��.�� ا� �.�� &`_ ھ� &��14 
�Nح ا�/��ذج ا]Y �4دي

��ر�� 
 �ج ��Fر i/�(�  ا�HT�ھ� ��  أ��9�N1� 5#�ل&��&_@Lأنوا��!�1م , إ��ان��  ا 

 ��.�� 2& G.وإ��ان  ���و��9را ���Y  اTو@:� ا�O�ق ��!���ن ���دا ھ�<_ �� @��@ 

                                                 
2- �L��ا� P	6  J14ص ,ا����  
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�*�ب ا��(G ا�!�)� J1) �5F/د)�1&�@�� و@��@�� �� ا��،  J1ا��01 ھ� ا��5ة  أن&�� ��ل (

�� ��Kب �Yة اY �4د�� و�	��� ��($ و] ��0 &, ا�3!9 (K J1�ار ا����� ا�!�)�� ا��اھ/� 

 ��  .واT@�اقا�#�ر�iت  إ�Jا@ �ا����N ا�!�)�� و�/15

 اL@_&��ا����� ا�!�)�� (#�رة (2 آ���ت � 	�? " �@���F ا�"(K J1�ار  أو@��Fا�O�ق  

��  إ�u�Jدي &, ا��UY  إ����1Yو����#�ت و��ز�!�� (J1 اط� �_��fث &, ��0ت ا�� ��.

  .)�ا(� ا� �5م وا�!4�
� أH�ى

�/
���� &2 ا��.�د ا���9ري إ �� , ,9P
 j���&n�  ,Yارك  أندون ا��ا�& h /
 �رفو&!

�� " ا��!�)�"ا�/gP  أندر��  إ�J ،���و'5*
 ،&2 ا�/���� ا�*�H x�!���.�1رج ا�!�)�� 

 j���&Uزا�  G`�� 2& ءاR� �&��/&"ا�#�اوة " Q��� $و�J&�  إ���وھ� &�  ،"ا��!���"&/

 J1) B	!
ا�����)�f  واT@#�با���9ر�� (	G ا��]]ت  �DHSا� � �$ " ا� !��g"'���5 ا

�����ت  )�N/1�G�!� U�5( Gح  G1#�ت ا�5#����1 ظF &ة و��O!ءا  ،ا�R� G`�� �i�/) وھ�

]ن 
�: ا� 	�� ��  أ.�ن &`5� أو أ&��&2 ا��O	G و��R� Bءا &2 ا��G ]ز&� ا�!�)� @�اء 

   ..�ن ھ/�ك �	�� أi_ إذا@��ن .1 � ا���� �2 

��" ����N ا�	� ا�!�)�"�� . �)X " ز.� 
g�N &���د"ا��. �ر �! �ف  X
د ا��O	�1 ا

 اT&�, .ا�!G &, ا��5ل&H 2_ل (�م ��F)Q ا�	#�ى �� ا�#/�� ا�`����5 �� ا�#�1ان ا�!�)�� 

��9رة ا�1y ا�Dي �!G ا�/�س  �� 2�Yر�KداءTأو ا G!  .و)!���2 (2 أ@#�ب ��9رة ا�


J�/& B ا��. �ر ا�� "ز.� 
g�N"ا��. �ر إن ��/� * �*
�&2 " ��ك )��ك"O�ق ا�

��j ا�/�� Jت ا�!�)��  إ��!� N31 �� ا��P 31 ا��01 ا�!�)��ا�P � 1./ �ج
.  

�دات �Y&�س  إن& U*�� ��(�!ا��01 ا�QF/& ھ� ��
�� ھDا ا�*��ق �#�و أن .X1!� �& G و, وإ

�$ � $ �� ا��F5!� &, &�9&�2 ا� 31P &�دا&U  ھ���F�و��B �ا�!�)�� " ����3"ا�!�ب ھ� 

  .�وا� ��(� و(��ا
� ���'���5  إط�ر

           

                                                 
25ص, ���Jا����L ا�, (�� ازراج  -1  
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  ا%داري ا�,�� 	�Xء� ا� �ط�N ا�'���K ا%دار�� ا������ أز��  :�*��/ا��?�< ا 

���#: )Sز&� ا�!G5 ا�!�)�   ا�!�)�  �9ء اLداري�� ا� )���!/J ا�0�)� &*��� ا� /��� إن

 j�� X*
 �
�� �/����ت ا�0�)�� اض ا@ !�ا ��1 ��و�/�, ����ة �� ا� �G�1  أ)!�د إ��5�Jد

�)!^ ا�!�ب �Y&�ا  أن����
� اLدارة O��� (��1�!  .� )�ل �

 �/

�N ا
X  إ Xو� J1) داري (��&� وا�!�)�Lا �	(J1 ا��K$ &2 أھ�� �� � �Fر ا�

 X!& ,�F *
��Nھ1�� أو إ
	�ر ا����� إ���� أو أھ�� �� � ��F� أداء اLدارة ا��4Pص &�� ] 

y�_
��/� أن � [ X

SOت �� )�"� K�)�� وا� � �P 31  ا�!�)�� إ] أ �Y ت����ه ا�/Dأن ھ

و] �/	� .��g أو )��j أو &3�u إداري أھ��� ا�#�"� و�S'��ھ� (J1 �	� (2 ا�#�"� ا�!�)�� 

  .ا��د أو ا�!�&G واTھ$ �S'��ھ� (G5) J1 ا����� 

 �/
�� ��.R  إ
�J1) y ھDه ا�/����ت ا�*��5( إ&� أ_
&H 2_ل ا��� (J1 ا��/��� � �Q�5 أھ�

 $��/ 1� G9�Tاط�� ( ا�/��ذج ا�Yا�#��و ����ا�/ / B.�& ( و G�!إ��اءات ا� J1) R.�� أو

 ��F�*#� 3��	� ءة أو�f2 إ& G�!أو ظ�وف ا�..... rا�   ��ا�/���� ( (K J1�ارو��*�/


�� ، أو (J1  )����1ر / ا�!�&� �*
Lت ا�Y_!ا�) ��
�*
Lت ا�Y_!ا� ����
و )/�ءا أ) &��� / 

 J1) ���/�1� G&�!ء ا��� 
أھ��� ا�/����ت ��  إ
	�رو&, (�م ) ا�/���� ا���)�
�� ( و]ء وا


 ���� ور�, .�ءة اTداء Lا�������*�2 ا �	0[ �� �� $� ��وا�#�"� ، و&! �5ا�X إ] أن أ�� &/

 X( �Fا���� X>أدا J1) وأ'�ھ� ��  .وھ� ��ھ� ا�!���1 اLدار�� .1

  �.u�"دارة  "����ل ھ'�يL1$ ا) B@u& ����
، &u@*� أو ��;�1 أ
X إذا .�ن ھ/�ك ;�.� 

 ����
��1;_، �-ن ھ/�ك &���ا 
���� أو أو ��;�1 ، &/��� 
���� أو ��;�1 
 .  

$� X
�G5 ا�!�&G أو ظ�وف ا�!�G  أو ا� /��$ (J1 ا��K$ &2 أھ�� �� Tن ذ�?  
/ #X ھ/� إ�J ا

���� وا��اgK �� ا�/�Nح و�X!/4 ا����� ا�/��a �� ا�/
 gK��1 ا��ا. J1) �.u.  

�� و� S'� ھDه ا��K#� وا���5رة )/�ع ا�#�"�  �_H 2& �/( � ا�����، وا� ���� J(�� � ا�

&! �5ا�X و&�ھ��X و(�دا�X و�����5ه، وا� � )�ورھ� �X/& ,/4 &���ا 
���� أو ��;_ ، �	$ &2 

��دة ; _&��J ا��N&!�ت Yا��. �راه �� إدارة اT(��ل �� أر&��� �� (���/� ا�!�)� (�د 

 DHوأ g 	ا�� J1) X�1!� �& G. ,fو X/	ء ا�!�<��2 و�[uأ��ي ھ J1) J(�� ا�!�)�� أو

                                                 
1
  54ص )  1999دار الجامعات المصرية .القاهرة (  االفراد و السلوك التنظيمي، ابراهيم الضمري   
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 ��& X 2 ا��*�.�2 )�. ���ر�����رس ا�#��وY�اط��، وا� *1:، وا� ���R وا� !*J1) 3 ا���ظ


 �ج �Lا Rا��� J1) �'uو� ، $�.X�1!� �& G �� �/�ن  �N & 2�1&�!1ھ_�G 5 روح اL)�اع ���

��  .اLدارة و(�1&


* �F, أن 
D.� أن ھDه ا�/��ذج ا�*�"� &���دة  �//�( ��، و
�5ل و]
��� أن 
0^ ا�F�ف (/

)�/�� �B�1 ا���اط2 ا�!�)� �� .G  �!���  (��&� وا�RNا<��� �i�4H أن اLدارة ا�!�)��

 X��F1*� �ن @�ء ا@ !��ل ا�����	&�P @وا Xدار�L X��&ا �i�H �*@u�. G!�  ���� ���� �&

&�ة أH�ى �.J1) R .��1 ا�!���1 
وا���اY#� وا�� �)!� ا�!���1 وو&� ��Oء ���0ب ا��*�ء�� 

�� ھ� ا� � ��5م اL(���ج
T ��)��*ا� �(�Y�ا� U*و�� ، ��**N أداء ا���ظ3، و ا� J1)

 Gھ�N��4 ������� ا�PO3 ا��!f ي �* أوDم أھ� ا��P�1ب@ " B*N ��( دارةLأ&� " ا

�(�Y�ا�!���1 �� ا� g���@Tم ا�P *�� a��/ا����� ا�.  


 ��ث (/g1F � X &/�ھDا ا��اY, وا�N�Lه ا��Pطz ا�Dي   �� N��!&ب و�#@Tدة )&!��� ا�!��

�� و��B &2 ا�0�ب &� �!�//� (J1  �إ�J ا�DNور وا� �اث وا���iT وا� �ر�r وا�$�5 �/* �/&

��د � �Q�5 ا� /��� اLدار�� Nا� Xا��*�ر و���� a��4� �1�iTا��ول ا g.�( وا���1ق

)�] &2 أن 
	�ن & 2�51 ��� �5:  �@�� �و�i�H ا�* �� ���F� ا�!�1م)�� ��� ا�� �5&� و
*�ھ$ 


�� ا��!��� نأ�gN  ا�Dيھ�  اG�iT]ن ا�#�j �� ا� �اث ا�*��@� ا����1 و  �
  .��5د

DHإذا أ�
و)�Dا���ھ� دون ���F� أو �!��G )�� �_<$ ا�#�"�   ��J1))1  0���(ا�/����ت ا� 

�� @�ف �Q�5�� �� GO اTداء ا���1Fب  �i�H وأن ذھ/�� أو  ا�1�iT ����15 ا�
�_ ;? أ

�&G �� ا�0�ب، (��15 ا��د ا�!�)� ��� �4H<[ ����ة �P 31 ���&� (2 (��15 أو ذھ/�� ا�!

1� وا�` P& ��)�� �L�5���5$ ا �
������ت & #�(�ة، وأ@���g ا� 	�� ورؤ�� اT&�ر & /�(� )G أ

��&� وا�	�م وا��*�@�� ا���ط� أو Oوا� �
Tء وا���#	��( R�� � �(�!د ا��& �9ر)� ���

  .�� أ���ن أH�ى -.�� 1Y/� @�)�5-  ا�!4#�� ا���1#5

F#, أن 
#�j (2 ھ�� /� ا�!�)�� �� اLدارة وا��* ��ة &G. �/��Y 2 ذ�? �* R1م &/� )��

 G��! ( ?�D. �5م
وأ��i /� و�����5
� ا�!�)�� واL@_&�� ا��ا@O) D/& �P�ات ا�5�ون، وأن 

  .و���F� و�	��3 ھDه ا�/����ت ا����`� � _<$ )�" /� ا�!�)�� � Q5� � J ا�/�Nح ا��/�Oد
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  �#
وا� �  أ ) 	��2 ا�/���� ا�!�)�� �� اLدارة &2 ا�#�"� ا�!�)��&2 ھDا ا��/Q1F ��	2 أن 

)�� وط5#��، )�L أن��	2  Gا����� ا�!�)�، و(� ��( ,/ Yة، إذا ا��)أ �'_' J1) �5م�f ���

�� X
  .Q ا�/�Nح وا�!���� اLدار��5إ�Q#@ �& J ذ.�ه &2 أ@���g اLدارة ا����`� �-

 y�_
;�r ا�!�O�ة �� ا�5#��1 ا�!�)�� �* ��  أن�)� واL@_&� )!� اLط_ع (J1 ��ا'/� ا�0

 X F1@ ة��O!ا� �� X 
�ھ�$ أ@�@��و&	�& �'_' 1&2
:  

��: أو]���م ا�:	�Dي �*�� (J1 را�� و@!�دة ��j أن .#�� ا��5م �Hد&�$، أي أن ا�:  

 $� ����1�� و�!�J1) G ر��ھ�� أ��ادھ� و.�O& Gو�� X���O) أ��اد.  

