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ذ-تشخقصذأوليذ -

ذ*الزواويذبغورةذ

ذمؼدمة:

مزاوؼةم معـمزاوؼؿني، مؼبماىزائر مخطابماظػؾلػة مغػؽر ماظؾقثمأن سباولمؼبمػذا
اٌؿارداتماٌـفزةمومزاوؼةماإلذؽاظقاتماٌطروحةموأنمسباول،مضدرماإلعؽان،متشكقصم

م ماٌعرصقة مؼبماظعؼؾات ماظػؾلػقة مظؾؿؿاردة مبؿقؾقؾ موذظؽ ماظقاضعقة، ماظصعقبات و
مرباوظةم معع ماىاععقة، ماظػؾلػقة ماظؽؿابات مؼب مو ماىاععقة، مو ماظـاغقؼة اٌؤدلؿني
مذظؽم مبعد مو مإظبمذباالتمصؾلػقة. ماألضؾ مسؾك متقاراتمأو ماواػاتمو مإظب تصـقػفا

دقاءماٌؽؿقبةمباظعربقةمدـعاجلمبعضمعظاػرماٌؿاردةماظػؾلػقةمخارجماٌؤدلةماظػؾلػقةم
مأومباظػرغلقةمومذظؽمباظقضقفمسـدمإذؽاظقاتفا.

معـم مو مواجؿؿاسقة ماضؿصادؼة مهقالت معـ ماٌعاصرة ماىزائر مسرصؿف معا صرشؿ
اضطراباتمدقادقةمسـقػة،مصإنماظػؾلػةمبؼقتمشائؾةمومبعقدةمسـمذبرىماألحداث،م

م ماظؼضاؼا مخطقرة مرشؿ مطؾقا، مؼؽقن مؼؽاد مصؿؿا مو مشقابا مدفؾت مسؾكمو اٌطروحة
اجملؿؿعماىزائريمومعلؿؼؾؾف.مإنمػذهماياظة،محاظةماظعفزمسؾكمتػؽرلمعامصبري،م
موأػؿقؿفا ماظػؾلػة مبؼقؿة ماٌؿعؾؼة متؾؽماألدؽؾة مخاصة معـمدؤالمو مأطـر  أثارتمصقـا

ودورػامؼبماجملؿؿع،موملمندمررؼؼةمٌـاضشةمػذهماٌلأظة،مإالمررؼؼماظؿلاؤلمسـمواضعم
ةمؼبماىزائرمعـمخاللمتشكقصمأوظلمٌؽاغؿفامومضقؿؿفامؼبماٌـظقعةماٌؿاردةماظػؾلػق

اظذلبقؼةموماىاععقةماىزائرؼة،مومؼبماظؽؿاباتماىاععقةمومشرلماىاععقةمومذظؽمسدلم
هؾقؾمغؼديمٌؿاردؿفامومإذؽاظقؿفا،مععمرباوظةمإبرازمرػاغاتماٌعرصةموماظلؾطةمؼبم

سماظقضت.مظذظؽمحاوظـامأنمتلاءل،موبطرؼؼةمػذاماظػرعماٌعرؼبماظصعبموماًطرلمؼبمغػ
مبغرضم ماظؿفربة، مشلذه ماٌعرؼب ماحملؿقى مو ماظؿارطبل ماٌلار مسـ مغؼدؼة، تارطبقة
مسـماإلعؽاغقاتم ماظؿغققب،مو ماظغقابمأو مؼبمسؿؾقة اظؽشػمسـماآلظقاتماظيتمتؿقؽؿ
ماظؿارؼخم مضضاؼا معـاضشة مخالل معـ ماىزائر مؼب ماظػؾلػل مايضقر مبإسادة اظيتمتلؿح

مظلقادةموماظػؽر.وا
مزبؿؾػم مسـ ماىزائر مؼب ماظػؾلػة متدرؼس مصصؾ ماٌؿؽـ مشرل معـ مأغف مغعؿؼد إغـا
مادؿؾعادم مميؽـ مال مطؿا ماظذلبقؼة، مظؾؿـظقعة ماظلؾطة مرزلؿفا ماظيت اإلدذلاتقفقات
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ماٌـظقعةم مؼب موآثارػا مبعضمعقاضعفا ماظيتمود مو ماظلؾطة، زبؿؾػماظصراساتمحقل
قةمػاعةموأدادقةمباظرشؿمعـمسؿقعقؿفا،مومرشؿمطقغفاماظذلبقؼة،مإنمػذهماظؼاسدةماٌـفف

مالمتغـقـامسـماظدرادةماظؿػصقؾقةمظعالضةماٌـظقعةماظذلبقؼةمباظلؾطةماظلقادقة.
ماظيتمغرىمعـم ماظؼضقة ماظؾقث،مالمؼؿؿـؾمؼبمدرادةمػذه مؼبمػذا مطانمػدصـا وإذا

ماٌشؽ مإظبمبعضماظعـاصر معلؿؼؾة،مصإنماإلذارة مبدرادة ؾةمشلذهماظضروريمدبصقصفا
ماظذلبقؼةم ماٌـظقعة معقزت ماظيت ماظعـاصر مبني معـ مظعؾ مو مضروري، مأعر اظلقادة

مظؾؼرارا ماٌؾاذر مخضقسفا مػق مظؿقجفاتممتواىاععقة ماحملددة ماظؽدلى اظلقادقة
ولدتمبشؽؾمآظلمؼبماٌـظقعةماظذلبقؼةموماىاععقة،ممتاجملؿؿع،مومانمتؾؽماظؼرارا

م"دميقضرارقة معـؾ معـ مضرارات مند مػؽذا م"اظؿعرؼب"ممو مو م"اىزأرة" مو اظؿعؾقؿ"
و"األدؾؿة"مومانمطانمذظؽمعـمدونمتصرؼحمومإسالن،متؿقؼؼمومتعؿؾمبشؽؾمصاسؾ،م

مدؾؾامومإصبابا،مومؼبمزبؿؾػمأرقارماٌـظقعةماظذلبقؼةمؼبماىزائر.
ماظؼرارا مػذه مذباشلاممتإن موجدت مضد ماألوظب، مباظدرجة ماظلقادقة ماظرػاغات و

ؼبمحؼؾماظػؾلػة،مومأغفمإذامطانمعؾدأمدميؼرارقةماظؿعؾقؿمعـماظؿطؾقؼل،مأولمعاموجدتفم
ماىزأرةم مو ماظؿعرؼب مسؿؾقات مصإن ماظؿعؾقؿ، معراحؾ مطؾ مسلؾ مو ماٌرحؾة ضرورات
واألدؾؿةمبلؾؾقاتفاموإصبابقاتفامرؾؼتمأولمعامرؾؼتمسؾكماظػؾلػة،مومظعؾفمعـماٌفؿم

مط مٌاذا م: مػق ماظلؤالماألوظلمو مأنمغطرحمػذا ماياظة، معـمبنيمؼبمػذه اغتماظػؾلػة
اظػروعماٌعرصقةماألوظبماظيتممتمتعرؼؾفاممومجزأرتفامومأدؾؿؿفامبشؽؾمضصريم؟مإنمػذهم
ماظلؾؾقاتم مزبؿؾػ متؼدؼر مو ممبعرصة مظـا مدؿلؿح مألغفا معفؿة، ماظؿارطبقة اإلذارة
ماإلذؽاظقاتم مو ماىزائر مؼب ماظػؾلػقة ماٌؿاردة متقاجف ماظيت ماظصعقبات مو واٌعقضات

متطرحفا.اٌعرصقةماظيتم

ذأوال.ذاملؿارسةذالػؾدػقةذيفذاملؤسدةذالرتبويةذ:

بدأمتدرؼسماظػؾلػةمباظؾغةماظعربقةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبمبداؼةماظلؾعقـقات،موذظؽم
مؼبم مدرودفؿ مؼبمتؼدؼؿ مذرعماألداتذة ماألوظبمعـماىاععة،مو مأنمدبرجتماظدصعة بعد

ممبطؾق معلؿعقـني ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ معـ ماظـفائقة مأػؿماٌرحؾة مسام مبشؽؾ مهدد سة
اٌقاضقعماظيتمصببمتدرؼلفامعـفام:ماظـؼاصةمواظػؾلػةموماظشكصقةموماألخالقموصؾلػةم
اظعؾقممععمتقجقفاتمتربقؼةمظؿدرؼسماظػؾلػةمدبصمسؿؾقةمتلقرلماظدرسموماألػدافم
وماظؿؼـقات.مثؿمصدرمطؿابم"اظقجقزمؼبماظػؾلػة"معـمتأظقػماألدؿاذمربؿقدمؼعؼقبل،م

مؼب مؼعد مظؾؽؿابماٌدردلمماظذي مطؾرلؼـ، ماغؿؼاء مبؿصرفمو معذلعبة مغلكة ايؼقؼة
م م: موػق مصرغلا مؼب مأظـػـفم"Nouveaux précis de Philosophie" اٌعؿؿد اظـذي

« Vergez et Huismen »مؼؿضؿـماظقجقزمضلؿنيمأدادني،مضلؿم5521ومصدرمدـةمم.
ماظش مو م)االغؿؾاه م: ماظؿاظقة ماٌقاضقع معـ مؼؿؽقن ماظعؿؾ مصؾلػة ماظشعقرمحقل عقر،

ماٌققلم ماألػقاء، مو ماظعقارػ ماشلقفان، ماألمل، مو ماظؾذة م: ماالغػعاالت واظالذعقر،
مبنيم ماظعالضات مو ماظغرل مععرصة ماظشكصقة، مو ماظطؾع ماإلرادة، ماظلعادة، واظرشؾات،
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ماظعؿؾم مواظلقادة، ماألخالق ماألدرة، مو ماألخالق ماظػين، ماإلبداع مو ماظػـ األذكاص،
مايرؼ ماالجؿؿاسقة، مآخرموعشاطؾف ممبعـك ماظؼقؿة( مو ماظقجقد معصرله، مو ماإلغلان ة،

ماالضؿصادم موسؾؿ ماالجؿؿاع مسؾؿ مو ماظـػس مسؾؿ مؼب مساعة معداخؾ ماظؼلؿ مػذا ؼؿضؿـ
ماٌقاضقعم مصقؿضؿـ ماٌعرصة مصؾلػة م: مبـ ماٌعـقن ماظـاغل ماظؼلؿ مأعا ماظػـ. مو واألخالق

ؽرلمواظؿفرؼد،ماآلتقة:م)اإلحلاسمواإلدراك،ماظذاطرة،ماظؿكقؾ،ماظؾغة،ماظذطاء،ماظؿػ
اظؿػؽرلماٌـطؼلم:ماالدؿداللموضقاغقـف،ماٌـطؼماىدظل،ماٌـطؼماالدؿؼرائل،ماظؿػؽرلم
مسؾؿم ماظؿارؼخ، ماظؾققظقجقة، ماظعؾقم ماظطؾقعقة، ماظعؾقم معـفج ماظرؼاضقات، اظعؾؿل،
ماظزعانم مايؼقؼة، معشؽؾة مو ماٌعرصة مغظرؼة ماظعؼؾ، معؾادئ ماظـػس، مسؾؿ االجؿؿاع،

موا ماظروح ماٌعرصةمواٌؽان، مغظرؼة ممبؾادئمؼب ماألعر مؼؿعؾؼ مباخؿصار ماألظقػقة(، ٌادة،
مواظػؾلػةم ماظـؼاصة محقل ماظؼلؿنيممبؼدعة مشلذؼـ مضدم مظؼد مو ماظعؾقم. معـاػج مو واٌـطؼ
مبؽؿاباتمظؾـصقصم ماظقجقز متدسقؿ ممت ماظقضت، معع مو ماظػؾلػة، مضقؿة محقل وخبامتة

ماٌ ماظؽؿاب مظدلغاعج ماألدادقة ماٌقاضقع مشطت مررؼؼةماظػؾلػقة مو مبؼاعقس مو دردل
ماظقعؼقبلماظذيمطانمعػؿشام معـمتأظقػماألدؿاذمربؿقد ماٌؼالماظػؾلػل،مطؾفا ظؿقرؼر

مٌادةماظػؾلػة.
م مطانمتدرؼسماظػؾلػةمحؿكمشاؼةماإلصالحماظذلبقيمظلـة مؼبماألضلاممم5551و ؼؿؿ

ماظلاسلمصؿقزع مايفؿ مأعا مواألدبقة،مو ماظعؾؿقة مو ماظـفائقةمىؿقعماظشعبماظرؼاضقة
ماألدبقة،موم14سؾكماظـققماآلتلم:م داساتمظألضلاممم10داساتمؼبماألدؾقعمظألضلام

ماظدلغاعجمحؿكمدـةم موممتماظعؿؾمبفذا ماظرؼاضقة. مو ،مأيمحقاظلمسشرم5541اظعؾؿقة
مععم دـقاتمعـماظعؿؾماظذلبقيمومػلمدـقاتمتؿػؼموعرحؾةمدقادقةمؼبماىزائر،مو

ماإلصالح معـ مبدأتمدؾلؾة ماظـؿاغقـقات، ماٌؿعـرةمبداؼة مو ماحملؿشؿة مو اتماٌذلددة
متـػردماىزائرمؼبم واٌـغؾؼةمألغفامجرتمؼبمشقابمطؾلمًدلاءموماىاععقني،مومرمبا
مومخاصةماىاععقنيمؼبمإصالحماظدلاعجماىاععقة.م مومػقمسدممادؿعاغؿفامخبدلاء ػذه
صموػؽذا،ممتمتعدؼؾمأوظلمظؾدلغاعج،مصأضقػتماألػدافموممتماضذلاحمظؾؿدرؼسمومتؼؾق

ماظؿعدؼؾم مػذا مادؿؿر مو ماظدلاعج، معضؿقن مميسماإلصالح ممل مظؽـ مو ماٌقاضقع، ظعدد
،محقثمذرعمؼبمإسادةماظـظرمؼبماظؿعؾقؿماظـاغقيمؼبمذبؿؾف،م5555األوظلمإظبمشاؼةمدـةم

متشؽقؾمىانم مبعد مو ماظـاغقي، ماظؿعؾقؿ مػقؽؾة مبإسادة موضؿف ماإلصالحمؼب مزللمػذا و
م مدـة مزفر مورـقة مبرغاعجممبرغاعجم5551تربقؼة مسـ مطؾرل محد مإظب مطبؿؾػ جدؼد

مؼبماظػؾلػة ماظؿعؾقؿقة مإدخال مصؿؿ مأخرىمتؼؾقصم  La Didactique اظقجقز، ومتمعرة
م معـ ماظقجقز معقاضقع مو مم14رباور مم11إظب معـ مو ماظشعبماألدبقة مم50ؼب ؼبمم51إظب

اظشعبمشرلماألدبقةموممتمؼبمغػسماظقضتمتقدقعمعلؿقىمتعؾقؿماظػؾلػةمؼبمػذاماظطقرم
مؾماظلـةماظـاغقةمعـماظؿعؾقؿماظـاغقيمصرعماآلدابموماظعؾقمماإلغلاغقةموماظعؼقدة.ظقشؿ

إنمجدؼدمػذاماظدلغاعجماظذيمؼؿالءممومؼؿػؼمطذظؽمععمعرحؾةمدقادقةمؼبماىزائر،م
ماظػؾلػةم مٌقاضقع متؼؾقصف مؼب مؼؿؿـؾ ماٌعؾـة، مشرل مايرب مو ماظػقضك معرحؾة ػل

مطا ماألدادقة ماظػؾلػقة مظؾؿقاور ماٌادة،موادؿؾعاده مو مواظروح معصرلماإلغلان مو ألظقػقة
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وادؿقداثمعادةماظػؾلػةماإلدالعقةمؼبماظلـةماظـاغقةمثاغقي،معـمعـظقرمدؾػلمؼؿؿاذكم
ومرؤؼةم"سؾلمداعلماظـشار"ماظذيمجعؾمعـمصالدػةماإلدالممذبردمعشائقنيمتابعنيم

اخؿزاظفم،مععمعدخؾمساممحقلماظؿػؽرلماظعؾؿلمواٌـطؼل،مومظؽـمبعدمتؾلقطفموقألردط
ىؿقعماٌقاضقعماٌدرجةمضؿـمبرغاعجماظػؾلػة،مومذظؽمبدسقىماظؿعؾقؿقة،ماظيتمغظرم
متؼقممسؾكمايقارمومظقسمسؾكم مودقؾةمعـؾكمظؿدرؼسماظػؾلػة،مألغفا مسؾكمأغفا إظقفا

 1اظؿؾؼني.
مطؾلمظألداتذةم مذؾف ماغعدام مػـاظؽ ماظيتمبؼقتمدسقىمصارشة،مألن ماظؿعؾقؿقة ػذه

ماٌ مػذه مؼب ماًاصمباىاععةماٌؤررؼـ مغصماظؿؼرؼر مؼؼقظف معا مذظؽ مؼب مدظقؾـا مو ادة،
م:م"إنماظؿأررلمؼؽادمؼـعدم،مبؾمأغفمالم اظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة،ماظذيمؼعذلفمبـ
مرشؿم ماظػؾلػة، متعؾقؿقة مؼؿعؾؼممبقضقع مصقؿا مذاتفا، مسؾكمعلؿقىماىاععة مظف وجقد

مػذا مؼب محقظـا معـ ماظعامل ماظيتمحدثتمؼب مؼبمماظؿطقراتماشلائؾة مأي مأخرلا، ايؼؾ
وجفامظقجفمأعاممزاػرةماظعزظةمم–ؼضقػماظؿؼرؼرمم–اظؿلعقـقات،مومػـامندمأغػلـام

اظؼاتؾة،ماظيتمتعاغلمعـفامعـظقعؿـاماظذلبقؼة،مومخاصةمعادتـامذاتماظطؾقعةماظؽقغقة،م
 1ؼبموضتمأصؾقتمصقفماظعقٌةمبدؼفقةمترصضمطؾمجدال."

ماظؿعدؼال ماإلصالحاتمأو ماظذلضقعاتممتماسؿؿادمررؼؼةمررحمومؼبمدقاقمػذه تمأو
ماظـاغقؼة،م مطاغتمطارثةمحؼقؼقةمسؾكمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماٌرحؾة أدؽؾةمؼبماظؾؽاظقرؼا
وػذهماظطرؼؼةمػلماظطرؼؼةماٌعروصةمباألدؽؾةمماىزئقة،مومإذاموصػـاػامباظؽارثة،مصألنم

ماٌلؤوظني متطؾبمعـ ماظلقء معـ مدرجة مبؾغ ماٌماألعر مػذه ماظؿدخؾماظذلبقؼنيمسؾك ادة
مغؼرأهمؼبمغصمعذطرةماٌػؿشماظعامماظصادرةمهتمرضؿم معا بؿارؼخمم311إلظغائفا،موػذا

وماظيتمتـصمصراحةمسؾكمأغفم:م"عـمبنيماظعقاعؾماظيتمأثرتمدؾؾامسؾكمم15/10/5552
مؼبم ماظيتماسؿؿدتمدابؼا ماىزئقة ماألدؽؾة متؾؽ ماظـاغقي، ماظؿعؾقؿ مؼب تدرؼسماظػؾلػة

قانماظؾؽاظقرؼا،محقثمجعؾتماظؿالعقذمسؾارةمسـمأجفزةمآظقةماخؿؾاراتماظػؾلػةمالعؿ
ظؿكزؼـماٌعؾقعاتموادذلجاسفامسـدماظطؾب،مومتؾعامظذظؽماسبصرمدورمأدؿاذماظػؾلػةم
ؼبمحشقمأدعغةماظؿالعقذمباظؿعارؼػموماٌػاػقؿماظػؾلػقةمومباظؼقاظبماظػؽرؼةماىاػزة،م

فمتدرؼلفا.مومسؾكماظرشؿمعـمأنموػقمعامؼؿـاصكممتاعامععمرؾقعةماظػؾلػة،مومععمأػدا
اظعؿؾمباألدؽؾةماىزئقةمضدمأظغلمبصػةمرزلقةمعـماخؿؾاراتماظػؾلػةمعـذمدـقات،م

م معـمتؾؽماآلثار مؼبمأذػانمبعضماظؿالعقذمم–ععماألدػمم–صإنمبعضا عازاظتمساظؼة
م1وحؿكمسـدمبعضماألدؿاذة."

                                                                                                                                        
مم1 م: ماٌقاضقعماآلتقة ماظـاغقة مم-5ؼؿضؿـمطؿابماظلـة ماظػؾلػة. مم-1عدخؾمإظب معؾادئماظعؼؾ. م-1االدؿداللمو

اظػؾلػةماإلدالعقةمومتؿؽقنمعـ:مصؾلػةماظؿشرؼع،مسؾؿماظػؼف،مسؾؿمأصقلماظػؼف،مسؾؿماظؽالم،مم-0اٌـطؼماظصقري.م
عقة،ماظػؾلػةمعـمعـظقرماظغزاظلمععمإذارةمإظبمابـمرذد.مومػـاظؽمتقصقةمؼبماظدلغاعجمجدؼرةمباٌالحظة،ماظػرقماظؽال

تـصمػذهماظؿقصقةمسؾكم:م"أنمعبقعماٌلائؾماظقاردةمؼبماظدلغاعج،مإنمطانمظؾؿػؽرؼـماٌلؾؿنيمصقفامرأي،مصإغفم
 .5551؛معـمبرغاعجماظػؾلػة،مدؼلؿدلمم11ص.مم-ؼؿعنيمسؾكماألدؿاذمأنمؼؿعرضمشلذاماظرأيمععماظؿالعقذ.".

