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 اؾفصل احلادي عشر

ؼراءة يف  وؿسأؾة ادلواطنة يف اجلزائر: اخلطاب اؾدقين
 وفران يف ؿساجدؿنربقة  ؿضمون خطب

 *جيالؾي ادلستاري

 تقدقم

م موعؾـا ماٌـربؼة ماًطب مخالل معـ ماظدؼين ماًطاب مدرادة محماوظة أعاممإن
موسرضفم ماذؿغاظف موآظقات ماظدؼين مباظرتاث ماٌؿعؾؼة ماٌػاػقؿ معـ ماظؽـري محقل اظؿلاؤل
وتؾؼقف،مسؾكماسؿؾارمأنمػذاماًطابمؼؿأدسمسؾكمادؿعؿالمعضؾقطمظؾعؼؾموػقمعامضدم

.مإنمظؾكطابماظدؼينمعـطؾؼاتفموآظقاتم1ؼػلرماظػرقمبنيماظعؼؾماظدؼينمواظعؼؾمايدؼث
مجمؿؿعة، متشؿغؾ موػل مدرجةمماذؿغاظف مإشم مواٌـطؾؼات ماآلظقات متؿداخؾ معا صؽـريا

م اظؿقحم غؼدم"دمحؿكمظقلؿققؾماظؿػرضةمبقـفؿا،موضدمرصدمغصرمحاعدمأبقمزؼدمظممطؿابفممممم
طمسمآظقاتمهؽؿمجمؿؾمػذاماًطابموتلقطرمسؾقفموػل:مآظقةم"ماًطابماظدؼين

طةماظلؾػ،ماظؿقحقدمبنيماظػؽرمواظدؼـ،مردماظظقاػرمإشممعؾدأمواحد،ماالسؿؿادمسؾكمدؾ
م.2اظقؼنيماظذػينموايلؿماظػؽريموإػدارماظؾعدماظؿارسمل

ماظزعـم مظم ماظدؼين مظؾكطاب متأرري معـ مإظقف مهقؾ موعا ماآلظقات مػذه مطؾ معع ظؽـ
محدؼـا،م مؼؾدو ماألضؾ مسؾك ماٌـربؼة ماًطب مخالل معـ ماًطاب مػذا مأن مإال اٌاضل،

مخ معـ مأحقاغا مغؿائفف مادؿؿد موإن مععاصرة موضضاؼا معلائؾ مسؾكمؼؿـاول ماالسؿؿاد الل
مععمإظغاءم مبقضائعمتراثقة مععاصر مػق مسربمآظقاتماظؼقاسموإياقمعا اظـصقصماظدؼـقة

أعاممخطابمدؼينممظمماًطبماٌـربؼةالمغؽقنمضدمم.ؽؾمتؾؽماظػقارقماظزعـقةماظضكؿةظ
أومإصماعمعا،مخطاباتمهقيممواحدمعؿفاغسمبؾمأعاممخطاباتمالممتؿؾؽمحاظةمتقاصؼ

مم رموػلمهاولماظؿؽقمأذؽاالمعـماالغشطا ممممم ممم مم م غريمػمععماٌلؿفداتماظيتمؼػرزػاماظقاضعماٌؿممم
ػذاماالغشطارمإشممزمقؾمم.لؾتمػذهماًطاباتمطقـقغؿفاطأدونمعلاءظةمظؾؿؼقالتماظيتم

                                                                                                                   
*

 االجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ماىزائر.ماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقارطزمحبثممب أدؿاذ 
 -231صمصمم.1998ماظطؾقعة، دار بريوت، صاحل، ػاذؿ ترصمةأرطقن،محمؿد،مضضاؼامظممغؼدماظعؼؾماظدؼين،م1

م.م234
2

 94-77م،مصمص1994دقـامظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،مم،اظؼاػرةأبقزؼد،مغصرمحاعد،مغؼدماًطابماظدؼين،م 
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مارتؾاط ماًطاباتمعدى موخاصممتؾؽ محمؾقا مأحقاغا مؼؾدو مضد م بقاضع مم مم مممم م ممممم مم ممممم ممم م مؼؿفاوزممممم مال مجدا ا
م.إعامماٌلفدمـؿؿلمإظقفؼيمذجغراصقةماٌؽانماظ

عاماغطؾؼـامعـمأنمعػفقمماٌقارـةممبكؿؾػمععاغقفمعفؿامضاضتمأوماتلعتمضدمموإذا
م ؼشؽم م ماظدؼينم مظؾكطاب مباظـلؾة ماٌعاصرة ماظؼضاؼا متؾؽ مإحدى مؾ م إالم، ماظؿـاولممم أن

مبنيم ماٌعؼدة ماظؿشابؽات محبث ماخؿزل مباٌقارـة ماًطاب مػذا مظعالضة األؼدؼقظقجل
دؼـمخارجماجملؿؿع"مأوم"اظدؼـمصققم"اظ اظدؼـمواجملؿؿعمواظلقادةمظممعؼقالتمعـمعـؾ

ظممدرادؿـامعـمغـطؾؼمم.اجملؿؿع"مصاهاماجملالمىدلمزمفبماظؿارؼخمواجملؿؿعمععا
م م"اظدؼـمظمماجملؿؿع"عؼقظة محدؼـةمم،أن وباظؿاظلمعـمشريماظضروريمتصـقػمعػاػقؿ

ؾارمعـؾماٌقارـةمظممخاغةمعضاعنيماٌؼقظؿانماألوشممواظـاغقة،مبؾمعـماألػؿقةممبؽانماخؿ
مسالضؿفامباٌؼقظةماظـاظـة.

ضدمالمتـارمعلأظةماٌقارـةمظمماًطابماظدؼينمعـمخاللماًطبماٌـربؼةمباظصقغةمم
ماًطبم مػذه مأن مإالم ماظلقادقة، ماألدبقات مأو ماألطادميقة ماظؽؿابات مظم مغعفدػا مماظيت م م مم ممم م م مم م  مم م ممم ممم ممم م ممممم مم ممم ممم ممم م مم م ممممم ممم م م مم مم ممم م مم
هؿؾمعضؿقغامؼؿـاولمعقضقساتمظممصؿقؿماٌعاعالتماالجؿؿاسقةموؼدسقمإشممدؾقطقاتم

ماٌدغقةوع مم،قاضػمذاتمارتؾاطمبايقاة مأنماٌلفد مإحدىطؿا عؤدلاتماظؿـشؽةممػق
م ممغماظيتمتماالجؿؿاسقة م مممم عدممم ماظققم ماظرؤؼةماظماؼاضضم"معـظمماىزائر معـمػذه دوظة".اغطالضا

ماحؿقائفم معدى موحبث ماظدؼين ماًطاب معـ ماظـؿط مػذا مسؾك ماذؿغاظـا مؼـصب األوظقة
ماظيتمتؤررمخطابماٌقارـةمظمما مباظـظرظؾعـاصر ماظققم إشمماألحداثماظلقادقةممىزائر

وباظـظرمم،واألعـقةمواظؿققالتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظؼاغقغقةماظيتمسرصؿفاماظؾالد
ممأؼضامإشممتارؼخمسالضةماظلؾطةماظلقادقةمباٌؤدلةماظدؼـقةم)اٌلفدمظممدرادؿـا(.

خطاباتموممارداتمغشريمظممػذاماظصددمإشممأنمػـاكمسددامعـماٌلاػؿاتمتـاوظتم
أئؿةماٌلاجدمواظعالضةمبنيماًطابماظلقادلماظرمسلمواًطابماظدؼينمظمماىزائر،م
اٌـطؼةماٌغاربقةمواظعاملماظعربل.مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:م

معقداوي ماظرضمـ مسؾد مخطاباتمم3علاػؿة مخالل معـ ماىزائر مظم ماٌلاجد حقل
م مبغدادطوممارداتماظػاسؾني، محمؿد مظمماىزائر،م 4ؿاب ماظـكبماظدؼـقة مإغؿاج حقل

                                                                                                                   
3 Abderrahmane Moussaoui, « La mosquée en Algérie. Figures nouvelles et pratiques 
reconstituées », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 125 | juillet 2009, mis en 

ligne le 05 janvier 2012, consulté le 22 mai 2012. URL http://remmm.revues.org/6159. 
 .2010م،،ماىزائر،مدارماظقسلمظؾـشرمواظؿقزؼع"إغؿاجماظـكبماظدؼـقةمظمماىزائر"بغداد،محمؿد،م4
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ماٌؤدلاتمظإلدالممظممتقغس،مم5درادةمصراغؽمصرؼغقزي علاػؿةمحمؿدمحقلماظؿـظقؿ
حقلماظؿـظقؿاتمم7حبثماظؼامسلمحمؿدمرؤوفحقلمدقاداتماإلدالممظممتقغس،مم6طرو

حقلماظلقادةماظدؼـقةمظمماٌغرب،مم 8درادةمسؾدمايؽقؿمأبقماظؾقزاٌلفدؼةمظمماىزائر،م
مبقشامل مسؾاس م ماظؿقؼقؼمم9أرروحة مباٌغرب، ماٌؾؽقة مواٌؤدلة ماظدؼـقة ماٌلأظة حقل

ماٌغرب مظم ماظدؼـقة مواٌؿاردات ماظؼقؿ محقل مزاؼد10اٌقداغل مأضمد معلاػؿة حقلمم11،
حقلماظعالضةمبنيماٌؤدلةمم12حمؿدمغؾقؾمعؾنياًطابماظدؼينمظممعصرماظققممومدرادةم

ممممممممدؼـقةمواٌؤدملةماظلقادقةمظمماظلعقدؼة.ماظ مممم مممم ممم ممممم م  ممممممممممم

مسـدعام محدوده مو مورػاغاتف ماًطاب مػذا معضؿقن مصفؿ محماوظة مدرادؿـا تلؿفدف
ؼؿـاولمضضاؼامذاتمسالضةمبدالالتماٌقارـة.مظؼدماخرتغامطؿدخؾمظدرادةمػذاماٌقضقعم
ماظرئقلقنيمأالموػقماإلعامم عؤدلةمدؼـقةمػلمعؤدلةماٌلفدمعـمخاللمأحدمصاسؾقفا

مٌداخؾمأخرىمأومظػاسؾنيمهلؿما ماالخؿقارمواوزا ًطقبمؼقمماىؿعة،موالمؼعدمػذا
أػؿقؿفؿمظممصفؿمودرادةماًطابماظدؼينمداخؾماٌلفدموإمنامػقمجمردماخؿقارمذيم

م ماىقاغب مخمؿؾػ متـاول معـ مميـعـا مال مإجرائقة مرؾقعة مػذاماألخرى مهؽؿ اظيت
معـمخاللممتـالتموممارداتماإلعام.ظؽـماًطابم

                                                                                                                   
5 Frégosi, F., « La régulation institutionnelle de l’islam en Tunisie ; entre audace moderniste et 
tutelle étatique », in Frégosi F. et Zeghal M. Religion et politique au Maghreb, Paris, éditions Institut 
Français des Relations Internationales, 2005.
6 Kerrou, M., « Politiques de l'islam en Tunisie », in M. Kilani (dir.), L’islam et changement social, 
Lausanne, Payot. 1998. 