 ��
�' :�	�إذ أن Y�ارات ;�r ا�!�O�ة ] �	�ن &/�دة )G ھ� رأي ���(� :  �م ا�>�رى

 X���O) B1N& �� ��	ا��أي وا�� Gرة أھ�O& �i_Hو.  

 �`��' :��B���م JF ا�	�  :X5� Jإ� G4� J � X ���� وإذا أي ا�!�ا�� وإ
�4ف ا����1م و

���F� ��0� أو� �
و �H�& ���F_ت (G5 ا����� (�1/� أو] ���0� أأداء ا����� ا�!�)�،  أرد


* �F, ا�!�)�،  J � Xء��. 2& ,��
  .اLدار�� أن 
X�� �'u و


U &���دة &/D &"�ت )G آ]ف ا�*/�2 إن ا�!��� &2 ا���ھ�$ �. �&_@Lا'/� ا�!�)� وا�� ��

1��/  �/*�وا�Dي .�ن �*�� (J1 را�� أ& X �� ر@�ل هللا J1i هللا (X�1 و@1$ أ@�ة 

�� ��1�ء ا��ا;��2ا��
�� واHV�ة و@!�د�P، و&2 )!�ه ا� �	�4 أ)� )Yو ، X/هللا ( �fر

�� اTر&�1ا�Dي .�ن �*!J وراء  �( ���� &!�و�� ، ��/�3 ��R/) ��� g1Nو(�� )2  و�

 G��� ي .�نDا� X/) هللا �fب ر�FPا�Q�Yا�� B�. X� . J1) X&د�H X/) X1��� أن J(Sو� ،

r#F� U
��رةا��X&�5��  J4 ��1�أة ا� � .�O& �9(`�ت �� )�10 ، و.�ن ��5ل �� أن أ�

��  .ا�!�اق ��OP أن �*X�S هللا (/


��ذج    31 (2 P� م ا���5دة �� ھ�ا ا�*��ق��&"�#�� B.�&", /	� 2) �#!� ����م  &G�iأ 

�	$  أ@�1ب�!#� (2 �Y 2�Dا� ��أن � !J1!� $1 ا����� ا�!�)�  ,)���5وة ا��*/� دوا أ&� )	�&1

$�/&  B2 &��!��ت و��&DHّ�ر(�1&/�  تأiو��/� �� G	; �� �`���
����ت , D�ذج �ا�/� ه�

  .�/#�0 أن �*�� (X�1 ا����� ا�!�)� �  ا�

                                                 

1
  32ص) 1985عمان (،  الشورى بين االصالة و المعاصرة، عزالدين التميمي - - 
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�ت ا�!�)� إن  i 2& �i م�	ال � �*? ا�R� [ � ا�#�ا�� ا� �� ��( R !و� ��( ، ���

 X>�&ي &, د�N� ى�HTا X��4. ،B
��&� وإ)�ء، و(Rة ; 2& �'�Kف، وإ��ور'�� &2 ا��1

�� أ��اده !/F4� [ ةR�& وھ� ��ا� � ط#, (�1�� &���N@ 2ه )G ھ� (��� و@��N و] � 	1


!�&� أظ D/& ��!fوا�!�)� ا�#�وي ���هور ، �&��O��( وف�!& �O!2 ا��*�وإ.�ا&X و

 X��#5 @3�91 وا�X( g���X )�@$ وا� ���( X�.  


�� ا���ظ3 &2 ا����� � �Y, إ�J &� ��5 أ;�رت إ��ى ا��را@�ت   ��و&2 ا���ظ3 &2 و�


�� ا����� ��وا�!_وات ا���ظX/& ���� 3 ا��ا�g أن ، و�#�2 أن ا����� � �4ر و�


��ه )�/�� �� ا���5�5 وا� ���Yت  ��وا� ��5�  ا]� �ام� �Y, &2 ا����� أن ا���ظ3 &2 و�


���a 	��1, وا���Oر.� �� ا��Pذ ا�5�ار ���& 2  gNم أن�R 1
م ا�� �. &��دة )Sد)��ت 


�ن  ".X 1&�!& "3�9و ��ظ3ا��	� ���
وإذا ا@ �P&/� ا����a واLط�اء )�Dق و&��رة �-

 Rى ا���ا��Y2 أ&G�!دة ا���Lو� ،�/ �/*�، وا�Dي �� ر@�ل هللا J1i هللا (X�1 و@1$ أ@�ة 

 J��!� هللا X�� ل�Y : )). و��U/ ���
�9ا &2 [ g15ا� y�1K ���? (()) ان آل�� : ��Vا

159 (   J��!� ل�Yو )) : �/*��Yل : )) و�Yل �!��83(   Jا��V : ا�#5�ة () (و���Yا �1/�س 

�� أذى &!�وف و&0�ة !# � �Y�i 2& ��H) (ا�#5�ة ) : ��V)263ا  J��!� ل�Yأ�$ �� : (( و

1�� '�)NO. U�ة ط�#� .�f 3�ب هللا &`_ .��1 ط�#� iا�*��ء أ �� ���� ��u أ.�1و��( G.

 2��) (( ��Vاھ�$ &2 ا�(25-24إ( $��!ق هللا ا��i , $1@و X�1) هللا J1i ل�Yو )) 2&u� [

 X*/� g�� �& X�HT g�� J � $.��   .))أ

����� &X �14 و��Y� �B, ا���ظ3 &2 &���ه  ��	�  و]Tن ا����� ا�Dي ] ��B ، &!�دا��

1�$ و�� �م ;!�رھ$ �أن  X&�ؤو@� Y� � /&X,] ، ووا]� �ام��	2 أن �	�ن (��$ ا� ��5� &�!

�O#..
 1

  

�� ھ� �#�دل ا��أي )�2 ���(� &2 ا�T�اد �� أ)*: �iرھ� �� ھDا ا��/��ر �-ن ا��Oرى  

�� �!/� و;	G &2 أ;	�ل ا� !�ون �iر ا�/���4 أو ھ� �iرة &2 أ&� &2 اT&�ر 
، .�� أ

                                                 

1
   52ص مرجع سابق، ، عزالدين التميمي - - 
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و&!��� ����$ ا��5رة  و&�2)!� &�ا�! �$ �n&� ا@ P�اج ا��أي &2 أ��iب ا��أي 

  .ا��4اب

و� /�xY و�g15 وأط�ا�� � ��ور �*�, وآ�O� �H� ط�ف  ��O1رى أط�ا��،أن وھDا �!/�  

1� ا��أي  Pا�� Xو��ھ J1)ع�fل ا�����، وأGi ا��Oرى �� و� #�دل و���ت ا�/�� 

��X1!� gN� ��(�& �/�#&  2& X ، '$ ا�/a4 &2 &��@2 أو (��ب��#�ي &� ��X ا��01 طg1 ا��أي 

;�ت ا�!*G إذا أ�Y 2& X�DHل ا�!�ب �� �*�ن ا�!�ب  &�HSذة &2 ، وا]@ �Oرة�iاب

X!f�& ،,�Oص ا��Y 2& ��1 ��ل ، أي	رت ا��i $' ص�H J/!& J1) g�15� J/!�(

 �1 Pا�� ��ت ا�/��   .و�in� [�iب ���� و�

�� �!/� (�م ا� �د �i_H ا���ھ�$  
 ��ع إ�J أھG ا��	���وا��� ا��Pذ ا�5�ار ا�*�)�5 أ

 G#Y ذه،وا�*�اد�Pو&� و&!��� &� ا� X� X�1) وا���ار �OY�/�4ل ا�����i�1ل إ�J ، و

  .ا��4اب

ا���ھ�$ و&P 31  "ا� �`�G ا��N!� "وأ "ا�O!�ر ا��N!� "وأ "ا�!G5 ا���N(�" إن 

 .ار�� ا� 	�� و�� ا���O(� و�� ا�U*���5 إ] أ@���O& g �.� �� ا�#�د��  ا]� ��(��


��م ا�J(�5  "�� ا�#�د�� ا�!�)�� ھ� ا�!�دة &2 ;�ء &O �ك أو ا� ��15 و�* �� ھDا ".   

y ا�!�)� &H 2_ل ھDا ا�/��م  �&H 2_ل ا���Oر.� وا� !�ون ، و�)دا�X و�����5ه �9�(ر�Xا

�	�ا (J1 ا�#�د�� )G ا& �ت �� ا�*�اء وا�9�اء  �!� $� �� G�O ا��N �!�ت وھDه ا�4

وا� � ��	2 أن , �� ا�RNا<� "�����(U" أو "� ��Rةا"
��م &* �ى  (J1 أ�/�� .�
U ا�!�)�� 


��ذج أ�1�i �� إدارة اTز&�ت ���1) �/#
] ;�r ا��)��N  أوا��	�$ r�O ا�5#��1 ا�!��( � ,

 �&���� اX��� ,� N� �&T و� �Oورن وإ
�� ���B1N& X ;�رى �/�د )���Pذ ا�5�ارات ا�

. 2& X
1� � DP ا�5�ار ، و)!� �g�15 و���ت ، &Rا��ه و(��)���X ��ا
#Xو� �ار@� Pا�� ��ا�/

�)��N��14 ا�& X�� يDم ا�_@Lم، '$ ��ء ا��و;�ورھ$ ": .�� �Yل �!��J  و(Rز ھDا ا��

�&Tل أ��9  " �� ا�Yو" $�أ
X وروي (2 أ)� ھ���ة ، �iق هللا ا�!��$ "وأ&�ھ$ ;�رى )�/

  . "&�Oرة X(��iT &2 ر@�ل هللا J1i هللا (X�1 و@1$  �$ �	2 أ�� أ.`� ": �Yل 

��م ا��Oرى �! #� ، ���!G5 و���Rھ$ �� اTداءf�وري �� إدارة ا�/�س ) ا���Oر.�(&

 �
�*
Lء ا�.D1{ &2 ا�( ������ �ج إ�J )!^ ا��O	_ت ، وX�1) g!4� �Y وا�P#�ة &��ود&
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، �!/� ا���Oرة  (G5 أن ���: )����F *�, X!1$ وا@, و] ، وا���Oرة ا�� �44Pا��أي 

، و�* �� &2 إذا .�ن رأي �K�ه أ�G9 &2 رأ�X� 2�# �X ا��4اب و���, إ�J ا�iTب 

 2��HVرب ا�N�$���5) ����م ا���Oرة  ،ور���*�ھ$ �� �!R�R ) ا���Oر.�( و.�D? �-ن &

!�ت وا���ا�B و
� ا��O<، وھ� �H� و@�L �1زا�� ا�O	�ك ا�!_�Y )�2 ا����� وا���ؤو@�2

، و��X إ;!�ر و��5م أ��P� X��� �& G9� ا���N,أن �!#� (2 رأ�X واTوھ�م، .�� � �� a	G ��د 

1�د � X وأھ�� X ��5(ا�� ���ام /R ا� X��� a#4ا�5�ار �� و� D�/ ( �1Hھ$ �� دا�@ X
T

X )�/iu�1� ء @*� ، &�� �*�ھ$ �� ����� ا��]ء�F!وا@ ��ار ا� r�@�ا�و� ��*�� ا��ا/

 ���� 
Lوز��دة ا.  