 .م15ص.م-اىاععةماظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة،معػؿشقةمماألطادميقةمحملاصظةماىزائرماظؽدلى.م2
 .15اظصػقةمرضؿمم-.52ع/-مم311/15/10عذطرةمتقجقفقةمؼبمتدرؼسماظػؾلػة،مرضؿمم3
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ؿعؾقؿماظـاغقيمتؾنيمإنمػذهماظصقرةماظعاعةمظؿدرؼسماظػؾلػةمؼبماىزائرمؼبمعرحؾةماظ
معبؾةمعـماألعقرماظيتمصببمأنمغؿقضػمسـدػامومعـمبقـفام:

تقدعتمعؽاغةماظػؾلػةمعـماظـاحقةماظؽؿقة،مومأصؾقتمتشؿؾمدـؿنيمحبفؿمم-5
مداسلمعؼؾقلمعؼارغةمبؾعضماظؿفاربماظػؾلػقةمؼبماظقرـماظعربل.

زعينممأصؾحماظؿأررلمأوماإلرارماٌدرسمجزائريمبشؽؾمطاعؾمومػذامؼبمزرفم-1
مؼعؿدلمعـماظـؿائجماٌؾاذرةمظلقادةم ضصرلمومدرؼعمومؼبمغػسماظقضت.مومإذامطانمػذا
اىزارةمصإنمظفمجقاغبمدؾؾقةمالمميؽـمواػؾفامطاحملدودؼةمؼبماٌعارفمومغؼصمؼبم
معؾاذرةم مسالضة مظف مأعر موػق ماظػؾلػقة ماٌعرصة مسؾك ماظعاعة ماٌعارف مشؾؾة مو اظؿؽقؼـ

ماععةمطؿامدـؾنيمالمحؼا.بقضعقةمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماى
مبلقطةمم-1 متعدؼالت معـ مأطـر مظقلت ماظدلغاعج، مسرصفا ماظيت ماإلصالحات إن

مطانم معا مإظب محؿك ماألحقان مععظؿ مؼب مترق ممل مطاغتمترضقعات، مشاظؾفا مؼب مو وذبزأة
،موماٌطؾعمسؾكماظؽؿبماٌدردقةماظيتمصدرتمبعدماظقجقز،م5541ععؿقالمبفمضؾؾمدـةم

مباظلطققةمؼعرفمعدىماًؾؾماظؽؾرلما مضؾـا ماظؽؿبماٌؿلؿةمطؿا ظذيمتعاغلمعـفمػذه
واظؿؾلقطقةموماالخؿزاظقةمأومبؽؾؿةمباظلؾػقةماظيتمتعينمؼبمػذاماجملالم"ماظؿكطقطقةم
مأوم ماظػارشة ماظعؿقعقة مو ماظقثقضقة مو مواظؿصـقػقة ماظشؽؾقة مو ماالخؿزاظقة مو واظؿؾلقطقة

اظدوشؿاتقةمأيماظغقابماظؽاعؾمظؾروحماظػؾلػقة"
0

م
مطاغقمملم-0 ماظذؼـ ماٌػؿشقن مو ماألداتذة مأوظؽؽ مإال ماإلصالح مسؾك ماظؼائؿقن ماؼؽـ

عدردنيمظؾؿادةمومؼعاغقنمعـمضؾةماإلعؽاغقاتمطاظؿػرغمظؾؾقثماظذلبقيمواالغغالقمسؾكم
مباظػؾلػةم مباالتصال مضعػمواضح معع ماظذلبقي مأو ماظػؾلػل مدقاء اظؾقثماىاععل،

ؾقؿمومػذامبلؾبماظؼصقرماٌعرؼبموماظؾغقيمايدؼـةموماٌعاصرةموماظطرقماىدؼدةمؼبماظؿع
 سؾكماظلقاء.م

ؼعاغلمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماظـاغقيمطؿامؼبماىاععلمعـماالغغالقمواظعزظةمممامم-1
أدىمإظبمضعػمؼبماٌلؿقىمومؼبمتشؽقؾمتصقرمخارئمسـماٌؿاردةماظػؾلػقةمؼبماظعامل،م

ماظقضعقةماٌزرؼةمومت ـؼـرمبـ:م"مأغفمالمميؽـمومحؿكماظؿؼارؼرماظرزلقةمتشرلمإظبمػذه
اظذػابمبعقدامؼبمػذاماالواه،م)اواهماإلصالحموماظؿعؾقؿقة(مإذامبؼقتماٌادةمععزوظةم
مؼبمعقدانماألصؽار،مومؼبمذبالمتعؾقؿقةم سؿامصبريمعـمتطقراتمؼبماظعاملمعـمحقظـا
غفامػذهماٌادة،ماظيتمالمتؽقنمإالمطقغقةمومإغلاغقة،موالمتـشأمعـماظؾداؼةمإالمساٌقة،مإ

تطرحمعشاطؾماإلغلانمؼبمطؾمعؽان،موهاولمإصبادمايؾقلماىذرؼةمشلا،مبؿطقؼرم
ضدراتماظعؼؾمذاتفا،...معـمػـامصإنماظعزظةمؼبمػذاماجملالمتؼقدمإظبمعقتمالمرؼبمصقفم

                                                                                                                                        
ةمحقثمؼعذلفمربرروامبرغاعجماظـصقصمطؿـالمسؾكمػذاماإلزطراب،مغشرلمإظبماظـصقصماٌكؿارةمظؾلـةماظـاغقم4

إدراجمغصقصمضدمالمباظؼصقرموماظعفؾة،معؿذرسنيمؼبمذظؽمبعاعؾماظقضت،مؼؼقظقن:م"حؿؿتماظظروفماٌشارمإظقفا،م
معـماظـاحقةم معػقدة مشرلمأغفا مآخرى( معرة م)ػؽذا مذروطمذظؽمصقفا متقصر مظعدم مغظر محرصقا( تصؾحمظؾؿقؾقؾم)ػؽذا

م51ظؽ؟معـم:مطؿابماظـصقصمظؾلـةماظـاغقةمثاغقي.مسددماظـصقصماٌكؿارة:م؛مطقػمؼؽقنمذم15صم-.".اٌعرصقة

 غصقصمظؾػالدػة،موماظؾاضلمٌؤظػنيمومعؤرخنيمومصؼفاءمومسؾؿاءماظؽالم؟م10عـفام
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مررؼؼم مسـ مبؾدغا مؼب ماظػؾلػة مسـ ماًاغؼة ماظعزظة مصؽ مإظب مغدسق مشلذا ماٌؾدع... ظؾػؽر
ؼـماٌؾدسنيمؼبمعقدانمتعؾقؿقةماٌادةم)و(متـظقؿمتدرؼؾاتماظؿقثقؼ..م)و(ادؿضاصةماٌؤرر

مباظـلؾةمم ماظشأن مػق مطؿا ماظؿعاون معـح مادؿغالل مباظػؾلػة...)و( مظؾؿشؿغؾني وبرذبؿفا
مأداةم مموماألطـرمحاجةمإظقف،مباسؿؾارػا ٌقادمأخرى،مبؾمأنمعادتـامػلماألجدرمبفذا

م1اظؿػؿحماٌػضؾةمسؾكماظعاملماٌؿقضرماٌعاصر."
ماألػدافمظعم-2 معـ مىؿؾة متلطرله مػق ماىدؼد مظؾدلغاعج ماألدادقة ماإلضاصة ؾ

متؼـقاتم مو ماظػؾلػل ماظـص مو ماظػؾلػل ماٌؼال مهؾقؾ مؼب مظطرؼؼة متؼدميف مو اظذلبقؼة
م2اظدرس..ماخلمعـماٌلائؾماظؿؼـقةماظيتمتلاسدماألدؿاذموماظؿؾؿقذمععا.

معـمغؼائصمسدؼدةم-3 ماٌعرصقة،مؼشؽق مظعؾمأػؿمػذهممإنماظدلغاعجمعـماظـاحقة و
اظـؼائصمسؾكماإلرالقمػقمإصراشفمعـمربؿقاهماظػؾلػلموماٌعرؼبمبدسقىماظؿؾلقط،مومعـم
مباالغؿؾاهموماظؿػؽرلم ماٌقدانمىدؼرمؼبمغظرغا مؼؼقظفمأحدماٌكؿصنيمؼبمػذا مصإنمعا ػـا
واالػؿؿام،مؼؼقلم:م"مإنمطؾمعامؼؿعؾؼمباظؿأوؼؾماظػؾلػلمواظؾقثموماظدالظةماظػؾلػقةم

مأنمػذهمػلماىقاغبماظيتمتشؽؾمخصقصقةموموحدةمظؾؿلا ئؾ،مضدممتمإظغاؤه.مسؾؿا
 3طؿابمعدردلمؼبماظػؾلػة."

ماألصؽارمم-4 مو ماٌعؾقعات مغاحقة معـ مدقاء مودؼد مطؾ معـ ماظدلغاعج مؼشؽق طؿا
اظػؾلػقةمأوماٌقضقساتماٌؼذلحةمومإنمعؼارغةمبلقطةمبدلغاعجماظػؾلػةمؼبماىؿفقرؼةم

ماٌ مدؾقؾ مسؾك مبنيماظؿقغلقة ماظؽؾرل ماظػارق مؼؾني مأصؽر، مأغا م: مبـ ماٌلؿك مو ـال
محؾقسماظؿؼلقؿم ماىزائر مؼب ماظػؾلػة مبرغاعج مصقف مزؾ ماظقضتماظذي اظدلغاذبنيمصػل
اظــائلمإظبمصؾلػةمظؾعؿؾمومأخرىمظؾؿعرصةمعـمخاللمآراءمصؾلػقةمسؿقؼة،مندمبرغاعجم

مو ماظـراء ؼشؿؾمرباورمدبصمماظػؾلػةمؼبمتقغسمؼؿـاولمعقضقساتمؼبمشاؼةماظؿـقعمو
ماظؿفرؼؾق ماظعؼالغقة مو ماظعامل مرؤى مو ماظؾغة مو ماىلد مو ماظقسل مو ماظػؾلػة مةعػفقم
واظعؼالغقةمؼبماظعؾقمماإلغلاغقةموماظػؾلػةموماظعؾؿموماظعؿؾموماظدوظةموماجملؿؿعماٌدغلم
واٌلأظةماألخالضقةمومأخرلامعلأظةمايرؼةمومطؾمػذامسدلمغصقصمظػالدػةمعـمأصالرقنم

الدػةماٌعاصرؼـ،مأيمأغفمبرغاعجمعـمخاللمغصقصماظػالدػةمومظقسمعـمخاللمإظبماظػ
آرائفؿمطؿامػقمايالمؼبمبرغاعجماظػؾلػةمؼبماىزائر،مومػذامعامؼؤديمإظبمررحمضضقةم

                                                                                                                                        
 .11-11ص.ص.مم-اىاععةماظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة.م5
اظعؿؾمسؾكمتدسقؿماظلؾقكماظعؼالغلمعـمبنيماألػدافماألدادقةمظؾدلغاعج:مػـاظؽماشلدفماظـؼاؼبمومؼؿؿـؾمؼب:مم6

إرالعمم-5بصػةمساعةمؼبمايقاةماالجؿؿاسقةموماظـػلقةموماظػؽرؼةموماظدرادقة.مومػـاظؽمأػدافمععرصقةمتؿؿـؾمؼبم:م
مخبصقصقاتف. ماإلدالعل مو ماإلغلاغل ماظػؾلػل ماظذلاث مسؾك مظؾـقابتمم-1اظؿؾؿقذ ماظػؾلػقة ماألصقل مسؾك اظؿعرف

م-0مبؾادئمحؼققماإلغلانموماظعداظةماالجؿؿاسقةمومواجؾاتماٌقارـةمومتـظقؿماجملؿؿع.تقسقةماظؿؾؿقذمم-1اظقرـقة.
إرالسفممسؾكماظصراعماظـؼاؼبموماإلؼدؼقظقجلماظلائدمؼبماظعاملماٌعاصر.مومأػدافمعـففقةمعـؾ:متـؿقةماظؼدرةمسؾكم

برغاعجماظػؾلػةمظؾلـةماظـاغقةمعـمم15ررحماٌشاطؾماظػؾلػقة،ماظؼدرةمسؾكماظـؼدموإصدارماألحؽام...اخلمأغظرمصمم
 .م5551و5551واظـاظـة،مسؾكماظلقاء،موماظصادرؼـمسؾكماظؿقاظلمؼبمدـيتمم

7
 Lardjane, Omar : Le Statut du Sujet dans les Manuels de Philosophie Algériens.- in Revue 

NAQD, N°05, Avril -  Août, 1993.- p. 50. 
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اظـصماظػؾلػلمؼبماىزائرمباسؿؾار،مأنمشقابفمومشقابماظقدائؾموماظطرائؼماظػؾلػقةمؼبم
ماٌشؽالتماظػؾل مبنيمأػؿ معـ مؼبماىزائر،مععاىؿف متدرؼسماظػؾلػة ماظيتمتقاجف ػقة

وظعؾـامالمغؾاظغمإنمضؾـامأنمشقابماظـصقصماظػؾلػقةمؼبماىزائرمػقماظعؼؾةماظؽأداءمؼبم
 طؾمتطقؼرمظؾؿؿاردةماظػؾلػقةمؼبماىزائر.

ذاملؿارسةذالػؾدػقةذيفذاملؤسدةذاجلامعقةذ:ذ-ثانقا

م5524اظػرغلقةمحؿكمدـةممظؼدمطاغتماظػؾلػةمؼبماىاععةماىزائرؼةمتدرسمباظؾغة
حقثمذرعمؼبمتعرؼبمػذاماظػرعمومذظؽمباالدؿعاغةمبأداتذةمعـماٌشرقماظعربل،مومعـم
عصرمبشؽؾمخاص.مطؿامأغفامبؼقتمتدرسمحؿكمغفاؼةماظلؾعقـقاتمؼبمجاععةماىزائرم
صؼط،مومؼبمبداؼةماظـؿاغقـقاتممتمصؿحمضلؿمظؾػؾلػةمؼبمجاععةموػرانمومآخرمؼبمجاععةم

مو مظألداتذةممضلـطقـة، ماظعؾقا ماٌدردة مؼب مظؾػؾلػة مضلؿ معـؿصػماظؿلعقـاتمصؿح ؼب
باظعاصؿةمومثؿمضلؿمثاغلمتابعمظـػسماٌدردةمبؼلـطقـة،مؼؿؿقزماظؼلؿنيماألخرلؼـ،م

اًاصمباظذلبقةموماظؿعؾقؿموماظؾقداشقجقةممسسـماألضلامماظـالثةماألوظب،مبعددماٌؼاؼق
لاغسماظػؾلػةمإظبمػبسمدـقاتمومظؽـمعـمواٌدةماظزعـقةماظيتمتصؾمصقؿامؼؿعؾؼمبؾق

دونمتغرلاتمجقػرؼةمؼبمغظامماظؿدرؼسمومالمؼبماإلعؽاغقاتمومالمؼبماإلرارات،معـمػـام
صإنمعامؼالحظمؼبماظؿؽقؼـماىاععلمظؾػؾلػةمؼـطؾؼمسؾكماظؿؽقؼـماظػؾلػلمؼبماٌدردةم

ماظعؾقامظألداتذة.
اظلدادقةمتعطكمظؾطاظبممسؼؿؽقنمغظامماظؿدرؼسماىاععلمعـمذبؿقسةمعـماٌؼاؼق

خاللمثالثمدـقاتمعـماظدرادة،مؼؿقصؾمبعدػامسؾكمذفادةمظقلاغسمؼبماظػؾلػة،م
مبغرضمايصقلمسؾكمذفاداتم ماظدراداتماظعؾقا، معقاصؾة ماظـاغقيمأو مظؾؿعؾقؿ تؤػؾف
سؾقامطشفادةمدبؾقمماظدراداتماٌعؿؼةمأومذفادةماٌاجلؿرلمأومذفادةمدطؿقراهماظدوظة.م

معـذمعـؿصػماظ ـؿاغقـقاتمذرعماظعؿؾمبـظاممجدؼدمؼؿؽقنمعـمعؼاؼقسمدـقؼةمٌدةمو
مأربعمدـقات،مطؿامأظغقتمذفادةمدبؾقمماظدراداتماٌعؿؼةمؼبمماظؿؽقؼـمعامبعدماظؿدرج.
ماٌؼاؼقسم مغظام مسؾك ماالسؿؿاد مػق ماىاععة مؼب ماظػؾلػة متدرؼس مؼب ماألدادل إن

مت ماٌؼاؼقسمتعؽسمبطرؼؼةمساعة ماظلـقؼة،مػذه مو موعؾاحـفا،ماظلدادقة ارؼخماظػؾلػة
مباٌرحؾةماظققغاغقةم مؼؿؾؼكماظطاظبمعؾادئمساعةمحقلمتارؼخماظػؾلػةماظذيمؼؾدأ وػؽذا
وؼـؿفلمؼبماٌرحؾةمايدؼـةموماٌعاصرةمعرورامباظػذلةماظقدقطقةماإلدالعقةموماٌلقققةم

اظقفقدؼة،مطؿامؼؿؾؼكماظطاظبمدرودامحقلمعؾاحثمصؾلػقةمعـمعـؾماٌـطؼماظصقريمم–
اظرؼاضلمموماألخالقموماظلقادةموصؾلػةماظؿارؼخموماظعؾقمموماظؾغةموماٌقؿاصقزؼؼامواظػـموم

مسؾؿم مو ماالجؿؿاع مسؾؿ مو ماظـػس مسؾؿ مو ماظرؼاضقات مؼب معؼاؼقس معع ماظعربل ماظػؽر و
ماالضؿصادموماظؾغةماألجـؾقةم)صرغلقةمأومإغؽؾقزؼة(.

ماٌعؿؿدمسؾكماٌؼاؼقسمتؿ ماظـظام ؿـؾمؼبماظطؾقعةمايرةمإنماٌشؽؾةماألدادقةمشلذا
ظعؾؿقةماظؿدرؼسماظيتمتؿؿمؼبماىاععة،مصالمتشذلطماظقزارةماظقصقةمؼبمتدرؼسماٌؼقاسم
إالمبعضماٌؾادئماظعاعةمأوماحملقرؼةماٌؿعؾؼةممبقضقعماٌؼقاس،مومإذامسؾؿـاماظصعقباتم
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ؼبماىاععةمسرصـامعامؼـفؿمسـمػذهم)ايرؼة؟(معـمضعػمؼبمماظيتمؼعاغلمعـفاماظؿأررل
مؼضؿـم مألغف مواظردقبمعؿلاػؾمجدا، ماظـفاح مأو ماظؿؼققؿ مغظام مأن مو اظؿؽقؼـمخاصة
مغفاؼةم مضؾؾ مذاعؾ ماعؿقان مإظب مباإلضاصة ماظلـة ماعؿقاغاتمؼب مأربع مؼب ظؾطاظبمايؼ

م مباالعؿقان متلؿك مخاصة مدورة مو ماىاععقة مدـةمماالدؿدراطلاظلـة مبداؼة مطؾ ؼب
عـمم11مسدممايصقلمسؾكمأضؾمعـمجاععقة،مطؿامأنماظردقبمؼبماٌادةمالمؼشذلطمإال

محصؾمسؾكمععدلمم11 ؼبمم11عـمم51ؼبمطؾمعؼقاسموبإعؽانماظطاظبمأنمؼـفحمإذا
مذبؿقعماٌؼاؼقس.