مرؤوفم7 محمؿد ماٌلفدؼةم،اظؼامسل، ماظؿـظقؿات ماالغـروبقظقجقامم،وػران، مظم مظؾؾقث ماظقرين ماٌرطز دصاتر
،م13اىؿعقؼةمظمماىزائرماظقاضعمواآلصاق،متـلقؼماظزبريمسروس.مرضؿمايرطةمم،معؾػCrascماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة

2005. 
إغلاغقاتم)اجملؾةماىزائرؼةممأبقماظؾقز،مسؾدمايؽقؿم،م"اظؿقجفاتماىدؼدةمظؾلقادةماظدؼـقةمظمماٌغرب"،مجمؾة 8

 . 43-31.ص.صم،2006عارسمم-،مجاغػل31األغـروبقظقجقامواظعؾقمماالجؿؿاسقة(،مسددمظمم
اٌقدؿماىاععلمم،مسؾاسمبقشاملم،ماٌؤدلةماٌؾؽقةمواٌلأظةماظدؼـقةمباٌغرب،مأرروحةمظـقؾماظدطؿقراهمظممايؼققم9

ماألول،م،2007-2008 محمؿد مجاععة مواالجؿؿاسقة، مواالضؿصادؼة ماظؼاغقغقة ماظعؾقم ماٌغرب)شريموجدةمطؾقة ،
 عـشقرة(.

10 El Ayadi,مM. et autres. L’islam au quotidien, Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuse au Maroc,  
Casablanca, éditions Prologues, 2007. 

،ماظؼاػرة،مدارماظعنيمظؾـشر،ماظطؾعةمد،مصقرمعـماًطابماظدؼينماٌعاصر.مخطابماٌؤدلةمواظـكؾةزاؼد،مأضمم11
 .2007األوشم،م

معؾني 12 مغؾقؾ، مسشرمم،حمؿد ماظـاعـ ماظؼرغني مبني ماظلعقدؼة مظم ماظدؼـقة ماٌؤدلة موبـقة متارؼخ ماإلدالم؛ سؾؿاء
مواظعشرؼـ م وايادي مترصمة: م، مدامل ماياج ماهللوحمؿد مسؾد مبـ مبريوت،سادل م، مظألحباثمم ماظعربقة اظشؾؽة

 .2011،ماظطؾعةماألوشم،مواظـشر

 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20نبيل%20ملين
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مطانماًطابماظلقادلماظرمسلماظذيم مؼؾل:مإذا ماظدرادةماٌقداغقةمعا عـطؾؼمػذه
م غؿجمحقلماٌقارـةمضدممتمم أم ممممممم مممممم مم مم مغمغؼؾفمعـمضؾؾمممم مممم سربمعؤدلاتم)صرتةماظلؾعقـاتمواظـؿاغقـات(مممممممم

أوماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمسؾكمدؾقؾماٌـالممتـشؽةماجؿؿاسقةمخمؿؾػةمطاٌؤدلةماالضؿصادؼة
ماٌا ماظعشر ماظلـقات مسرصت م"اٌؤدلةممضقةصؼد مسرب ماًطاب مػذا مغؼؾ حماوظة

مواظؿعؾقؿاتمم.ة"اٌلفدؼ ماظؿشرؼعقة مواظؼقاغني ماٌرادقؿ معـ مسدد مخالل معـ مذظؽ زفر
م"ظؿـظقؿمايؼؾماظدؼينمظمماىزائر"مو"االػؿؿامم اظؿـػقذؼةماظيتمصدرتمظممػذهماظػرتة

مؼمضافم.بقضعموعؽاغةماإلعام"معـمخاللمإدعاجفمظممدؾؽماظقزقػماظعؿقعل مم ذظؽمشممإممغم
معؿقاصؾم مغزوع مإشم مواألوضافماظيتمهقؾ ماظدؼـقة ماظشؤون خطاباتموممارداتموزارة
"ظؿأرريموعراضؾةماًطابماظدؼينماٌـربي"ماظققمموصؼم"تصقرمخاص"مألبعادمودالالتم
مضؿـم مثابت مطكطاب مإدعاجف موحماوظة ماظقرين" م"اظؾعد مسؾك مباظرتطقز اٌقارـة

مباسؿؾ مظألئؿة ماٌـربؼة ماًطب ماٌؤدلةمحمؿقؼات مظم مظؾدوظة" مممـؾني معقزػني م" ارػؿ
م ماٌلفدؼة. ماظؿققمدصعـا مم ػذا مممم مإشمممحقلمعؽاغةمووزقػةلمظمماًطابماظرمسلمممم اٌلاجد

درادةمحدودمتأثريهمسؾكمعضاعنيماًطبماٌـربؼةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمعـمخاللم
مسؾكم ماألئؿة مأصعال مردود موععرصة موػران معدؼـة مظم ماىؿعة مخطب معـ مسدد عؿابعة

ماظؿققمعل مػذا ماواه مواٌؿاردة ماًطاب مم ؿقى مممم ممم م ممم مم مم ممممممم م مم م مم م ماظيتمم،لمم مواظدالالت ماٌعاغل مػل معا و
مؼؼدعقغفامػؿمأغػلفؿمظؾكطابمحقلماٌقارـة؟م

:مإشممسددمعـماألدؽؾةمأػؿفاحاوظـاماإلجابةمسؾكمبـاءمسؾكمػذاماٌـطؾؼماإلذؽاظلم
ماًطابم معؼؿضقات مدقاق مظم ماٌـربؼة ماًطب معضاعني متصب مأن مميؽـ معدى أي
اظرمسلمحقلماٌقارـةمظمماىزائرماظققمم؟معامػلماظؽؿاباتماٌرجعقةماظيتمؼعقدمإظقفام
م؟م مخاص مبشؽؾ ماٌقارـة موضضاؼا مسام مبشؽؾ ماظلقادة محقل مًطابف مبـائف مظم اإلعام

واألحداثماظقرـقة،معلأظةمحؼققماإلغلانممطقػمتؿطرقماًطبماٌـربؼةمإشمماظؼضاؼا
مواظػعؾم ماظلقادقة ماٌشارطةمظممايقاة مبشؽؾمخاصموأخريا موحؼققماٌرأة بشؽؾمسام

م ماظؿقدؼداالغؿكابل موجف ماظدؼـمسؾك مسالضة محقل ماظققم ماإلعام مخطاب مػق موعا ؟
مباظلقادةمظم"ماظػضاءماظعؿقعل"؟

مد ماظؾداؼة مظم مأنزغا ماٌؿقخاة ماألػداف معـ مالدؿؽشافماغطالضا مادؿطالسقة رادة
م محقث ماٌقدان مجبؿع ماظؼقام م)مشؾت ماٌـربؼة مسم30خطب مظم مأظؼقت معـمخطؾة( دد

مسشقائقة مبطرؼؼة موػران موالؼة ماًطبمم.علاجد معـ مسدد مإشم مباالدؿؿاع مضؿـا طؿا
طانماهلدفمػقم.موػرانمواظلاغقابؾدؼيتملاجدمظمماٌمسددمعـاٌـربؼةمؼقمماىؿعةمظمم
واظقضقفمسؾكمموتصـقػفاقةمحقلمعقضقساتماًطبماٌـربؼةمتلفقؾمعالحظاتمأوظ

إضاصةمإشممصمعمععطقاتمأوظقةمحقلمم،اظؽقػقاتماظيتمتـؼؾمبفامعضاعنيمتؾؽماًطب
مممأئؿةماٌلاجدموطقػمؼصـمػفؿمروادمتؾؽماٌلاجدم مم مممم مممممممممم مم م ممم مم مممم مم سؾكمعدىمحظقتفؿمباظؼؾقلمأومماغطالضاممممممم
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ممعـمتقاراتفؿمبـاءاظرصض،م مأو ماظشؤونمموصؼاظػؽرؼةموايزبقة مبإدارة رؾقعةمسالضؿفؿ
ماظؾ مأنمتلاسد معـماظؿصـقػاتماظيتمبإعؽاغفا عـمظمماخؿقاراتفمممحثااظدؼـقةموشريػا

مماظـاحقةماٌـففقة.

مأنمو مإشم ماظلقاق مػذا مظم ماإلذارة م در مم م مم م ممم ممم ممم م م م مممم م مم ماٌـؿجمممم ماظدؼين ماًطاب معـ مذؽؾني ػـاك
مو"خ مخطاب"اظدرس" ماىؿعة، مؼقم ماٌلفد مظم ماٌـرب"واٌردؾ مطؾة ذؽالممسمؿؾػ.

رتؾطانمظممأشؾبماألحقانمإذمؼمؿا،اًطابمظمماٌضؿقنمواظردائؾماٌـؼقظةمعـمخالهل
بـؿطنيمعـم"اظػاسؾنيماٌـؿفنيمواظـاضؾني"،معـؿجموغاضؾمخطابم"اظدرس"موضدمؼؽقنم
معقزػا"مأومؼؽقنمعامؼلؿكمسـدماٌصؾنيم"ذقكا/مذابامداسقة"مميؾؽم"رخصة"م "إعاعا

امعـؿجمخطابم"اٌـرب"ممم أعمومؼاءمخطابم"ماظدرس"مصؼط.عـمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةمإلظ
مأدؿاذ"م مظفمرتؾةمظممدؾؿماألئؿةماٌعقـنيمظممعؤدلةماٌلفدم"إعام مممصفقم"إعاممعقزػ"
أو"إعاممأدؿاذمرئقلل".موضدمطانماخؿقارغاماٌـففلمظمماظدرادةمسؾكمصـػمواحدمعـم

م" مدون ماٌـرب مخطؾيت مأي ماظـاغل ماظصـػ مػق ماىؿعة مؼقم ماظدرس"ماًطاب خطاب
اظذيمؼلؿدسلمدرادةمخاصةمحبؽؿماخؿالصفمسـمخطابماٌـربمظمماألػدافمواظرػاغاتم

مواظـاضؾمظفمأحقاغا.