��م    : وطX 5# وا�Y ��&_@L در@ X أورو)� و�����5
� ا�!�)�� ا��ا@r �� ��ا'/� ھDا ا��

ا��أي �� ا��*�<G � #�دل )��`�1 ا�!��ل دور�� � �5 ا���راء ا1946ا�*��� (�م ��  -

 �.� Oد ا���Nوإ�G.�O�1� ا���1ل،  

  -  ��

 �ج � ��را@� ��1 �5ن دوروآH� �1!��ل اء &B1N ���1رھ/�ك &1N*�ن �� أ���Lا G.�O&

��1�    .و


�5)�ت ا�!��ل ا��]��ت ا�� ��ة ��  - ���� U1	O� � وا� ��	��&Tا $���Nه ����1ع (���4& 2

  .اLدارة


����ت @��ھ� ا� �اث ا�!�)� اL@_&� أ�	�را &2  ھ�ا@ 1P[ (��1ؤ'$   �`���إدار�� 

��U ���1)�ن روھ� و�iو�Yة ا�!�G ، و���Q ا�!�G رة )�Tھ�افواLدا.�Lدارة )����Oر.� 

���
اT(��ل  .-دارة ����ة )�/�ظ��15�� �1!�ب 
ا�0�ب أ(�د '$ ا���N(�� ، واLدارة  zت�

��ر�P/� ھ� &��i 2$ ھDه ا���ھ�$ ا��* �ردة و ,واLدارة )����Oر.�واLدارة )�Tھ�اف 

�&_@Lا�!�)� وا ,� a��/ا� ��������� X*
 : X#4/& ���� �/) X#
)���ل أ.�ء ������ ��


g ا�ا�9!�3�Nأي ا� ،Dه��N� [ ي ،X1�) �� وه�)�*��. 
1

  

                                                 

1
  .80، ص )2007دار أم القرى، ( ، إدارة الموارد البشريةب إبراهيم، رمضان الدي -  
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 ا��/���  أط�اف�Q�5 ا� 	�&G )�2 � ا����`� f�وري  ��دارة�!��g ا]ط�را�/��ي  إن


�� إ
�Nز  �� رأس� �Q�5 &��14 ا�Dي �*!J   اLدارة 
��ذجا��a��4 ا��O �.� �� &�ا�

  .�5:ا���ل 

   

  4ـــــ�Pا�4P دور :ا���&/ ا�*��/

�4P4Pا� �# !�، G�1� � ���	� �51F/& ا��1#�ا�� ا��#�أ  X�[��� �� y��1 ا�����	��ا�����5 وا�

" )�� 2 وودز"&u@*�ت  أد)��ت�35 (/� ��ود ��� ��*1F&،  ��/5� ��1�) U, ا�`��
�/�ت

�$ (��$ &� )!� ا��و��
����  إط�را�	2 �.  

��  �Y_!ر �#�و ا���ا ا��/D�4 ھP4Pدة )�2 ا����& ��K G( ��fوا ��K �Y_) �01وا�

_i2 ا�� �0�ات  أ	ة ����Nا��!���� ا� �Y_!ه ا�Dھ G!N� 31 ا���ارس P& أ&�ا��  �!Yوا

 ��/��(Jإ�  ����  .ا� /��� )4� �)&�وا�!_2�( �Y ا�

�� ���F�ھ� @ `��ر ���� وا���Oر.� ا]�Pص )!��ا (2 �#�و ا��F5ع ا�)��/*#� ��01 ا�!�)�� 

 $Kا��#�درات ا���*�)� ر ^!( �
�� واY, ا�/�$ ا�*��@��  أi_ا��J1) x ا��N �, ا���

�� �$ �G4 و&1 ��5ت )�`�� &/ ���ت ا�	� ا�!�)� ا�!�)�� (K J1�ار /	� ,(�Fا� ��&�YJإ� 

�د ا�*�ق .��دود�� ور)��� إ�J اY 4وا���Hل )�� ا]��N)� �� �/��� ا�!�)��  ا� S'��&* �ى 

  .أ.`�

 ��/��( �5�5�
���)��ى ��N� ��/( ��0رب 
���� �� ا�0�ب �	/X &��#:  إ�Jا
X ���ي Tا 

��j ] ���� &���ل � ا�!�)�� #�"�� ا�وا� �)��� وا�	��� ا]Y �4د��  afوا����!&  J/!��

��N ااو ����le prive ( R( "ا��Pص"/&�  2) X�"ا�!�م "le public).(  

     

  

 ا���ا
� ا��?�ع ا�:�ص و ا������ ا������:ا��?�< ا2ول     �  

 Gي @�ق ا��01ت �� ظDا� ��!�X  ,@�� ,& $��!ا�#�9<,  ا��أ@�����ا� Q��� �)�@اد و��Tوا

�y   وا���وف �� .G &	�ن وز&�ن_
ا� �)��  ا��Pص �� &�Nلازد��د دور ا��F5ع 

&� و ،ا��01ي )��SOنا��14 �� و�K�ھ� &2 ا���N]ت ذات ا���4, ا�/O� وا� �ز�,, وا� !$�1
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 2& ?�����'S�  G#5 *& J1)ل���Tد&� ا��5 ا ��(�!�4� ا��01 ا�& J1)وا� � �$ و ��*
 � *�

" ا��G اL@_&�"و)�5 د(�ة  ،����ة ذات ���Y أ;��ء ا��أ@�����و�$ ��5م ���  &2 ا]; �ا.��

 �� ��
�Y�*2  إط�ر�	�0 ا�5�آن ��( ��fن �ون آ���ت وا[ ,Yا��ا ���&T�5ة &��#:  ا��(

�#��Fا�� �� ��)�O��( Bو ا����0#� و��.  

�/�ع ����  أو��1F1� B#� )�]ھ ��م )�� 	��2 ا��01ي &�P)� (K ���1�)�� �� ھDا ا]��Nه ��5م 

 2�Y�O *ر��ل &2 ا�� a��4� 2	لو���)Tق  ا�O2 �� ا]@ `��ر �� ا��#Kو@:ا��اTا 

  .ا�/�ط�5 )���01 ا�!�)��أي �� ا��9ءات ا���N@��@��  إ�����5 و;��ل

�* `��ون )01 �$ &_��� وھDا ر)�� &� �G!N ا��4/��ن  ،ا@ `��ر أU�#iا��01  إن

�� (��$ &�� ��ل (J1 د�Hل & �0� ا��01 , ا��!�5ةا��و]رات و���55ن &�Oر�, )���01 ا��4/�� 

�iط�ة وا]@ `��ر ،ا�#�ر�Pاھ وز��دة ،ا��/�� )P#�ات  ��م ا��* `���H $)�( 2#�ا��$ ا�

H 2& ���0� 2���� & �	#; وا���ل &!� أو_ل UYا�� g*	� 2ر��O *&.  

4Pر ظ�ھ�ة ا��O 
��ت ا��ز��ة اTو�P J&, ا_iإ D/& د)��ت ا�/���#��ا���T�4 �� ا

 ��
�F��#ا�) U��Kر�&�O��� ت�/�
ا���)poll tax ( ��#��9 إط�ر @��@� 1F& �� (, ا�`��

 ��&�����  رأ@�����&2 &#�درات " ر��0نرو
��� " ا��&T	�J1) &* �ى ا��<�B و&� را�5

 a��4� $ ا�`�وة��ه �!�Nء�� ا���/KTا.  

 U�) 2ذ�? ا��� D/&4Pا�Pع ا�!�م�F52 ،�4 &��د�2 ا�&Tن ،ا�
 وأa#iا��Pر���  ،ا��5

��j ] &	�ن ��و�� أ&�ا�� �FYع ا����01ت و��دھ�  ��� � .ا�*�ق )�ون ��0&� �� اY �4د  


*�ل (2&2 ھDا ا��/Q1F و  �i�Pا<��� �2�51 ا��01 ا�!�)�� دور ا���ارس ا�RN؟�� ا�.  

)�ا&h ا���ارس ا�#��ا����K ا�����دة �� ا��Nة  إ�J)��/�� @��@�� .#��ا 
�5;�  أ'�ردور 

�	��J1) � 3 &* �ى &�`�1 ا��و�� ا�RNا<��وا��/���N ا��@��� ��زارة ا� �)�� وا� !$�1 

  .�$ (J1 إ'�ھ� �G�) ���N ھDه ا���ارس���� �iام  إ�J أدىوھ� &�  ،ا� 2�51(���1ت 


��� د�	�رت  � S&�$&��و��  G�#@ J1 ا��`�ل ] ا��4� (2 
!`� (ا� �ر�r  إ�J)��!�دة �'

 ��i�!��( ��19/09/1985  وي���� a��42 ط�ف ا�*�� &��� ا�&∗ GO�� )�ءت )��/	�

                                                 

∗

 سؤول قيادي سابق في جهاز حزب جبهة التحرير الوطنيم  
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 j��
�� ا�X#4/& 2) X#O  ز�aأ���	
وا��!�وف �� ھDا اLط�ر (_�Y ھDه ا�`�
��� ا��ا

��اث S( ����Kو)��ا ���	� �i�H5  �(� .1988أ.   

��4<��ت )!� Lا ��O�21  و��د Jاث إ���T152@/� &2 �1? ا  ��/& �i�H ���(�� �*@u&

94  ��  .��1�D 190أ�3 و ��i�!��( �*@u&23 و��ھ� �Rاول ا��را@� ��

ا��($ ا����� )��/*#� &H 2_ل  أ�O( $ �G9	G  أن��01 ا�!�)�� ��	2 �#/� ا��F5ع ا��Pص  إن

�� &, ا��	�&� �_@ `��ر &H 2_ل ا� /*�Q  أو� 	�ن ا��<�ة ا.#� ���ا.R ا�#�j وا� ���� 

 وإ(�ادو��H 2& B_ل ا]
�اد وا]@ �N&�( �� ���_5 ا��/�ھh  ،ا�#�j ا�!��1 ا��!�ب

   .��)��� و��9ر�� )!��ا (2 ا��5�رات ا��@��� &�� ���د �Y$ اx�&Tء ا�/

  �.u� ,Y*��� أنا��ا	ا<�و �� ا�!��$ ا�!�)� (��&� ا�#���از�� ا�RNا� �i�4H  �1ھu& ��K

�� �� ا�/��ض )��!�)�� &��f(�� ا��*�ھ�� &��'�1 و] ��	/��  )S(#�ءو��ر���P ���51م (���1 

�� �Kا���ى ا��/��ر 

�FH B)�ت  إ
 �ج@1#�� �!�� , ط�G( $�51���1  أو� &/ �N �1`�وة ]

  .اT&�ا�F#�5 ا���.�� دون )�ا<G و&P���ت وا��f وط���1  وأز&�ت

 �i�P وا� � � $ ���� (���1 �	��2 ا�P#�اتا�ا��V  اL(_م
 ��ث ھ/� (2 &�ارس  أن��	2 

��*
���( ����Kوا�#��ا ��/�#!^ ا���ھ�$ وا�#�ا&h و�� 
*#� " �g!��"دون ا� ��د ��  ،ا�


�(�� ا���ارد ا�#O��� ،)��!�)��ا� � �*�(� (G�1�� J1 ا�/�4ص  J1) ��#1@ �'u� ��& ,

(J1 اLدار�� �� ا� /���  ا]@ `��ر ا��01ي ھ� ا��)a )�ل �F5ع ا��Pص �����ف ا��<�*� �1

����&�1!���. �Nع ا@ �ا���FY ى� *&.  

(P& J1 31 ا��u@*�ت &G#Y 2 ا��F5ع ا��Pص /�(�� وا������ وا�4ا��09ط ا� �Nر��  إن

�9, &*��� ا��N&!�ت  رأ@��و(J1 �� ا�#�1ان ا�!�)�� ا� �)��� وا�#�`�� وا���ا�Q ا�!�&� 

 g��! �0� �����ت ����ة  أ&�ما�� Gق �� ظ�@G�!1#�ت  ،���ل دور ا��و�� ،ا�F ا��

  .ا��Pر���

U ا]
 #�ه �� ھDا ا��/��ر � gNإ��J ب ا��@��  أن�FPحا�_iL  J5#� ا� �)�� وا��و��

 U����'S� وق ا�/�5 ا��و�� وا�#/? ا�!���� أد)��ت�/i �`.أ  U�� X/&��'S�  ت�Y_!ا�

 ا��Nد واKT/��ء اT(��لو&, ا�*�ع 
�ذ ط#�5 ر��ل , .وا�#/J ا�	��� �� ا��اGHا]� ��(�� 



 مستقبل السياسات اللغوية في الجزائر                    الرابعالفصل 

 

 

177 

4� (�&� �a#4 �� ھ�	�1 ا��و�� ا�!�)�� (_iأ��9ا��01 &��#:  حإ  ���#P
)�����ت 

�14/& ��>R� ���"ا����1 �1 /��� إط�رھ�(���9 (2  و�.  

 ?�D� �!#� �01ا� G#5 *& a#4� 2�(2  أ��ي�( Bاص و���Pد����2 أ��يا��.Tا , �� X1. ?وذ�

و@1$ &!���� ا]
 ��ء  إط�روا�`�وة �� ا��اGH وا��Pرج و��B �� ظG &!�د]ت ا��5ة وا�/�ذ 

    .�5$ا�


�� �u&2  أ@�f�&B(�� �Y<�� (J1  أ)!�دا �DHS أن�gN ا��F5ع ا��Pص ا�!�)� _5) ���/�


�� ا�	#�ى �	�� �� ظG ا� 	 _ت ا��و��� ا��5د&�  ����nل&* �ا&� ���	

*�� &/��� ��ا�1�

���Y،  G 	� ��R�1N
 �راإط�!G  أنJ1) ا��01 ا�!���(  ،ا�	�&/�ا�U أو ،ا�`�وة ا��O �.�و�_


*�ق�!�] � �Q�5 و��دھ� ��2 Tة ��� )!� ا���ا'�وا�#/�ءات  ا���Nا�.  