باإلضاصةمإظبمطؾمػذا،مصإنماظطابعماظعاممظؾؿؼاؼقسماٌدردة،موعؾمسؿؾقةمتؼدميفام
مبـصقص مأدادل مبشؽؾ متفؿؿ موال ماظعاعة ماٌؤظػات مو م ماٌراجع مسؾك مأدادا متعؿؿد
ماألجـؾقة،م ماظؾغات معلؿقى مؼب ماظؽؾرل ماظضعػ مأػؿفا مأدؾاب مظعدة مػذا مو اظػالدػة
مخاصةم مو مباألحرى مأو ماظػرغلقة مصقفا ممبا ماألجـؾقة ماظؾغات معبقع مبذظؽ واٌؼصقد
اظػرغلقة،مومصؼرماٌؽؿؾةماىاععقةمعـماٌصادرموماٌعاجؿمواٌقدقسات،مومضؾةماٌصادرم

ماظؿزود مسـ ماٌؽؿؾة متقضػ مو ماظـؿاغقـقات،مماٌذلعبة معـؿصػ معـذ موػذا باظؽؿاب
وباظؿقدؼدمعـذمأزعةماشبػاضمأدعارماظؾذلولمإظبمؼقعـامػذا،محبقثمملمتعرفماٌؽؿؾةم
اىاععقةمبشؽؾمسامموماظػؾلػقة،مإنمصحماظؼقلممبؽؿؾةمصؾلػقة،مأيمتزوؼدمباظؽؿبم

م.5542واٌعاجؿموماٌصادرمومملمتلؿؼؾؾماٌؽؿؾةماىاععقةمأيمذبؾةمصؽرؼةمعـذمدـةم
ػذامومضدمسرفمبرغاعجمتدرؼسمماظػؾلػةمؼبماىاععةمإصالحاتمعـفامإصالحمدـةم

ماظذيمأدخؾمعبؾةمعـماٌلائؾمأػؿفام:مم5551
ماظطاظبمبعدماخؿقارػاممث.مادؿقدا5 عادةماخؿقارؼةمؼبماظلـةماظـاظـةمؼؿعؿؼمصقفا

مبـاءمسؾكماظعالعاتماظيتمضبصؾمسؾقفا.م
اظؾغةموماظػـموماظػؾلػةمايدؼـةمأوماظػؽرمعؼاؼقسمجدؼدة،مطػؾلػةممث.مادؿقدا1

ماظطاظبمؼبم ماٌؼاؼقسماظيتمؼدردفا مسدد محبقثمأصؾح ماٌعاصر، مايدؼثمو اظعربل
(معؼاؼقسم10(معؼاؼقسمباإلضاصةمإظبماظؾغةماألجـؾقة،مبدالمعـمأربعةم)12اظلـة،مدؿةم)

مطاغت مإذا مأغف مإظقفمػق ماإلذارة مودر ماظؼدؼؿ،مإالمأنمعا عؼاؼقسممددادقةمؼبماظـظام
اظدلغاعجماظؼدؼؿمربدودةمصإغفامتؼدممؼبمحفؿمداسلمعالئؿمجدامؼذلاوحمبنيمداسؿنيمأوم
ماظدلغاعجم مأعا معؼقاسمأدؾقسقا، مؼبمطؾ مداسؿنيمظؾؿطؾقؼ مو ثالثمداساتمظؾؿقاضرة
مػقم ماظلاسلماٌردقم مصإنمايفؿ مدرادقة ماظذيمأضافمعؼقادنيمؼبمطؾمدـة اىدؼد

موظ معؼقاس مظؽؾ ماألدؾقع مؼب مداسةمداسؿان مؼب مإال مؼؼدم مال ماظعؿؾقة ماظـاحقة معـ ؽـ
مأدىم ممما ماٌلؿؼؾة ماشلقاطؾ مضؾة مو مظؾطؾؾة ماظعددؼة مظؾؽـاصة مغؿقفة مػذا مو وغصػ،
ماىقاغبم مدائؿا ماالسؿؾار مبعني متأخذ مال متلقرلؼة مإجراءات مادباذ مإال باٌلرلؼـ

 اظؾقداشقجقةمظؾؿؼاؼقسماٌدردة.
ماظؿكرج،1 معذطرة ماىدؼد، ماظدلغاعج مادؿقدث مظؿؽقؼـمم. متربقؼة مودقؾة تعؿدل

ماظػؾلػلم مظؾؾقث مظالدؿعداد مصرصة مو ماٌعرصقة، مو ماٌـففقة ماىقاغب مؼب اظطاظب
اىاععل،مومظؽـمومرشؿمػذهماظؿقلقـاتماحملدودةمظـظامماظؿدرؼسمؼبماىاععةمإالمأنم
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رشؿمرباوظةماظؾفـةماظقرـقةمظؾػؾلػةمردؿمم–عشؽؾةماٌؼاؼقسمطؿامػلمععؿؿدةمحاظقام
م معـمعداخؾمساعةمم–اظؽدلىمظؽؾمعؼقاسماحملاور مظقلتمأطـر تؾؼكمعطروحةمألغفا

 ظؾؿلائؾماظػؾلػقةمعـموجفةمغظرمتارطبقةمخطقةمصرصة.م
ماظؿؽقؼـم مؼب مأػؿقؿف مسؾك ماظققغاغقة" م"اظػؾلػة معؼقاس مإن ماٌـال مدؾقؾ صعؾك

مؼلؿكممممممممممم معا محقل مساعة مأصؽار مو مععؾقعات مإال مصقف ماظطاظب مؼؿؾؼك مال اظػؾلػل،
مقـم"اظػؾلػاتماظشرضقة"مثؿماٌدارسماظػؾلػقةمضؾؾمدؼراطمثؿمدؼراطمومأصالرقنموأردطبـ

مدرادقةم مدـة مؼب ماظػؾلػاتمؼػذلضمتؼدميفا مو ماٌراحؾ مػذه مطؾ واٌدارسماٌؿأخرة.
مظطؾؾةم متعطك مو ماألدؾقع ماظـصػمؼب مو ماظلاسة مؼؿفاوز مال مداسل محبفؿ مو جاععقة

إالمباظؾغةماظعربقة،مظقسمظدؼفؿمعؽؿؾةممنراظبمالمؼؼرأوم111أومم111ؼؿفاوزمسددػؿم
إالمسؾكمدؾقؾماجملاز،مألنمطؿبماظػؾلػةماٌؿقاجدةمضؿـماٌؽؿؾةماظعاعةمظؾفاععة،مالم

راظبمؼبماظلـة،موماظؽردلمم111تؿفاوزمغلكفامأربعمغلخ،موؼؿداولمسؾقفامأطـرمعـم
مراظب.م01اظقاحدمؼبماٌؽؿؾةمؼؿداولمسؾكماىؾقسمسؾقفمأطـرمعـم

ماٌ مػذه ماظققغاغقةمإن معؼقاسماظػؾلػة مايدؼثمسـ مبصدد الحظاتماظيتمذطرغاػا
مؼبماظـؼاطم تـطؾؼمبدرجاتمعؿؼاربةمسؾكمعبقعماٌؼاؼقس،مومسؾقفمغلؿطقعمتؾكقصفا

ماآلتقةم:
ماٌؼاؼق مساعةممسإن معداخؾ مذبرد متؾؼك ماٌكؿص، مظإلرار مطؾرل مشقاب مزؾ ؼب

مظؾػؾلػة.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظعام.
م مأحادؼة ماظؿعؾقؿمإن مأداتذة معـ مطؾرل مسدد مو ماظطاظب معـفا مؼعاغل ماظيت اظؾغة

ماظؿعؾقؿم مإصالح مؼب مأعؾ مطؾ متقاجف مسؼؾة ماألحادؼة، مػذه معـ موعؾ اىاععل،
 اىاععل.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظؾغة.

معفؿام5 .مإنمشقابمعؽؿؾةمجاععقةمصبعؾمعـمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماىاععةمغاضصا
 ظدلغاعجماظدرادل.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظـص.تقصرماإلرارماٌدرسموما

مظؾطاظبمؼبماٌرحؾةم1 مضدم مالمترتؾطممبا ماٌؼاؼقسمأغفا مشلذه ماظؽؾرلة مإنماٌشؽؾة .
اظؿعؾقؿقة،مصفـاظؽمذؾفممفاظـاغقؼةموممبامصبعؾفمضادرامسـدماظؿكرجمعـممماردةموزقػؿ
صحماظؼقل،مػـاظؽمضطقعةممرالقمطؾلمبنيماظؿؽقؼـماىاععلموماظؿؽقؼـماظـاغقي.مأومإذا

 بنيماٌلؿقؼني.موػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظؼطقعة.
.مإنمظـظامماٌؼاؼقسمآثارهماألخرىمومخاصةمسؾكماظؾقثماظػؾلػلمواظؿؽقؼـمعام1

بعدماظؿدرج،مػذهماآلثارماظيتمغالحظفامسؾكمعلؿقىماظردائؾماىاععقةماٌؼدعةموماظيتم
ةموماظػؽرماظعربلمايدؼثموماٌعاصرمواظػؾلػةمؼغؾبمسؾكمعقاضقعفاماٌكؿارةم:ماظلقاد

اإلدالعقةمؼبمذؽؾماظػؼفمومسؾؿماظؽالممععمحضقرمطؾرلمظؾغزاظلمومابـمتقؿقةمومعاظؽم
بـمغيبمطؿامدـؾنيمذظؽمباظؿػصقؾمؼبماٌعؾؿماٌقاظلمعـماظؾقث،مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفم

 بعؼؾةماظؿؾلقط.
ماظػؾلػق مظؾؿؿاردة ماألوظقة ماظـؿائج مػذه مضقء مدقاقمسؾك مؼب مو ماىاععة، مؼب ة

ماظدرسم موموصػموربة ماٌؿاردات،مسباولمردؿ مو اظؿشكقصماألوظلمظإلذؽاظقاتم
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اظػؾلػلمبنيماظؿؾؾقغموماظؿؾؼلمبقصػفممنقذجمؼؾكصمأػؿماٌشؽالتماظيتمتعاغلمعـفام
اٌؿاردةماظػؾلػقةماىاععقةمؼبماىزائر.مصؽقػمؼؼدمماظدرسماظػؾلػلمومؼؾؾغ،مومطقػم

ؼك؟مومعامػلماظطرقماظيتمتؿؾعمبغرضمتؾؾقغماظػؾلػة؟مممامالمذؽمصقفمدقؿؼؾؾمومؼؿؾ
مؼؿطؾبم ماظطاظبممما مػق معؿؾؼل مو ماألدؿاذ مباسثمػق مإظب مضبقؾ ماٌقضقع مهؾقؾ إن
مغرا معا مدـشرلمإظب مأخرلا مو مصفؿف ماظطاظبمو مإظب مثؿ مدردف مو مظألدؿاذ مأوظقة مهععاؼـة

مػ مو ماٌعقضاتمواظصعقبات، مظؾكروجمعـ معالئؿا مو مباآلظقةمعـادؾا مسؾقف مغصطؾح معا ذا
ماظداخؾقة.

ذذ-أ مدردفماألستاذ مطقػمؼؼدم ماظؿطؾقؼ مو ماحملاضرة مؼب مطقػمؼدرسماألدؿاذ :
مبؾعضم معؾزم ماألدؿاذ ماٌؤدلاتقة مو ماظؼاغقغقة معـماظـاحقة مؼطؾؼمععؾقعاتف؟ وميؿقـمو

ػقمحصقؾةمتؽقؼـمومحبثمممامم–طؿامضؾـامدابؼامم–اٌؾادئماظعاعة،موظؽـمػذاماألدؿاذم
قؾـامإظبمدؤالماظؿؽقؼـمؼبمأضلاعـا،مذظؽماظؿؽقؼـماظذيممتموعامزالمؼبمزؾمزروفمضب

خاصة،مظذامصببماإلضرارمباًؾؾماظذيمؼعاغقفمأصالماألدؿاذ،مومظعؾماٌشؽؾةماظؽؾرلةم
ػقمأنماألدؿاذمالمميؾؽماٌؼدرةمسؾكمهلنيمعلؿقاهمومالممتؽـفماٌؤدلةماىاععقةمإالم

محبقثمغعؿدل متربصاتمو متؽقؼـمعـمخالل مطاغتموضعقة مإذا مو مظؾغاؼة، مربدودة ػا
األدؿاذمتطرحمعشؽؾةمصإنمسؿؾقةماظؿدرؼسمتطرحمأطـرمعـمعشؽؾةمومخاصةمإذامصؽرغام
ؼبموضعقةماٌؼاؼقسماٌطؾقبمتدرؼلفامومعامتؿصػمبفمعـمسؿقعقةمومصذلاتمتارطبقةم

ردطقمرقؼؾة،مصؿؼقاسماٌـطؼ،معـال،مؼػذلضماظؿعرفمصقفمسؾكماٌـطؼمومتارطبةمعـمأ
إظبمسصرغامومتارؼخماظػؾلػةمعـماظػؽرماظؼدؼؿمإظبمسصرغامومرشؿمتؼلقؿفمإظبمعراحؾمصإنم
مصؾلػةماألخالقم مو مأسالعفا مدرادة مأو موالمظؿـاولمضضاؼا طؾمعرحؾةمالمتؽػلمظلردػا
واظلقادةموماظعؾقمموماظؿارؼخمتػرضمسرضمطؾماظـظرؼاتماٌؿصؾةممبفاشلامومطؾمػذام

مأممأعرمؼبمشاؼةماظصعقبةمومؼط مأومذرحا مأوالمإعالء رحمعشؽؾةمتؾؾقغماظدرسمػؾمؼؿؿ
عبعامبنيماظطرؼؼؿنيمومػؾمصببماظذلطقزمسؾكمذكصقاتمأممباغؿؼاءمضضاؼامومعلائؾم
مالم ماظقضعقة معـماظقاضحمأنمػذه مسؾكمغصقصمععقـة؟ مباظذلطقز مأم مباظعرضماظعام أم

مأنمطبؿصرمومؼعؿؿمأومصبزئموم ؼعؿؼمومؼبمتعطلماألدؿاذماخؿقاراتمطـرلةمصفقمأعا
اياظؿنيمػـاظؽمعشؽؾة،مصاظؿعؿقؿمؼؤديمإظبمتؽقؼـمػشموماظؿعؿقؼمؼقاجفمصعقباتم
مخاصةم ماظدرسماظػؾلػلمؼؿطؾبمظغة مإن مثؿ ماظػؾلػقة. مشقابماٌؽؿؾة مأضؾفا عقضقسقة
متؼـقةم معشؽؾة ماظؿؾؾقغمتطرح مسؿؾقة مأن مو مضـقاتمظؾؿقصقؾمخاصة مو مخاصة وغصقصا

اظشرحموماٌشارطةمبنيمتؼدؼؿماٌعؾقعاتموذرحفامموػلمأنماألدؿاذمزبرلمبنيماإلعالءمو
مومتؾؼقـفا.ممممممممم

ذ مالمصبدممالطالبذ–ب مصفق م مأدادقة معشؽالتمادؿؼؾال ماظطاظبمصققاجف مأعا :
اٌؽؿؾةموماظؿقجقفماٌـففلماظذيمؼذظؾمظفمػذهماظصعقباتمومؼلؿؼؾؾمررائؼمزبؿؾػةمالم

أنمطؾمأدؿاذمؼػرضمررؼؼؿفممميؽـماظؼقلمأغفامهذلممطؾفامضقاسدماظؾقثماظعؾؿل،مإذ
ومإذامطانمػذامحؼماألدؿاذمؼبماظؾقثمباسؿؾارهمجاععل،مصإغفمسؾكمعلؿقىماظؿدرؼسم
مالممم ماظذي ماظطاظب مإن مثؿ مظؾطاظب، مباظـلؾة ماظصعقبة مشاؼة مؼب مأعر ماٌعؾقعات وتؾؾقغ
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ماخؿقارا مأعام مغػلف مصبد ماألجـؾقة ماظؾغات مسؾكممتؼعرف ماظؼدرة مسدم مأضؾفا صعؾة
م مسؾك متؽقنماإلرالع متؽاد ماظػؾلػة مأن مضؾـا مإن مغؾاظغ مال موظعؾـا ماظػالدػة، غصقص

مدـقاتمؼبم مأربع مؼؼضل مظؾطاظبمأن مصقف ماظذيمميؽـ ماىاععة مؼب اظؿكصصماظقحقد
اظؿؽقؼـمعـمدونمأنمؼؿصؾمإرالضامباظـصماظػؾلػلموماظػالدػة،مومعـمدونمأنمؼشؽؾم

إلغلاغقةمطؿامأنمذظؽمسائؼامؼبمايصقلمسؾكمذفادتف،مومذظؽمسؽسمطؾماظؿكصصاتما
ماٌؼاؼق موالمسؾكمررحممسرؾقعة مالمسؾكمتعؿقؼمأحباثف مالمؼلاسد مساعا متؽقؼـا تعطقف

مساعةم مأجقبة مسـ ماألسؿ ماظغاظب مؼب مؼؾقث منده مظذظؽ ماظصقققة، ماألدؽؾة حؿك
معؽررة،م مواحدة مغلكة موطأغفؿ ماظطؾؾة مؼظفر مػـا معـ ماظؿػؽرل. مذر متؽػقف وغفائقة

معفؿامؼبمعقضقعمحبـفمدؤالمعؾينمسؾكمععرصةموحبقثمؼـدرمأنمؼلألماظطاظبمدؤاال
وسؾؿ،مصأدؽؾةماظطؾؾةمؼبمشاؼةماظؾلارةموماظعؿقعقةموؼبمطـرلمعـماألحقانمأدؽؾةمععروصةم

حؿكمصقاشةماظلؤالمالمتؽقنمصقققة،مبؾمذبردمتراطقبممتدؾػامومؼبمبعضماياال
،ماظؿػؽرلظغقؼة،مالمتؤديماٌعـك،مممامؼعينمأنماظطاظبمالمؼػؽرموالمصبدمحاجةمؼبم

وؼبمحاالتمسدؼدةماظطاظبمؼؾقثمسـمأدؽؾةمضدمتـفقفمذرماظؿػؽرلمؼبماالعؿقان،معـم
ػـامؼؾفأمإظبمظعؾةماظرػاغات،مإغفمؼراػـمبلؤاظفمصؼدمضبدثمومأنمؼطرحمؼبماالعؿقانم
وصبدماإلجابةمجاػزةمممامؼعينمأنماظطاظبمالمضبؿؾماشلؿماٌعرؼبمومالماشلؿماظػؾلػلم

مأن مإذمأغفمسؽسمعامضاظموظؽـماألدقأمعـمػذا أصالرقنمعـمأنممفذاطراتفمدبقغفمدائؿا
صؼط،ماٌعرصةمتذطر،مصإنماظطاظبمؼلذلجعماٌعرصةمادذلجاسامعؤضؿامظػذلةماالعؿقاغاتم

وظذظؽمصفقمالمؼقزػماٌعارفمومالمؼراطؿفامومالمؼـؿقفاموالمؼؼقؿمسالضاتمبقـفا،مؼظفرم
ومصؼطماظـفاحمومإنمطانمؼعؾؿمدؾػامعـمذرؼةمعػررة،مالمؼفؿفمإالماظـفاحم وطأغفمؼعاغل

أغفمربؽقممسؾقفمباظـفاحمإدراطامعـفمظؾعؾةمغظامماظؿؼققؿموماظـفاحماٌؼررة.مباخؿصار،م
م.4ومشؾؾةماظؿؿاثؾمواظؿشابفتلفقؾفمػـامػقمشقابماظذاتممدإنمعامغق

ومسؾكماظرشؿمعـمطقغفمراظبمؼبماظػؾلػةمأيمخرؼجماآلدابموماظؾغةماظعربقةمسؿقعام
مسؾكماظؿعؾرلمإالمأغفمؼع م"مومعـماظؼدرة موصرصا اغلمعـمغؼصمؼبماظؾغةماظعربقةم"سبقا

اظدضقؼةممتبشؽؾمواضحم"األدؾقبموماظؾالشة"معـمػـامصفقمالمؼؼدرمسؾكمإدراكماظػروضا
مومالمؼؼدرمسؾكماظؿعؿؼمحبقثمؼؾؼكمؼبمعلؿقىماظعؿقعقات.

اععةمأيم:مصببماإلضرارمبأنممػـاظؽمعشؽؾةماظدرسمؼبماىمالدرسذأوذالرسالةذ-ج
مؼبم ماظػؾلػل مباظدرس ماٌؿصؾة مو ماٌؼررة ماظؼقاسد مبعض مػـاظؽ مطاغت مصإذا احملاضرة
اٌرحؾةماظـاغقؼةمومػـاظؽماجؿفاداتموأسؿالمؼلاػؿمبفامسؾؿاءماظـػسموماظذلبقة،مصإنم

                                                                                                                                        
ظبمتؼدؼؿمععؾقعاتمخارؽةمومالمأجدمراظؾامواحدامؼعذلضمسؾكمذظؽ،مبؾماألدقأمؼبمبعضماألحقانمعـالحمأسؿدمإم8

مأوم ماٌـطؼقة ماظربط مبعؿؾقات مؼؼقم مال ماظطاظب مؼعينمأن موػذا ماٌعؾقعات، متؾؽ متلفقؾ مإظب مؼلارع ماىؿقع أجد
اظةماألوظبمؼؼؾؾماظؿارطبقةمحقثمؼغقبمؼبماياظةماألوظبماظدلػانمومؼبماظـاغقةماظؿلؾلؾموماظؿأطدمعـماظقضائع،مؼبماي

باظؿـاضضمومؼبماياظةماظـاغقةمؼؼؾؾماالغؿقالموماظؿزوؼرمومالمؼعؿؾمسؾكماظؿأطدمأوماظؿقؼؼ،مأيمؼؿفاػؾمايؼقؼةمصؿام
 ػقمػذاماظطاظبماظػؾلػلماظذيمؼؼؾؾماظؿـاضضمومؼؿـؽرمظؾقؼقؼة؟م
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مشقابم مزؾ مؼب مخاصة مو ماجملال، مػذا مؼب محؼقؼقة مصعقبة متقاجف ماىاععقة اٌرحؾة
مدةمؼبمجاععؿـا.عرجعقةمسؾؿقةمومأطادميقةمععؿؿ

مميؽـم مصؽقػ مزبؿؾػة مدقاضات مو مأدظة مو مأصؽار مو مظغة مػق ماظػؾلػل ماظدرس إن
ممبـاضشةم مظؾـظرؼاتمأم مبلرد مأم متدرؼسماألسالم مررؼؼ مذظؽمسـ مؼؽقن مػؾ تؼدميف؟
ظإلذؽاظقات؟مإغفمعفؿامطانماخؿقارغامصإنمػـاظؽمصعقباتمعبة،مصاظدرسمعـمحقثم

مبؾعضماٌؿقزاتماً متؿؿقز مصؾلػقة مظغة مطاظؿفرؼػق ماًاصممداصة ماٌعـك مو واظدضة
مومتػلرلػام مومؼبمذرحفا ماظؾغةمتقاجفمعشؽؾةمحؼقؼقةمؼبمترعبؿفا باظػقؾلقف،مػذه
متؽقنمظغةماظـصقصماظػؾلػقةمظغةمأجـؾقةمومػلماظغاظؾةمؼبماظػؾلػة،ومسـدعام وسـدعا
ماظصعقباتم مغدركمحفؿ مصإغـا ماجملال، مػذا ماظطاظبمؼب ماظذيمؼعاغقف غعرفماظؼصقر

ماظيتمالموخا ماألعقر معـ مػذه مو مإدراكماظلقاق، مو مباٌرادفمواإلحاظة مؼؿعؾؼ مصقؿا صة
ؼلؿطقعماظطاظبمهصقؾفامػذامبطؾقعةمايالمإنمطانماألدؿاذمؼعؿؾمسؾكماظعقدةمإظبم
غصقصماظػالدػةموظغؿفؿمومإذؽاظقاتفامومضضاؼاػؿمومإظبماظلقاضاتماٌعرصقةموماظؿارطبقةم