م ظمممقػرانبمعلاجد(م08)مثاغقةمظممـربؼةمعمخطبمهؾقالمطقػقامٌضؿقنادؿفدصـا
بعنيممأخذغاضصدي،محقثممروصؼماخؿقام،2009وجقؼؾقةمم2008دؾؿؿربماظػرتةمعامبنيم

م ماالسؿؾار مظؾؿلاجد معؽانمتقظمماخؿقاراتـا مععاؼريمػل: مبنيمايلماثالثة ماٌلفد جد
مممم)حلبماظصقرةماظيتمؼمعرفمبفامايلماجؿؿاسقا(ماظغينموايلماظشعيب مممم ممم م مممم ممم مممغممم ممممممم مممم م م دـموخربةم،مم

حقلماظؿقارمم-بـاءمسؾكماظدرادةماالدؿطالسقةم–اظصقرةماٌؼدعةمعلؾؼامأخريامومماإلعام
م("ضمادل"،م"عاظؽل"،م"صقظم"،م"دؾػل"إعاممرمسل"،م"اظدؼينمواظلقادلمظإلعامم)

م.المسالضةمظفمبأحد"(إعامم،م"ػذام)غلؾةمإشممايزبماإلدالعلمحرطةمجمؿؿعماظلؾؿ

م ماظذطرمكطبمظؾمظممعؿابعؿـاارتأؼـا ماظلاظػة مسؾكمعقاسقدماظرتطقزاٌـربؼةمظمماظػرتة
مممتمماخؿقارػاظممسالضؿفامبأحداثمورـقةمعـادؾاتقةم ممممم م.االدؿطالسقةاظدرادةمعلؾؼامبـاءممم مم

ماظعالضةمبنيماًطابماظدؼينمواًطابماظرمسلم صؼدمطانماهلدفمػقمهؾقؾمرؾقعة
غقصؿربممخطبماىؿعةمظشفرؿابعةممبسؾكمدؾقؾماٌـالممضؿـامحقلماظقرـقة/ماٌقارـة.

م محقث مدؿؿـاول ماًطب معـ مسددا مأن ماصرتضـا ماظؿقرؼرؼة"، م"اظـقرة خطبمعقضقع
م ماإلغلانذفر م"حؼقق موعقضقع مم"دؼلؿرب معظاػرات محدث مإشم دؼلؿربمم11إضاصة
م1960 م، مخطب ماٌرأة"ذفر م"حؼقق موعقضقع ممبظاػراتمعارس معاي مذفر مارتؾاط ،

معاي ماالدؿؼالل، 1945ماظـاعـ مبعقد مجقؼؾقة موذفر متابعـا م. مأؼضا االغؿكابقةماظعؿؾقة
بذظؽمظممماوتأثريػامسؾكمعضاعنيماًطبماٌـربؼة،مصؼؿـم2009أبرؼؾمم09ظرئادقاتم

.م2009أصرؼؾمم16ومرباؼرصم20أيمعامبنيماالغؿكابقة،مبعدمايؿؾةمعاممومضؾؾعامصرتةم
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ممممم وضدمأرصؼـامػذهماٌؿابعةمجبؿعمعدوم مم مممممممممممم م أومعؾكمغةمعـماًطبماٌؾؼاةمظمماٌلاجدمممممممممممم مامسـفاصممممم
معـمخاللماالتصالماٌؾاذرمباألئؿةماًطؾاء.

حمؾمظمماٌلاجدمادؿعـامظمماظقضتمغػلفممبؼابالتمععماألئؿةمغاضؾلمتؾؽماًطبمم
األئؿةمعـممصـػهلذاماظماٌالعحماظلقدققعفـقةمعـمأجؾمصمعمععطقاتمحقلماظدرادة
ماٌقزمػنيماًطؾاء م م ماظيتمممم موعذاػؾفؿ متقاراتفؿ محقل ممتـالتفؿ ماظؿؽقؼين، معلارػؿ ،

مظمم مممـؾة ماظقصقة مباظلؾطة مسالضؿفؿ محقل موخطاباتفؿ مبفا مؼؿأثرون مأو مهلا ؼـؿلؾقن
مواألوضافموطذ ماظدؼـقة ماظشؤون ماٌعاغلمواظدالالتماظيتمؼضماعدؼرؼة مػحقل سؾكمقغفا

معلأظةماٌقارـةموسالضةماظدؼينمباظلقادلمظمماظػضاءماظعؿقعل.

مم"ادلواطنة" ؼضاقاحول ؿرجعيات اخلطاب ادلنربي 

متـاوهلؿممإذام مظم ماألئؿة مإظقفا مؼلؿـد ماظيت ماظـصقص مو ماٌراجع متصـقػ محاوظـا عا
مإشمم ماظلقادقةمظممخطبماىؿعة،مميؽـمأنمغؼلؿفا مباظؼضاؼا ٌقضقساتمذاتمسالضة

 صـػني:معراجعمتراثقةموعراجعمععاصرةمتـاوظتماظعالضةمبنيماإلدالممواٌقارـة.م

مغؼلؿأوال، ادلراجع اؾرتاثية مأن موميؽـ ماٌراجعم: متؾؽ مذؽؾممأػؿ محقث عـ
متـاوهلامظؾؼضاؼاماظلقادقةمإشممطملةمأمناطمػل:م

ماظـؾقؼةاآلم-1 مواألحادؼث ماظؼرآغقة مؼات متشري ماظيت ماظـصقص متؾؽ موعـفا إشمم:
ماظدعاءم مظمماظدؼـ،مهرؼؿ ماإلطراه مسدم ماظعدل، مضقؿة مأغزلماهلل"، ممبا م"ايؽؿ ضرورة

ةماظـؾقؼةمأومدريماًؾػاءمواظعؾؿاءمأيمدريمأصعالمعأثقرةمظمماظلريمصضالمسـواألعقال،م
م"اظلؾػ".

:مصرشؿمأنماظػؼفماظلينمملمؼعنتمطـريامباظػؽرماظلقادلمعـمطؿبماظػؼفماظلقادلم-2
غاحقةمسددماظؽؿاباتمحقثمطانماالػؿؿاممأطـرمبأحؽامماظعؾاداتمواألحقالماظشكصقةم

ضةمبنيماظػؼفاءموععاعالتماظلقق،مؼرجعمذظؽمحلبمبعضماظدراداتمإشممتارؼخماظعال
مواألطـرم ماظـؼصمػـاكمبعضماظؽؿاباتمظعؾمأػؿفا مػذا مظؽـمرشؿ ماظلقادقة. واظلؾطة

بابامتؿضؿـمغؼقالمم20ادؿكداعامطؿابم"األحؽامماظلؾطاغقة"مظؾؿاورديموػقمطؿابمؼضؿم
سـمصؿاوىماظػؼفاءموخاصةمأبلمحـقػةمواظشاصعلمحقلمسددمعـماظؼضاؼامذاتماظعالضةم

ماظ مظم ماظلؾطة ماظؽؿابممبؿاردة مأن مورشؿ مبقالتف. موسالضؿف مباألعة ماإلعام مطعالضة دؼـ
ؼعؿربمأنم"اإلعاعة"موعامهؿفامعـم"اظقالؼات"مجمردم"سؼقد"مبنيم"اإلعام"مو"األعة"مإالم
موػلمصؽرةم مدقاء، مسؾكمحد مواظلقادقة ماظدؼـقة ماظلؾطة مميـؾ م"اإلعام" مأن مؼؤطد أغف

متؿـاول مسـدعا ماىؿعة مخطب معـ مظؽـري مباظـلؾة مظمممرئقلة مباحملؽقم ماياطؿ سالضة
مجزائرماظققم.
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مظمماظلابؼمغصققةمم-3 طؿبم"عـاصقةماٌؾقك":موػلمطؿاباتمصؼفقةمطانمػدصفا
اٌؾقكمعـمأػؿفامعـالمطؿابم"طؾقؾةمودعـة"مالبـماٌؼػعمأومطؿابم"دؾقكماظلاظؽمظمم

ماظربقع مأبل مبـ ماظدؼـ مظشفاب ماٌؿاظؽ" مباظلريةمم،تدبري ماٌؾقك متـصح مطؿابات وػل
ميلـةمعـمعقضعماظضاعـمالدؿؼرارمحؽؿفمواحملاصظةمسؾكمعصايف.ا

مم-4 مطؿب موػل ماظشرسقة": م"اظلقادة مطؿبممتـققطؿب ماغؿففؿف ماظذي االواه
اظـصحمواإلعلاكمسـممإدرتاتقفقة"عـاصقةماٌؾقك"معـمحقثمعامميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفم

)اظلؾطةماظلقادقةمظممم"تـاولماٌقضقساتمايلادةماظيتمتـريمحػقظةموععارضةم"األئؿة
مم ظؽـممتعؾرياتمطؿبماظرتاثماإلدالعل( موتعدمم مطؿاباتمتعؿينمبؿقجقفمدؾطةماياطؿ ممممم فا مم مم مم مم مم م ممم مممم م مممم م ممممم م ممم

عـمغاحقةمأدؾقبفامظمم"اظـصح"مأطـرمجرأة،موعـمأذفرمػذهماظؽؿبموأطـرػامادؿكداعام
عـمضؾؾماألئؿةمعقضقعماظدرادةمطؿابم"اظلقادةماظشرسقةمظممإصالحماظراسلمواظرسقة"م

مم.البـمتقؿقة

حقلمتارؼخماظلقادةمواظعالضةمبنيماياطؿمطؽؿابممبـمخؾدونالم""اٌؼدعةطؿابمم-5
مإذ ماإلدالم، مظم م ممواظرسقة ماظميـؾ مػذا مؽؿاب معـمسـعرجعا ماًطؾاء ماألئؿة مبعض د

معـم،اظشؾاب مخاصمةمأوظؽؽماظذؼـمخترمجقا ممممم مم  مم مممممم م مممممم محقثمؼعقدونمإشم،ماىاععاتماإلدالعقةممم
تـاولمطـريامعامؼؿؿموظؽـمم.االجؿؿاسلمواظؿارسملععاىاتفمظؾؼضاؼاماظلقادقةمبطابعفام

مظمم ماإلعام مؼلؿكدعف معا مشاظؾا محقث ماظـص مهلذا متؼدؼلل معـطؼ مضؿـ ماظؼضاؼا تؾؽ
ممماردةم مذؽؾ مسـ مهدث معـ م"أول مطاغقا ماإلدالم" م"سؾؿاء مبأن مظالدؿدالل خطؾؿف

ماظلؾطةمأومررقمزفقرماظدولموضؿقرػا".