&H 2_ل  ،�f���Y ��(�) �0�ورة )/���� ���9ن  أa#i(�)� �!�ل )/�ء �	 G ��0ي  إن

 ���!Oل ا�/�وات ا�_H 2& B�4دي و�� Y[ا GHا������	&�دا&U ا��01  ،وا��1 ��5ت ا�

U�#iج @1!�  أو&/ ���  أ� ��Jا]@ `��ر إ�.  

� ا�� 1Pو���4�ھ� ��1ول &2 �35 وراء �!��$ '���5 ا��ول ا����5  أن اLط�را��!�1م �� ھDا 

ا�#/?  ،i/�وق ا�/�5 ا��و�� ،ا��/��� ا�!����� ��N 1رة ،ھ� ا�O�.�ت ا�� !�دة ا�N/*��ت

 G�!� � ا� G)ا�
� و��د ا�!���� و�K�ھ� &2 ا� J1) ���5'ى�Y���5 ا�!و�/��:  أ' J1) $��

��Nه ھDه ا�!�ا&G )/�ء ا��(� ا�!�)�  إ(�دةوھ/� &2 ا�9�وري  ،1اT&��	��ا�`���5  أ@�س

ھG ھ/�ك اY �4د : ا�*uال ا�Dي �gN ط��X اVن ��B ھ�]ن  ،وا�	���* G#5 ا��01 ا����دة 

  (�)� )G ھG ھ/�ك اY �4د )��!�)��؟

          ا���� ا�,���� وا������اط��  :ا��?�< ا�*�6

 Q�
*�ن&2 ��5ق �! #� ا��01 Lر.��� ا� !#�� وا]��4ل  ا�Oع , وا���f�& ا .�نD�و�

 �Y_!`��ة ا� �اول )�2 ا��01 وا����5�اط�� ا�	ا� ,�fد����� ا�/�5ش &2 ا���ا�.Tا  ��


��م �� �3�/4 &�ى �!���� (��Y �/�!& ����!& J1@�  ،ا�HT�ةا�*/�ات  G�0 &� �� ظ�

2�!& �@��@ ,� j�� �����
�ط�5ھ� و&* !��1ھ� .�ن  إذاو���Y 	�ن ا��01  J1) ون��� �

���� و&�4ا��Y وإ&	�
��تا����� ا�*��@�� &�5&�ت O( ��#! ر وا��� H[ر.� �� ا�Oا��.  

                                                 
.02ص ,���Jا� ���Lا�, &��� ا�!�5ب. -1  
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&* ���ت ا����5�اط�� �Rءا &��� &f 3!f 2!3 ا�!�)�� ا��اھ2 �� ھDا ا�*��ق ���#: 

1P ا�#�1ان ا�!�)�� ا�� ��� �N& ��5�
*�ن�ق ل Lا ���O#وا� /��� ا�، J �ا� !��g ��  أن 

�� د]]ت ��9ر��  أ.`� Y#��1]]ت �!4#�� د ���G أa#iھDا ا��/��ر /& �!�#F� ءة�/(

���
Tب @��@� ا� � �ا�*��@�� ا�!�)��  ا�FP� ل ا�����ت ا�!�&� �وج�N& �� 3�!f

 3�!fا����01 أ��9و �K��4ل ا��N& ��،  �N� [ j���!�ون (J1 ا'/�2  أو� ��.� إ]

,(�iTا  $���ى أو��5&�ن ���اط/�T)�  ��(�) �0� $ب  إ��5ء أ'/�ء@���1 ر(���ھ�FPأوا� 

�$&, ا�g!O ا]��4ل ا��#�;� 
T  [5�ؤون]  أو���ا  �5�ؤون� _iذج  أ��
 B	) J1)


*�  "��ان & ��ا
*�ا"�ا�Dي .�ن ) 1996-1981(ا��ا�G اL; �ا.� &`_ ا��<�B ا�

 �� �
*�� و&`5�
��م &, ا��N �, �� ظG ا]��4ل وا���ار  أد)��ت&R 1&� )�5ا(� ا��01 ا�

   .ود��5�اط� ا�/�:@��@� &* 5� 

�� )�"� �� ��Fرت �X 0 .1 و.��1 &�رس ا���اط2 ��5ق, ا��01 &�اط/� G. G#Y ;�ء إن

�
&H 2_ل ط� )�2 ا��!JF ا��01ي وا��*�ر ا����5�ا�� ا�RNا<� ��	2 ا��):  و,& �از


�ن �Y ���N� ��1�) ��(�!ا@ !��ل ا��01 ا� $��!� $K3 &2  أن)��@�م ر!fا���@�م ا

  .ا��5
�ن

&2 ط�ف  1991د�*�#�  �26ـ ا]
 �P)�ت ا� O��!��  إ��0ء)!�  1992��ث ھDا (�م 

 B1Nا��J1)T2 ا&n�  ?ذ� G#Y �/ا��ط �#!Oا� B1Nا�� G���ر�� و�Nا� B�>2 ط�ف ر&

�Hرج ا� ���#�ت  )pouvoir de fait(ا��اG�5 *�  �� ��@��@ ��1�) �/ *��&n�  ,Yا�

ا��!�2 &2 ط�ف ا��B1N���( B1N ا��ط/� ا]@ �Oري  أدى&�� ) de jure(ا��@ �ر�� 

J1)T�1و��  ا�Jن إ��
�Y ���N� ��(�!ي  �!��$ ا@ !��ل ا��01 ا�Dدق ا��ig!Oاب ا��
 X�1)، 


�ت  )Sھ$&*U و(�وان (�1�� �� �iرة ] ;�(��  ا�O!#�� ��دارة&�� �! #� اH �اق �	&

�&Tى ا�`_'�2 �_@ 5_لوھ� ا��01 ا�!�)��  ا�.Dو�� ا�.  

�	��1 .�ن ا�/��م &�4ره  ،(J1 ا��01ط#�!� ا�/��م ا�*��@�  �S'��ھDه ا���د'� �!	B &�ى  

د��G  ا�*/���0ذج �/� �� ا�/�� و, ا�*�� '�ا)U ھDا ا�g!O إط�ر��  هءأداا�O!#� .�ن ا]H ��ر 

  .(J1 ذ�?
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ا��	$ و
��م ا��N)�� �� @��ق )/�� ��Fرات  إ���J ھDا ا�#�1 ا� ��ل ا����5�اط�  أدى�5 � 


*� ���1ر@� ا��ط/��  ،اLدارة�(2 ا���روث  ��دارة��j ا
 G5 ا�*/�0ل &2 ا�/��ذج ا�

��1 ا]@ !��ر �&J/�ي  إ�	و(���1 ا�/��ذج ا� Qا�� � G��#.ح_iھ�� إ. G ا��و�� ود&5�ط�

  .ا�/��م ا�*��@�


X*�1 �� دو�� روا
�ا ,fا�� B
&/ 34 ا� *!�/�ت ��ت  اTھ��1��j )!� ا���ب  ،

�� ا�g!O ا]
��9م ا
 �P)�ت د��5�اط�� �_H 2& ر� Hى  ��ط�را� *& J1) �
���1N
ا]


�� ا��01 ا��@��� ���	
  .وذ�? )	G @��دة)�ل ا��ا

�G ھ� 
��م �!�دي  ،�3�/4 ا�/��م i!#� &2 ا�/���� ا�/����&�زال  ,.�D?�� ا�RNا<��

 ��F1*� a&_�(أم  �F1*� م��
  )�_&a �!�د��؟

2 ��$ ا�#/J وا����ات ا�� �	�� �� (���1 ا��Pذ ا�5�ار (���1 ����� 
�: ا��	$ & g!4�

X1Hا�#����ن  ،ا��01ي دا J5#� ذا��� _`& $�
�� ا�RNا<�  )!��ا (2 ا��*��� ا����01و��Dا ] 

 j���� �� (�1 ا� �Nوزات ا���&�� �� ا��	�&� ء&*� أو اLط�ر�� ھDا ��(�$ ا� O��!�ت &2 

�Q ا��01 ا�!�)��؟  

ا�*��@�  اiL_ح&��ري �� د�, (���1ت دور ا�#����ن �� ا����5�اط��ت ا�	#�ى  إن


�&hا]@ �ا�� &`_ &� �!X1 ا�#����ن و, .وا��01ي واLداري�( �K��i ��  ي��� iL_ح

 � اLدار��
��ذ�� �� ا��را@�ت ا�!�&� �* �Q ا� /��G!� J1) �)�*� ��& X ا@ �ا��� ا��ظ�

 �
  ).12ا
�� ا��Q�1 (ا���5ر

 �
:و� �`G �� �� ا]i_حھDا &� �!�ف )���* �ى ا�#����
 1

  

  .دات �1i )��#����ن  ھ��.��F� G�  ا��اءات و H_ل �!�O 2& G��, ا�ا� ��0� ��  -1

2-  �
  .�� �5*�$ ا�4_���ت )�2 ا��	�&� وا�#����نا���و

3-  ���/���Nا�5�ارات ا]@ �ا��.  

j��  :و��(�X &� �!�ف )���* �ى ا� /�Dي &2 

                                                 

1
 -  ،�i�1�5 (�� و)J��� �L��  .116، ص 
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1- �Q�*/   2 ا��زارات ا]دوار�(.  

�� ����ة  '���5 �#/�   -2 ��&����!1�.  

 �)��N& ����  :ا��ظ�� (/�i_� �i_حوھ� &� �O	G �� ا�/

  .)/�ء ا��5رات -1

2-  J1) ا��5رة R�R!� ا�*��@�ت ,fا�!�&�و.  

3- *@uح ا��_i[ا���.  

  .ا]دار�� �!�G ا� /��� -4


B"ا��FPب ا�*��@� ا��@�� �! #��و�K� د@ �ري ]ن ھ� �FHب �K� د��5�اط� " ا��

 X 0� ھ� B�� g!Oد ���(�  و��0 ا����( _`& hN� ا�!�)��ا� $�� [ ��1>�#Y ���0�  ھ�

 U&دا�& ��� ��1) QF/& [ ��@��@ �N��� '/�<�� &`���� �x��! 1  &`1 �ا�!�)�� وا]&�ز���0 

�� ا��و��  ،ا������� أو(�� ا��و�� ا��@ ��� ) �� gN� [ه ا��5(�ة ���0�  ا��ط/��وDھ


��ة ���� f!3 ��0ي � �Nوز  �N� 
 ،دو
�� �F��( �i�Hg!O1#�5 ا���.�� �� ا�RNا<� 

�$  اU1!� ��HT ھDا( G4 � [و X&�	�( Q`� [ وره�( h /� G( B1@ G	O( �01� �1��( �0�

 �F1*ا����_H 2& Giا� �،  G!اءة @��!� �� ا��/ ���ت و��Y 3 (2 &�ىO	� ��
ا]�	 �و

 GO  .رK$ ا��(��� ا��@��� ا���	�&���2&!� )�2 ا��	�م وا����5�اط� �� )/�ء ��0 وط/�� ا�

 واT&2 ،ا�!�ا�� ا]� ��(�� ،� �Q�5 ا���Oر.� ا�*��@�� أو@, ط�رإ إ���J �ج  اT&�إن 

�$�! �5ون &�دام ا�� 0�)�ن  ،وا�J وUY ط��G ا��ط/�
�� &!�د�� ا�*�F1  ا�YTىا�F�ف  أ

����� و] &�Nل $��a��4 ا�g!O ا��g�0 وا��01 وا]Y �4د  اLدارة� /�زل &���14 (2  أ&�&

  .���&� (2 ا�5�ار

&2 ا��4ام ا�Dي �H G4_ل ا� *!�/�ت )�2 ا� ��ر ا��ط/� وا� ��ر � 0�)�ن �5 ا@ �د ا��

�&_@Lذھ$  ا�
��1 و���55ا &�Oر�!�$ �	� ���ر@�ا @ �5��F( �#Y2 دون &�ا&GYS(و 

  .ا� 	���3

 �N� /(�د�� ط#�5 & 0�)�  أنا� G`��10%  J1) �F�*� ن�	2 ا�`�وة ا��ط/��  %90&2 ا�*&

 X�1) ��1 .�ن`& ,fل ا]@ !��ر ا��_H 2�/�1* �ط� �#*/��( G	O( X*
 ��!� rو.�ن ا� �ر�

�Hآ.   
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�/
���ر  إ
�1�� �	�ة ا����5�اط��  �B@n)�4د ا����j (2 ا) U&�Y � ا<� ا�RNا� �� ��#!Oا�

���ر &2 ��� �1 /���  إ�������� .-ط�ر
��5م  أنا�#/J ا� � &2 ا���وض و�� 
B ا��UY ا

� �Q�5 ا� /��� ��5م )��_ واaf ا��!��$ ] وا� � " �� ا��1#�ا���ا����5�اط"(�1�� �	�ة 