م.م5اظيتمزفرتمصقفامأصؽارػؿ

                                                                                                                                        
مم9 مػذا مو ماظؿاظقة ماظطرائؼ ماتؾعـا مبعضماظصعقباتمؼبماحملاضرة مظؿفاوز معـا ماظيتمرباوظة ماحملاور مغؼدم مأن بعد

دؿدرسمخاللماظلـةموماٌراجعموماٌصادرمبأطـرمعـمظغة.مؼبماظؾداؼةماتؾعـامررؼؼةماظؿقدثمسـماٌقضقعمعـمدونم
ظؼدموجدغامأنماٌعؾقعاتموماألصؽارماظيتمؼلفؾفاماظطاظبمخارؽةمدقاءمؼبمطؿابةمأزلاءماألسالممأومأصؽارػؿم اإلعالءمو

ماظؿؿققزمبنيمرأيما مأنماظطاظبمؼشعرمععمسدم مصقجدغا ماإلعالءمغلؾقا ماظؿعؾقؼات،مثؿمحاوظـا ظػقؾلقفموماٌؤظػمو
بضرورةمطؿابةمطؾمذلءمحؿكماٌؽررمعـماظؿعؾرلاتمومأصؾقتماحملاضرةمسؾارةمسـماإلعالءمممامؼلؿؾعدمطؾقةمسؿؾقةم

ما مررؼؼةموؿعمبنيماظشرحمو مسؾكماسؿؿاد مظذظؽمسؿؾـا ماظؽؿابة. مإظب ماظطاظبمؼشد مألن مغظرامماظػفؿ مػذا مو إلعالء،
ياجةماظطاظبمإظبماٌعؾقعاتمؼبمزؾمشقابماظؽؿابماٌـادبموماٌػقد،مومػؽذامضلؿـاماحملاضرةمإظبمذرحمٌقضقعم
صؿحم اظدرادةمثؿمبعدمذظؽمتؼدؼؿمخالصةمعرطزةمععماإلحاالتماٌـففقةماظالزعةمومطؿابةمأزلاءماألسالمموماألسؿالمو

مظقسمص مداخؾماحملاضرة ماٌـاحلمم ؼطمسـمررؼؼماالدؿؿاعمإظبماألدؽؾةبابماٌـاضشة مخاصة مو بؾمبطرحماألدؽؾة
اظرداظة.مم–اإلذؽاظقةمؼبماٌقضقع.مغعؿؼدمأنمػذهماظطرؼؼةمضدمضربؿـامأطـرمعـماظطاظبمومإظبمطقػقةمادؿؼؾاظفمظؾؿقضقعم

لاسةمومغصػ،مظؽـمػذهماظطرؼؼةمتقاجفمعشؽالتمأومسؼؾاتمأوشلامعلأظةماظزعـ،مأوماظقضتماٌكصصمظؾؿقاضرمب و
المؼلؿحمباإلٌاممباٌقضقعمومالماظؿؼدممؼبمرباورماٌؼقاس،مباإلضاصةمإظبماألسدادماظؽؾرلةمعـماظطؾؾة،مومػلموضعقةم
متؾؽم مؼبمتذظقؾمبعضمعـ مغلؾقا ماظؿطؾقؼمتلاػؿ مأنمحصة مغعؿؼد مظؽـ مو ماظؿعرفمسؾكماظطاظب. تصعبمصعالمعـ

األدؿاذماٌطؾؼمومظؽـمغعؾؿممتاعامأنماألسدادماظؽؾرلة.../...ماظصعقباتمومذظؽمسـدعامؼؽقنماألدؿاذماحملاضرةمػقم
عـماألصقاجمالمؼلؿحمظألدؿاذممبؿابعةمػذهماظعؿؾقةمؼبماظؿطؾقؼمومعـماظصعبماظؿأطدمأنماألدؿاذماٌطؾؼمدقؿؾعفامظقسم

ماظيتمتـاد ماظطرؼؼة ماٌطؾؼمظفمايؼمأنمطبؿار مظؽـمألنماألدؿاذ مو ماالظؿزام مظعدم مو ماٌؼدرة ؾفمؼبمتعؿقؼمصؼطمظعدم
احملاضراتمرشؿمأنمػـاظؽماتػاقمحقلماٌقضقساتماظيتمصببمأنمتدرجمؼبمحصةماظؿطؾقؼات،مععمضرورةماإلذارةم
إظبمشقابماٌرجعقةماظعؾؿقةموماظلؾطةماٌعرصقةماظيتمتػرضماحذلامماظؿكصصاتموماٌراتبمومػقمعامؼطرحمعشؽالتم

مؿقعا.مأخالضقةمعؿعؾؼةمأدادامبأخالضقاتماظدرادةماىاععقةمس
إنمرقلمومسؿقعقةمعادةماٌؼقاسمومأيمعؼقاسمدصعؿـامإظبمأنمغؼدممؼبمعؼقادلمصؾلػةماظؾغةمومصؾلػةماظعؾقمماٌػاػقؿم
مصؾلػةم مؼؽقنمذظؽمؼبماظلدادلماألولمحبقثمسباولماإلحارةممبفؿؾمعػاػقؿ معا مسادة اظعاعةمشلذؼـماٌؾقـنيمو

رصةمومصؾلػةماظعؾقمموماإلبلؿؿقظقجقةمومتارؼخماظعؾقممواظـظرؼاتماظعؾقمموماظؾغة،مطايدؼثمعـالمؼبمعػفقممغظرؼةماٌع
اظعؾؿقةموماٌـفجماظعؾؿلمباظـلؾةمظػؾلػةماظعؾقم،مومصؼفماظؾغةموماألظلـقةموماظؿأوؼؾموماظؿقؾقؾماٌـطؼلموماظؿقؾقؾم

.مثؿمشبصصماظؾلاغلموماًطابلمباظـلؾةمظػؾلػةماظؾغة...ماخل،مومطؾمػذامضؿـمعـظقرمتارطبلمومهؾقؾلمومغؼدي
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مإظبمذكصقةمصؾلػقةمطرادؾمأومطارغابمأومباذالرمؼبمصؾلػةماظعؾقممأومصقدجـشؿنيمومشدعارم اظلدادلماظـاغلمإعا
وعقشالمصقطقمؼبمصؾلػةماظؾغة،مأومحملقرمعـماحملاورمطػؾلػةماظعؾقمموماظعؾقمماظصقرؼةمأومطػؾلػةماظؾغةموماظؿقؾقؾم

ػاػقؿماٌؼدعةمؼبماظلدادلماألولمععمعػاػقؿمتؾؽماظشكصقةمأوماٌـطؼلمظؾغةمحبقثمسباولمعـمجفةمربطمتؾؽماٌ
احملقرمومػؽذامؼؽقنمظؾطاظبمضاسدةمأومخؾػقةمظؾؿـاضشةموماظؾقث،مثؿمسباولمتعؿقؼمبعضمعلائؾمتؾؽماظشكصقةم
اٌدرودةمعـمخاللمإذؽاظقاتفامومغصقصفامومطؾمذظؽمضؿـمررحمتارطبلمظػؽرماظػقؾلقفموممهؾقؾمٌضؿقنمآرائف.م

مصؾؼدمطانماٌعؿقلمبفمػقممإنمػذه مؼبماظؿطؾقؼ. ممياثؾفا ممبا مغدسؿفا مسؾكمعلؿقىماحملاضرة اظعؿؾقةماظيتمنرؼفا
مبعدمصذلةمزعـقةمأنماظطاظبمؼعؿدمإظبم تؽؾقػماظطؾؾةمبؿؼدؼؿمحبقثمؼبمسـصرمعـمسـاصرماٌؼقاس،مومظؽـموجدغا

ماظعؿقعقاتمومإخاللمباٌـفجموماظؿقؾقؾ.ماظلؾخموماظـؼؾموماظؿؽرارموماإلسادة،معـمشرلمصفؿمأومإدراك،مععمبؼاءمؼب
م مواجفؿـا ماإلظغاءماظؽؾلمظؾؾققثموماظذلطقزمصؼطمسؾكمغصقصماظػالدػةمومظؽـمػـا مضررغا حماألوظبمصعقبؿنيعـمػـا

محقثم ماظؾغة مو ماظعؾقم مصؾلػة معؼقادل مؼب مخاصة مو ماٌؼقاس مسـاصر مظؽؾ مغصقصمممـؾة مسؾك مبايصقل عؿصؾة
ماظـا ماظصعقبة مو مباظؾغاتماظـصقصمغادرة، ماظـصقص مأشؾب مو مغصقصمباظعربقة مػـاظؽ مصؾقس مباظؾغة معؿعؾؼة غقة

ماٌلؿقىم مو مؼؿؿاذك ماظـصقصممبا مهؾقؾ مؼب مغقزػفا مررؼؼة مأؼة مباظطرؼؼة معؿعؾؼة ماظـاظـة ماظصعقبة مو األجـؾقة،
ؼدماىاععل؟مظؼدمحاوظـامغؿغؾبمسؾكماظصعقبةماألوظبمعـمخاللمتؽؾقػمأطـرمعـمراظبمظؿقؾقؾمغصمواحدمععمهد

ظؾعـصرماظذيمصببمأنمؼؼقممبفمطؾمراظب،معـؾماظدرادةماظؾغقؼةمأوماألصؽارمأوماظـؼدموماظؿعؾقؼات،مومػؽذامسؿؾـام
متقاجفم ماظعؿؾقة مظؽـمػذه مو ماظعربقة مإظب مبعضفا ماظيتمترعبـا ماظـصقصماظػؾلػقة سؾكمعبعمأطدلمسددمممؽـمعـ

لؿطقعماظعقدةمإظبماظـصماألصؾلمؼبمذبؿؾف،مأعامصعقبةمأخرىمومػلمأنماظـصماٌذلجؿمؼؾؼمعؾؿقراموماظطاظبمالمؼ
اظطرؼؼة،مررؼؼةماظؿقؾقؾ،مصإغـامومسبـمسؾكموسلمتاممبأنماظطاظبمؼبماىاععةمشرلهمؼبماظـاغقؼة،مإالمأغـامأبؼقـام
سؾكماظطرؼؼةماظؽالدقؽقةمؼبمضراءةماظـصقصمومهؾقؾفا،مسؾكمعامصقفامعـممنطقةمومتؾلقطمومتؽرار،مأيماظذلطقزم

موماألصؽارمممومايفجموماظدلاػنيموماظؿعؾقؼات.سؾكماظؾغةم
إغـامغعؿؼدمأنماظطاظبمبفذهماظطرؼؼةمضدماتصؾ،مغلؾقا،مباظـصماظػؾلػل،مطؿامأغفمضباولماظؿعؿؼمعـمخاللمسؿؾم
ماظلؤالم مو ماٌـاضشة ماظطاظبمسبق مبغرضمدصع ماظؿؼققؿ مؼب مررؼؼة مادؿقدثـا مطذظؽ ماظؾقث، مسبق مؼدصعف عباسل

ؽؾقػمىـةمعـماظطؾؾةمظؿؼققؿماظـصماٌؼدممعـمررفمزعالئفمحبقثمتؿؽقنمػذهماظؾفـةمواظؾقثمومذظؽمعـمخاللمت
ماظـاظثمباإلظؼاءم مو ماٌدرودة ماظـصمباألصؽار ماظـاغلمبعالضة مو ماظشؽؾ مطبؿصماألولممبلأظة مثالثمرؾؾة معـ سادة

مرؾؾ مجملؿقع ماألوظقة مدائؿا مغعطل مأغـا مسؾؿا ماظؿقػقز، مو مبغرضماٌشارطة مػذا موطؾ ماظلؤالمواٌـاضشة مؼب ماظؼلؿ ة
واٌشارطةمثؿمعـمبعدمذظؽمغلؿحمظؾفـةماظؿؼققؿمباظؿدخؾمومتؼدؼؿمعالحظاتفاموماظلؿاحمظؾطؾؾةماحملؾؾنيمباظردمسؾكم
ماظعالعةمحبقثمأنماظطاظبماٌؼقؿمؼعطلمظزعقؾفم مطؾمذظؽمباظؿؼققؿمو مظعؿؾقةماٌشارطة،مربطـا مومدصعا اٌالحظات.

مؼـ ماألدؿاذ مو ماظيتمؼلؿقؼفا معؿعدؼةماظعالعة ماظعؿؾقة متؽقن مػؽذا مو ماظطاظبماٌؼقؿح مؼؼقؿ مو ماٌؼدعة مؼبماظعالعة ظر
حبقثمالمتلؿحمأليمراظبمأنمميقؾمسبقماظذاتقةمألغفمسؾكمسؾؿمبأغفمطبضعمظؾؿؼققؿ،مصاظطاظبماظذيمؼؼدمماظـصم

مأنماظطاظبما معـمررفماألدؿاذ،مو مألنمتؼققؿمزعقؾفمدقؼقؿم معقضقسقا مأنمزعقؾفمدقؼقؿفمتؼققؿا مظؾـصمؼعؾؿ ٌؼدم
دؿعطكمظفمسالعةمظقسمصؼطمبـاءمسؾكمسالعةماظطاظبماٌؼقؿمومظؽـمبـاءمسؾكمعامضدعفمعادامماألدؿاذمدقـظرمؼبمسالعةم
مصإنماظعالعؿني،مسالعةماظطاظبماٌؼقؿمومسالعةماألدؿاذمتؽقغانمغؿاجماظعؿؾماٌشذلكماظؼائؿم تؼققؿماظطاظب.مومػؽذا

ءمومتـؿنيمظؾففقد،مألغفمؼبمغظرغامأنمعشؽؾةماظدرسماظػؾلػلمػقمعشؽؾةمسؾكماٌـاضشةمومايقارمومإدراكماألخطا
ماظؿعؾقؿمؼؿؿمسدلمايقار،موماظلؤالحموماظؿقؾقؾ،موماظؽشػمسـمعـطؼم تعؾقؿماظؿػؾلػمومظقسماظػؾلػةمومأنمػذا

ماظػؽرة.
دراكماظعالضاتمإنماظؿػؾلػممبامػقمتقظقدمظؾػؽرةمومظؾرأيماآلخر،مومخدعةماظػؽرةمومتعؿقؼفا،مبقادطةماظشؽمومإ

مطاظدلػانم ماظعؿؾقاتماالدؿدالظقة متـؿؼؾماٌعؾقعاتمو معـمخاللماظلؤال ماظلقاضات،مألغف ماٌلاراتمأو واٌضاعنيمو
واظؼقاسمواٌؼارغةموماظـؼدموماالسذلاض،محبقثمتؿققلمحصةماظؿطؾقؼمإظبمغقعمعـماظـشاطماظػؾلػلمومذظؽمبإحاللم

متقاجفمصعقبةماظقضتمومصعقبةماحملادثةموماحملاورةماظػؾلػقة.مظؽـمػذهماظ طرؼؼةماظيتمٌلـامبعضماظػائدةمعـفا
 اإلسدادماظؽؾرلةمعـماظطؾؾة،مممامميـعـامعـمتعؿقؿفامسؾكمعبقعماٌلؿقؼات.



ذالزواويذبغورة

م 524 

تعؾقؿماظؿػؾلػممبامػقمحثمسؾكماظؿػؽرلمؼبماظؼضاؼاماظػؾلػقةمالمميؽـمأنمؼؿؿمإنم
موادؿقداثم مبـصقصماظػالدػة ماالتصال ماظـؼاشمو مو مدونمررقمايقار معـ ؼبمغظرغا
ررائؼمعـادؾةمٌلؿقىمراظبماظػؾلػةمؼبماىاععة،معـمػـامغرى،مضرورةماظؿعدؼؾمؼبم

م مو ماظػالدػة مسؾك ماظذلطقز مؼؿؿ محبقث مظؾػؾلػة،ماٌؼاؼقس ماظعام ماظؿارؼخ مسؾك ظقس
ماظطرائؼم مسؾك ماإلرالع معع معؼاؼقسماظػؾلػة، معؼقاسمعـ مؼب ماألجـؾقة ماظؾغة واسؿؿاد
اىدؼدةمؼبمهؾقؾماظـصقص،مومإصالحمغظامماظؿؼققؿممبامؼؿـادبموماٌـاصلةمومظقسم
مشلذهم مواوز مدون معـ مو ماظػؾلػقة. ماٌؽؿؾة مو ماظؽؿاب متقصرل مإظب مباإلضاصة اظـفاح،

ماظرزلقةماظع ماٌؤدلة مضؿـ مو مبالدغا مؼب ماظػؾلػل ماظػعؾ مسـ مايدؼث مؼصعب ؼؾات
ومعفؿةماظؿأدقسممبظؾػؾلػة.مطؿامؼصعبمايدؼثمسـماظؿؾؼلموماالدؿؼؾالماظذيمؼؿـاد

مظؾػعؾماظػؾلػل.
بؿعؾرلمآخر،مغعؿؼدمعـمجفؿـامأغفمعامملمؼؿؿمإسادةماظـظرمجبدؼةمؼبمطقػقةمتدرؼسم

بـصقصماظػالدػةمومادباذمإجراءاتمحؼقؼقةمصقؿامماظػؾلػةمومخاصةمعـمحقثمربطفا
ممبام مربطف معع مظؾؾقثماظػؾلػل ماألدادقة ماظشروط متقصرل مو مباظؾغاتماألجـؾقة ؼؿعؾؼ
صبريمؼبماظعامل،مصإغفمالمميؽـماغؿظارمخطابمصؾلػلمؼبماىزائرمؼبمعلؿقىمهدؼاتم

ما مسؾك مأن ماسؿؼادغا مؼب مو ماظعشرؼـ. مو ماظقاحد متطقراتماظؼرن مؼقاجف ٌؤدلةمذبؿؿع
ضرورةمتقصرلماظؽؿابماظـقسل،مصاٌؽؿؾةماظػؾلػقةمذرطمحققيمعـمدوغفمالمميؽـمضقامم
ماظذلبصات،م مررؼؼ مسـ متؽقؼـف مإسادة مخالل معـ مباألدؿاذ ماالػؿؿام مو مصؾلػل، صعؾ
وضرورةمإسادةماظـظرمؼبمغظامماظؿؼققؿموماظـفاحمممامؼؽػؾماغؿؼاءمومتصػقةمصقققةمسؾكم

سماظؽؿ،مومإسادةماظـظرمؼبمغظامماٌؼاؼقسمعـمعؼاؼقسمععاؼرلمغقسقةمومظقسمسؾكمأدا
ساعةمومسرضقةمإظبمعؼاؼقسمعؿكصصةمومخاصةمباظػالدػةمومغصقصفؿ،مومإسادةماظـظرم
ؼبمدقادةماظؾغاتمومصرضمظغةمأجـؾقةمؼبمعؼقاسمأومعؼقادنيمظؾؿدرؼسمومأنمتقجقفم

ومظؽـمأطـرمعـماظطاظبمإظبمضلؿماظػؾلػةمصببمأنمطبضعمإظبمععقارماظعالعةموماظرشؾة،م
ماظؿقجقفم محقث معـ ماألدبقة ماٌرحؾة مؼب ماألدبقة ماألضلام مؼب ماظـظر مإسادة مصبب ػذا
مسؿالم مؼؾؼك مطان معفؿا ماظؿػؾلػ مصعؾ متعؾقؿ مأن مغعرف مأن مصبب مظؽـ واٌلؿقى.
ذكصقا.مومأنمعامغؼذلحفمػقمذبردمخطقاتمسؿؾقةمتلاػؿمؼبمتػؿحمذظؽماظػعؾ،مظقسم

مإال.

ذيذتوجفاتهذوذصعوباتهذ:ثالثا.ذالبحثذالػؾدػيذاجلامع

إذامطاغتماظػؾلػةمؼبماىزائرمؼبماظلؿقـاتموماظلؾعقـاتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مضدم
معـؿصػم معـذ مو مصإغف ماظؿأررل، مو ماظؿدرؼس مؼب ماألجـؾقة ماإلرارات مسؾك اسؿؿدت
اظـؿاغقـات،مأصؾقتمتعؿؿدمبشؽؾمطؾلمسؾكماإلراراتماىزائرؼةمؼبماظؿدرؼس،مأعام

اظردائؾماىؿعقة،مصفـاظؽمعشؽؾةمضائؿةمملمودمبعدمحالمماظؿأررلموماإلذرافمسؾك
ماىزائرؼنيم مبعضماألداتذة مضقام مو مبعد مسـ ماإلذراف مبني متذلاوح مػل مو عـادؾا،
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اياصؾنيمسؾكمدرجةماظدطؿقراهممبفامماإلذرافمععمطـرةماالسدادمومشقابمذؾفمطاعؾم
مظؾفقماظعؾؿلمظؾؾقث.