وػـامغشريمإشممأنممني اإلدالم وادلواطنة:ثاـيا، اؾكتابات ادلعاصرة حول اؾعالؼة ب
موضضاؼام مسام مبشؽؾ ماظلقادقة ماظؼضاؼا محقل مخطؾفؿ مبـاء مظم مؼلؿعقـقن ماألئؿة بعض
اٌقارـةموحؼققماإلغلانموعؽاغةموحؼققماٌرأةمباًصقصمظممسالضؿفامباظدؼـمبعددمعـم
متقاراتم موعـ ماظعربل ماٌشرق معـ مععاصرؼـ مإدالعقني موعػؽرؼـ مظػؼفاء اظؽؿابات

مخمؿؾػة مدؼـقة موصماسات ماظؽؿابات متؾؽ ماخؿقار مزمؽؿ محقث ماٌذػيبم، ماإلعام غزوع
مممممم وتقارهماظلقادلموخاصةماألئؿةماظذؼـمؼعؾـقنماغؿؿاءػؿمأومسؾكماألضؾمؼؿأثم مم ممم مم مممممم مممممممم ممممممم ممممممممم مممم مم ممم م ممم رونمبؿقاريمممممممممم

مأو ماظلؾػقة""اإلخقانماٌلؾؿني" م". عـمتؾؽماظؽؿبمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرمغذطر
مظمماجملؿؿعماإلدالعل"،محمؿدماظغزاظلم"اٌرأةمطؿب:مؼقدػماظؼرضاويم"شريماٌلؾؿني

بنيماظؿؼاظقدماظراصدةمواظعاداتماظقاصدة"،محمؿدمسؿارةم"ععرطةماٌصطؾقاتمبنيماإلدالمم
ماظعاٌلمواإلدالم"،م ماظردائؾ"،مدقدمضطبم"اظلالم م"جمؿقسة واظغرب"،محلـماظؾـا

ماألحؽ مصؿقلمسـؿانم"عراجعة ماظػؼفقةمصفؿلمػقديم"عقارـقنمالمذعققن"،محمؿد ام
سؾدماٌاظؽموخاظدماظعـربيم"طؿابمصؼفماظلقادةماظشرسقة"ماًاصةمبغريماٌلؾؿني"،م

مواالغػعاالتم مبنيماظؿطؾقؼاتماظش رسقة مظمماظل قادة رعضاغلماىزائريم"عداركماظـَظر



 جيالؾي ادلستاري

162 

طؿبمظػؿاوىمعرجعقاتماظؿقارماظلؾػلمحقلماٌقضػممإشممطؾمذظؽمؼغمضافم.اَيؿعمادقة"
مشريم معـ مواٌقضػ ماٌرأة موحرؼة ماظلقادقة ماألحزاب مظم مواالذمراط ماظدميؼرارقة عـ

عـؾمطؿبمحمؿدمغاصرماظدؼـماألظؾاغلمومابـمسـقؿنيموسؾداظعزؼزمبـمم،اٌلؾؿنيمواظعـػ
م.مباز

ممممممممممدالممدقاءمظمماٌاضلمتؿـاولمجمؿؾمػذهماظؽؿاباتمعلأظةماٌقارـةمظممسالضؿفامباإل
ممأو ماظعربقة ماظؾالد مظم ماٌلؾؿني مشري موحؼقق موضع مإشم مباإلذارة اٌشرضقةمم–اياضر

ماظـصقصم–باًصقص مإشم معؾاذرة مباظرجقع مايؼقق متؾؽ مسؾك ماالدؿدالل مؼأتل .
مؼطؾؼمسؾقفمظمماًطابماظػؼفلممبصطؾحماظدؼـقةماٌؿعؾؼةمحبؼقق مشريماٌلؾؿنيمأومعا

ميؽـماظؼقلمأنماٌؤظػاتماظلقادقةم.م13إضاصةمثـائقةماظشقرىمواظدميؼرارقةمة""أػؾماظذع
مٌػؽرؼـ ماظؽؿابات مبعض موحؿك متعؿؿدمماظرتاثقة مواظيت مععاصرؼـ، موصؼفاء إدالعقني

مظممطـريمعـماألحقانم موػرانماظققم،متؿلؿ مطـريمعـمخطبماىؿعةمظممعلاجد سؾقفا
واألخالضقةمظؾؼضاؼاماظلقادقةمععؿؿدةمظممذظؽمسؾكمضقاسدموغصقصممباٌعاىةماظقسظقة

مواظـصقص ماظؼقاسد متؾؽ مبؿطؾقؼ ماظؽػقؾة ماظعؿؾقة ماظطرق مإشم متؿفف موال ؼطغكمم.ساعة
معأثقرة...(ماىاغب مأضقال مأحادؼث، م)ضرآن، ماًطبماظـؼؾل مػذه متؿؿمممسؾك مممم محقث م مم
ظممخطبماىؿعةمعـممؿربزمطؾؿاتصمعـمخاللمرؤؼةمتراثقةمحبؿةعقضقعمايؽؿمعؼاربةم

عـؾ:مراسةموظلماألعر،مغصققةماإلعام،مأػؾمايؾمواظعؼد،ماظؾطاغةماظصايةموبطاغةم
ماظلقء،محؼققمأػؾماظذعة،مغظاممايلؾةموشريػا.م

ماظـؿطمعـماًطابزمقؾم م اظذيمؼشؽمم،ػذا م ممم م،ؾمعضؿقنمطـريمعـماًطبماٌـربؼةممم
"معرطزامظؾؿؿاردةماظلقادقةم)مباٌعـكماظػؼفل(موعؾمعـم"اياطؿ"مأوم"اإلعاممرؤؼةإشمم

فمخطابمؼـػلمبشؽؾمعؾاذرماظقضعماالسؿؾاريممم إغمم.صفقم"اظراسلماٌلؤولمسـماظرسقة"
مإالمم-ظؾػرد مهلا مظقس م"اظرسقة" مأن مذظؽ مظؾؿقارـة، مايدؼـة ماظدالالت موصؼ م اٌقارـ مم مم م م ممم مممم ممممم م مم م ممم م ممم مممممم ممممم مم م م م مممم م ممم م م ممممم

مممممممم "واجبماظطاسةمظقظلماألعر"موأؼم ممم مممممم مم مممم م أنمتؽقنمعـمػذاممةمعشارطةمهلامظممايقاةماظعاعةمالبدممم
ماظعؿؾقةم مظم ماظلقادقة ماٌشارطة محقل ماألئؿة محدؼث مأن مند موظذظؽ مصؼط، اٌـطؾؼ

م االغؿكابقةمعـالمالمؼؿأدم ممممم مم مممممممم ممم مم سمسؾكمعـطؼمحرؼةماظػردموحؼمم مممممممممممم مم م مممم مم فمطؿقارـمظمماخؿقارمحؽاعفممم
بؾمسؾكم"واجبماٌؤعـماٌطقعمظقظلماألعرماظذيمأعرمباالغؿكاب".موإذامعامتطرقماإلعامم

طؿصطؾحمحؼققماإلغلانمظفمظماٌقارـةمأومبعضماٌصطؾقاتماجملاورةمظممخطؾؿفمإشممظػ

                                                                                                                   

م:مالأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـٌزؼدمعـماالرالعمسؾكمعقضقساتموحماورماػؿؿاممػذهماظؽؿاباتمم13م
م.2004سؿارة،محمؿد،مععرطةماٌصطؾقاتمبنيماظغربمواإلدالم،ماظؼاػرة،مدارمغفضةمعصر،ماظطؾعةماظـاغقة،م

م.1992اظطؾعةماظـاظـة،ماظؼرضاوي،مؼقدػ،مشريماٌلؾؿنيمظمماجملؿؿعماإلدالعل،ماظؼاػرة،معؽؿؾةموػؾة،م
 .1999ػقؼدي،مصفؿل،معقارـقنمالمذعققن،ماظؼاػرة،معؽؿؾةماظشروق،ماظطؾعةماظـاظـة،م
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صإغفمدقعقدمإشممتؾؽماظؽؿاباتمعـمعقضعماظؿـاولماظؿؾفقؾلمظؾرتاثمحقثمؼداصعمسـم
موجقدمػذهماٌعاغلمظمماإلدالممضؾؾمأنمؼعرصفامومياردفاماظغربماظققم.

 ادلواطنة حول خطابه  رفاـات و         ادلوظ ف"  اإلؿام"

م مرضؿ ماظؿـػقذي ماٌردقم مذؽمؾ مممم م مممممممم ممم مممم م م  مم411-08م مظم مم24اٌؤرخ واٌؿضؿـمم2008دؼلؿرب
ظؾؼاغقنماألدادلماًاصمباٌقزػنيماٌـؿؿنيمظألدالكماًاصةمباإلدارةماٌؽؾػةمباظشؤونم
اظدؼـقةمواألوضافمتغقريامجؾقامظمماظقضعماالسؿؾاريمظإلعاممومرؾقعةماٌفؿةماظيتمؼؼقمم

مظمماٌ مهقظتماإلعاعة محقث موضقاغنيمبفا، مضقاسد مسؿقعقةمهؽؿفا مإشمموزقػة لاجد
ماٌـقرةمبؽؾمصـػم اظقزقػماظعؿقعلمسؾكمعلؿقىمذروطماالظؿقاقمباظقزقػة،ماٌفام

مود مواظقاجؾات. مايؼقق موطذا ماألئؿة مأصـاف مأنمماإلذارةمرعـ م إشم مم م مظمممم ماظؿققل ػذا
مت ماظيت ماٌرادقؿ مظلؾلؾة مادؿؿرار مػق ماٌلفد" م"عؤدلة مداخؾ ماإلعام مظممعؽاغة قاظت

مسؾكمعلؿقىمبـاءم مدقاء ماظدؼـقة" ماظشؤون مضطاع م"تـظقؿ ماظلابؼةمحقل دـقاتماظعشر
ماإلدالعقة،م مشري مظؾشعائر ماظعؾادة مأعاطـ موحؿك مواظزواؼا ماظؼرآغقة ماٌدارس مو اٌلاجد
دقاءمسؾكمعلؿقىمهدؼدمصالحقاتموعفامموأدوارمعصاحلموعدؼرؼاتماظشؤونماظدؼـقةم

ماحمل مو ماٌرطزي ماٌلؿقى مظممسؾك ماظػاسؾني موعفام مصالحقات مهدؼد مإشم موصقال ؾل
معرذداتم مأوضاف، موطالء معػؿشني، مأئؿة، معـ ماظدؼـقة ماظشؤون معصاحل خمؿؾػ

ماٌردقممسؾكماٌلؿقىم14دؼـقات،مععؾؿلمضرآنموأسقانماٌلاجد مأحدثفمػذا .مؼؤطدمعا
ماٌؤدلةم محقلموجقدمخطابمرمسلمحقلمدور معـفا ماظيتماغطؾؼـا اظؿـظقؿلمصرضقؿـا