��  واLدار��ا�*��@�� �' ��  .)/�ء ا��و�� ا��ط/�� L(�دة� a#4 ا�#_د )�ون 
��ذج  &2 �

U�#iأ  ��ا�*��@�� وا� /���� وا�	��� و&�4ر ھDا ا�!RN ا��و�� (��Rة (g!� 2 وظ�<

 G!� �ھ��& �)��N&زھ��(ب  أ��Kر@�ت ا����5�اط��ا����،  r�@�� م�)أ�#&  J1) ا� �اول

�F1*&� ا��@ �ر��ا]  ،ا���دل  ،@ 5�ار ا��/�) G	O( ز�, ا�`�وة�� J1) 3 ا��5رة!f

  .)O	G �!�ل و)/�ءا��5$ وا��!����  وإ
 �ج ،و;�ف

�*�ب ا����5�اط�� J1) اط���Yھ�ة ا�#��و��ا� U�N
��1�F ا�!�5د ا�����f .�ن )/�ء  ،��5 

	�م )!� ا@ ���ع ا�*��دة ا��ط/�� و.�ن ا���ظ (J1 ھDا ا��	*g ھ� &��ر اھ ��م ا����و�� ا

 �Pا� �ر� �*
� اT@�س&Q�5�� 2 ا����5�اط�� و(J1 ھDا  أھ$ا��* ��, &2 ا]@ !��ر ا�

 �)��Nا��(� ا� G	O��&n�  �5]ت &��دة إط�ر��& :�� ،��ر�r وا�� ،��0 وا��ة ،�Rب وا

��� $K�/� ��  د��&, و&!/�ي��Tة ا��ط/��.�]��  ا����  ،ر&��R (2 ا������ *& G	(

  .وا���������Lا�	���  ،ا�`���5

ا�O�(�� ا�`�ر��  ��ا.��ت (G�� �0� J1 ا�`�رة )�	$ ����2 ا� 	��وا@ �� ھDا ا�/�: &2  

��رة (J1 ذ�?  أدلو] , ا� � ��5س ا��و�� (J1 ا����5�اط��O2 ا�����5 ا��&��T  اDر&�ز ھ

G�Nا<�.. ".ا�RNر ا�� Hا<� وا����5�اط�� @�ف اRNت )�2 ا�� Hا ��"
∗

.  

��م ا��ط2 ��  & ��R.�& J1) �1 &� )!� ا]@ 5_ل أد)��ت�!#�� ��ل��&،  �# !� ��/�(


��HXر '�
�ي ا����5�اط�� T  د��� �Y�)�� �[ا h�*/وا]@ 5�ار ا�*��@� وا]زدھ�ر  ،ا�

�*g ا���ر@� ا������� �� ا��	$  �G9اTو��Dا &2 ا� /��ي  J1) �i�H د($ ا��و��

�Rة&* �ى �Tا  ��D�  .ا����5�اط��وا�/gP )�ل د($ ���اY#� ا��N �, ا� /

&���5  أ&�م ا�L�ا<��f"��1 ��ا &2 ا�/���� �� ھDا ا�*��ق �a#4 " دو�� ا��5
�ن"&���5  إن


�ن ا��و��"�Y "))raison d'état �uا@*���  #��� ا�!/3 ا�� �� J1ة (�F�*اد���Tا 

                                                 
∗

  ة والثورة في الجزائرؤسس الحركة من اجل الديمقراطيم السياسي الراحل سليمان عميرات   
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G#5 *ا�� �N&�(ت  إط�ر��  ،و����Fب ا��*� J1) ���F1*ذا�� �1#� ا������ت ا�

  .ا��N �!�� �� ا� ��0� وا� /���


*� ��F1*1  إ�Jا��01 ا�!�)�� �� �ج �ا����5�اط�� �  1P[ &2 ھ��/� وا� 	�ر ا�F#�5 ا�� 


*�ن� �/��� ����*��� )��/*#� �1!�)�� &��14 � ،وا�$�5Lا  j�� ،ا]
 ��ءا�RNا<�ي &2 

��1)�  .وا���Oر.� ا�*��@�� ،ا�

�$ ا��FPب ا�*�!� ��اط2ا�� [- $�� [ ��. Xو��u*�� ب ا�#4�ي�FPا��&_)Lا 

&* �ى ����ة ا��Y) g!Oي ��Pطg ا��N �,  إ(_م)�ون  ����  ا��	 �ب ]ن ا��و��

 ا�H��#/�Tرج 
[ ا��FPب ا��ديء ��01 ) ��Rن&* �ى ا� 1، ا��4درة )��!�)��ا��	�&�� 

 X���P& 2) ا�#!��ة �F#��ور&�زه ا�� Xو(2 ��4را�_i2 ���#: '���5 )����3  أ�� ��

  .و&2 ھ/� ���ث ا� �4دم )�2 ا���.$ وا���	�م ،��0 ا�/��م ا�*��@� )�����/�و

�!��O ت ا��(�P 

*#� ا���Oر.� �� ا] J1) ه ا�5�اءةDھ �� �/ *
 �Y ر  �2007 �!�م��!�. 

�N� 3!f ��5س� g!Oوب ا� �F1*�0 ا�� ,& ��*
�&��9ن ا�/�وة ا��4�� )ا�(�F, ا�

 ��1Hن��ز�� ا��ا_)�� ��!f ��(�) �0� ل_H 2& ت�(�P 
2 ��� و��0  (2 
 �<h ا]&

��
�' ��
Xوا� � ��وج ��FPب ھG�R ] �/�ل رJf ا�!�&� ) ��
*�� ���ة &2 �T  2�9 � [

���نو�#�و �� g��K  ،ا��N �,ا�#*��F ا� � �* �(#��  اTد)��ت^ )!Tا X
S.ب  و�FH

GH�1ا� Bر�� و���Pك ا�_� @_�،  �F1*وا@ ��ارھ� &���د و.�ن &�4ر ;�(�� ا� ��

��N& �� �5�5ل )/�ء وا� � ] �!#� (2 ��ا.$  "ا�O	��1"ا]
 �P)�� ا��Pرج رK$ ا�!���1 

  .&H 2_ل آ��� ا���5ط!��g!O @1#�� ا����5�اط�� وھ� &� ���X ا

��&2 &�9&�2 ا��!���  وا��أي���� ا� !#��  إن
T  $��/ ( a�*�J/#ا�  ��)�� �[ا�*��@�� وا

 �'u� ��( ر;��ا ��
ا��!���  إ
 �جو�! #� ا�RNا<� �� &�Nل  ،(J1 ا� /���وا�`/� ����5���� 5)_

 ��!f ھ� دو���O
  .���!�م ���� �Y(�ة �1#/�ء ا��!�و

�<$ ��i �� �/!9�5$ ا����j ا�	�ي ا�ا�Rاو�� ا��/���N &2 ھDه ا����5�اط�� وا��01  إ;	����

�/� ���ا  �-ذا  ��ل ا���ا'� و&� )!� ا���ا'�# 
وا����� ���9Y ا����5�اط��  أنذ�? 
�N  إ�Jا

 UF#لوا� /��� ا� � ار��	;S(  $��/ أور)��� ا�  D/& 17ا�5�ن  �� ��!fو g!4ط�ر�Lا 
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 �
�&Rا�!�)�ا� �
ا���ا'� ا�0�)�� و�$ ��Oرك  أ�	�ر��� ��9ء �$ �� � �X  اL@_&�- وا��	�

 ��1ا���د�� وا�	����� )/�ء &#�درا�
.  

1� .��RNا<�
�5ل ا
X ا�*��ق ھDا �� P ا� 2�51 )��/*#� ��1ول ا�� G�  .�g!4 ا� �ط�2 و�*

وا��F),  ،وا� !�د�� ا��R)�� ،ا�	#�ى ا���������Lا��FP)�ت  ،��5 ار�#UF ا���ا'� )��4/�(�

 �i�/) $ وھ���ا� / �� ���*@uظ�ھ�ة ا��و�� ا�! أ)!�د أوا�� �� �'u� [���`��` ةR��!ا� ��

ا�� ��Rة (2 ��ا'� ا�0�ب و�/�� �� ا�� ��Rة (2 �/��� ا�0�ب و)�����14 ��ا' ��  إ
 �ج(2 

�� ا�� ��Rة (2 ��0 ا�0�ب 0�.  

��
��9 �$ � إ;	���� إ
 ��/) gN afوا G	O( gP/ا� R��) �(�!ا�*��@� ا� G5!و&�زال ا�

�� (J1 &* �ى  �  .أو@,(2 &�ا�

ھDا ا�#�U ا�O!�ي ا��/*�ب " وأ
�ا(��ا��Rھ� �� (�1م ا��01 "��5 ��ء �� . �ب ا�*��ط� 

  :])2 &��? ا]ودي

"H�  E ���^ ا�'�س ��\) ��Eاة �

� إذاو��Eاة Lدوا�� H���"  

 إذا إ]و] �*�د ا��Jf , ا��Jf@�دت  إذا���ة ا� ��(�� (2 (�م و��د  ا�#�U �!#�ھDا  

G�Nد ا��@.  

 ,Yا<�ي  أنا��اRNا�*��@� ا� �	�J1) G ا�Nة ا��F�@ ��0ا� �Y_!ول (2 ا�u*ھ� ا��

  .و)�2 ا�`. ���5	G وا��N �, ،)�2 ا��01 وا����5�اط��ط#�!�� 

ا���9رة، �_ أ�iل �1	� دون ا��01، و] ���ة ا��!�1م أن '�� ��ا;h )�2 ا��01 وا�	� وإن 

 ���� و@� و��دھ� وأ@�س )/�<����S/�( �&nى (2 ا��01، ��� ھ�� �� ا��5&�� و(/�ان و


�، �	2 ا��01 ا�!�)��  �� ھ�*
Lا���9ري و)!�ھ� اD ھ��لL2 ا& �
�!� Uط�ر &�زا�Lا ا

�� اT&�&�� �� ا�!Y�5 &�ا��اك ا]� ��(� وا�`���5 �� وا�9!3 �� ا�*�ق ا��01ي و�

�� &2 )�2 ا��u@*�ت ا]� ��(�� ���!�� )G ا��u@*�  !�م وا��Pص واY!/� ا�
)���K$ &2  أ

  .ا��i �;Tدا �� و�X )�ادر ا� ��0� ا�*�#1

                                                 
                 25ص, ا����L ا����J,  ازراج (��1
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gھD� )ھ/ 0 �ن G��&�i (X(� . ��"ام ا���9رات�i "Jا��01  إ� �����) 2) jا����


��R�1N &� ھ� إ] وھ$ .#��، ��Lا�#*
. �5:% 27.6 � ��ث )�Dه ا��01 .�01 أو��N � [ Jوز 

�!� ��وا���N, �! #�ھ� ��0  ,��0 ا]��4ل  ا�!����� )�P& 2 31 ا�`���5ت و ا���9رات  �	/

��رھ� ����  �?ذ &�د و ��ا��X ا�!��$ ا�!�)��/��ي ���ي &��14 و ھ� #
� ا](D ا��ھ$ ا 

  . )	G &� ھ� K�)�و

 ,� Nا��و�� ا��#iءات، أ�� 

�� & ��را &G. 2 ا]�. �!� N& aق ا���م و�P� ����!ا�


*�ن ا�!���� L2 ا) jا���� G!Nت ا���510 و�����  .أ&�ا &�	/�ا�	�@�#��� �
� ��ران ا�

�0 ا�!�)�� 1إ�J ا� #�� )�� "@�#��X"ا�!�)�  .�ن &2 أ�� أ@#�ب ���X ا�!��$ ا��01ي ��5 

�� و�X(� . 3��S ا�	�&�Y �� Gا(�ھ� أ

X أSFH &�ة وھ� � 	1$ )���0 ا�!�)�� �!Rم (J1 إ��5

و(�م �	�ارھ�، و�� أ��&/� ھDه �zFP ا�/�س (/�&� � ��'�ن @�اء .�
�ا أ
�س &2 ا�!�&� أو 

�$] &2 ا��*uو��2 و>�FHأ g#*(�دي  � ����ن ) ��
 J1) ء�FHTا B
)G �	�رون 


�: &!�2 &2 ا�T �01ھ�اف و.Sن �� ا�Y �*. �� ��!� �&Tا(� ا��01 أو �!���  J1) ,� Nا��

  .�K� &��دة

 ؟ا��,��< إ(�دة  :ا��?�< ا�*��/          

و  ا�iTلا�!�دة �;-(  �01	������� :#ا� /��� ��* G#5 ا� !��g �� ا�RNا<�&*���  إن 

�� &!����  أم -&� G#Y ا]� _ل- �� �Y$ ا����f ا�������iT �1?  أ�2ا���4در �	2 

�f؟ا���  

2 ��� وا]ھ$&* �� f#:&2 ا�9�وري  & g��! م ا��� (2ا�#�jد�?&2  �ت &

��م ا��!�ب & ��
�' ��� 2& ��/��(Jا� ��]ت  إ�Xذا� ����م ��   .ا� � ���#: )�Dا ا��

 إ��g��X دون ا� F�ق �3�/4 &!�2 ��1!�ب، �G!N &2 ا�f �(�!4#: آ��ق ا� !ھ/�ك   

��N�/& �4(.  