ظتمضائؿةمرشؿمتعاونمبعضماألداتذةمومإعباالمميؽـماظؼقلمأنمعشؽؾةماإلذرافمعازا
اظعربمععماىاععةماىزائرؼةمبشؽؾمساممومععمأضلامماظػؾلػةمسؾكموجفماًصقص.م
معـفام مؼعاغل ماظيت ماظصعقبات مباضل مإظب متضاف ماظيت ماظصعقبات معـ مواحدة مػذه و
اظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر.مذظؽمأنماإلذرافمسـمبعدمالمميؽـماظطاظبمعـماالظؿؼاءم

ظؼاءاتمععدودةمومألنماٌشرفمالمؼلؿطقعمعؿابعةمسؿؾمراظؾفمعؿابعةمدضقؼةمممبشرصفمإال
ومعلؿؿرة،مومألنماظعؿؾقةمعـماظـاحقةماظؼاغقغقةموماإلدارؼةمتعاغلمعـمصراشاتمأػؿفام

مأنماٌشرفمعؿطقعمظقسمإال.
ماٌؿعاوغةم ماإلرارات مسؾك مؼعؿؿد ماظلؾعقـات، ماظلؿقـاتمو مؼب ماظؿأررل مطان مإذا و

إظبماًارج،مإظبمأورباموماظعاملماظعربل،مصإغفمومعـذمعـؿصػماظـؿاغقـاتموسؾكماظؾعـاتم
مبأزعةم ماٌؿضررؼني مأول مطاغت ماظػؾلػة مأن ماظؼقل مغلؿطقع مو ماظقدقؾؿني، إغعدعت
مصذلاتم ماٌؿعاوغنيمؼب ماألداتذة معبقع مسؼقد مإظغاء ممت مصؼد ماظؾذلول، اشبػاضمأدعار

مإؼؼافماظؾعـاتماظعؾؿقة ممت مطؿا مدرؼعة، مو مطاغتماظؾعـاتممعؿؼاربة مو ماًارج، إظب
اظػؾلػقةمأولماظؾعـاتماظيتمرؾؼمسؾقفامتؾؽماظؼراراتماظيتموصػتمؼبمحقـفامبؼراراتم

ماظؿؼشػموماظذلذقدماالضؿصادي؟
ومػؽذامتركماظؾقثماظػؾلػلمؼبماىاععة،مرػنيماظظروفموماإلجراءاتماظذلضقعقةم

معػؿق ماظػؾلػة مأضلام مسؾك مايػاز مإظب مسؿقعفا موػرانماظيتمتفدفمؼب مؼب مخاصة حة
مصؽاغتم ماظعاصؿة مؼب ماظػؾلػة مضلؿ مأعا ماظـشأة، محدؼـل ماظؼلؿني مظؽقن وضلـطقـة،
زروصفمأصضؾمعـماظؼلؿنيماٌذطقرؼـ.معـمػـامطانماشلدفماألضصكمظؾؿؽقؼـموماظؾقثم
اظػؾلػلمؼبماظقضتماظراػـ،مػقمتؾؾقةماياجةمإظبماظؿدرؼسمومخاصةمععمتزاؼدمأسدادم

ماٌؼاؼقسماٌدردةمؼبمعرحؾةماظؾقلاغس.اظطؾؾةمومضرورةمتغطقةم
مظؼدمصـػمومضلؿماظؾقثماظػؾلػلماىاععل،مبشؽؾمسام،مإظبمثالثةمصروعمػلم:

ذ:ذ-أ ذالػؾدػة ماإلدالعقةممتاريخ مو ماظققغاغقة مو ماظؼدمية ماظػؾلػة معـ، مؼؿؽقن و
مواٌلقققةمومايدؼـةموماٌعاصرة،موماظػؽرماظعربلمايدؼثموماٌعاصر.

ومؼشؿؾ،ماٌـطؼماظصقريموماظرؼاضلموتارؼخماظعؾقمممالعؾومذ:ذاملـطقذوذفؾدػةذ-ب
 ومصؾلػةماظعؾقممومصؾلػةماظؾغة.

ومظؼدممتمإنازمذبؿقسةمععؿدلةمعـماظردائؾمم:ذذ األخالقذوذالدقاسةذوذاجلؿالذ-ج
مؼؼاربم) معا مإناز محقثممت ماٌاجلؿرل مذفادة معلؿقى مؼب مخاصة مو (م52اىاععقة

م) مو معاجلؿرل م11رداظة مأرروحة مغؼصم( مػـاظؽ معازال مذظؽ معع مو مدوظة، دطؿقراه
معلؿقىم معؿػاوتة مبدرجات متعؽس ماٌـفزة ماظردائؾ مأن ماظؼقل مبإعؽاغـا مو عؾققز،
معـمجفةمومزبؿؾػماظظروفمواظصعقباتماظيتمتعقشفام اظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر

موتقاجفامعـمجفةمأخرى.
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سماظػؾلػةمؼبمومإذامطـامضدمأذرغامإظبمبعضماظصعقباتمؼبمدقاقمحدؼــامسـمتدرؼ
ماظؼدؼرم مو ماظؽػء ماإلرار م)اظـؼصمؼب معـؾ معـ ماظؾقلاغس، معرحؾة مو ماظـاغقؼة اٌرحؾة
مبعدم مخاصة مو مواظػؽري ماظـؼاؼب ماىق ماغعدام مو ماظؾغقي ماظعائؼ مو ماظؽؿاب وشقاب
االزطراباتماظيتمسرصؿفاماظؾالدمعـذمعطؾعماظؿلعقـات(،مصإغفمعـماٌػقدمأنمغشرلمإظبم

 اظذيمؼعؽسمعلؿقىمومضقؿةماظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر.متقجفاتماظؾقثماظػؾلػل،
ماظعربلم ماظػؽر مإظب متـؿؿل محبقث مػل ماٌـفزة ماظؾققث معـ ماظغاظؾة ماظـلؾة إن

مو ماٌعاصر ماألخالقمععم ايدؼثمو مو ماظلقادقة مإظبماظػؾلػة مو ماإلدالعقة إظبماظػؾلػة
اىزائر.مومظؼدممحظقرمععؿدلمٌقاضقعمعـمإؼدؼقظقجقاتماظلؾطماظلقادقةماٌؿعاضؾةمسؾك

(مرداظةمومأرروحة،معـم511بؾغمسددمػذهماٌقاضقعماٌلفؾمعـفاموماٌـفزمعامؼؼاربم)
(،طؿامأنمػـاظؽمعقاضقعمومذكصقاتمعؽررةمبـلبمعـرلةمظالغؿؾاهمصؿـالم103ذبؿقعم)

(مردائؾم51(مردائؾموماظغزاظلمعامؼؼاربمطذظؽم)51عاظؽمبـمغيبمخصمظفمعامؼؼاربم)
(مردائؾموماظػؽرماظعربلمذكصقاتمومضـضـاؼامعـامؼـؼــاربم1ربم)ومابـمتقؿقةمعامؼؼا

م.51(مردـاظـةموأرـروحـة01)
إنمعردمػذاماٌقؾ،مإنمصحماظؼقلمباٌقؾمؼبمػذاماٌؼام،مؼعقدمإظبماغطؾاعمبأنماظؾقثم
مؼبم مؼػرضف ماٌقاضقع مػذه مإظب ماالواه مأن مطؿا مغلؾقا، مدفؾ ماٌقاضقع مػذه معـؾ ؼب

إذمأنماظطؾؾةماٌؿقجفقنمإظبمعـؾمػذهماٌقاضقعمرؾؾةمأحادؼقامماظغاظب،ماظعائؼماظؾغقي،
اظؾغةمؼبماظغاظب،مباإلضاصةمإظبمحضقرمطؾرلمظؾؼـاسةماإلؼدؼقظقجقةموماالظؿزامماظلقادل.م

مومسؾقفمميؽـمتؼدؼؿماٌالحظاتماآلتقةم:
.مإنمعامميؽـمعالحظؿفمسؾكمػذهماإلحصائقاتماظؿؼرؼؾقة،مػقمشقابماظدراداتم5

خاللماظػالدػةمومغصقصفؿمومشقابماظروحماظػؾلػقةموخاصةمسـدمتـاولمماظػؾلػقةمعـ
مؼؾؼكمابـمتقؿقةموماظغزاظلموعاظؽمبـم معـمػـا مأومتراثـا ضضاؼامذاتماظعالضةمبؿارطبـا
ماٌؾاذرةم ماظعالضة مذات ماظلقادقة ماٌقضقسات مبعض مإضاصة معع مػاعة معؽاغة غيب

مممم55باإلؼدؼقظقجقةماظرزلقةمؼبموضؿفا.
عقاضقعماظػؾلػةماظققغاغقةموماٌـطؼمومخاصةماظرؼاضلمعـفموطذظؽمم.مظؼدمبؼقت1

اظػؾلػةماٌلقققةموماظقفقدؼةمومسددمطؾرلمعـماظػالدػةماظغربقنيماحملدثنيمواٌعاصرؼـم
مشقابم مو ماظؾغقي ماظعائؼ مأخرى معرة مأػؿفا مطـرلة مألدؾاب مػذا مو محبث مدون عـ

م مظؾؾقثمعع ماإلعؽاغقاتماٌكصصة مضؾة مو ماظلائدةماظـصقصماظػؾلػقة ماظلؾػقة اظـظرة
مصصؾم مميؽـ مال مأغف مو مخاصة مشقابماظـؼد، مإظب مؼؤديمحؿؿا معا مػق ماظػؾلػة، حقل

                                                                                                                                        
غؼقلمتؼرؼؾقةمألغـاماسؿؿدغامسؾكماإلحصائقاتماألخرلةماظيتمضدعفامظـامرؤداءمأضلامماظػؾلػةماظذؼـمغشؽرػؿمسؾكمم10

متعاوغفؿمععـا.
مم11 معـال ماظردائؾ: معـ ماظـقع مػذا م-5سؾك مم ماىزائر. مؼب ماالذذلاطل ماظػؽر مأدس ماظدؼـقةمم-1تؾؾقر ايرطة

ماألصقلماظؿارطبقةمظؾـزسةماظدميقضرارقةمظؾدوظةماىزائرؼة؟م-1.م5510–م5511واإلصالحقةمؼبمعـطؼةماظؼؾائؾم
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اىاععةمبشؽؾمسامموماظػؾلػةمسؾكموجفماًصقصمسـماجملؿؿعماظذيمتلقطرمسؾقفم
م51اظـؼاصةماظدؼـقةماظلؾػقة،مػذهماظـؼاصةماٌلػفةمؼبماظغاظبمظؾػؾلػةمومصعؾماظؿػؾلػ.

ةمؼبمذبالماظؾقثماظػؾلػلماىاععل،مميؾقفامؼبمايؼقؼةمسفزم.مإنمػذهماظلؾػق1
طؾرلمؼبماظؼدرةمسؾكماظؾقثمومظذظؽمجاءتماألسؿالماٌؼدعةمؼبمذؽؾمردائؾمجاععقة،م
ماظؾققثم مػذه محؼقؼة مأن مو ماٌدرودة، ماٌقاضقع مأو ماٌؾققثة ماظشكصقات معـ أضؾ

أصقابفامبـقعمأصؾقتمععماظقضتمعؽشقصةمظؾؼرؼبموماظؾعقد،معـمػـامندمادؿعاغةم
معـماٌؽرماإلداريموماظؿقاظػاتماظشكصقةمضصدماالدذلزاقموماظعقش.

مؼبم0 مؼؿؿـؾ مظؾؾقثماظػؾلػل مإعؽاغقة مػـاظؽ ماىاععقة، ماظردائؾ مإظب مباإلضاصة .
ماظقزارةمبـاءم "وحداتماظؾقت"موم"عشارؼعماظؾقث"مو"زبابرماظؾقث"ماظيتمتعؿؿدػا

مؼؽق مسؾكمأن ماظؾاحث، ماألدؿاذ مباٌلائؾمسؾكماضذلاحمعـ مسالضة مظف ماٌؼدم ماٌشروع ن
اظؾقداشقجقةمأوماظعؾؿقةماظيتمدبدمماظؾقثماظعؾؿلمؼبماىاععة.مومظؼدمدفؾتماظػؾلػةم
مسالضةم ذبؿقسةمعـماٌشارؼعماظيتمتعؽسماالػؿؿاعاتماظلابؼة،مصفـاظؽمعشارؼعمشلا
مصؾلػ معشارؼع مو ماٌعاصر ماظعربل مباظػؽر مسالضة مشلا معشارؼع مو ماظقرـقة قةمباظؼضاؼا

ربضة.مإنمػذهماٌشارؼعمباإلضاصة،مإظبمعامتلاػؿمبفمعـماظـاحقةماٌادؼةمظألدؿاذمصفلم
تربطفمباظؾقثمومبادؿؿرارهمواتصاظفممبامصبريمؼبماظعامل.مومظؽـمػذاماظؾقثماظػؾلػلم
عامؼزالمبعقدامسـمعؼؿضقاتماظؾقثماظػؾلػلمطؿامػقمممارسمؼبماظعاملمدقاءمعـمغاحقةم

مأو مػذهمماٌقضقساتماٌدرودة مصرلورة ماظيتمهؽؿ ماظػؾلػقة ماظـظرة مأو ماٌؿؾعة اٌـاػج
ماألحباث.

ذرابعا.ذاخلطابذالػؾدػيذيفذاجلزائرذ:

ذ:ذ-أ ذاجلامعقة ماًطابماظػؾلػلمؼبمماخلطابذالػؾدػيذيفذاملؤسدة ظعؾمجدؼد
ماظيتمتـؿؿلمإظبمدبصصاتم مظقسمصؼطمؼبمتؾؽماظؽؿاباتماظػؾلػقة اىاععةماىزائرؼة

ؼبمزفقرمذبالتمصؾلػقةمتـؿؿلمإظبمأضلامماظػؾلػةمطؿفؾةم"دراداتمععقـة،مومإمنامم
صؾلػقة"مظؼلؿماظػؾلػةمباىزائرماظعاصؿة،موم"اظؿدلؼز"ماظيتمتصدرمسـمضلؿماظػؾلػةم
ماظؿارطبقةم مظؾدرادات م"درلتا مذبؾة مو مباظعاصؿة، مظألداتذة ماظعؾقا مظؾؿدردة اظؿابع

ماىزائرؼ ماظػؾلػقة م"اجملؾة مو مبؼلـطقـة ماظػؾلػةمجباععةمواظػؾلػقة" مظؼلؿ ماظؿابعة ة"
م مغظرغا مؼب مدؿلؿح ماجملالت مػذه مإن مضؾةمم–وػران. مو ماظؿفربة مضصر معـ باظرشؿ

                                                                                                                                        
متدرؼسماظػؾلػةمؼبماٌـظقعةمظؼدمضاعتمؼبماىزائر،مؼبمبداؼةماظؿلعقـاتمعظاػراتمؼبماظشقارعمتطاظبمبإظغم12 اء

اظذلبقؼة،مطؿاماغدلتمجرائدمظإلسالنمسؿامطاغتمتلؿقةمبـم:م"معـعماظؽالممسـماظعقام"موممتماظؿظاػرمضدمجرائدم
تـشرماظػؽرموماظـؼاصةموممتمتقضقػفامباظػعؾ،مومأطـرمعـمػذامطؾفمػـاظؽمعـؼػقنمومصقاصققنمومأداتذةممتماشؿقاشلؿمؼبم

ماىقمالمؼلؿحمؼبمايؼقؼةمبايقاةموماظعقشمصؽقػمباظؿػؽرلمأوماظؽؿابة...؟ممموضحماظـفار...مإنمػذا



ذالزواويذبغورة

م 531 

عـمبعثمخطابمصؾلػلمؼـاضشماٌلائؾماظػؾلػقةماظيتمتقاجفماجملؿؿعمم–اإلعؽاغقاتم
مممم51اىزائريمومتلاػؿمؼبمبؾقرةمغؼاشمصؾلػلمؼبماىزائر.

طابماظػؾلػلمؼبماىزائرمػقمايدؼثمومعـمدونمذؽمصإنمأصضؾمحدؼثمسـماً
اظذيمؼؿـاولمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظـؼدماظؿقاراتماظػؾلػقةماٌؿـؾةمؼبماظلاحةماظـؼاصقةم
مؼبم ماظضعػ مغؿقفة مصؾلػقة مظؿقارات ماظؿأدقس مو ماظؿصرؼح مسدم مظؽـ مو اىزائرؼة،
مظؾ مغؿقفة مذاك،معاسدا مأو ماظؿقار ماًقفمعـماالغؿلابماظصرؼحمشلذا ؿـاخماظؿؽقؼـمو

مبلؾػقةم مزلقـاه معا مأو ماظعاعة ماظدؼـقة ماظـؼاصة متغؾبمسؾقف مودط مظالخؿالفمؼب اٌعاد
مصؾلػقةم متقارات مإظب ماظػؾلػقة ماىاععقة ماظؽؿابة متصـقػ مؼصعب مػذا مطؾ ذؽؾقة.
واضقةماٌعاملموماٌؿقزات،مومإنمطانمعـماظؾدؼفلماظؼقل،مأنمذبؿقعمتؾؽماظؽؿاباتم

تمععقـةممأومإظبمإؼدؼقظقجقةمععقـة،مومدـقاولمأنمتـؿؿلمبطرؼؼةمأومبأخرىمإظبمتقارا
معرطزؼـم مبفا، ماٌعؿقل ماظػؾلػقة ماظؽؿاباتماظػؾلػقةمحبلبماظػروع مشلذه مصقرة غؼدم
سؾكمإغؿاجفامومغقسقةماٌشاطؾماظيتمررحؿفامومإنمطـامدـؿقضػمهدؼدامسـدمعػفقمم

ماظػؾلػةماظذيمضبؿؾفماًطابماظػؾلػلمؼبماىزائر.
ذذ-أ ماظػؾلػةمم:تاريخذالػؾدػة مو ماظققغاغقة المندمطؿاباتمصؾلػقةمحقلماظػؾلػة

ومإنمطـامندمبعضماٌؼاالتماظيتمصدرتمؼبماجملالتماظيتمم50اظقفقدؼة،م–اٌلقققةم
ماظغرب متؿصؾمباظػؾلػة ماظػؾلػقة ماألضلام مطرؼؾعمم51تـشرػا متعؽسمطؿاباتماظدطؿقر و
مسام مبشؽؾ ماظػؾلػة مبؿارؼخ ماالػؿؿام مػذا ماظربقعموطذظم52اظـؾفاغل مطؿاباتماظدطؿقر ؽ

                                                                                                                                        
سددمعـمذبؾةمم51سددمعـمذبؾةماظؿدلؼزمومم51أسدادمعـمذبؾةمدراداتمصؾلػقةمومم11صدرمإظبمحدماآلنمم13

مقػران.عـماجملؾةماظػؾلػقةماىزائريمظؼلؿماظػؾلػةمبم15درلتامظؾدراداتماظؿارطبقةموماظػؾلػقةمومسددمواحدم
رمباممبػارضةمسفقؾةمأنماظؼدؼسمأوشلؿنيمباظرشؿمعـماغؿؿائفمظؿارؼخماىزائرماظؼدؼؿمإالمأغفمعؼصكمعـماظدرادةمم14

واظؾقث،مومظؼدمادبذتمعؤخرامعؾادرةمػاعةمعـمررفماظرئادةمظعؼدماٌؤمترمحقلمػذهماظشكصقةماظيتمدؾؼمومأنم
مب محؿكماظؿفرؼح مو مباظـؼد ماىزائرؼة ماألضالم مؼبمذلء،مميؽـمتـاوظؿفا مضدؼسماظروعانمالمؼؿصؾمباىزائر اسؿؾاره

اظعقدةمؼبمػذاماظلقاقمإظبمذبؾةم"األصاظة"مومإظبمجرؼدةم"اظشروقماألدؾقسقة"ماظيتمخصؿفممبؾػمطاعؾ.مومظؼدمدؾؼم
مظـامأنمتـاوظـامبعضمجقاغبمحقاتفمباظدرادةممبـادؾةمعؾؿؼكم"حقلمأسالمماىزائرمؼبماظؿارؼخ"مسؼدمؼبمعدؼـةمبلؽرة

ماظـؼاصة،مومذظؽمؼبمدـةم ،مأثارمحػقظةماياضرؼـمومطانمأػؿمدؤالمررحمسؾقـامػقم:م5551ومعـمتـظقؿموزارة
م؟مطانمذظؽمزعـماظـؼاصةماألحادؼة.طقػمؼعدماظؼدؼسمأوشلطنيمسؾؿامعـمأسالمماىزائرمومػقماٌلققلموماظالتقين

ة،مومخاصةمدرادةمسؾدماظرغبـمبقضافمحقل:مأغظرمعـالمإظبماظعددماظـاظثموماظرابعمعـممذبؾةمدراداتمصؾلػقم15
غشأةماظـلؼماشلقغؾلمومغفاؼةماظػؾلػةماظلقادقةمظؾدطؿقرمربؿدماظعزوضل.مومظؼدمغشرغامعؤخرامدرادؿـامحقل:معػفقمم

م.1111اًطابمؼبمصؾلػةمعقشقؾمصقطق،ماجملؾسماألسؾكمظؾـؼاصة،م
16 Les Philosophes de L’Islam, 1980. Le bien et le mal d’après le qoràn, 1984. Restauration 

des sciences religieuses d’alghazali, 1985. Humain Universel, 1989. Philosophes de 

l’humanité, 1995. 