لفدؼةموعفاعفامؼرادمظفمأنمؼقضعمحقزماظؿـػقذ،ماألعرماظذيمتضعفمغصقصماٌردقمماٌ
حقلمعفامماإلعاممبشؽؾمساممواإلعامماًطقبمبشؽؾمخاصمإضاصةمإشمماظرتطقزماٌلؾؼم
سؾكمحدودمدؾطةماإلعامموخضقعمخطابفماظدؼينمظؾؿراضؾةمعـمخاللماألئؿةماظرئقلقني،م

م.كماٌلؿقىماظقالئلاٌػؿشنيمأومإدارةماظشؤونماظدؼـقةمسؾ

مم ظؼدمحدم مخاصةمعامؼؿعؾؼمعـفام،دماظؼاغقنماألدادلمذرطماالظؿقاقمبقزقػةماإلعاعةمممم
ماًطقب مأو ماألدؿاذ ماإلعام مهصمؾم،برتؾة ماظذي مذظؽ مصفق م  م م م مممم م ممم مم مذفادةمم مإجازةممسؾك أو

مم سمضعماإلعامماٌقزػمظرتبمم.ععادظةمظمماظعؾقمماإلدالعقة ممم م مممممممم ممم م صمورؼيبمعدتفمدـةمواحدةمم

                                                                                                                   
مهدؼدمذروطملحقم1998دؼلؿربم 01اظصادرمظمم 381 -98أغظرمظممػذاماظلقاقماٌرادقؿماظؿاظقةم:ماٌردقممرضؿمم14

موضماؼؿفا،ماٌردقممرضؿم ماألعالكماظقضػقةموتلقريػا واٌؿضؿـمم2000ؼقظققمدـةمم26اظصادرمظمم 200-2000إدارة
مواألوضافمظمماظقالؼاتموسؿؾفا، ماظدؼـقة معصاحلماظشؤون متـظقؿ مضقاسد مرضؿمهدؼد ماظقزارؼة اٌؤرخةم 60ماظؿعؾقؿة

مسؿؾماظيتمم12/04/2000ظم ماظقزاريماٌشرتكمرضؿ:تؿضؿـمتـظقؿ بنيمم10/04/1999عؤرخمظم:م60اٌلفد،اظؼرار
ثؿماٌدؼرؼةماظعاعةمظؾقزقػةماظعؿقعقة،ووزارةماٌاظقة،ووزارةماظشؤونماظدؼـقةمواألوضافمؼؿضؿـماًرؼطةماٌلفدؼة،م

 .اٌردقمماظذيمغؿقدثمسـفمحقلماظؼاغقنماألدادلمٌقزػلمضطاعماظشؤونماظدؼـقة
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معـصؾفمحقثمؼؿابعمتؽقؼـامهضريؼاضؾؾمتردقؿفمظمم ممغمميؽـمأنمؼم. م مم م م دماظرتبصمٌرةممَمفدمم
م "متمعامدونمإذعارمعلؾؼمأومتعقؼضمإذامماإلعاممتلرؼحمـواحدةمصؼطمبعدػامميـؽ اظؿؼققؿممم

مظممدرجةم اظلؾيبمسؾكمأدائفمخاللمصرتةمتربصف".مؼشريماٌردقممإشممأنماألئؿةمظقلقا
ػـاكمأربعمعراتبم:مرتؾةماإلعامماٌعؾؿ،مإذمأنمم،واحدةمعـمغاحقةماٌفاممواٌلؤوظقات

ماظرئقلل. ماألدؿاذ ماألدؿاذمواإلعام ماٌدرس،ماإلعام صـػلماإلعاممالمؼشرتطمظممم.اإلعام
م عـمحػظةماٌعؾؿمظؾؼرآنمأوماإلعامماٌدرسماٌلؿقىماظعؾؿلماظعاظلمبؾمؼؽػلمأنمؼؽقغا

ماظؾقلاغسمظمماظعؾقمظممحنيمؼشرتطمظممصـػم،ظؼرآنا ماألدؿاذ ماإلدالعقةمطؿاماإلعام م
ماظؼرآن محػظ مإظقفا معضاصا ماظذطر ماظرئقللمعلؿقىمم،أدؾػـا ماألدؿاذ وؼشرتطمظمماإلعام

مأدؿاذ. مدـقاتمطإعام مسشر مخربة مأو ماإلدالعقة معـماٌاجلؿريمظمماظعؾقم ػذامماغطالضا
م اظؿصـقػمالمؼؽؾمػمبإسدادموإظؼاءمخطبماىؿعةمإالم مممممم ممم م م مممممممممممم مممم مم  ممم مم ممم أومعـمهلؿمرتؾةماألئؿةماألداتذةممممم

ماأل ماظرئقلققناألئؿة ماٌؤدلةموم.داتذة مداخؾ مظؾؿفام ماىدؼد ماظؿؼلقؿ مػذا مسؾك بـاء
اٌلفدؼةمواظذيمؼؿكذمعـماظؿصـقػمواظرتاتؾقةماٌقجقدةمظممعؤدلاتماظؿعؾقؿماظعاظلم

مسؿؼماظؿغقم مظالضؿداء،مؼظفر مممممم منقذجا م مم م مم م مم م مممممم مم مم ماظذيمممم ماظؼاغقنمظممأر وععـاػاماإلعاعةموزقػةمحدثف
"ذقخماىاعع"معامطانمؼطؾؼمسؾقفمبـفاممهلامعـمعـطؼمتؼؾقديمؼؼقممسؾكمعمم حقمحقثم

أؼـمؼؽقنمحػظماظؼرآنمػقمعرطزماظؿصـقػمظؾقضعماالسؿؾاريمظإلعاممإشممعـطؼماظقزقػةم
مبدظقهلامايدؼثمحقثماظشفادةماىاععقةمػلماٌرطزماظرئقسمظممهدؼدمذروطماإلعامم

ماًطقب.م

ممصاإلعامماألدؿاذماٌؽؾػمبإظؼاءماًطبمؼعقمـم ممممم  م م مممممممممم مم ممممممم م مممممم عدؼرؼةماظشؤونممضؾؾعـمبشؽؾمإداريممم
اظدؼـقةموبـاءمسؾكمذروطمسؾؿقةموإدارؼةمومعلابؼةمساعةمتؽقنمإدارةماظقزقػماظعؿقعلم
مأوم مؼؿعؾؼمبأػؿقةمعضؿقنمخطبماىؿعةمظممتـؾقتماإلعام معا موأعا مصقفا. مرئقلا ررصا
مظإلعامم ماألدادل ماظؼاغقن محددػا ماظيت ماٌفام محمؿقى مظم مصقؽؿـ معـصؾف معـ تلرزمف

ظممػذاماظلقاقم"ايػازمسؾكماظقحدةماظدؼـقةمظؾفؿاسةمومتادؽفا"ماألدؿاذموعـمأػؿفام
م ماظذيمم34)اٌادة ماٌعـك مأن ماٌلؿفقبقن ماألئؿة مأذار محقث ماألدادل(، ماظؼاغقن عـ

سؾكمصفؿقهمعـمػذهماٌادةمعـمخاللماظـدواتماظؿؽقؼـقةماٌكؿؾػةمػقم"ضرورةمايػازم
ماخؿؾػتمتأوؼالتماأل موضد ماظقرـقة" ماظدؼـقة ماٌرجعقةمصؿـفؿماٌرجعقة مٌدظقلمػذه ئؿة

عـمؼؿقدثمسـمعفؿةم"اظدصاعمسـماٌذػبماٌاظؽلمأعاممخمؿؾػماٌرجعقاتماٌذػؾقةم
وعـفؿمعـمم؛اظؼادعةمعـماٌشرقمسـمررؼؼماظػضائقات"مطؿامجاءمسؾكمظلانمأحدماألئؿة

ؼةمأذارمإشمم"أػؿقةماظرتطقزمسؾكماظؾعدماظقرينماىزائريمممـالمظممضقؿماظـقرةماظؿقرؼر
وعـفؿمعـمهدثمسـم"إبرازماظؼقادةماظدؼـقةمم؛ظممخطبماىؿعة"،مؼصرحمإعاممآخر

ظقزارةماظشؤونماظدؼـقة"مظممعؼابؾمػقؽاتموصماساتمدؼـقةمأخرىمترؼدماالدؿققاذمسؾكم
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ماظدؼينمظمماٌلاجدمطاجملؾسماإلدالعلماألسؾكمأوماىؿاساتماظلؾػقةم عرطزؼةماظؼرار
مواظلقادقةماٌكؿؾػة.م

ٌؼابالتماٌـفزةمععمأئؿةماٌلاجدمأنمرػانماظؼاغقنماألدادلمامعـمخاللؼؾدومظـام
متؽرؼسم مػق ماىؿعة مًطب ماظـاضؾ ماإلعام موعـفا ماظدؼـقة مباظشؤون ماًاصة ظألدالك
حمدودؼةماظلؾطةماظدؼـقةمظإلعامموحماوظةماظؿقؽؿمظممعضاعنيمخطابفماظدؼينموخطبم

ؼةماظشؤونماظدؼـقةماظيتمتلريماىؿعةمبشؽؾمخاص،مصؿصدرماظلؾطةماظدؼـقةمػقمعدؼر
معلؿقىم مسؾك مايؼؾ مػذا متؤرر ماظيت مباظؿاظل موػل ماظدؼين مايؼؾ موإدارؼا" "ضاغقغقا
ماٌؿعؾؼةم مواىقاغب ماٌاظل ماظؿلقري مإشم مإضاصة مواظػؿقى مواظؿقجقف مواظؿؽقؼـ اظؿقزقػ
مباألوضاف.موععـكمحمدودؼةماظلؾطةماظدؼـقةمظممػذهماياظةمؼؿعؾؼمأدادامبؿؾعقةماإلعام

اإلدارؼةمواٌاظقة،مباسؿؾارهمعقزػا،مظلؾطةماظقصاؼةماٌؾاذرةمأيماٌدؼرؼة،ماألعرماظذيم
مأعامم مغؽقنمعـمجفة مضد موظؽـ معـمجفة مظؾؿراضؾة مخاضعا ماظدؼين ضدمرمعؾمخطابف
إدرتاتقفقةمزمقؾمإظقفاماظؼاغقنماألدادلموتؿعؾؼمبإعؽاغقةممترؼرمخطابمرمسلمحقلم

مإر مؼؼؿضل ممبا مصقضل مبشؽؾ مسؾؿقةماٌقارـة موذرورا ماظؿـػقذ محقز مظقضعف مضاغقغقا ارا
موظذظؽمطاغتم ماىؿعة مخطب ماًطابمسرب مبـؼؾمػذا متؽؾقػف ماٌراد مظإلعام وتؽقؼـقة
اظرتؾةماًاصةمظإلعامماألدؿاذموذروطمتقزقػفمخمؿؾػةمسـماظرتبماألخرىمظمموزقػةم

ماإلعاعةمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةماٌلفدؼة.م

 طنية وؼضاقا ادلرأةاخلطب ادلنربقة حول اؾذاؽرة اؾو

طبمعـمخاللمتصـقػـاماألوظلمصقؿامؼؾل:م قضقساتماٌؿـاوظةمظممًا ميؽـمحصرمأػؿمٌا
م مباظعؾادات، متؿعؾؼ معقضقسات ماظعؼائدؼة، مباظؼضاؼا متؿعؾؼ محلبم)عقضقسات مخطؾة طؾ

مايج ماظصقم، مصرتة ماظعؾادة مصرتة مو ماٌع،عـادؾة مبأحؽام متؿعؾؼ معقضقسات اعالتمـ...(،
أوماجؿؿاسقةمبعقـفاممةـكقـداثمتارؼـعؾؼمبأحـؿـاتمتـقسـالضاتماألدرؼة،معقضـباظعؾطةمـاٌرت

دل،ماظققممأوماحؿػاظقاتمبأؼاممورـقةمأومساٌقةم)ؼقمماالدؿؼالل،مأولمغقصؿرب،ماظدخقلماٌدر
سقدماٌرأة،مسقدماظعؿال...(،معقضقساتمتؿعؾؼمباظعالضاتماالجؿؿاسقةم،مٌلميؼققماإلغلانااظع

عالضةمبنيماىريان،ماالغرتغتمظمماظؾققت،ماظزواج،ماظطالق،محؼققموواجؾاتماآلباءم)اظمةاظعاع
ؼشريماألئؿةماٌلؿفقبقنم(.معـالاظعراقموواألبـاء...(موعقضقساتمتؿعؾؼمبؼضاؼامدوظقةم)صؾلطنيم

ـادؾات،مدقاءم مإشممعـطؼماٌ معقضقساتماًطبمخاللماظلـةمؼرجعمأدادا إشممأنماخؿقار
ـادؾاتم مطاغتمعـادؾاتمطاغتمتؾؽماٌ مأو مأحداثمدؼـقة مأو متعؾدؼة مبشعائر معرتؾطة دؼـقة

طؾاءمإشممدورمغظارةماظشؤونماظدؼـقة،مظممهدؼدم.معرتؾطةمبأحداثمأومأسقادمورـقة وأذارمًا
رؼةمظمماظؿعؾريمســـمايـاحةمعـقبمعلـبموظؾكطـةمظؾكطـاعـؼاتمواظؿقجفاتماظعـاظلقا
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"طـريامعامغؼقلمأنماظقزارةمتؾؽماظؿقجفات،محقثمؼؼقلمأحدماألئؿةمظممػذاماظلقاق:م
ػلماظيتمتردؾمظـاماًطبمعؽؿقبةمودمـمعامسؾقـامإالماإلظؼاءمصأضقلمظؽمواهللماظعظقؿم
متؽقنمػـاكمعـادؾةمدؼـقةمأومورـقةم مأغفمسـدعا مظمماألعرمػق مشريمصققح.طؾمعا ػذا

م.مدؾقبفماًاص"بمعـامأنمغشريمإظقفامطؾمبأمَمطؾممغمؼم

ماألئؿةم مؼشري معـال، ماظقرـقة ماظؼضاؼا مبؿـاول ماًطؾة معقضقع مؼؿعؾؼ سـدعا
مثقرةم مطقدث ماىؿعة مخطب مظم ماظقرـقة ماألحداث مؼؿـاوظقن مأغفؿ مإشم اٌلؿفقبقن
غقصؿربمأومؼقمماالدؿؼاللمععماظؿذطريمبدورماظعاعؾماظدؼينمظممػذهماألحداثمحقثمترطزم

م"عقاجفةمبنيمرغقانماظؽػرموجـدماإلميان"،مطؿاماًطبمسؾكمأنماظـقرةمعامػلمإال
مإالم مػق ماًطبمعا مألطـر ماألئؿة،مصاظقضعماظؽقظقغقاظلمباظـلؾة مسؾكمظلانمأحد م جاء مم مم م ممم م م م مم ممم م م ممم ممممم م مممممممم ممم م م ممممم م مممم مم مم مم م مم مم م مم م مممم

ادؿؿرارم"ظؾقروبماظصؾقؾقة"موأنمعرجعقةماظشعبماىزائريمظممتعاعؾفمععماالدؿعؿارم
قؿفا"،موظممػذامرقالمطؾماٌؼاوعاتماظشعؾقةمطاغتم"اظدصاعمسـمدؼـماألعةموظغؿفاموض

م اظلقاقمتلؿدلمجؾم م مم ممم ممم ممم اًطبماٌـربؼةمحمؾماظدرادةمباظؿؽقؼـماظدؼينمواظصقظممظؾؼقاداتمممم
اظلقادقةمواٌقداغقةمظؾؿؼاوعاتماظشعؾقةمعـماألعريمسؾدماظؼادرمإشمماٌؼراغلموصقالمإشممعام

مبادؼسمو مابـ معع ماظـؼاصقة" مأو ماظلقادقة مبعضماًطبم"اٌؼاوعة مسؾقف صمعقةمتطؾؼ
باظؿلؿقةممفؿخطؾمقنلؿدظؼم1954أحداثمثقرةماألئؿةمتـاولممإذامعاماٌلؾؿني.موماظعؾؿاء

مظ ماظـقرة مضقادة "اجملاػدؼـ"مباظـلؾةمظألحقاءموتلؿقةممأيمتلؿقةارممم ـقمؾاظيتماخؿارتفا
م مٌـمدؼطمظممداحاتماٌعارك"اظشفداء" معـمخالهلامباظـلؾة ممظقربمروا م م م م مم م ممم اٌـطؾؼماظدؼينمممم

م مظؾـقرة. مموظلاألمؿقؾقؾاظؼدصعـا مإشم ماًطاب مػذا مسـدٌدظقل مغؼػ معـممأن سدد
م:ماظؿاظقةماٌالحظات

ما مخطاب مأغف مصفل ماألوشم ماٌالحظة معـمغأعا مزماول ماظقرـقة ماظذاطرة محقل ؿؼائل
مدقادقة مذمب مشريػا، مدون معرجعقة مسؾك ماظضقء مؼرطز مأن ماٌـربي ماًطاب ممممخالظف

ماظلقاقمادؿؿرارمظؾكطابماإلصالحلمحقلم موػقمظممػذا أومثؼاصقةمعؼاوعةمدونمشريػا
اظـاغقةمصفلمأغفمخطابمالمؼضعماٌالحظةماظؿارؼخمأومباألحرىماظذاطرةماظقرـقة.موأعام

مدقاقم مظم مؼؿـاوظف مبؾ مععني مإلضؾقؿ ماظقرين ماظؿقرؼر مأجؾ معـ مطقدث ماظـقرة حدث
ظؾارؾمممامرمعؾماظـقرةمجمردمعـالماظؾدءماًطابماظدؼينمحقلماظصراعمبنيمايؼموا

أعاممخطابمتـشؽةمعقارـقةمبؼدرمعامصؾلـامػـاموباظؿاظلمم.ظؾكطابماألخالضلماظدؼين
مم ؼؿقدمدمـمأعاممخطابمتـشؽةمدؼـقة.م حقلماظذاطرةممػذاماظـؿطمعـماًطابماٌـربيثممم

اظقرـقةمبإرمابقةمسـماظؿضققاتماظيتمضدعفامجقؾماظـقرة،موػقمخطابم"جدؼد"مظمم
مسـم مايدؼث مجمرد مطان محقث ماظؿلعقـات مأو ماظـؿاغقـات مبػرتة معؼارغة اٌلاجد

مصرم مطؿا ماظدؼـ" مسـ ماظغرؼب م"اًطاب ممبـابة ماظقرـقة مم اظؼضاؼا م ممم م مم ممممم م م م م مممممم م مم م ممم ممممم م مممم مممم مممم ماألئؿةممم مأحد مظـا مح
م أنممإشم.موظؽـمؼؾؼكمأنمغشريماٌلؿفقبني عدساةمػذاماظؿغريمظمماًطابماٌـربيمحاظقاممم
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م تعقدمأدادامإشممأنم ممم مممم مم اٌؤدلةماٌلفدؼةموخطابفاماظققممأصؾقامعلأظةمدوظةموأنماإلعاممممممممم
ماٌؿـم مػق ممممم اٌقزػ مم م م م مخطابامممم مؼؽقن مأن ماظدؼين ماًطاب مسؾك موأن ماٌلفد مظم مظؾدوظة ؾ

جاءمظممتصرؼحمألحدم"عداصعامسـماٌرجعقةماٌذػؾقةمواظقرـقةمظؾدوظةماىزائرؼة"مطؿام
مماٌلؤوظنيماحملؾقنيمظؾشؤونماظدؼـقة.

مغؿابع محبثمموسـدعا مخالل معـ ماٌقارـة مومماردات مدالالت محقل ماإلعام خطاب
طقػقةمتـاولمخطبماىؿعةمظؼضاؼاماٌرأةمعـمغاحقةمحؼقضفاماالجؿؿاسقة،ماالضؿصادؼةم

م دـفدمأنمواظلقادقةم مممم األئؿةمحقلممأػؿماٌالحظاتماٌلفؾةمسؾكمخطابمومتـالتعـمممم
م أنمػلمسؿؾماٌرأةموضاغقنماألدرةم عـماظـاحقةماٌؾدئقةمسؾكماظؿـؾقتممامظدىػـاكماتػاضمم

ماظدؼينم ماظرجؾمسؾكماٌرأة"واظؿأصقؾ م"ضقاعة ماالجؿؿاسقةممٌلأظة مواهلـددة مجفة عـ
م مبؾغة مم–ظؾفـس ماٌرغقلل مثاغقةم–صارؿة مجفة مبنيمم،عـ ماظدرجة مظم ماخؿالف عع

ومأطـرمحماصظةمظممعلاجدمعؼارغةمبأخرى.مصإذامطانمتعؾقؿمخطاباتماألئؿةمحقثمتؾد
م مصإنمماٌرأةمعلأظةمضرورؼةمعـمخاللمخطابماألئؿةم أنمؼؽقنماظؿعؾقؿممذظؽمسـدػؿمذرطمم

ظممزروفموأعاطـمتأخذمبعنيماالسؿؾارماظضقابطماظدؼـقةمخاصةمعامتعؾؼمعـفامباظػصؾم
علمعلأظةمعرصقضةمسـدمسددمسؿؾماٌرأةمظمماظػضاءماظعؿقالمؼزالمم.بنيماظذطقرمواإلغاث