��ف ا�Rاي و@:  )-���  ���f���,��N اL(_مG &� �!�ف �� و@�<G ��` اTول
�N ا�3/4 

  .(J1 ط#�!� ھDا ا���3/4 د]�� واa1F4& ��f ا��!�)�2 

��  أ&�� �
 أ�Y_H&, ��0 ا��9د &Q1F/& 2 وi�ا&� �� ا� !�&G ����  أ.`�ا�3/4 ا�`�

 ،U�( �����  .اTول&�5ر
� )��3/4  أ��1Yوان .�ن ��`G و
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ا� !��g �� ا���ى ا��/��ر،  �!/� G�iS	J1) ��#1@ B &*�ر اTط�اف`/�<�� ھDه ا��!�د�� ا�

 ,& �i�H 3/4ة ا��F�@ولTا  $	�( ��(�!ا��01 ا� J1) ,Yإدار����ا��ه �� &�ا  ��D�و�/

���&.  

1�ا��01 ا�!�)�� &2  إ�JھDا ا�3/4 �/�� H ����5 ���  أودون اھ ��&�ت &!/��� )� � � &�د��'

 X#4/& ھ� X��� �  .إ@ �ا����Nا�#!� ا������� .�*���  إ�Jدون ا�/�� و&�X!Y ا��@�� ا��ظ�

 Xا�R	��& g��! �5 ا��� وا� /����� &2 ط�ف  وأ@*X&2 ھDا ا��/��ر �*1
�ع &2 ا�

f�ورة  أ&�م@a#4/� ،���1 وا� ��(��  ،ا�u& ��0ھ2�1 �	��� �#/�ءه )/�ءا &u@*����ا��!�)�2 

�� &�5ر)� و�� &2 )�ب ا]� ��د ا�1�� �	g��!�_��( X ��*� 2 �ا� !��g �� ظG &�  إ(�دة

)F#�!� ا]زدوا��� وا�Dي ���#: (��&� &2 ا�/���� ا�*�@������� واY, ا�!�)�� �� ا�RNا<� 

 B�� �i�Pا�!�)��" إط�ر�� ا� -��*
�: إط�رو�	2 �� ا�!�)�� ا�!�&��  إط�رو��B �� " ا�

��، " ا�!�)�� - ا�!�)��"*
  .�N& �� �5!& JFل ا� �G�1 ا�/��يوھ� &!

 �5�a#i�1ن  أ&�&/� أ)�� ��K ا�!�)�� &!�)�ن Q�#F� ل�N& ��$�
T  ن�&�	�&�&T�( 

 ,Yا��ا g��! ا� G#5 *�� ون��ؤ&�� دون و�/�O� ة��
و�� ا��f,، �*�ھ��ا �� ���0�  أن

�$  اT&� أدى(Jة ��&��  إ����� G�� ��
*� دون Y�اء��& $Kر$�
2 )���01 ا�!�)�� & 	�
� أ

 ��GiTو�$ �5�ؤا  ا  ��*
��$،و�� &�ة وا��ة �� . �)� )������  $Kء ر[uا�� (�د ھR و�

 $��ءا�. ]5
 ��/��(J��0� @1$ ا��5$  إ��,� Nا�� ��.  

 g��! ا� G#5 *& a#4� ه ا�����Dا ا�3/4 �� ھDھ G#5 *�( هو&�ى &�ھ�ن��'S�  �.�1*ا�


��S�  2'��&2  أ.`�� (J1 ا��01 ا�!�)�وا� /���� ���	
�$ا��ا*
  .أ

�/

��2  أن
�N  إ���	
�! #� )��/*#� ��G�1 &!�/�  وأدوات& !2�51 )/�: �	�� ھu]ء ا��ا

$��Rء .#�� &2 ا��!�)�2 &�� و&/�51Fت  أ�	�ر)�/�� �$ �/(�' �i�/) h9 � �� ا�!�G  إ��

 ����� �� 2��fوا ��K $�1!Nھ�اف�Tا�� و�� �/��� ا��(�  اD�01 ا�!�)��ا���(.  

 $���ي )�5$ ا��Y �1�#5 �	�ن ار�#�طNوا�4�اع ا� �".!�&G &��د ��دود �!1�$ ا�!�O�ة وا�

���95 ا� !���K g� و��Dا ��/��رھ$ �� �� ذا�X ، وا���iT&2 ار�#�ط�$ )�5$ ا���2  أ.`�

 X�_9( �51و� Q�Yد J1) ��#1@داءTلا��01ي ا�*�1$  ا���n� �&ا��5د.  
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�J5# ا��N&!��2 وا�/gP ا�*��@��  واD��@Tة اLط�راتا�F#�5 ا�� �@�F ا�� 	�
� &2  إن

�Dه ا���	�1 ا�S &  ���01'�ة( ��#. G	O(��
T  � �5 ا�#Fا�U�#i�1، أ	Oءا &2 ا��R�  �!(

�Dا ا�/�ع &2 ا��FPب دون � ���� ا���9ر�� �� ��Q�5 ا� �ازن  أن�#/� �* !�� ھ�� �� ووظ�

!�G ا� !��g ، ا�ا��01ي� ��
 ,� N�1� ي�	*� وا�/"��Nا� " g��! ا� Bا�*�ء"و��".  

�& J1) ءا�/(  a#4� Q#@ن�	&L�(  g��! ا� �f�& 2) jأ.`�ا����  ،g��! ا� G#5 *& 2&

 ���fا��� �)R/وان ا� �i�HU�#iا�!�)�  أ �	ا��!�i� ا��Y ��0در (�OY�/& J1 @�� ا�

 ?�	 ا� ��B�@S وا��N&� �� &�5]ت ا����f )!� ا�GO  & �0�ات ا�!��$ )O	G )/�ءو�

G#5 *�1� �N�  .ا��/

�*�@�� ھDه ا����95  أ.`�و�!��9Y G ا��01 Jا�!�)��  أندر��  إ� ��R&وا��!�ب ��`_ن ر

 ،G#5 *دون ا�� �fا��� ��� ��( a#4ول و��/� g!42 ا�&�&Tا �Hآ �
  .�� )!� ز&�


*�نوا( ��دا (J1 (/4� ا��UY &�0#�  أو �G.�#>�K ���0 1 ا�O�وط ا����f(��  إنLوا  ��

 g*�& �Fرة وUY ط��G �#/�ء ��0 (�)��  أ&�&/���ن " &��? )2 
#�" اT@ �ذ)/�ء ا���9رة 

و.X1!� ,�F *� �& G وا]� ��(��، وھx &2 ا�/���� ا��!/��� f!�3  ا��!�ب&�دام ا��د 

 G���� ا� �اب �/���� ھ�Jذ �� �� ا�0�ب �_@ أداة إ��
 �ج��  �S'��ه)�/�� �J5#  `��ر وا�/Lا 

���01� G�Rا���9ري ھ.  

 g��!�_ا�non arabisation .  XO�!
� ��� ��* �ى ا�#�اوة ا�	���  .S&�ا�Dي  �N� 
ھ� 

��،  اL@_&��ا�!�)�� ا�Dي وX 1i ا���9رة &��) �� 31P ا ا�Dھ B	!� ����. �>اRNوا�

GO �� ا��01ي � ��
��ذ�� � أنا�Dي �!1 ��*2�f �� &5#�]،  دو��GH ا���ا'� و�#/� �/

و] ��F� j��(1 ، �!Oرد ا��G. �� ,� N &	�ن '���5 اHV� ھ�د�� ورا;�ة، إ@ �ا����Nزاو�� 


X 2009(�م ا���اط2 �� S(  �>اRNا� �� j��B�1
 وا�0�)� و� J  اTور)�ا���9ر  

�5���Lا<�، اRN���5 ا�' J�5 إ� 
  .�0 ا�RNا<�وا�J � و�	//� 

�	2 و��د وا� �)�� وا� !�1$ ا��* �Y G#5 �	�ن &��#: )�زارات &!�/� .��`���5 وا]��4ل  إن

*
��B1N ��و�Y �	�ن &��#: )��"�ت &!�/� .g!i،  اG!N��&T  رأ@��(J1 �2 وزراء &

                                                 
16، ص���Jا����L ا�،�Yا(#� ا�!��� رز. -1  
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J1)Tو��2 ���� و&!�ھ� ا� ��01 ا�!�)��  اu*& 2 و��د	2"��(�!& " J1)�� اG!N��&T  رأ@

  .أ�g!i �9أ

��  اLدار��ا�!�)�� )/�ء ا�L  �01(�دة(J1 &* �ى ا��K��4 ا�/���� &* !��4  إذنا��*��� 

ا��ھ�
�ت ا��اF& ��1H�و�� )�5ة �� ظG  أ��U�#i 5.9ا��و�� وا��N �, )/�ء  إ(�دة@��ق 

�� " د��ع وط/�"��9Y ا��01 ا�!�)�� ھ� ��9Y  أندر��  إ�Jوا��Pر��� ا����RN��( �Fا<� 

��ة ا��ط/��  إ�J�� /�*/�ات ا��5#�1 )��ا���( ���� �� ھDا و)�� /��� ا��O&�1، ار�#�طو�4/�

�$  اLط�را��ول ا� � ��`1�� ا��01 �� 
*Q  واT&2ا���9ر�� �1 /���  اT)!�دf�وري �

  . �Fرةا��

�* �F�  g�Nرا د�/�&�	���$ � �Fر ���� ا��01 ا�!�)��  إذاا�RNا<� �GH�� 2 دا<�ة ا� �Fر إن 

  .���5&�ت ا� ��0� وا� /���

�# !� ،�)�� ي، @��@�، ا�R&م ر��
 أھ�اف إط�ر�� � 	�&i�/) G�ه وو��ا�X ا��01 

 ��N*/& ،2 �1#��  وإذاو&��دة) R��) م��ا ا�/D�5 ھ( ,� Nت ا���#Kت ور����� �N� /ن ا���

  .@�ف �	�ن @��#1

��� )� � ���د ��f� و&* G#5 ا�#�ا&h )/�� ا�/��م ا�*��@� &��	R1 *�� �!#� �1&�ت �Hر إن

���� ا� !��g  وا�5�ارات ا��u'�ة،

�5ل ا�!�)��� J �� )�ا�� و [ J �.  

��م ا��01 ا�!�)�� ا�*��دة (J1 ا��01 ا��ط/��  � J �� ط�ح & G#5 *ا�� J1) ھ� ا�*��دة

�0 وط/�� �� &�Nل ا� �G�1 ا��!���، ]ن )!^ ا�/gP ] ��ى �� ا�!�)�� � أH�ى إ;	����

��م ذو د]]ت وا@!� 
*�� &`_ ��	2 و�! #� ا��01 ا�!�)�� &�وط/�� ��Y@� �! #�  أن���

 ��ا( #�ر ا�5/�ات  أ��9و)/�ءا (J1 ذ�? ��	2 &2 ط�ف �"�ت ا��J1) ،,� N &!�]ت ا@ !���

 ��*
�
�� ا���R�� � � , )Y#!O/�ات وط/�� &�دا&U ا���F5 1 (#� ا���ا<��ت ا��5!�ة ا� 1

 ��Y�4ا�( J�ر.#��ة �� ا�� �)!� و�����Nى ا���*
.  