تعدمػذهماظؽؿاباتماظػؾلػقةمطؿاباتمساعةمعقجفةمظؾؼارئماظعاممومظؾطؾؾةماٌؾؿدئنيمألغفامتؼدممتعرؼػاتمساعةمسـم
مأرروحؿفمحقلماإلغلانماظؽقغلمأوماظعاٌلمحقثمندمحقاةماظػالدػةمععمغ معاسدا ظرةمساعةمسـمصؾلػاتفؿ،مرؾعا

ػـاظؽمأرروحاتمحقلماظػردموماإلغلانمومأصاظةماإلغلانمومسالضةماظػـانمباظعؿؾمماظػينمإظبمشرلػامعـماٌقاضقعم
دؿاذماظقحقدماظذيمؼؽؿبمباظؾغةماظيتمتلؿقؼماظدرادة،مطؿامأغفمعـماٌفؿماإلذارةمإظبمأنمػذاماألدؿاذمؼؽادمؼؽقنماأل

ماظػرغلقةمؼبمأضلامماظػؾلػةمؼبماىزائر،مومظذظؽمبؼقتمطؿاباتفمذبفقظة.
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مراظيب53عقؿقن مسؿار ماذؿفرتمطؿاباتماألدؿاذ مصؾؼد ماإلدالعقة ماظػؾلػة مؼب مأعا مو م54.
.ماألولمسـدعامحؼؼم15ومسؾدمايؿقدمخطابم11ومأبقمسؿرانماظشقخم55وسؾدماظرزاقمضلقم

مابـماظعربلموعصطؾقاتماظػالدػةمومبعضمغصقصمابـمرذدمطؽؿابماظؽؾقات،م أراء
ماإلدالعقةواظـاغلمسـدع مطؿبمسـماظزعانمسـدمابـمرذدمومبعضماظؼضاؼا سؾكمأنمم-ا

واظـاظثمم–ػذاماألدؿاذمضدماػؿؿمأطـرمبؼضاؼاماظػؽرماظعربلماٌعاصرمطؿامدـؾنيمالحؼام
مؼشؽؾقنم مػؤالء مو مرذد، مالبـ ماٌؼال مطؿابمصصؾ محؼؼ مو ماٌعؿزظة مطؿبمسـ سـدعا

ئر،مومأعاماظرابعماظذيمؼـؿؿلمإظبماىقؾماألولمظؾػؾلػةموماظػؾلػةماإلدالعقةمؼبماىزا
ماإلدالعقةم ماظدراداتمؼبماظػؾلػة معـ مصؾفمذبؿقسة ماظػؾلػة اىقؾماظـاغلمعـمأداتذة
واظػؽرماإلدالعل.مومأعاماظػؾلػةماٌعاصرةمصعرصتمطؿاباتماظدطؿقرمسؾدماظرغبـمبقضافم

ماشلقغؾقة مو مػقغؾ مطؿابةمم11سـ مخاصة مو مضلقم ماظرزاق مسؾد ماظدطؿقر مبعضمأسؿال و
معدارسماظػؽرماظعربلماإلدالعلماٌعاصر"."

سرصتمطؿاباتمربؿدمؼعؼقبلمؼبماٌـطؼماظصقريمماملـطقذوذفؾدػةذالعؾومذ:ذ-بـذ
م10.مطؿامسرصتمبعضمعؼاالتماظدطؿقرمأغبدمعقداويمسـماٌـطؼماظرؼاضل.11وتارطبف
ذاألخالققةذ:ذ-ج ذالدقاسقةذو ماجملال،مطؿاباتماظدطؿقرممالػؾدػة سرصتمؼبمػذا
مذرؼطموماظدطؿقرمسؾدماجملقدمعزؼان.ماألولمسـدعامطؿبماظػؽرماألخالضلمسـدمسؾدماهلل

وععرطةماٌػاػقؿ،موماٌشؽؾةمم5545،مومعـمواضعماظـؼاصةماىزائرؼةم5531ابـمخؾدونم
م ماظؿـؿقة مضضاؼا مو مخاصةم5545اإلؼدؼقظقجقة مو ماٌكؿؾػة ماظدرادات معـ مشرلػا مو ،

ـمطؾرلؼـمبعـقانم:ماظـقرةماىزائرؼةمترعبؿفمظـصقصمصقػقةمطـرلةمعبعفامؼبمذبؾدؼ
ومممامالمذؽمم5512وماظـقرةماىزائرؼةمؼبماظصقاصةماظدوظقةمم5511ؼبماظصقاصةماظدوظقةم

                                                                                                                                        
ماظدورماظدؼؽارتل.مو،مغظرؼةماظؼقؿمؼبماظػؽرماٌعاصر،مبنيماظـلؾقةموماٌطؾؼقة.م17
مأراءمأبلمبؽرمبـماظعربل،موماصطالحاتماظػالدػة.م18
معػفقمماظزعانمؼبمصؾلػةمابـمرذد.م19
مايرؼةمسـدماٌعؿزظة.م20
.ماظقضعماظعؼائديمومذبلءماإلدالم،م5555.مععاملمؼبماظػؾلػةماإلدالعقة،5542اظغزاظلمبنيماظدؼـموماظػؾلػة،مم21

م.5555.معػفقممايرؼةمبنيماظدؼـموماظػؾلػةموماظعؾؿ،5551
معالحظةم:مػذهماظدراداتمؼبمشاظؾقؿفامردائؾمجاععقةمؼبماألصؾ.م-
م.5553م-5552ؾل،مؼبحمذبؾةمدراداتمصؾلػقة،ماظعددماظـاظثموماظرابع،مغشأةماظـلؼماشلقغم22

موجفم مسؾك ماظػؾلػة مأضلام متصدرػا ماظيت ماجملالت مؼـظر ماألداتذة، مطؿابات مسؾك ماإلرالع معـ مٌزؼد عالحظة:
فماًصقص.مومإغفمٌـماظؾنيمأغـامالمغؼقممبعؿؾقةمإحصاءمذاعؾةمٌامؼؽؿب،مصفذامظقسمػدصـا،مومإمنامشاؼةمعامغفد

مإظقفمػقمإسطاءمصقرىمتؼرؼؾقةمظإلغشغاالتماظؽدلىمظؾؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر.
ومعلاظؽماظعؾةمومررائؼماإلدؿؼراءمم5543ومابـمتقؿقةموماٌـطؼماإلردطلمم5551عـؾمدروسمؼبماٌـطؼماظصقريمم23

ؼماظصقريمومطؿاباتمبنيماألصقظقنيمومجقنمإدؿقارتمعقؾموماٌـطؼماظػطريمؼبماظؼرآنمومترعبةمظؽؿابمترؼؽقماٌـط
معـؾمأصقلماًطابماظػؾلػلم ماظذلبقة مو مم5551ؼبماٌـففقة ماظػؾلػقة ماٌدخؾمإظبماٌؼاظة مؼبمم5555و ماظقجقز و

باإلضاصةمإظبمسددمعـماظدراداتمم5545ومععفؿماظػؾلػةمم5531وماٌكؿارمعـماظـصقصماظػؾلػقةمم5535اظػؾلػةم
مذبؾةماٌدلزمبقجفمخاصماظيتمؼرأدفا.مواٌؼاالتماٌؿعؾؼةمباظذلبقةموماظيتمغؼرأػامؼب

24
م.5552عـطؼماحملؿقالتمعـماظرتؾةماألوظب،مؼبحمدراداتمصؾلػقة،ماظعددماألول،مم 
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صقفمأنماألدؿاذمذرؼطمؼؿػردمسـمعبقعمأداتذةماىقؾماألولمبغزارةماإلغؿاجمومارتؾارفم
ؿؿقزمخباصقةمباٌلائؾموماظؼضاؼاماظيتمتقاجفماجملؿؿعماىزائريمومعـمػـامصكطابفمؼ

ماظلقادةم محقل مأخرى مطؿابات مػـاظؽ مأن مطؿا ماياضر مو مباظققعل ماٌؾاذر االتصال
م.11وصؾلػةماظؿارؼخمومضضاؼامععاصرةمعؿصؾةمباإلدالمماظلقادل

ماظؿقؾقؾموماظـؼد،مصإغـام ومألغفمعـمشرلماٌؿؽـمتؿؾعمإغؿاجمطؾمػؤالءمباظدرادةمو
مبػفقمماظػؾلػةماظذيمؼلؿـدونمسؾقفمصضؾـاماالضؿصارمسؾكمدرادةمضضقةمواحدةمعؿعؾؼةم

ؼبمدراداتفؿمومأحباثفؿ،مألنمػذاماٌقضقعمؼشؽؾ،مؼبمغظرغا،ماٌدخؾماٌـادبمٌعرصةم
ضقؿةماظػؾلػةمسـدمػؤالءمومعـمثؿمإدراكماظـؿائجماٌذلتؾةمسـفا،مومػذامعـمخاللمثالثةم

مغصقصمأدادقةمممـؾةمظؿؾؽماجملاالتماظػؾلػقةماظيتمذطرغاػامدابؼا.
ضدمماألدؿاذمسؾدماظرزاقمضلقمممتاريخذالػؾدػةذوذالػؽرذالعربيذاملعاصرذ:ذ.ذيف5

مؼبم متأعالت ماٌعاصر، ماإلدالعل ماظعربل ماظػؽر معدارس م" مبعـقان: مجدؼدة درادة
،متؿؿققرماظدرادةمحقلمأدؽؾةمععروصةمؼبماظلاحةماظػؽرؼةماظعربقةم12اٌـطؼ..واٌصب"

ؿمعـماظلؤالمصإغـامظـمغـؿظرمأطـرمعـمفتؿـاولماظؿلؿقةموماظطؾقعة،مومألنماظؿقؾقؾمؼـ
رأيمؼضافمإظبمباضلماآلراءماظيتمررحتمؼبماٌقضقع.مغرؼدماظؼقلمأنماظؽؿابمالمؼصدرم
سـمإذؽاظقةمجدؼدة،مومإمنامؼطرحمدؤاالمعؽررامومػقم:معامػقماظؿعرؼػماظدضقؼمظؾػؽرم
معام ماسؿؾار مميؽـ مػؾ محقثماٌلؿقى؟ معـ مو محقثماٌـفج، معـ ماٌعاصر، اإلدالعل
ماظػؽرم معلؿقى مإظب مؼرضل ماظذي ماإلبداسل مباإلغؿاج ماإلدالعل ماظعربل مصؽرغا مؼب ؼصدر
اٌـففلماٌـظؿماظذيمؼؤػؾفمإظبماظؿـاصسماظػؾلػل،معؼارغةمباظػؾلػاتماألخرى؟مؼعينم
اظؾقثمسـمخصقصقةمعـمػـامصإنماظلؤالمإؼدؼقظقجلمأطـرمعـفمصؾلػل.مبعدمػذامؼعؿؿم

ما مو ماظػؽر مبني ماظعالضة مإظب معـماظلؤال مأودع ماٌؤظػ، مسـد ماظػؽر، مظقصؾح ظػؾلػة،
أصضؾمعـفا،مؼبمغظره،مومذظؽمبدظقؾمعامؼؼقظفمم–رمباممبػارضةمم–اظػؾلػة،مومعـمثؿم
.موماظؿـاضضمؼبمػذهماياظةمجؾل،مصؿامداممظـامصؽرمومعامدامم13أحدماظؾاحـنيماٌغاربة

                                                                                                                                        
ؼشغؾمحاظقامػذاماألدؿاذمعـصبمرئقسماجملؾسماإلدالعلماألسؾك،مومظعؾفمعـمبنيماألدؽؾةماظيتمصببمسؾكمم25

اظػؾلػةمؼبماىزائرمباظدؼـموماٌؤدلةماظدؼـقةمسؾكممطؾمتػؽرلمصؾلػلمؼبماىزائرمأنمؼطرحفمػقم:معامػلمسالضة
وجفماًصقص؟مذظؽمأنمػـاظؽماظؽـرلمعـمغبؾةماظشفاداتماظػؾلػقةمضدمذغؾقامعـاصبمدؼـقةمطأسضاءمؼبماجملؾسم
اإلدالعلماألسؾك،موزراءمومعلؤوظقنمؼبماظقزارةمومدساةمؼؼدعقنماألحادؼثماظدؼـقةمؼبمودائؾماإلسالممومخاصةمؼبم

ماظؿؾػزة؟
ومطذظؽمعـمبنيماألداتذةماظذؼـمطؿؾقامؼبماظػؾلػةماظلقادقةماظدطؿقرمربؿدمبؾعزوضلماٌكؿصمؼبماظػؾلػةماألعرؼؽقةم
ماظـفضقيم ماظػؽر مؼب ماظدوظة مصاحبمطؿابم: مزروخل مإزلاسقؾ ماظدطؿقر مو ماًصقصح موجف مسؾك مدؼقي وجقن

ماظعربل.
تأعالتمؼبماٌـطؾؼ..موماٌصب،مدارمساملماظؽؿب،مسؾدماظرزاقمضلقمم:معدارسماظػؽرماظعربلماإلدالعلماٌعاصر،مم26

م.5553اظرؼاض،ماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة،ماظطؾعةماألوظب،م
.موماظؽاتبماٌغربلماٌؼصقدمػقم:مربؿدمزغقدلمومذظؽمسـدعامؼؼقلم:م"ومبذظؽمؼؿققلم5ص.مم-اٌرجعمغػلف.م27

مةممتـؾماظػؾلػةمصقفامشصـامعـماألشصان.""إظبمذفرم-سؾكمحدمتعؾرلماٌؤرخماٌغربل"مربؿدمزغقدلم"م–اظػؽرم
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ماظػؾلػة معـ مأصضؾ مو مأودع مم،اظػؽر مصؾلػة مسـ مواظؾقث ماظؿلاؤل تـاصسمصؾؿاذا
 اظػؾلػاتماظغربقة؟

اظػؽرموماظػؾلػةمػقمجزؤمعـمذبؿقسةمعـماظؿؼابالتماظيتمؼطرحفاماظؽاتبموخاصةم
بنيماظػؽرماظعربلموماإلدالعلموماظدؼينموماظعؾؿاغل،مومدرءامظؽؾمتـاضضمؼرىماظؽاتبم
أنماظػؽرمسربلمومإدالعل،معؾقـامأنماإلدالممػقماٌصدرمواإلذعاعمضائالم:م"صاإلدالمم

ماٌ ماظؼرآن،مػق ماٌؼدس، مطؿابف مؼب مممـال مظؾعؼؾ مايؼقؼل ماٌـطؾؼ مو ماإلذعاسل، صدر
ودـؿفماظـؾقؼةماٌطفرةمبقصػفؿاماٌرجعنيماظرئقلقنيمظؾؿػؽرؼـماٌلؾؿنيمسؾكماخؿالفم
ماظؽالم،م مسؾؿ ماظؿصقف،مو ماألصقل،مو مو ماظػؼف مايدؼث،مو مؼبماظؿػلرلمو م عؾاحـفؿ

وماظؾالشة،مومػلماظيتمتلفؿمعبقعامؼبمواظؾلاغقاتموماألدب،مواظـقق،موماظصرف،م
ماظعربلمممممممم مباظػؽر متلؿقؿف مسؾك ماصطؾقـا معا مربؿقى مو موعـفج، معالعح هدؼد

 .14اإلدالعل"
اظػؽرماإلدالعلمأوماظعؼؾماإلدالعل،مطؿامؼرىماظؽاتب،مصإذامطـامضدمسرصـاماظعؼؾم

ماآلن، مغعرف مصإغـا مأرطقن، مسـد ماإلدالعل ماظعؼؾ مو ماىابري، مسـد اظعؼؾماظعربل
اظـؼاصقةممةإدالعلمسـدمضلقم،مومإنمطـامالمغدريمإظبمأؼـمدؿـؿفلمػذهماألغـروبقظقجق

اظيتمأصابتماٌػؽرؼـماظعربمومجعؾؿفؿمؼؤدلقنمسؼقالمخاصةمبفؿ،مهؽؿفؿمضقاغنيم
خاصةمؼؾدسقغفامومؼدسقنمإظقفا؟مسؾكمأنماألعاغةماظعؾؿقةمتؿطؾبماإلذارةمإظبمأغفمإذام

مظؾف ماٌػاػؿل ماىفاز مؼؿؿقزمطان مألرطقن ماٌػاػقؿل ماىفاز مو معـاضشة، ابريمعقضقع
ماظؾغةم مؼب ماظعادي مو ماىاري مسـ مطبؿؾػ مال مضلقم مضاعقس مصإن ماظؿعؼد، مو باظؿعدد
مدؾػقةمصرضبة،م ماظدضة،مضؾـا مإنمذؽـا واألداظقبمععمصؾغةمإؼدؼقظقجقةمواضقة،مو

مؼب موصػـاػا مطؿا مبالدغا، مؼب ماظػؾلػة مأضلام مسؾك ماٌلقطرة ماظلؾػقة اظصػقاتممتؾؽ
ماظلابؼة.

مغؼدمماٌـالماظؿاظلم:مؼؼقلمم ومظؽلمالمغؾدومظؾؼارئمومطأغـامغغاظل ومغؾاظغ،مصإغـا
مجملؿؿعم ماظػؾلػل ماظػؽر مؼعقش مأن متعين مإغفا ماٌعاصرة؟ متعين معاذا م" م: اظؽاتب

ظقلؿـؿجمأنم"اظعؼؾماظعربلماإلدالعلمباالسؿؿادمسؾكمم15عا،سصره،موعؿطؾؾاتمسصره"
شمعامضؾؾماإلدالممبؼقؿف،مومعؾادئفموعػاػقؿفماإلغلاغقةماظلاعقة.مواضعفمايضاريمؼعق

ؼبممتردهمسؾكماٌـطؼ،مومسؾكماظعؼؾ،مم–عامبعدماظعؼالغقةمم–بقـؿاماظغربمؼعقشماظققمم
أظلـامػـامإزاءمم11ومبؽؾؿةمواحدةمسؾكماظػؾلػة،مومػذامعامؼػلرمدؼقرفمؼبماظؾفقؿقة".

اصرةم:مجاػؾقةماظؼرنماظعشرؼـ؟مومعاذامطؿابمعشفقرمعـمطؿبمايرطةماإلدالعقةماٌع
ؼعينمأنمؼعقشماظػؽرماظعربلماإلدالعلمعامضؾؾماإلدالمم؟مأالمؼعينماىاػؾقةممبعـاػام

؟مومبأيمحؼمومحؼقؼةمتقصػماظػؾلػةم ؟مومعاذامتعينمبفقؿقةمصؽر اظلؾيبمواألخالضل
مسـمعشؿ متصدر مو متػققمطؾمدؾػقة مدؾػقة مأظقلتمػذه ماظغربلمباظؾفقؿقة؟ غؾمواظػؽر

                                                                                                                                        
م.3ص.م-اٌرجعمغػلف.م28

م.51ص.م-اٌرجعمغػلف.29 
م.55ص.م-اٌرجعمغػلف.م30
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باظػؽرماظػؾلػل؟مومعاماظذيمميقزػا،مؼبمػذهماياظة،مسـمتؾؽماظلؾػقةماظيتمغؼرأػامؼبم
م.م15طؿاباتم"إدالعقةماٌعرصة"ماظيتمؼعدماظؽاتـبمأحدمعــمعػؽرؼفام

مواظػؽرم مضؾؾماإلدالم مؼعقشمعا ماظؽاتب، مغظر ماظعربلماإلدالعل،مؼب ماظػؽر مألن و
ةمطؾماظـفاةم:م"مؼبمهصنيمثؼاصؿـا،ماظغربلمعؿؿردمومؼعقشمؼبمبفقؿقة،مصإنماظـفا

مؼبم ماظذوبان مذر معـ مبإغؼاذغا ماظؽػقؾة ماظؿقصني مسقاعؾ معـ مسدؼدة، مبأظقان وصؽرغا
اجملؿؿعماآلخرمذيماظـؼاصةماٌؾاؼـةمظـؼاصةمذبؿؿعـا،مبؽؾمعامتػرزهمتؾؽماظـؼاصاتمعـم

اؼبمأومعػاػقؿ،مومضقؿ،مضدمتـعؽسمدؾؾامسؾكمدؾقكماإلغلانماٌلؾؿمبادؿماالغػؿاحماظـؼ
.مأيمضرورةماظـؼاوةموماظصػاءمععماظؾعثمسـمعـؼذمومزبؾص،مومػقم11اظؿعاونماظعؾؿل"

محؾؿمعبقعماظلؾػقاتمعـمدونمادؿــاء.
طؿبماظدطؿقرمربؿقدماظقعؼقبلمعؼاالمبعـقانمم.ذيفذاملـطقذوذالػؾدػةذاإلسالمقةذ:1

ػؾلػةمسـدمػذامؼعدمخالصةمٌػفقمماظم11"وزقػةماظػؾلػةمؼبماجملؿؿعماإلدالعلماٌعاصر"
اظؽاتبموماٌؤظػموماألدؿاذمومعػؿشماظػؾلػةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼةمألطـرمعـمسؼد.مبدأم
اٌؤظػمعؼاظفمبأرروحةمعرطزؼةمومػلمأنم:م"ثقابتماجملؿؿعمسدلماظزعانموماٌؽانمالم
ميؽـمتػلرلػامعـمحقثمػلمزقاػرماجؿؿاسقةمإالمبعؾؾمثابؿةمالمتؿغرلمبؿغرلماظزعانممم

مععؿؼدامأنمعـمبنيمتؾؽماظـقابت،موزقػةماظػؾلػة.م10وماٌؽان."
معـم موسؾؾفا ماظعؼؾلماظذيمؼطؾبمحؼائؼماألذقاء م:م"اظـظر مػق مباظػؾلػة ماٌؼصقد و
خاللمعـظقرماظعؼقدةماإلدالعقة.مومسؾكمػذامصاظػؾلػةماظيتمغرؼدماظؿقدثمسـموزقػؿفام

م مجقاغب مزبؿؾػ مؼب ماظعؼؾل ماظـظر مػل ماٌعاصر ماإلدالعل ماجملؿؿع اإلدالممؼب
مبعـكمأنماظػؾلػةمتؽػمسـمرؾبمايؼقؼةمؼبمعبقعماألذقاء،مظؿؼؿصرمؼبمم11وذرؼعؿف"

رؾؾفامؼبماإلدالممومذظؽمعـمعـظقرمسؼؾل،مأيممبعـكمأنمتؼدممتأوؼالمسؼؾقامظؾعؼقدةموم
ماظشرؼعة،مأومعامسدلمسـفمؼبمغصمآخرمبػفؿماإلدالممصفؿاممسؼؾقا.م