عـماألئؿةمععماخؿالفمظممدرجةماظرصض،مبنيمعـمؼرصضفمصمؾةموتػصقالموعـمؼرصضم
مباظرجالم مخاصة مؼعدػا مسؿؾ مجماالت مؼرصض مشريػا، مدون مجماالت مظم ماٌرأة سؿؾ
ماظطؾقؾة.م مأو ماٌعؾؿة مسؿؾ مسـ ماًطب مظم ماألعـؾة مأشؾب متأتل محقث مأخرى وؼؼؾؾ

مأم،ؼذػبمبعضماألئؿة مبدرجة م اظؼقلمبأنمإشممم،طـرمحدةو ممم م معـمممممم معظفر مػق سؿؾماٌرأة
مم عظاػرم"اظػلادمواظػؿـةمواالدمالل"اظيتمتفدم ممم مممم م م م مممممممممممممم ممممممم مم ـمم م دم"طقانماألدر".مظؽ م مممممم م ممم ممم ملـػتمالمهماٌقاضػػذمممم

وجقدمبعضماًطبماٌـربؼةماظيتمتؿلاعحمععمحؼماٌرأةمظمماظعؿؾمعفؿامطانمجماظفم
وؼلؿدلماإلعاممظممخطؾؿفمباظؼقلمأنم"ربطماإلميانمباظعؿؾمظممطملنيمآؼةمظمماظؼرآنمملم

ؼقردمإعاممآخرمضصةموم،ؼػصؾمصقفماهللمبنيماظـلاءمواظرجالمصاظؿؽؾقػمباظعؿؾمظؾفؿقع"
مم.متؿفـماظؿفارةخدرمةمزوجماظـيبموطقػمطاغتم

م عامميؽـماإلذارةمإظقفمأنم ممممممممممم م ممم م م األئؿةماألطـرمضؾقالمظعؿؾماٌرأةمظممخطؾفؿمصـػان:مصـػممممم
األئؿةماألطربمدـامممـمخترجقامعـماٌدارسماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمأيماظؽؿاتقبمأوماظزواؼام

ماإلدالعقة ماىاععات معـ مخترجقا ماظذؼـ ماظشؾاب ماألئؿة موصـػ ماألطـرم. ماألئؿة أعا
اظؽؿاتقبمحؿكماألئؿةماظشؾابماظذؼـمخترجقامعـمععاػدمتؽقؼـماألئؿةمأومرصضامصفؿم

م مؼؿأثمروناألئؿةماظذؼـمإضاصةمإشممواظزواؼا مؼـؿلؾقنمأو ممممم مم ممم م ممم معامبمممم موأعا ماظلؾػلمخاصة. اظؿقار
ماألئؿةم مخطاب مصفاء ماألدرة مضاغقن مظم محدثت ماظيت ماظؿغريات معـ مباٌقضػ ؼؿعؾؼ

معؿفاغس مذؾف ماٌلؿفقبني مإ، ماإلذارة مطاغت مأنمحقث م شم مم ممم معـمم1984ضاغقن علؿؿد
ممتم مضد موأغف ماإلدالعقة م اظشرؼعة م ممم ممممم مممم م م مم ممممم مممم مظم مسـف مايرطاتم 2005اظرتاجع مٌطاظب ادؿفابة
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مسؾكم معرطزة ماىؿعة مخطب مادؿدالالت موتأتل ماظدوظقة ماٌـظؿات موضغقرات اظـلقؼة
مممممم عقضقعمواحدمعـمػذاماظؼاغقن،مإغفماٌقضقعماٌؿعؾؼممبامؼعدم مم ممممممم مم ممممممممم م مممممممممم مم مممم مممم مم هماألئؿةمتـازالمعـماظؼاغقنممم

رطماظقظلمظممسؼدماظزواج،مصؼدمجاءمسؾكمظلانمإعاممعلؿفقبمضقظفم"المميؽـمأنمسـمذ
ماٌرأةمم زوممغمتم ماظؼقلمج مإشم مآخر موؼذػب موظل"، مبفذامبدون مععـقة مظقلت مسـدغا م"اٌرأة :

م ماظؼاغقنمصعالضاتماظزواجمسـدغا ـم(مباىؿاسةعرتؾطة ماظل م م)أيمطؾار م ممم مممم م م مأحؽاعفاموممم تلؿؿد
معـماظشرع".م

م ماظراصض ماٌقضػ محدة مأن ماٌـفزة ماٌؼابالت مخالل معـ مضاغقنمؼؾدو مظم ظؾؿعدؼالت
وؼضقػمم،تزدادمطؾؿامطانماالحؿػالمباظققمماظعاٌلمظؾؿرأةماٌصادفمظؾـاعـمعارسماألدرة

األئؿةمإشممأغفمطاغتمػـاكمحماوالتمعـمإدارةماظشؤونماظدؼـقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلم
مأصعالماأل مردود موظؽـماظرصضمالمظؾؿكػقػمعـمحدة ماٌـادؾة م.زالمضائؿاؼئؿةمظممػذه

مرصضفؿبعضمملؿـدؼ عـمإشممعقاضػماجملؾسماإلدالعلماألسؾكممذاكماألئؿةمظممتربؼر
طؿامؼشريمأئؿةمآخرونمإشممعقاضػماألحزابماظلقادقةمذاتماٌرجعقةمم،اظؼاغقنمعدؼؾت

م وحؿكمأنمػـاكمعـمأطمم،اظدؼـقة ممم ممم ممم مم ممم مم رؼرماظقرينمرصضمايزبماياطؿمأيمجؾفةماظؿقظـامدمم
باظرجقعماظؿعدؼؾ،مظممحنيمؼربرماألئؿةماألطـرمتأثرامأومتعارػامععماظؿقارماظلؾػلممذاهل

إشممعقاضػموصؿاوىمذققخماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمظممػذاماظلقاق.مظؽـمعامدفؾـاهمعـم
ماٌؼابالتمععماألئؿة موحؿكمعـمخالل ماٌقداغقةمًطبماىؿعة أغفمم،خاللماٌؿابعة

باظؿعدؼؾماظذيمحدثمظممضاغقنماىـلقةمحقثممعـمضؾؾفؿمخاصمؿؿامظقسمػـاكماػ
م مبني مترتاوح ماألئؿة مأطـر معقاضػ مأن مأؼةماظوجدغا مإبداء مدون مظؾؿعدؼؾ ماٌؾدئل ؼؾقل

مععارضةمألنمتعطلماٌرأةماىـلقةمألرػاهلاموبنيماىفؾماظؿاممباظؼاغقن.م

 خطاب اإلؿام حول ادلشارؽة االـتخابية

مايؿؾةم مصرتة مظم ماالغؿكابقة ماٌشارطة مٌقضقع ماًطؾاء ماألئؿة متـاول مسمص صقؿا
،مودرماإلذارةمعـمخاللمعؿابعؿـاماٌقداغقةماٌؾاذرةمظعددم2009االغؿكابقةمظرئادقاتم

أغفمسؾكماظرشؿمعـمتصرزماتماظقزارةماظقصقةمأثـاءمصرتةمايؿؾةمم15عـمخطبماىؿعة
مأل مظؾدساؼة ماٌلاجد مادؿكدام معرذح""بعدم مظممم،ي ماٌـربؼة ماًطب معضؿقن مأن إال

م ممممممممحمؾمماٌؿابعةم–اٌلاجدم م،ملمسمؾمعـمخطابمحقلماٌشارطةمظمماظعؿؾقةماالغؿكابقةم-م
مأنمؼؾدوم.دقاءمطانمخطابامتعؾقؼامظؾؿشارطةمأومخطابامعضادامظممتصرزمفمأومتؾؿققف

ابفماٌـربيمأطـرمتأثريامسؾكمعضؿقنمخطمت"اظقزقػةم"مظدىماإلعاممطقضعماسؿؾاريمطاغ
متقجم ماالغؿكابل ماظػعؾ مسـ مايدؼث مطان م حقث ممم م ممم ممم مم م ممممم م م م م ممم مم م مم م م مأوممم ماظؿلؿقات ماخؿؾػت موإن مساعا فا

                                                                                                                   
مماٌلاجدمحمؾمماظدرادةعـماًطبماٌـربؼةمظممظؼدمتابعـامسددامم15 م مممممم م ممم مم ضؾؾموأثـاءمصرتةمايؿؾةماالغؿكابقةمظؾرئادقاتمممم

 .2009أبرؼؾم 15ومصرباؼر 20وباظضؾطمعامبنيم
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ماظؽؾؿاتم.اٌقاضػ مأعـؾة ماٌشارطةمماظيتموعـ مسؾك مظؾدالظة مخطؾفؿ مظم ماألئؿة تداوهلا
م مند:االغؿكابقة موأػؿقؿفا ماظشفادة"،مموضرورتفا مطؿؿان م"سدم ماألعر"، موظل "راسة

مسـ مواظـفل مباٌعروف ماألئؿةمم"األعر معع ماٌقضقع مػذا متـاوظـا مسـدعا موشريػا. اٌـؽر"
مباظلقادةم ماٌلفد مسالضة معـ ماألئؿة معقاضػ مظم ماظقاضح ماظؿؾاؼـ مظـا مبدا اٌلؿفقبني،

وعـمدورهمظممايدثمم،باألحزابمواىؿاساتماظدؼـقةمثاغقامةماٌلفدأوال،معـمسالض
ماأل معع مأجرؼت ماظيت ماٌؼابالت مطشػت مظؼد مثاظـا. مػـاكماالغؿكابل مأن ماًطؾاء ئؿة

ماٌلارم ماظلـ، مساعؾ مصفـاك ماٌؿؾاؼـة، ماٌقاضػ متؾؽ مظم متؤثر مرئقلة مسقاعؾ ثالثة
أومؼؿأثرمبفماإلعام.مأعامساعؾماظلـمماظؿؽقؼينموماظؿقارماٌذػيبمأوماظلقادلماظذيمؼؿؾـاه

صؼدمدفؾـامأغفمطؾؿامطانماإلعاممأطربمدـامطؾؿامطاغتمعقاضػفمعـمسالضةماظدؼـمباظلقادةم
ماٌشارطةم مسؾك معـال ماظؿقرؼض مميؽـ موباظؿاظل ماألعر" م"وظل مبطاسة مباالظؿزام عؤررة
مبدونم مرؾب"وظلماألعر"معـماإلعاممصعؾمذظؽم)أيماظقصاؼةماٌعـقة( معا االغؿكابقةمإذا
اظدسقةمإشمماظؿصقؼتمسؾكمحزبمبعقـفمأومذكصمبعقـف،مظممحنيمأغفمطؾؿامطانماإلعامم