(i J1!�)� ا� !�ط� &, .�ف ��1]�� ھDا ا��/�J ا�Dي ا�DPه ا�/�5ش �� ھDه ا�/D��( �F5ات 

  .&P 31 &* ���ت ا��01 �� ا�RNا<�

                                                 
*
1 1��Rن، اL(_&� (#�و )�ز��ن:  � Q(�*را�, &�5]ت ا����� ا�.  
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)�ون ��ود &!���� و&!/��� �G. G!N ر&�N1� G(�Y Rل ��ل '�ا)U &!�/�  إ���ع��Kب  إن

Nد ا���N� ��& $	ة أو أز&� �, وا��Rى (2 أ�� ھS/�( G!N� ����
�� ا���ى  &G. 2 ر.�Rة 

  .ا��/��ر

وا��Nل ��5/1ش  أ��Y�9)_ �� ھDا ا�*��ق �a#4 ا����j (2 ا��* G#5 �� &��ان ا��01 ا�!�)�� 

X
T ا�#_د G#5 *& ار�K J1) ا�*�/�ر��ھ�ت G. J1) ح�   .&��fع &

 )/�� داGH   ��وا�R]ت ا� !#��,  �N$ ا�FHTء ا����01  �� ھDا ا�*��ق إ�gN�  J ا]
 #�ه 

1� رK$  ا��*uو��ن ا��	�&��ن ��  ا� � ��51��  ا��@���  ��FP)�ت ا Pم ا��_)Lا G>�@و

�$ ا�!_�Y ا�4!#� ا� � � ,� Nى ا]��4ل &, ا��� *& J1) ��
�*�@�� ا��/�gi ا� � �� �1

g!Oوا� �F1*2 ا��( G#5 *$ ا��	و@  ,�� ������5ل ا����5�اط� ����0، �/ 
��د إ&	�
��ت ا]

 ��  أز&�  (2  و&u@*���� �� ا�!O� @/�ات ا��5#�1، ]ن .�FH G ��0ي �!#� �� ا���5�5 

G#5 *�1� ا� �4ر وا�#/�ء.  

 �*&�Pا� ����5 وردت �� &5�رات ا�N1/� ا���.R�� ��Rب �#�� ا� ���� ا��ط/� �� دور�

�� ��; �Hا��(�<$ ا� � "...  1981ان ا��/!�5ة �� أوا B
إن د(�<$ '��5 /� ا��ط/�� ھ� 

X1��1�� ;�4P /� ا��ط/�� ، أي د�//� اL@_&� و�0 /� ا�!�)�� و��ر�( �/P	G &�ا) ^�/�"...  

 ,(� 
��م ا�`� ���5	X/ �$ � 	�س (���1 )!G ھDا ا����9نو��� �� ��fا وا����� �N
 ،

� ��4P; J و�Y ] � 	�س إ] �� ��ود �5�f �!�م (�ا&G ��ر���P وإ����1Y و�	��� و

� #/�ه )O	�P� U�( �)�f�& Gطg  &* /��ة 
P#��� و��د اط� �R)�� أو @��@�� أو

  .ا��* G#5 )�5ة
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  الخـاتمــة
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بالمحصلة نقول أن اللغة العربية لم تتموقع كأداة فعالة في عملية التنمية 

تاريخية ( اإلدارية بعد االستقالل بل بقيت على الهامش ألسباب ذاتية

  ).علمية وٕاجرائية( وأخرى موضوعية) وسياسية وشخصية أحيانا

  

  :النتائج - أ

مؤسسات المنتجة للقيم إن ارتباط عمليات التنمية وتحديث المجتمع والدولة بنمط ال.1111

مفتوحا في سياق اللغة، السلطة والديمقراطية والمعايير يجعل التفكير والنقاش في مظاهر 

العديد من المقاربات، لكن إمكانيات استيعاب التحوالت المفاهمية والنظرية المحيطة بتلك 

, فيهايتحكم  الذيالظواهر ليست متوفرة مما ينتج أزمة في التصور المعرفي للمنطق 

المعروف أن الفكر السياسي العربي لم يطور لدينا نظرية واضحة في مجال الدولة واإلدارة ف

رغم بعض األدبيات التي ال يمكن أن تؤسس لنظرية، مما يؤثر على طبيعة التحليل النظري 

ها اللسانية لموضوع اإلدارة في إطار أصيل يستند إلى مرجعيات البيئة المحلية وخصوصيات

في هذا السياق نجد أن العالقة بين المجتمع " التعريب " عندما نضع و , كية والتراثيةوالسلو 

األمة، النخبة والتنمية والدولة لم تبنى من خالل التراكم الحضاري لعدم وضوح مفاهيم 

  .وصعوبة توطينها في النص وفي السلوك

المركزية األوروبية  إن القطيعة اللغوية والتاريخية بين الهياكل الموروثة عن منظومة.2222

من المجتمع الريفي  ةوالرموز المتراكمة عبر التاريخ السياسي والتنظيمي التقليدي المستمد

اإلقطاعي أدت إلى قطيعة معرفية في تحليل موقع اللغة األم في معادلة التنمية بدالالتها 

األيديولوجي،  بل إلى تحول المجال اللغوي إلى ساحة للصراعالبشرية، السياسية واإلدارية 

في ظل عدم وعي القيادات السياسية والثقافية بأهمية الدور الذي اإلعالمي والتكنولوجي 

  .تلعبه اللغة في تنمية وتحديث المجتمع

قد نحتاج في هذا المنظور إلى نخب جديدة تعي خطورة الموضوع وتضعه في إطار معرفي 

  :وتنموي 
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  .من المستوى التحضيري حتى الجامعي  والتعليم نظام التربيةسياسات يأخذ بعين االعتبار  -

يعيد صياغة إشكاليات المسألة اللغوية في الجزائر على أسس علمية تجعل اإلدارة وسيلة  -

  .وليست غاية في حد ذاتها

فتقر إلى يإن المناخ التنظيمي على مستوى المرافق العمومية المنظمة لسير أجهزة الدولة .3333

  .إلى إعادة بناء حقيقية ال تتم إال بعملية نمذجة  للثقافة والتنمية حتاجيو االنتماء وٕالى األداء 

 ,ن تضعف التنمية دور اللغةأعلى هذا األساس يجب أن ال تضعف اللغة عملية التنمية وال 

  :والوسيط الفعال في ذلك هو اإلنسان اإلداري، فزيادة على 

   .ويستوعب دالالتها الجمهور ضرورة إتقانه وتحكمه في لغة المخاطبة التي يفهمها -

الجيد لتحقيق رضا  لية للقيادة والخبرة في التسييرلك حيازته على مؤهالت عاكذ يشترط -

  .الزبون في الميدان

عدم الربط بين خطط وسياسات التعريب  إطارالجزائر في لقد تشكلت الدولة الوطنية في 

الحكومي مما جعل الشروط  داريوالمستقبلية للجهاز اإل اآلنيةمن جهة وبين الحاجيات 

ويبدو األمر كأنه سيأخذ ,  اآلنالموضوعية للتعريب ال تنضج في الواقع التنظيمي حتى 

يمكن أن مما , اإلداريين كبار مجموعات من  وسطوقتا طويال لكي يتمظهر بصورة طبيعية 

حو الحكم الراشد يعطل ديناميكية التنمية المستدامة في وقت يشهد فيه العالم اتجاهات قوية ن

ودمقرطة منظومة القيم والعالقات االجتماعية والثقافية داخل ما يعرف بمجتمع المعرفة القائم 

الهرمي الذي ما زال هو  النمط البيروقراطيعلى المعلومات والشبكات و الرموز وليس على 

درسة الوطنية بالمجال البيداغوجي للمالمحدد لسياسات وبرامج التنمية في الجزائر المرتبطة 

أكثر من داخل وخارج السلطة عالقات السيطرة والنفوذ والصراع لإلدارة كأداة هيكلة ل

  .سلم القيمبالمجال الحضاري لبناء  ارتباطها



 خامتــــة

 

 

192 

  :التوصيات - ب

  

إن الفرز النظري لمجموع التراكمات التي خلفتها األنشطة اإلدارية والثقافية على مستوى 

يجعل من الضروري تحديد ,  بعد اإلستقالل في الجزائررية اإلداالنسق القيمي للتنمية 

  :توصيات العناصر التالية في شكل

  

تربوي بإصالح من خالل إنشاء وزارة للتنمية اإلدارية ضرورة مرافقة اإلصالح اإلداري .1

من وزارة التربية والتعليم وزارة سيادية في صلب الجسم اإلداري للحكومة حقيقي يجعل 

للعلوم اإلنسانية كاألنثروبولوجيا على تعيد االعتبار في إطار مقاربة جديدة , الجزائرية 

 .سبيل المثال ال الحصر

المجلس األعلى للغة العربية حتى ال  الهيئات ذات الصلة على غرار تفعيل دور. 2

يتم دمجه في إطار حيث , ل أو غرفة تسجي ةلالستشار  بيروقراطيجهاز د يبقى مجر 

تدعيم حركة  ويوجه السياسة اللغوية في البالد من خاللتنفيذي أوسع يراقب بموجبه 

تراكما معرفيا إيجابيا يحقق في هذا االتجاه بما  اإلصداراتالترجمة العلمية وتشجيع 

قرار  خاللوذلك من ،  جاالت البحثية المختلفةيجعل اللغة العربية أكثر وظيفية في الم

من  ,داريةإشراك المجتمع المدني في مجال التنمية اإلسياسي واضح وقوي يرنو إلى 

خالل فتح نقاش وطني على مستوى النخب والقطاع الخاص لوضع إستراتيجية جديدة 

ار في مجال االتصال وتبادل المعلومات تضمن وضعا جديدا للغة العربية في إط

أو في أسوأ األحوال بالدارجة  اقتصاد السوق الذي يحاول البعض دخوله باللغة الفرنسية

مصطلحات جديدة في  صناعةفقط وال يتم ذلك نحويا و أسلوبيا إال عبر  أو العامية 

 :مجال اللغة العربية اإلدارية على مستويين

 )semantics( :إعطاء معاني جديدة لكلمات معينة * 

  )morphology( :مات جديدة باستعمال طرق مختلفةتركيب كل* 
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خطورة ظاهرة ثنائية الدارجة والفصحى المميزة لبنية اللغة العربية في وسائل تقاوم معرفيا 

 .اإلعالم أو في اللوحات اإلشهارية والتي تضعف من فعالية ومصداقية اللغة العربية

 كما حدث جياااليدولو  أو لتسييسدا عن ابعي (la nation)الجزائرية  "األمة " توضيح مسألة .3 

  :لك ذو , منذ الستينيات بسؤ أو بحسن نية

في أطر بحثية جديدة تسمح بإعادة االعتبار للتراث المادي والمعنوي المشكل  -

مصطفى "و  "محمد حربي"مع فرز مقوالت , لهوية الدولة واإلدارة والمجتمع معا

   .في هذا السياق" لشرف 

" بن جامين ستورا"مع فرز مقوالت ت المدرسة التاريخية الفرنسية بمنأى عن مقوال -

من خالل خطاب فكري فاصل وعميق يلبي الحاجيات المستقبلية , " أليبر كاموو 

إذا أخذنا بعين اإلعتبار , في مقاربة العولمة  تعتبر مفصلية، ألن القضية لهويةل

الجهاز لة وتنظيم الدو بناء سياسات باقي لإستراتيجي كمحدد موضوع األمة 

  .في المدى المنظورالحكومي و تطوير أدائه 

التنمية البشرية على صعيد رسكلة مستمرة لإلمكانيات التقنية واللغوية للموظف  تنمية.4

  :اإلداري من طرف اختصاصين في اللغة على مستوى 

  .رسميةو تحرير الوثائق الالتحرير اإلداري الذي يفتقد لألسلوب العلمي في الكتابة  -

االتصال اإلداري لتقديم الخدمة العمومية بأفضل شكل ممكن للمواطن حتى ال ينظر هذا  -

على أنه مستعمر بلون آخر، وهو ما يبدو أنه واقع في الحياة وراء مكتبه األخير لإلداري 

 .اإلدارية اليومية بصفة عامةالروتينية 

أو  و فتح معاهد تابعة للمدرسة مراجعة بعض آليات عمل المدرسة الوطنية لإلدارة نح.5

الحكامة , الماركتنغ , العمومي كالمناجمنت  معينةفي مجاالت تخصصية مستقلة عنها 

الناجحة في العالمية فاعلية للتكوين والتأهيل مع محاكاة التجارب  أكثرتعطي حيث , الرشيدة 

  .خارج الحتمية الفرنسية كالنموذج الكندي  هذا اإلطار

   دوال فرانكوفونية كالسينغال التي اختار لها الرئيس األول بعد االستقالل مع العلم أن  

 النموذجقد تخلت تماما عن  ,وحيدة  الفرنسية كلغة وطنية "ليوبولد سنغور"الشاعر المثقف 
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 " الكاسمنس" إقليمالكندي لتسوية رشيدة لقضية  للنموذجالفرنسي في اإلدارة المحلية واتجهت 

  .خالل الستينيات في كندا" الكيبك"قضية بنيويا تماثل  التيو , في شمال البالد 

في منتصف التسعينيات الدامية  األهليةفي نفس االتجاه ذهبت دولة كرواندا بعد الحرب و  

استقلت  الفرانكوفوني الذيالعام بدل اإلطار , حيث أصبحت دولة انجلوفونية لغة وتنظيما 

 .واإلستقرار يدة خاصة في مجال التنميةي أنتج لها أزمات بنيوية عدفيه والذ
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موس حيث أكـد قـا 1823استعمل مصطلح النخبة األول مرة عام   :)liteè(النخبة / 1