مباظقجقدمؼعؿؼدماظقعؼقبلمأنماٌشاطؾماظػؾلػقةمػ لمملمتؿغرلمأبدا،مومتؿعؾؼمدائؿا
واٌعرصةموماظعؿؾ،مصالمجدوىمعـماظؿطقرماياصؾمؼبماظعؾقممومالمصائدةمعـماظؿطقراتم

م مأوربا مؼب مو ماظققغان مؼب ماظػؾلػة مألن ماجملؿؿعاتماإلغلاغقة، حلبمم–اظيتمسرصؿفا
أغفمػلمسؼقدةمومذرؼعةمومظؽـفؿامعـمصـعمخقالماإلغلانم:م"ماظذيمزـمم–اظؽاتبم

ؼلؿطقعمأنمؼػعؾمذظؽ.مصفاءتمعطاربفمدؾلؾةمعـماًقؾاتماٌؿفاصؿةماظيتمتعدلمسـم
مإلذؽاال مو ماظقجقد مٌشاطؾ ماظعؿؾ."متتـاضضماظؿػلرلاتماٌؼدعة مظؼضاؼا مو م12اٌعرصة

                                                                                                                                        
ماظؾقثمم31 مو ماظػؽر مؼب مإدالعقة معـففقة مسبق م: ماإلغلاغقة ماظعؾقم مأدؾؿة مإرار مؼب ماظرزاق: مسؾد مضلقم، أغظر:

م.5551ذبؾةماٌقاصؼات،ماظعددماألول،مجقانمم-اظعؾؿل.
م.51ص.مم-رجعمغػلف.اٌم32
م.5550،م0اٌدلز،ماظعد،م-د.مؼعؼقبل،ممربؿقدم:موزقػةماظػؾلػةمؼبماجملؿؿعماإلدالعلماٌعاصر.م33
م.23ص.م-اٌرجعمغػلف.م34
م.23ص.م-اٌرجعمغػلف.م35
م.24ص.م-اٌرجعمغػلف.م36
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ػؽذامجبرهمضؾؿمتصؾحماظػؾلػةمتفاصتمومؼؿؿمإصدارمحؽؿمغفائلمبإصالسماظػؾلػة،موإذام
مضل مسـد ماظغربقة ماظقعؼقبل،مطاغتماظػؾلػة ماظؾفقؿقة،مصإنماظػؾلػةمسـد مؼبمعرحؾة قم

مضدمياموحدؼـا،معؿفاصؿة،مألغفامعـمصـعماًقالممبقاوالتفماًائؾة.
ومإذامطاغتماظػؾلػةمسؾكمػذهماياظةمعـماظلقء،مصؿامػلماظػؾلػةماظيتمؼدسقمإظقفام
عمومؼرىمأنمشلاموزقػةمممؽـةمباظرشؿمعـمأغفمؼعؿؼدمأغفامتشؽؾمأحدمثقابتماجملؿؿ
مةاظذيمومإنمتغرلتمزقاػرهمصإنمعؾادئفمثابؿة،معـؾفامؼبمذظؽمعـؾمثقابتماألؼدؼقظقجق
اظقرـقة.مؼؼقل:م"إنماظػؾلػةماظيتمغعؿؼدمأنمشلاموزقػةمتؼقممبفامؼبماجملؿؿعماإلدالعلم

ٌاذا؟مألنمسؾؿاءماظؽالممضدعقامتصقرامم13اٌعاصرمػلماظػؾلػةمطؿامعاردفامسؾؿاءماظؽالم."
ةمومملمؼؾدسقامتصقراتمجدؼدةمظؾقجقدموماٌعرصةموماظعؿؾ،مألنمشرضفؿمإدالعقامظؾػؾلػ

طانمإثؾاتمايؼائؼماظدؼـقةمبإؼرادمايفجمسؾقفامومدصعماظشؾفمسـفا،محلبمسؾارةم
مراشمطدليمزاده.م

موإمنام متصقراتمجدؼدة مؼؾدسقا ممل مألغفؿ مصالدػة، ماظؽالم مسؾؿاء مأن مغعؾؿ مػؽذا و
مغ مظلـا ماظدؼـقة. مايؼائؼ مسـ مالعؿقانمداصعقا مدؿصؿد ماًالصة مطاغتمػذه دريمإن

مواالواػاتماٌكؿؾػة...م ماظػرق معـ مذبؿقسة ماظذيمػق ماظؽالم مسؾؿ متارؼخ مو اظؿارؼخ،
مؼبم ماظـظر ماإلدالعلماظذيمػق ممبعـاػا ماظػؾلػة معقضقع مػق ماظؽالم م"سؾؿ مؼصؾح وػؽذا
ماإل مسؼقدة مشلا ماظذيمتؼدعف ماظؿػلرل متأؼقد مأجؾ معـ ماظعؿؾ مو ماٌعرصة مو دالمماظقجقد

م14وذرؼعؿف."
ماظـفـزء،ممممممممم مسـؾك مؼـصـدق ماظؽـؾ مسـؾك مؼـصـدق معا مأن مضاسدة مسؾك ماسؿؿادا و

مؼبم ماٌعاصر ماإلدالعل موضائعماجملؿؿع معـ ماغطؾؼـا معا مإذا مصإغـا مسؾكمػذا ماسؿؿادا "و
ماظػؾلػلم ماظـظر مإظبممماردة ماجملؿؿعمؼبمحاجة مػذا مأن موجدغا مسؾكماألضؾ، اىزائر

ةماإلدالممومبشرؼعؿف،معـمحقثمػؿامعـطؾؼمظػفؿماظقجقدموماٌعرصةمظضؾطمصؾؿفمبعؼقد
وماظعؿؾ،مو/ظؿػلرلػؿا؟/،مومجدغامأؼضامأنمػذاماجملؿؿعمؼبمحاجةمإظبممماردةماظعؿؾم
اظػؾلػلمٌعرصةمعقضعفمعـماجملؿؿعاتماألخرىماظيتمؼلعكمطؾمواحدمعـفامإظبماحؿقائفم

م مادؿؾدال مررؼؼ مسـ مإظبمايؾقلمربؾف مو ممتـؾف مذرؼعةمس و مو مأخرىمبعؼقدتف، ؼقدة
تؾؽمػلمإذنمعفؿةماظػؾلػةمذبلدةمومعطؾؼة،مومتؾؽمػلمحاجةمم15أخرىمبشرؼعؿف."

اىزائرمعـماظػؾلػة،ماىزائرماظيتمتعقشمحربماظؽؾمضدماظؽؾ،ماىزائرماظيتمؼعؿؾم
األسداءماظعؾـققنموماٌؿلذلونموراءمأضـعةمطـرلةمظؽلمؼؾدظقامدؼـفامومسؼقدتفامومضبؾقام

مدؼـامومسؼقدةمالمغدريمعامػل؟ممربؾف
ؼعؿؼدماظؽاتبمأنمػذهماظؼضقة،معفؿةماظػؾلػة،متشؿؾمطؾماجملؿؿعاتماإلدالعقة،م
ومػلمحربمحضارؼةمتشؿؾماىاغبماٌاديموماظروحلمسؾكماظلقاء،مومسؾقفمؼؿعنيم
سؾكماظػقؾلقفماٌلؾؿمأنمطبقضمتؾؽمايربم"بؽؾمعامؼـؾتمأنمسؼقدتفمػلمسؼقدةم
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مذرؼعؿ مأن مو مإعامايؼ، مو ماظعؾؿقة. مباظـؿائج مباالحؿفاج مإعا مايؼ، مذرؼعة مػل ف
م01باالحؿفاجمباٌؾادئماظـظرؼة."

إنمايؼمومتصقؼغمماظـؿائجماظعؾؿقةمبطرؼؼةمعاموماٌؾادئماظـظرؼةمؼعدلمسـفامعػفقمم
اظعؼالغقةماإلدالعقةمبقصػفام:م"اظعؼالغقةماظػطرؼةماظيتممياردفاماظعؼؾماظصرؼحماظذيم

غلانمسـدمإزاحةمرشقةماظعاداتموماظؿؼاظقدماٌقروثة.مومػذامعـمذأغفمؼؿفؾكمظدىمطؾمإ
مؼبم ماسؿؿدغا معؿك مايؼ مإظب م ماالػؿداء معـ مؼؽقغقن معا مأضرب ماٌكاظػني مصبعؾ أن
مبعضفؿم معـ مؼؽقغقن مأضربمعا ماألغصار مو ماألتؾاع مصبعؾ ماظػطريمو ماظعؼؾ زبارؾؿفؿ

وماألذقاعمومتأدقسماظشقعممإنماألعرمؼؿعؾؼمباألغصارم05بعضامومعـمسؼقلماٌكاظػني."
مواظػرقممومٌامالماظطقائػمعـمجدؼد.

ماظؽاتبمدرادةمطاعؾة مصطرؼامطبصصمظف ماظػطرؼةمدؿصؾحمعـطؼا ،م01إنماظعؼالغقة
مرؾقعقام مؼؽقن مأن مؼػذلض ماظذي ماظػطري مبني ماىؿع مػذا مؼب متؽؿـ ماٌػارضة وظعؾ

ماألعر مؼؿعؾؼ مسـدعا مظؽـ ماصطـاسقا، مؼؽقن مأن مؼػذلض ماظذي باظؿأوؼؾممواٌـطؼل
اظعؼائدي،مصإنمدرسماظؿأوؼؾمؼعؾؿـامأنمالمغفاؼةمظؾؿأوؼؾ،مومظذامظـمغطؾبمأؼـمميؿقـم
اظصقابمعادعـامغعؾؿمأنم"إدالعقةماٌعرصة"متدسقمإظبمصطرةمعباسقةمضائؿةمسؾكماظؾلارةم

مومبعقدةمسـماظذلطقؾاتماظػؾلػقةماٌـاصقةمظروحماألعة.
ومالمزباظػمؼبماٌفؿة،مأيماٌفؿةممعـمعـظقرمشرلمبعقدالػؾدػةذالدقاسقة:ذ.م1

اإلؼدؼقظقجقةمأوماظعؼائدؼةمأوماظلؾػقةمبشؽؾمصرؼح،مؼرىماظدطؿقرمسؾدماهللمذرؼطمأنم
ماإلدالمم مسـ ماظدصاع ماظرزاق مسؾد مطاغتمسـد مصإذا مإؼدؼقظقجقة، معفؿة ماظػؾلػة عفؿة
ممواظلؾػماظصاحلمضدماظعؾؿاغقنيمومإذامطاغتماظػؾلػةمسـدمربؿقدمؼعؼقبلمػلمسؾؿمطال
وزقػؿفاماظدصاعمسـماإلدالممومسؼائدهمباىجماظـؼؾقةموماظعؼؾقة،مصإنماظػؾلػةمسـدمذرؼطم
ماٌعاذة،م ماظقاضعقة محبقاتفؿ ماٌرتؾطة ماظػؽرؼة ماظـاس ممبشاشؾ م"االػؿؿام م: عفؿؿفا
متؿفاوزم مبطرؼؼة ماظراػـة مادؿؽشافماٌلؿؼؾؾمعـمخاللمغؾضاتمايقاة مثاغقا وععـاػا

ماٌع مرباربة مو معلؿقىماظقاضع... مسؾك مدقاء ماٌػررة ماالغػعاظقة مو ماًراصقة طالت
مم01اىؿاػرلمأوماظلادة."

ماالتؾاسقةم م"رباربة م: مؼب مؼؿؿـؾ ماٌؿكؾػة ماجملؿؿعات مؼب ماظػؾلػة مدور مأن طؿا
مشرلمصؽريمإرالضا." مررؼؼ مسـ ماظيتمتؿؿ مؼؿؿـؾمؼبمم00اظػؽرؼة محال ماألدؿاذ مؼؼذلح و

ػذامرأيمظفمأػؿقؿفمأدادقةموخاصةمسـدعامضرورةمتظاصرمجفقدماٌؤرخموماظػقؾلقف،موم
ماظؿارؼخم مؼصؾح مػذا مصفؿف مؼب مو مجدؼا مصفؿا ماٌاضل مؼػفؿ مأن ماٌؤرخ م"عفؿة م: ؼؼقل
                                                                                                                                        

م.31ص.مم-غػلف.ماٌرجعم40
م.32ص.م-اٌرجعمغػلف.م41
م.1111أغظر:مربؿدمؼعؼقبل:ماٌـطؼماظػطريمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،مم42
ماظؿـؿقة.م43 مضضاؼا مو ماإلؼدؼقظقجقة ماٌشؽؾة م: ماهلل مسؾد مذرؼط، ماىاععقة،مم-د. ماٌطؾقسات مدؼقان اىزائر،
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ماظـظرةم مخالل معـ ماٌلؿؼؾؾ مادؿشػاف مو ماٌلؿؼؾؾ. ماظػقؾلقف معـف مؼلؿشػ عـظارا
مظؾـاءماياضرمؼبمايقاةماظػؽرؼةموماالجؿؿاسقة.مإن ماىدؼدةمإظبماٌاضلمؼصؾحمحاصزا

ومصبدمصقفامم–ادذلجاسامومادؿشػاصامم–اظؾـاءمايضاريمؼؿؿمبفذهماظـظرةماالزدواجقةم
م.م01طؾمعـماظػقؾلقفموماٌؤرخمغؼطةماغطالضفمؼبمسصره"

ماظؽاتبم ماظيتمؼرزلفا ماظصقرة معع مغؿػؼ، مال مأو مغؿػؼ مأن مغظري، مؼب ظقسمعفؿا
ماظعال مػذه م مإظب ماغؿؾاػف مأن ماٌؤطد مظؽـ مباظػؾلػة، ماظؿارؼخ مغظرغا،مظعالضة مؼب مؼعد ضة

اًطقةماألوظبمإلدراكماظػعؾماظػؾلػلمومضقؿؿف.مومإغـامغعؿؼدمأنمإدراطفمظؿالزممسالضةم
اظؿارؼخمباظػؾلػة،مػقماظذيمأدىمبفمإظبمتـؿنيمدورماظعؼالغقةمؼبماجملؿؿعمبؾمومجعؾفام
ععقارامؼؼاسمبفمدرجةمتطقرماجملؿؿعمأومدبؾػف،مؼؼقلم:م"ومظؽـماظػرقمبنيماجملؿؿعم

ؾػموماجملؿؿعماٌؿؿدنمؼبمػذاماٌقدانمػقمعؼدارماظعؼالغقةمؼبمطؾمعـفؿا:مصؾؼدرمعاماٌؿك
معشؽالتم مإظب ماظـظر مسـد ماالغػعال معـ مػائؾة مذقـة معـ ماٌكؿؾػة ماجملؿؿعات متؾؽ
اٌاضلمواٌلؿؼؾؾماٌعؼدة،متؿؿؿعماجملؿؿعاتماٌؿؼدعةمبشقـةمعـماظعؼالغقةموماالتزانم

م02ػذهماٌشؽالتمباًصقص."وضؾطماظـػسمومدؾطانماظرأيمؼبم
إنماٌقضػمعـماظؿارؼخمومسالضؿفمباظػؾلػةمومإدراطفمظؼقؿةماظعؼالغقةمػقماظذيمأدىم
مأداتذةم مبؼقة مسـ مذرؼط ماألدؿاذ مبف معقضػممتقز مػذا مو ماظػؾلػة، مسـ ماظدصاع مإظب بف
مؼزالمؼعؿدلماظػؾلػةم اىقؾماألولمظؾػؾلػةمؼبماىزائر،مؼؼقلم:"إنماظعاملماٌؿؿدنمعا

ماظيتمػلم ماٌطقة مأو مظقسمإالماألداة ماظعؾؿ مأن اٌشعؾماظذيمؼضئمررؼؼماٌلؿؼؾؾ،مو
غرطؾفامظؾلرلمؼبمػذاماظطرؼؼمبعدمأنمؼضاء.مومعـمثؿمطاغتماجملؿؿعاتماظيتممتؿفـم
ماظػؾلػةم متؼدم مبطء مرشؿ مشرلػا معـ مأدرع ماظيتمتلرل مػل مشرلػا، معـ مأطـر اظػؾلػة

سؾكماإلرالقمأومتعؿدلماظػؾلػةمععقضامؼبممذاتفا.موماجملؿؿعاتماظيتمالممتؿؾؽمصالدػة
ررؼؼماظؿؼدممطؿامػقماظشأنمؼبمأطـرؼةمبؾدانماظعاملماظـاظث،مػلماظيتمتؿعـرمأطـرمعـم
محقلم ماظدوران مؼب موضؿفا متؼضل مو ماٌضلء، ماٌشعؾ ممتؾؽ مال مألغفا ماظلرل مؼب شرلػا

باألحرىممغػلفا،مومتلؿكمذظؽمدرسةمؼبماظلرلمألغفامالمترىماٌلاصةماظيتمضطعؿفامأو
م03اظيتمملمتؼطعفامسؾكماإلرالق."

طؿامأنمأػؿمضضقةمؼـرلػا،مؼبمغظرغا،مػلمضضقةمسالضةماٌعرصةموماظلؾطةموخاصةم
ماألصعالم مو مباظػؽر، ماظلؾطة مخؾط ماظؿشقشماظعؼؾل مػذا مأخطر معـ م"و م: مؼؼقل سـدعا
عمباظرأي،موماظرشؾةماىاربة،مؼبمإثؾاتماٌقضػمسـمررؼؼماظشعاراتماظيتمؼؿػؼماىؿق
مؼػعؾم مطؿا مال ماحملذلصقن ماظلادة مؼػعؾ مطؿا مسؾكمربؿقاػا، مطبؿؾػقن مو مظػظفا سؾك

مم04اظػالدػةماظؾاحـقنمسـمايؼقؼةمطؿشؽاةمربددةمومسـمحؾفامططرؼؼمواضح."
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بعقدامسـمػذاماظؿصقرماظؿؼؾقديماظذيمؼرىماظػؽرمعلؿؼالمسـماظلقادةمواظلؾطةمصإنم
معر معشؽؾة مذرؼط ماألدؿاذ ماظيتمؼطرحفا م:ماٌشؽؾة ماٌعاصر مؼبماظؾقثماظػؾلػل طزؼة

ػذهماٌشؽؾةماظيتمؼصػفامؼبمغصمآخرمضائالم:م"إنمسدممخضقعماظلقادةمظؾعؾؿ،مومٌؾدأم
مطؿام ماظعؾؿ معلؿقى مإظب مترق ممل مو ماظصؾقان، مأسؿال مأضربمإظب ماظعؾؿلمجعؾفا اظؼاغقن

قمإغفمعـظقرموضعلمعػفقم،مطؿامأغفمؼدسم05ارتؼكماظطبمصؼضكمسؾكماألوبؽةماظػؿاطة."
مأنمؼغرلم مععؼقلمؼبمذبؿؿعمدؼين،مسؾقف مأعر مػق مو مواظدؼـمععا ماظػؾلػة إظبمأنمتؼقم
معـم مأدغك محدا مأن مطؿا ماظؿققؼؾ، ماظؿغقرلمو مباظؿاظلمؼب مؼلاػؿ موأن ماظدؼـقة، غظرتف

دقاءمطاغتمعؿطقرةمأومعؿكؾػةممم–اظؿكطقطماظعؼائديمالبدمظؿطقرماجملؿؿعاتمايدؼـةم
مدؼقظقجقة.ظذامسؿؾمسؾكمتؼدؼؿمعلاػؿؿفماإلؼ

ذذ-بـ ذ: ذاجملتؿع ذيف ذالػؾدػي مػقماخلطاب ماىزائر، مؼب ظقسماًطابماظػؾلػل
مذظؽم مطذظؽ مػق مبؾ ماظػؾلػقة، ماٌؤدلة مخطاب مأو ماألطادميل ماىاععل اًطاب
مواظؿارطبقةم ماظلقادقة ماظؽؿابات مؼب مؼـؿشر ماظذي مو ماٌؤدلة مسـ ماًارج اًطاب

ماإلغلاغقةموم ماظصقػقة،مومؼبماظعؾقم ماالجؿؿاعمومسؾؿمواألدبقةمو خاصةماظؿارؼخموسؾؿ
اظـػسموماألدب،مومظعؾمطؿاباتم"عاظؽمبـمغيب"مو"عصطػكمظشرف"مو"عقظقدمضادؿم
ماظؽـز"م م"سؾل مو محربل" مو"ربؿد مأرطقن" م"ربؿد مو معاظؽ" م"رضا مو مبؾؼادؿ" غاؼت
ماظؼادعةم ماظؽؿاباتماظػؾلػقة معـ متعد مسقدة"، م"خبيتمبـ مو ماهلل" مدعد ماظؼادؿ و"أبق

معـمص مطذظؽمصإنمذبالتمطؿفؾةمواآلتقة ماألطادميلماظػؾلػل،مو ضاءاتمشرلماظػضاء
ماجملالتم معـ محاظقا، م"إغلاغقات" مو م"غؼد" مذبؾة مو مدابؼا، م"اظـؼاصة" مو "األصاظة"
مطانمعـمشرلماٌؿؽـماظؿعرضم مأغفمإذا اظيتمتؿضؿـماظعدؼدمعـماظـصقصماظػؾلػقة،مو

ـماٌػقدمؼبمغظرغاماإلذارةمإظقفامظؽؾمػذهماظؽؿاباتمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظـؼد،مصإغفمع
ومإظبماظؼضاؼاماظؽدلىماظيتمأثارتفا،مألنمػدفمػذهماظدرادةمػقمباظدرجةماألوظبمػدفم
مسؾكم مو ماىزائر مؼب ماظػؾلػل ماًطاب مسؾك ماظؿعرف مخالظف معـ مسباول عـففل،