هــــا فــــي المتميــــزة بتفوقالفئــــات  هــــذا االتــــاريخ ،كمــــا أن هــــذا المصــــطلح أطلــــق علــــى اوكســــفورد

المصـطلح  تـرويجاألول مـن تمكـن مـن ' ويتبار ' ويعتبر المفكر  ,ربية غال األوروبيةالمجتمعات 

  ."جتمع والم الفكر" هفي كتاب

   

والهويات مصطلح الثقافـة  االنثروبولوجياتناول الباحثون في  :)reutcul (الثقافة /  2

  .على المعرفة، العقيدة، الفن، األخالقيات، العادات، القيم و التقاليد على أنه مركب يحتوي

   

تلعـب ثقافـة التنظـيم دورا  :) organisationnelle culture (الثقافـة التنظيميـة / 3

وتتضـمن فـي هـدا االطـار المسـتوى الثقـافي للمجتمـع،  اإلداريـةعلـى التنميـة  التـأثيركزيا في مر 

الفردية والجماعية داخل التنظـيم المرتبطـة بـالرموز و  تداءااألالقيم و المعايير، السلوكيات و 

    .األخالقيات

  

  : للفظ البنية فعالن : )structure(البنية / 4

  .بالقصر يبنى من البناء" بنى"، وبالمد يبنو،جمع بنوة" بنا"

  و بنية وبنى بضم الباء        -بكسر الباء-بنية وبنى: ويقال

 أجزائـــهتتحـــدد كــل  الــذيو انطلقــت جــل التعريفـــات لمصــطلح البنيـــة مــن مفهــوم النظـــام 

 .بمقتضى رابطة تماسك تجعل اللغة مجموعة وحدات

  

البـدائل المتاحـة  أحسـناختيـار ):decision administrative) la اإلداريالقـرار / 5

  .المرجوة األهداففي تحقيق  وأثرهابعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل 
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اللغويـة التـي يسـتعمل فيهـا النـاطقون  األوضـاع: (bilinguisme )الثنائية اللغويـة / 6      

   .التي يستند عليها حال الخطابحسب المقامات      لغتين مختلفتين

  

ـــــادل لغـــــوي ): communication(صـــــال االت / 7 ـــــين فـــــردين  أوتب ـــــر لغـــــوي ب  أوغي

وهـــو عبـــارة عـــن فعـــل لعالقـــات التبـــادل عـــن طريـــق وســـائل كتابيـــة ، شـــفوية،  أفـــرادمجموعـــة 

  .رمزية أوحركية،

  

خطــب فــالن إلــى فــالن : "نجــده فــي لســان العــرب يفيــد:)le discours(الخطــاب / 8

  ".ة، مراجعة الكالمفخطبه وأخطبه أي أجابه، الخطاب والمخاطب

 ثور يماثل مفهوم الخطاب الحديث مـن حيـث التحـدإن مفهوم الخطاب حسب ابن منظ

  .مع الغير وتلقي إجاباته
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 قائمة أهم المختصرات

 

S.a.a : société algérienne d’assurance. 

E.n.a : école nationale d’administration. 

C.f.a : centre de formation administrative.  
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الحضاري للتنمية في الدول  العامة الجزائرية  بالبعد اإلدارةموضوع التعريب في  يرتبط

  . العهد باالستقاللالحديثة  "كولونياليةالبعد ما"

من هذا المنظور كان من المفيد ضبط المحددات التي تسيطر على التطور التاريخي 

الحداثة، وكل  القائم حول الهوية في أدبيات ما بعد الفكريجدل والبنيوي للموضوع في ظل ال

  .جاك دريدافوكو أو ميشال  بها من حيث تفكيك بنية النص ولغة الخطاب لدى  تصلما ي

هيكليا ومعرفيا على طبيعة الدولة الوطنية مما  االستعماريلقد أثر النموذج اإلداري 

ج النخبة واللغة أي متناقض مع شكل في الجزائر مزدو ام الع للمرفق جعل النسق القيمي 

إمكانيات التنمية لدى كل  استيعاب سوءوهو ما أدى إلى  ،المجتمع الريفي التقليدي البسيط

من المدرسة الفرنسية على غرار  المواطن وبالتالي فشل أساليب وسياسات التحديث المستمدة

المحلية لالقتصاد سياسة الصناعات المصنعة لدوبرنيس والتي ال تتطابق مع البيئة 

  .الجزائري
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لماذا نمت وتطورت الفيتنام بلغتها  :في هذا السياق كان السؤال المركزي هو 

أو باألحرى لماذا ال يراد لها أن تتطور  ، الفيتنامية ولم تتطور الجزائر باللغة الفرنسية

  باللغة العربية؟

هو ما و غوي أجنبي لقد سعت العديد من النخب إلى تحقيق نموذج للتنمية في إطار ل

  .أثر سلبيا على أداء اإلدارة الجزائرية بحكم أنها أصبحت ذات طبيعة مزدوجة اللسان والفكر

مجموعة رسائل غير واضحة أسلوبيا ومنهجيا لب اإلداري نتيجة ذلك لقد تحول الخطا

لخطاب شكال ومضمونا بحكم غموض للدى الزبون والذي ال يستوعب البنية الضعيفة 

 إلى ن جهة ونمط الثقافة الشفوية السائد عند المواطن من جهة ثانية مما يؤدي م تهوحدا

في بناء عملية اتصال فعالة خاصة وأن النص التنظيمي ال يلبي  "قطبية معرفيةثنائية "

حاجيات المجتمع بل وينقل له مجموعة قيم ومبادئ مفككة ومنفصلة عن شخصيته وهويته 

  .التاريخية

وتعيد طرح العديد من  هشةية المرفق العام في الجزائر تبقى إن طبيعة النص وهو 

 آليات اإلشكاليات حول مقاربة لغة اإلدارة في ظل االنتشار الواسع لظاهرة التغريب في 

قة المنظمات اإلدارية الساب عمل المنظمات الحكومية حيث ال نكاد نميزها عن أدبياتو 

  . ة طبيعية لهايثلمرحلة االستقالل بل هي ور 

الفرد العامل في مختلف المستويات التنظيمية لهيكل الدولة من  تأثرمن هذا المنطلق 

حيث سلوكه وقراراته وعالقته مع البيئة الخارجية بظاهرة التغريب في غياب إستراتيجية 

واضحة لتنظيم الموارد البشرية في مختلف المنظمات مما جعل عمليات التعريب ال تؤثر 

اإلداريين، فقد أصبحت العربية من هذا المنظور وسيلة بين العمل إيجابيا على عالقات 

غير قادر على تفعيل دوره اإلداري بل في كثير " ربعالم"للعيش وليس غاية للتسيير وأصبح 

  .من األحيان متحايل على طبيعة عمله ومتناقض مع شخصيته

سها التي أصبحت قد أدى تسييس السلطة للقضية اللغوية إلى خلل في هوية اإلدارة نفل

أمن من حاالت من الالهجات المحلية بدل اللغة العربية وتعاني لتسودها العامية، الفرنسية وال

وسيادة مفاهيم هجينة من االم اللغوي نتيجة فقدان اإلحساس بالسيطرة على لغة اإلدارة 
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ومية وفي في أجهزتهم الحك ثقتهمتحقق رضا األفراد و ال و  ات المجتمعالتعبير ال تلبي حاجي

  .لغتهم الرسمية

في هذا اإلطار كان تطوير السلوك اللغوي شرط موضوعي لتحقيق التنمية لما لهذه  

 تكفياألخيرة من تأثير على لسان وأداء األفراد إذا إستندت إلى مرجعيات أصلية، حيث ال 

لف إذا لم تبرير سوء التنمية والتخ باألحرى وار فسيفي تأحيانا المنطلقات النظرية الغربية 

والتراثي للمجتمع وتساهم في  االنثروبولوجيتتدعم بمصادر بيئية محلية تعبر عن الواقع 

  إستيعاب مكوناته المعرفية 

والبناء عليها في عملية تحويل مدخالت النظام اإلداري إلى مخرجات تنسجم مع 

ا وسلوكيا حيث يتبنى إليها فكري باالنتماءمنظومة القيم وتجعل الفرد العامل في اإلدارة يشعر 

  .رموزها ويطور أهدافها في سياق تنموي يستجيب لشروط الحضارة

معادلة حضارية وليست عملية تقنية، تعتمد في األساس على عامل بالتالي إنها 

الثقافي فكثيرا ما نقرأ ونسمع عن غياب ثقافة التسيير في اإلدارة الجزائرية وعدم  جمنتالمنا

  .كل ما هو ثقافي في تسيير يخضع لكل ما هو سياسي استيعابالقدرة هيكليا وذهنيا على 

كبنية تحتية في إعادة االعتبار موضوعيا مكن للثقافة أن تساهم يمن هذا المنظور 

داخل األبنية االجتماعية والسياسية الهشة للدولة بشرط أن تتوفر  لمفهوم اإلنسان واللغة في

  تعرب؟   كيفتعرب إلى  لماذااإلدارة السياسية في االنتقال من 

الجزائرية في صورة  العامة اإلدارةيضع  أنهو تحول في عقالنيات التحليل يمكن و 

    .أفضلمستقبل 
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Résumé  En Français 

 

La question de l’identité prend de l’ampleur dans le débat post 

moderne. 

il devient alors vraiment nécessaire de reconstruire le cadre 

d’analyse de l’identité dans le système administratif Algérien. 

La mise à jour de cet question nous permet de maîtriser un theme 

qui demeure problématique dans la construction du concept de l’état - 

nation moderne.  

Un concept qui à vu le jour dans des conditions sociopolitiques 

compliquées ،ce ci dit il n’a pas répondu largement aux attentes de la 

nouvelle société indépendante. 

 dans cet optique, on constate une  rupture « épistémologique » 

dans la fondation de l’administration pseudo-nationale qui a vu le jour 

avant l’état et par conséquent elle a dominé l’état et orienté ces 

décisions contre la volonté du peuple attaché à une langue qui n’a 

pas pu se développer objectivement dans un système administratif 

colonial par ses valeurs et ses structures et ses outils de 

communications « occidentalisé » sous l’effet de l’histoire et du 

politique. 

Ainsi, l’arabisation est  reste éphémère loin de toute stratégie 

civilisationnelle, et de toute volonté politique sérieuse. 
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On est alors  devant une situation culturelle ou il existe une 

administration hybride au sens identitaire , classique au sens 

fonctionnel sans imagination pour bâtir une nation. 

d’ailleurs c’est le terme « nation » qui doit être redéfinie dans un 

contexte linguistique et politique plus clair par l’élite afin de mettre 

fin au dilemme de l’identité qui freine toute démarche vers le 

développement … stratégiquement parlant. 

Un développement qui est avant tout une administration et vice-

versa. l’Algérie alors est appelée à faire face a ce défi et parler dans 

la diversité une seule langue et relève ainsi le défi de la modernité 

avec un grand consensus autour de sa personnalité. 
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Summary In English: 

 

The question of  identity is very important in the post – modern 

debate. 

 It means values ، language ، and others elements to analyse and 

redefined the world of ideas and texts.   

In Algeria this question take place in political speech and 

cultural dialogue  but in reality identity become an big challenge in the 

way to achieve development process. 

The new state after independency was building on French system 

by opposite to local traditions and domestic values.          

This situation created an civilisationnal gap between  citizens 

and managers so the communication become difficult and the 

language crisis become structural. 

in the globalisation sphere the new concept of management 

based on human and culture things offer to Algeria an opportunity to 

reinvented a new approach  if the leaders will improve democracy and 

good governance but in absence of political will for future the 

question of identity still a question …very big question ?  
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  ...................................................................................................... ".التغريب"تاريخية :  8ملحق 

  .................................................................. برنامج التبادل الثقافي الجزائري الفرنسي: 9ملحق 

  ......................................................................................حوار الدكتور علي بن محمد: 10ملحق 

  ............................................................................................الجزائر فاتورة اتصاالت :11ملحق 

  .........................................................................تطور هياكل القطاع العام في استراليا: 12ملحق 

  ..................................................................................................................................:المصطلحات

  ..............................................................................................................................................الوثائق

  ............................................................................................................................................األشكال

  .......................................................................................................................................................الصور 

  .......................................................................................................................................... الجداول

  ........................................................................................................................................المفاهيم الجديدة

  .................................................................................................................................................المختصرات

   ............................................................................................................................................المراجع قائمة

  .............................................................................................................................ملخصات البحث

  .........................................................................................................................بية باللغة العر  -1

   .........................................................................................................................باللغة الفرنسية -2

   ......................................................................................................................باللغة اإلنجليزية -3

  ........................................................................................................................:فهرس المحتويات
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