م.فوؾقات
سـماألعةموماجملؿؿعمومررحمعشؽالتمعؿعؾؼةمم11صؾؼدمطؿبماألدؿاذمعصطػكمظشرف

مغؼديمباشل معـظقر معـ ماظقرـقة ماظـؼاصة معشاطؾ مو ماظقرـقة مايرطة مو ماظؿارؼخ مو قؼة
وودؼدي.مومهدثماألدؿاذمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿمسـمعلائؾماألصاظةموماظؿفدؼدم
اظدؼينمرباوالمإصبادمصقغةمتقصقؼقةمبنيمعؿطؾؾاتماياضرموماظؿزاعاتماٌاضل،مطؿام

ما ماظـؼاصة مو ماظقرين ماظؿارؼخ ممبلائؾ ماظؿعرؼباػؿؿ مضضقة موخاصة مؼعدم15ظقرـقة مو .
مباظؿفدؼدم ماػؿؿ مبذاتف. مضائؿ مصؾلػل مصؽريمو مغيبمصاحبمعشروع مبـ معاظؽ األدؿاذ
                                                                                                                                        

م.55ص.م-اٌرجعمغػلف.م49
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مج.1،م5411ج،مومذكصقةماىزائرماظدوظقةمومػقؾؿفاماظعاٌقةمضؾؾمدـةم1اغػصاظقة،م
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م11ايضاريمظؾؿفؿؿعماإلدالعلمومضدممتأوؼالمخاصامظعالضةماظدؼـمباجملؿؿعموماظؿارؼخ
مايـرطـةم ماظقرـينمو ماظؿـارؼـخ مو مايداثـة مو معاظؽمعشؽالتماألصاظة مغاضشمرضا و

م.11الغقةـاظعـؼ ظـقرـــقـةمومايـداثـةموا
ومأبقماظؼادؿمم10طؿامتعرضمشلذهماٌلائؾمعؤرخقنمومسؾؿاءماالجؿؿاعمطؿقؿدمحربل

ماهلل ماظؽـزم11دعد مسؾل ماظقرينم12و ماظؿارؼخ معشؽالت ماألول مررح مسـدعا مذظؽ مو ،
مأضامم مغاضشموحؾؾمبؾمو ماظـاغلمسـدعا وايرطةماظقرـقةمومخاصةماظدوظةماظقرـقة،مو
مؼبم ماظلقادة مو ماظدؼـ مغاضشمعلائؾ ماظـاظثمسـدعا مو ماظقرـقة، مظؾـؼاصة مطاعال تارطبا
اىزائر.سؾكمأنماًطابماظػؾلػلمؼبماىزائرمؼؿأدسمعـمدونمذؽمباٌشروعماظػؽريم
معشروعمحداثةم ماظذيمؼعد ماٌشروع ماظعؼؾماإلدالعل،مػذا مأرطقنماٌلؿكمبـؼد حملؿد

مأل ماٌعاصر.حداثة ماظعربل مظؾػؽر ماظغربقةموهدؼث مايداثة معـفزات مؼلؿكدم غف
م-وخاصةمسؾكمعلؿقىماٌـاػجمومررائؼماظؾقثموماظؿقؾقؾ،مومهدؼثمظؾػؽرماظعربلم

مواسبطاط. مضغط معـ مسرصف معا مطؾ مبعد ماٌغؿالمم13اإلدالعل ماٌػؽر مرباوظة مطذظؽ و
خبؿيبمبـمسقدةمؼبمتػؽرلمايداثةمومعامبعدمايداثة،محقثمؼؼقلمؼبمدقاقمهؾقؾفم

اظعؼؾلم:ماًطابماٌؽؿقبمؼبماىزائرممنقذجا"م:م"ػامسبـمغـلكمم–ايداثلم "م ظــ
ومشرلػؿ،مومبنيماٌشاػدممفاظربطمبنيمعامدذـفمتقصقؼماٌدغلمومعاظؽمبـمغيبمموماألذر

ماٌؽؿقب،م مظزظزظة مغصغل مزظـا مأعا ماظؽؾؿات، مإظب ماإلغصات مؼؾدأ مأؼـ مصؿـ اىدؼدة،
ػذاماًطابماظػؾلػل،ماظذيمحاوظـاموصػفمبؿعؾرلمآخرمأالمؼطرحمم14ظعطشماظؾقاض؟"

وصػامأوظقا،مدؤالماظؾقثماظعؾؿل،مأيمضرورةمحبثمػذاماًطابموعـاضشؿفموهؾقؾم
إذؽاظقؿفمومعرجعقاتفمومععرصةمعؽاغؿفمؼبمعـظقعةماظػؽرماظعربلموماإلدالعلمواظعاٌلم
ماظؼضاؼا مؼب مو ماظػؽر مػذا متارؼخ مؼب ماظؾقث مجدؼرا مأظقس مإدفاعاتف؟ مسـد مممممواظقضقف
مأنمهؾقؾم مغعؿؼد مإغـا ماظيتمصؿقفا؟ ماألصاق مو ماظيتمررحفا ماٌلائؾ مو اظيتمساىفا

                                                                                                                                        
ماظعربلمم52 ماظعامل مؼب مععروصة مذكصقة مػق مو مأسؿاظف، محقل مػـاظؽمدراداتمطـرلة مو مغيبمععروصة معاظؽمبـ آراء

فامسؾكموجفماًصقصم:ماظظاػرةماظؼرآغقة،مذروطمماظـفضة،موجفةماظعاملمواإلدالعل،مظفمدراداتمسدؼدة،معـ
ماإلدالعل.

53
 Malek, Redha : Tradition et Révolution, le véritable enjeu.- éd. Bouchene, 1991. 

ترعبةمنقبماظعقادمومصاحلماٌـؾقثل،معقصؿمظؾـشر،مم-ربؿدم:ماظـقرةماىزائرؼة،مدـقاتماٌكاض. حربل،م54
م.مومطذظؽ:5550

Le FLN, Mirage et Réalité, des origines à la prise du  pouvoir 1945 – 1962, ed, Naqd / ENAL, 

1993. 
(ماٌؤدلةم11-52أعـماظؼرنماظعاذرمإظبماظرابعمسشرماشلفريم)م-:متارؼخماىزائرماظـؼاؼب. دعدماهللم،أبقماظؼادؿم55

م.5541اظقرـقةمظؾؽؿاب،م
 -..موطذظؽ5551مموماشلقؼة،مضؿـمحبقثم:ماظدؼـمؼبماجملؿؿعماظعربل،مم.د.و.عمبرلوتمسؾلماظؽـزماإلدالم56

Au fil de la crise, éd. Bouchene, 1989. 
حماظػؽرماإلدالعلحمضراءةمسؾؿقةحماإلدالمم5542حمتارطبقةماظػؽرماإلدالعلحم5541اظػؽرماظعربلح:مأرطقنحمربؿدمم57
م.5542دالعلحمغؼدموماجؿفادحمحماظػؽرماإل5551األخالقموماظلقادةحمم–
م.15ص.م-.5555عـشقراتماالخؿالف،موزارةمماالتصالموماظـؼاصة،مم-خبيت،مبـمسقدةم:مرغنيمايداثة.م58
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ماظقصػمسؾكم مسؿؾقة مصؾعد ماًطقة، مبفذه مإال مؼؿؿ مال ماىزائر مؼب ماظػؾلػل اًطاب
ربدودؼؿفا،مغرىمأغفمعـماظضروريمأنمتلؿؽؿؾمخبطقةمثاغقةمهؾقؾقةموتشكقصقةموم

مقاتمػذاماًطابماظػؾلػل.تػؽقؽقةمموغؼدؼةمظؼضاؼامومعشاطؾمومآظ

ذاخلامتة:ذ

إنمػذاماظعرضماظؿارطبلموماٌعرؼبمظؾؿؿاردةماظػؾلػقةمؼبماىزائرمتػرضمسؾقـامؼبم
مغفاؼةمػذاماظؿقؾقؾ،متلفقؾمبعضماًالصاتماظـؼدؼةماظيتمغراػامأدادقةمومعـفام:

مزبؿؾػمم-5 مسؾك مو ماٌلؿقؼات معبقع مؼب مػذا مو ماظعؾؿل، مسؾك ماظلقادل شؾؾة
مدقا ماظؿؼارؼرماظصعد، مأحد مؼؼقل ماظؿعدؼؾ، مو ماإلصالح مأو ماظؿقجقف مأو ماظؿكطقط مؼب ء

اظرزلقةماظذلبقؼةم:م"مالحظماىؿقعمأنماظؼرارماظلقادلمالمؼزالمؼفقؿـمسؾكماٌعقارم
ماظؾغقيم ماشبػاضماٌلؿقىماظػؽريمو ماشلقؿـة مترتبمسؾكمػذه ماظذلبقي،مو اظعؾؿلمو

مظؾفؿقعمأنماٌعطقاتم اظدميقشراصقةمهؽؿماظؼرارماظلقادلمظدىمرؾؾةماظػؾلػة،مومبدا
م15اظذيمضبددمبدورهماٌلؿقىماظعؾؿلمؼبماىاععة."

شؾؾةماحملقطمسؾكماٌؤدلة،مومذظؽمغؿقفةمضعػماٌؤدلةماظذلبقؼةمواىاععقةمم-1
مصاحملقطم م مواٌعقؼ، ماٌعادي مو ماٌـؾط مدور مؼؾعب ماحملقط مصإن ماظػؾلػة محاظة مؼب و

إغـامغعرفمعبقعا،ماظعؾارةماٌذلددةمؼبمذقارسـاماالجؿؿاسلمعـاػضمظؾػعؾماظػؾلػل.موم
مداسلمظؾؿػؾلػ"،مممام مو"ال مصؾلػة" م"طػا ماىادة مو ماظلاخرة ماظققعقة مؼبمأحادؼــا و

سؿالماظعؼؾمؼؿـادبمؼبماظقدطماالجؿؿاسلمومعضقعةماظقضتموماظؿقػؿمإؼعينمأنمصعؾم
خرلة،معـمدواعةموأطـرمعـمػذاماظؽذبموماٌزاؼدة.مومعامسرصؿفمبالدغا،مؼبماظعشرؼةماأل

دعقؼة،مأصؼدتماظـاسماظـؼةمؼبمطؾمذلءممبامؼبمذظؽماظؼدرةمسؾكماٌعرصةموماظؿػؾلػ،م
ماٌعرصةمأعاممضرورةمحػظماظـػسمومايقاة.مىإذمعامجدو

مإذام مػلماظػؾلػة معـف مطؾؿا،مظعؾمأولمعؿضرر مو مضؿعا ماظـؼاصقة مسرصتمحقاتـا طؿا
سؿالماظعؼؾموماظـؼد،موطقػمؼؽقنمذظؽمإوأخذغامعـمتعرؼػفاماألوظبماٌؼدرةمسؾكماظلؤالم

ؼبمجقماظرسبموماًقفموماالظؿؾاس،مخاصةمإذامسرصـامأنماظػؾلػةمأصؾقتمسـدمضطاعم
عـماجملؿؿعمذؾفةمصببماظؿدلؤمعـفا،مبؾمومأطـرمعـمػذا،مصؾؼدمأصؾقتمسدوامصببم
اظؿكؾصمعـف،مؼدلمسؾكمذظؽماٌظاػراتماٌـددةمباظػؾلػةمموماظدسقاتمإظبمشؾؼمأضلامم
مظؼدم مو ماظعشرؼـ، ماظؼرن ماظؿلعقـاتمعـ مبداؼة ماىاععاتمؼب مؼبماظـاغقؼاتمو اظػؾلػة
مطؿؾتمؼبمػذهماٌرحؾة،معؼاالتمتدسقمعـمجدؼدمإظبم"إىامماظعقاممعـمسؾؿماظؽالم"؟

شؾؾةماظؽؿمسؾكماظؽقػموماظـقعمدقاءمؼبماظدرادةمأومؼبماظـفاح،مومػذامأعرمغاتجمم-1
ظؿعؾقؿماظيتمصفؿتمالمسؾكمأداسمايؼمؼبماظدرادةمعـمدقادةماىزأرةمومدميؼرارقةما

ومظؽـمايؼمؼبماظـفاحمومايصقلمسؾكماظشفادات،مظذظؽممتمتطقؼعماٌعاؼرلماظؿؼققؿقةم
ًدعةمػذاماشلدف،مباإلضاصةمإظبماظـؿقماظدميقشراؼبماظذيمصرضمسؾكماشلقاطؾماظذلبقؼةم

                                                                                                                                        

م.03ص.م-.5551غصمتؼرؼرماظؾفـةماظػؾلػقةماظقرـقة،مظلـةم59 
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ومضدرتفامسؾكممةدؿقعابقوماىاععقةمادؿؼؾالمأسدادمطؾرلةمعـماظطؾؾةمتػققمراضؿفاماال
مندمأنم باٌائةمعـماظطؾؾةماٌلفؾنيمؼبماظلـةماىاععقةماألوظبمم51اظؿأررل،معـمػـا

مؼؿقصؾقنمبعدمأربعمدـقاتمأومػبسمدـقاتمسؾكمذفادةماظؾلاغس.
شؾؾةماظذاتلمسؾكماٌقضقسلمؼبماإلصالحمومؼبمععاىةماٌشاطؾ،معـمػذامعـالمم-0

مالمندمومؼبمطـرلمعـماألح مالمندمأيمأغـا ماظؿعدؼؾمطؿا مظإلصالحمأو قانمأيمعدلر
مععظؿم متأتل مػؽذا مو متعدؼؾف، مأو مإصالحف مؼب ماظشروع مضؾؾ ماظؼائؿ مظؾقضع تشكقص
مطانم ممما مأدقأ ماٌقضقسقة، مظقسماظضرورة مو مذاتقة ماإلرادة اإلصالحاتماظيتممتؾقفا
ؽذامععؿقالمبفمدابؼا،مطؿامتؿققلمؼبمبعضماألحقانمإظبمعقاضػموضـاساتمذكصقة،موػ

ومسؾكمدؾقؾماٌـالمندمأغفمتؼررمإدراجمعقضقعماظعـػموماألظقػقةمومعشؽؾةماٌصرلمعـم
م مدـة مذظؽ مو مثاغقي، ماظـاظـة ماظلـة ماظـصقصمظطؾؾة ممتم5551خالل مصذلة مبعد مثؿ ،

 .21ذاتقةمومعقاضػمدقادقةمدابؼةمتإظغاؤػامعـمضائؿةماظـصقص،مالمظشلءمإالمظؼـاسا
ماظػؾلػم-1 ماٌعرصقة ماظـاحقة ماظؼقلمسؾكمعـ ماٌرجعمسؾكماٌصدر، مشؾؾة قة،مند

م.عؾىذالؽػاءةذاظـص،ماظشؽؾمسؾكماٌضؿقن،ماظؿؾؼنيمسؾكماظؿػؽرل،موماظؿقجقف
عـمحقثماظؽؿابةمندمشؾؾةماظـؼاؼبموماظػؽريموماإلؼدؼقظقجلمواظلقادلمسؾكمم-2

معراحؾم مإظب مبعضماظدراداتماظيتمتـؿؿل ماغؿشار مند مػـا معـ ماظعؾؿل، مو اظػؾلػل
مطؿاباتمدقاد معـ مأطـر ماظققم متؽقن مأن متعدو مال مو مباظػؾلػقة، محقـفا موصػتمؼب قة

دقادقةمومحزبقةمالمهؿؾمأيمصؾغةمصؾلػقة،مطؿاباتماغؿفتمباغؿفاءماظلؾطماٌلاغدةم
شلا،مومظعؾـامالمغؾاظغمإنمضؾـامأنماًؾؾماظؽؾرلمؼبماظؿؽقؼـموماظدرادةماظػؾلػقة،مجاءغام

ؾقثماظػؾلػلمبؼدرمإخالصفامظؾلقادلمواظدؼين،معـمتؾؽماظؽؿاباتماظيتمملمدبؾصمظؾ
ماظدضة،مغؼقلمأنم مأردغا مإذا مإنمصحمايدؼثمسـماإلخالصمؼبمػذاماجملال،مأعا ػذا
مأردغام مإذا مو ماىزائر، مؼب ماظػؾلػل مظؾكطاب ماظؿأدقس مأػؿقة متع ماظؽؿاباتممل تؾؽ
ماظػؾلػل مباظؿقؾقؾ ماإلعلاك مطؿاباتمسفزتمسـ مأغفا مغؼقل ماظؿارؼخ مإظب ،ماالحؿؽام

اظذلاثماظػؾلػلمؼبماىزائرمإالمسؾكمدؾقؾماظؿلؿقة،مالممظذظؽمملمتعدماظققممتـؿؿلمإظب
معـم ماظـقع مػذا مدقطرة مإن محزبقة. مو مإؼدؼقظقجقة مطؿاباتمدقادقة مألغفا مإال ظشلء

ماألدؾؿ مأخرلا مو ماىزأرة مععماظؿعرؼبمو مإظبمعغادرةمةاظؽؿابة ،مأدىمبؾعضماألداتذة
ماظؿقجفمسبقمدب ماظػؾلػةمو مظذظؽمندماظققممؼبماىزائرمأضلام صصاتماجؿؿاسقة،مو

مباظؾغةم موظؽـفا مصؾلػقة معضاعني مذات ماجؿؿاسقة مو متارطبقة مو مدقادقة خطابات
ماظػرغلقة.

شؾؾةماألحادؼةمسؾكماظؿعددؼةمؼبماظؾغةموماظػؽر،مومشؾؾةماالغغالقمسؾكماالغػؿاحمم-3
قةمؼبماىزائرمالمؼبمذبالماظؾقثموماظدرادة،مظذامغلؿطقعماظؼقلمأنماٌؤدلةماظػؾلػ

                                                                                                                                        
محقم60 مظقاغز مغصمظؽقغراد ماظؼقة،مو ماظعـػمو محقل م:مغصمظػروؼد ماظـصقصماآلتقة ماظدلغاعج ماظعدوان،مؼضؿـ ل

مظلؾـقزام م ماظعدوان،مومغصمشلقفؾمحقلماظعـػمومأخر ماظشرمو وغصنيمظعؾدماظرغبـمبـمخؾدونمحقلماًرلمو
ماظصػقاتم مأغظر مشقذقف. معاردقؾ معارطسمو مو ماظـاظـةم04م-15وغقؿشف مظؾلـة مغصقصمصؾلػقة، مطؿابح معـ ،
م.5551ثاغقي،معدؼرؼةمبراعجماظؿعؾقؿماألدادلموماظـاغقي،معايم
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تـؿجمخطابامصؾلػقامإالمسؾكمدؾقؾماجملاز،مومدظقؾـامؼبمذظؽمعامدؾؼمومأنمبدأغامبفم
ماألدادقةماٌصرلؼةمظؾؿفؿؿعم ماًطابمسؾكمعـاضشةماظؼضاؼا مومػقمسفزمػذا درادؿـا
اىزائريمومخاصةمضضاؼاماظؿارؼخموماظدؼـمواظلؾطة،مومغعؿؼدمعـمجفؿـامأغفمعامملمؼؿؿم

م ماظـظر مبـصقصمإسادة محقثمربطفا معـ مخاصة مو متدرؼسماظػؾلػة مطقػقة مؼب جبدؼة
ماظشروطم متقصرل مو ماألجـؾقة مباظؾغات مؼؿعؾؼ مصقؿا مصاسؾة مإجراءات مادباذ مو اظػالدػة
ماغؿظارم مميؽـ مال مصإغف ماظعامل، مؼب مصبري ممبا مربطف معع ماظػؾلػل مظؾؾقث األدادقة

اظؼرنماظقاحدممخطابمصؾلػلمؼبماىزائرمؼبمعلؿقىمهدؼاتمذبؿؿعمؼقاجفمتطقرات
مواظعشرؼـ.

ماظلؾػقةمم-4 ماظـظرة ماظػؾلػقة مظؾؿؤدلة ماًطابماظػؾلػل مطاغتمتطغكمسؾك إذا
ماظعربقةم مخطابمعؽؿقبمباظؾغة مصإغف ماظلقادقة، ماظقزائػماإلؼدؼقظقجقة مو واظشؽؾقة
وؼعدمغؿقفةمعـماظـؿائجماٌؾاذرةمظعؿؾقةماظؿعرؼب،مبؾمإنمطؿابفمعـمدساةماظؿعرؼب،م

م مؼغؾبمسؾقف مغؼقلمأنموظذا معـمػـا مواظؿؿاػل، ماالعؿـاظقة مو ماظعؿاضة رابعماالغغالقمو
اظػؾلػةمداخؾمعؤدلاتفامالمتعاغلمعـمدقادةمتعؾقؿقةمومالمعـموضعماضؿصاديمومالم
عـمضغطماجؿؿاسلمصؼطمومظؽـفامتعاغلمعـمغظرةمومرؤؼةمظؾػعؾماظػؾلػل،مغظرةمأضؾمعام

مغظرةمعـاػضةمظؾػؾلػةمأومذباغؾةمظؾػعؾم اظػؾلػلمبقصػفمصعؾمسؼؾلمحر.مؼؼالمسـفا
أعاماًطابماظػؾلػلماًارجمسـماٌؤدلةماظػؾلػقةمصإغفمخطابمغؼديمومتأدقلل،م
ماظعربقةم مباظؾغؿني معؽؿقب مو ماٌؿؿقزة، مبإذؽاظقاتف مو ماٌكؿؾػة ممبرجعقاتف ؼؿؿقز
واظػرغلقة،مومعؤظػقهمعـماظػاسؾنيمؼبماظـؼاصةماظقرـقةمومذظؽمٌامؼؿؿقزونمبفمعـمجدؼةم

مومروحمغؼدؼة.ممموتػؿح

م