معقاضػمعؿضار موجدغا مطؾؿا مدـا محقثمؼرىماظؾعضمأصغر ماظؿـاضض مإشممحد متصؾ بة
مؼصرمحمطؿا،مؿفبأػؿق مم  دورمظممايقاةماظلقادقةمألنماإلعاممظؾؿلفدم"مضائال:مإعاممذابمم

ماظشكصم مػذا مأو مايزب مػذا مؼؼقل مأن موسؾقف مظؾؿفؿؿع مباظـلؾة ماظؿقجقف معرطز ػق
اآلخرمؼرىماظؾعضمم.صاحلمأومشريمصاحلمعـمعـطؾؼماألعرمباٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽر"

"أوالماإلعامموأنمؼفؿؿمم،أنمسؾكماٌلفدمأنمؼؾؼكمبعقدامسـمايقاةماظلقادقةموايزبقة
مدونم ماجملؿؿعماظؼرؼبمعـفمظممايلمأوماظؼرؼةمحقثمعلؤوظقؿفماظرئقلقةموعا بؼضاؼا
ذظؽمصؾفمأػؾفموأصقابفماظذؼـمؼفؿؿقنمبؿؾؽماظؼضاؼا".موأعامساعؾماٌلارماظؿؽقؼينمصؼدم

ماٌ مخالل معـ مظـا ماألئؿةمبدا مأن ماىؿعة مًطب ماٌقداغقة مواٌؿابعات ماٌـفزة ؼابالت
موتـاوالم ماػؿؿاعا ماألطـر مػؿ ماإلدالعقة ماظعؾقم مظم ماىاععقة ماٌعاػد مخررمل اظشؾاب

م.مظؾؼضاؼاماظلقادقةمعـمشريػؿمأيماظذؼـمخترجقامعـماظزواؼامأومععاػدمتؽقؼـماألئؿة

"واجؾامدؼـقا"،مظؽـمظقسمعـمعـطؾؼمؼدسقمػؤالءمإشمماٌشارطةماالغؿكابقةموؼعدوغفام
راسةموظلماألعرموظؽـمعـمعـطؾؼم"واجبماٌؤعـماٌؿؿـؾمظمماألعرمباٌعروفمواظـفلمسـم
اٌـؽر"مطؿامؼؼقلمأحدماألئؿةماٌلؿفقبني.مورشؿمأغفؿمالمؼشريونمظممخطؾفؿماٌـربؼةم

مؼؿـاوظ مإشمماألذكاصمأوماألحزابمإالمأغفؿ ماظعؿؾقةماالغؿكابقة مصرتة قنماًطقطمأثـاء
مأحقاغام مواظؿصرؼح مأحقاغا ماظؿؾؿقح مبطرؼؼ ماٌرتذقني مظرباعج ماظعاعة األؼدؼقظقجقة
أخرى.موأعاماظعاعؾماظـاظثماحملددمظطؾقعةماًطابماٌـربيمحقلماٌشارطةماالغؿكابقةم
مإشمم م)االغؿلاب ماإلعام مبف مؼؿأثر مأو مؼـؿؿل ماظذي مواظلقادل ماٌذػيب ماظؿقار صفق

ماأل ماظدؼـقةأو مهلؿماجملؿقسات مدؾؼ مأو مؼـؿؿقن ماظذؼـ مصاألئؿة ماظلقادقة(، حزاب
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مدقادقة مأحزاب مأو مدؼـقة مجمؿقسات مإشم مبايدثمم16االغؿؿاء ماػؿؿاعا ماألطـر ػؿ
ماالغؿكابلمظممخطبماىؿعةمبغضماظـظرمسـماظلـمأومرؾقعةمعلارماظؿؽقؼـ.

تـاولمػذاماظصـػمعـماألئؿةمظؾؿشارطةماالغؿكابقةمحلبماٌقاضػماظلقادقةمؼؿغريم
مدوائرػام مداخؾ ماىؿاسات متؿداوهلا ماظيت ماظدؼـقة مواآلراء ماظػؿاوى موحلب ظألحزاب

طؿامصرحمظـامأحدماألئؿةمممـمم–وصقؿامبنيمأصرادػامسؾكماٌلؿقىماحملؾلمأوماظقرينم
ماظلؾػل ماظؿقار مضؿـ مغػلف م-ؼضع مععظؿفام. مظم ماظػؽة مػذه متؿـاول مال مذظؽ مسؾك بـاء

ماإلرم مجاغؾفا مظم ماالغؿكابقة مؼصرحماٌشارطة مبؾ مدؼـقا"، م"واجؾا مباسؿؾارػا مأو ابل
مأوم م"اإلثؿ" ممبـابة ماالغؿكابقة ماٌشارطة مأن مإشم ماآلخر ماظؾعض موؼؾؿح معـفؿ اظؾعض

ذفادةماظزور"،مباسؿؾارمأنماظـاخبم"دقؼرماخؿقاراتموبراعجمالم""اظؼؾقلمباٌـؽر"مأوم
مممممم مم،ؼصرحمأحدماألعة،مطؿامأغمفمؼعرصفا" مم ممم مممم ممم مم عقاضػفؿمعـم"دقؾاؼعمحؽاعامالمؼعرفمأػداصفؿمومم

مم،مؼصرمحمآخراظدؼـمخاصة" ممم مم  تؿـاولماظػؽةماظـاغقةمعـمػؤالءماألئؿةمايدثماالغؿكابلمم.ممم
،محقثمترىم-طؿامجاءمظممتصرؼحمإلعاممعلؿفقبم–"أطـرمتػاؤالموضمادا"ممبشؽؾ

مةاٌلؿكدعم"اظقاجبماظقرينطؾؿةم"أغفامعـمبابم"اظقاجبماظدؼينمواظقرين"،موععـكم
ماظقرـقة ماظقحدة مدسؿ مظم ماالغؿكابقة ماٌشارطة مأػؿقة مػق ماظػؽة مػذه مسـد ماًطب م.ظم

مؼعدم مباظرئادقات معـف متعؾؼ معا موخاصة ماالغؿكابل ماظػعؾ مإناح مأن مهلؤالء صؾاظـلؾة
مجفةم معـ ماًارجل مواظؿدخؾ مجفة معـ ماظداخؾل ماظؿؿزق موجف مظم م"اظقضقف مبـابة

م.مطؿاموردمظممإحدىمخطبماىؿعة،أخرى"م

عـمخاللمػذهماألعـؾةماٌلؿؼاةمعـمعضاعنيماًطبماٌـربؼةموعقاضػماألئؿةممغصؾ
حقلمعلائؾماظذاطرةماظقرـقة،مضضاؼاماٌرأةمواٌشارطةماالغؿكابقةمأنماًطابماظدؼينم
ماظقرـقةم محقل ماظرمسل ماًطاب موععاغل مدالالت مبعض محقل موػران معلاجد ظم

ػامباخؿالفمأجقالماألئؿةماًطؾاءمواٌقارـةمظمماىزائرمظقسمخطابامعؿفاغلامبؾمخمؿؾ
مارتؾارفؿمبؿقاراتمدؼـقةمأومدقادقة.ممرؾقعةومةاظؿؽقؼـقاتفؿموعلار

 اخلطاب ادلنربي حول ادلواطنة وؿنطق األقدقوؾوجية اؾدقنية

موإنم ماظراػـة ماظؾقظة مظم ماٌـربي مخطابفؿ مأزعة مإشم ماٌلؿفقبقن ماألئؿة مأذار ظؼد
موحدودمتأثرػا.مصإذامطانماخؿؾػمتشكقصفؿمظطؾقعةمػذهماألزعةموع صادرػاموأدؾابفا

ماظشؾابماظذيم ماظؿقاصؾمعع ممبشؽؾ ماٌلؿفقبنيمؼربطقنمأزعةمخطابفؿ بعضماألئؿة

                                                                                                                   
عـمػؤالءماألئؿةماظذؼـمأجرؼـامعؼابالتمععفؿمأومتابعـامخطؾفؿمعؾاذرةمعـمدؾؼمظفمأوماغؿؿكمأومتأئرمبطروحاتمم16

مط ماألحزاب مبعض مجمؿؿع مماظلؾؿقرطة موحؿك ماإلصالح محرطة مأو ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفة محزب "اىؾفةمأو
مم مماإلدالعقةمظإلغؼاذماٌـقؾمة" ممممممممم مممممم م م وعـفؿمعـمارتؾطمباظؿقارماظلؾػلموعـفؿمعـمتأثرمجبؿاسةماظدسقمةمواظؿؾؾقغمإنمأشؾؾفؿمالممم
 أومصماسؿفماظدؼـقةمضائؿاموظقمبشؽؾمشريمرمسل.مزالمارتؾارفمبؿقارهمايزبل
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ؼرتادماٌلاجد،مؼرجعمأئؿةمآخرونماٌلأظةمإشممعشؽؾماٌلؿقىماظضعقػمظؿؽقؼـماإلعامم
ماظـاسم موعطاظب مجفة معـ مايدؼـة ماظعؾؿقة ماٌلؿفدات معع محاظقا مؼؿالءم مال اظذي
واظشؾابمخاصةمعـمجفةماألخرى.موضدمصرحمظـامإعاممخطقبمععرتصامبؼصقرمتؽقؼـفم
سؾكمتـاولمعامأمساػام"اظؿقدؼاتماظيتمتقاجفماىؿاسةماظدؼـقةموتفددموحدتفاموغقاةم
اسؿؼادػاماظققم"،متؾؽم"اظؿقدؼاتماظؼادعةمسربماظػضائقاتموتؼـقاتماإلسالممواالتصالم

هلذهماألزعةمإشممعامأرؾؼقامسؾقفم"اظؿأثريماظلؾيبمومؼرتؾطمأئؿةمتشكقصفؿمم،اٌكؿؾػة"
ظؾكطابماظلؾػلمسؾكمأصؽارمودؾقطقاتمواغضؾاطماألئؿةماظشؾابموعقاضػفؿموعرجعقاتفؿم

م.مظمماظؿقجقفماظدؼين"

إذامعاماغطؾؼـامعـماظقاضعماظؿؽقؼينموحاوظـامهؾقؾمرؾقعةمتعاعؾماإلعاممععماظؼضاؼام
ذاتماظعالضةمبدالالتماٌقارـةموحؿكماظقرـقةمعـمخاللماألعـؾةماظيتمتابعـامتـاوهلامظمم
خطبماىؿعةموسالضؿفاممبشؽؾةمتؽقؼـفماظدؼين،مصإنمذظؽمؼضعـامأعاممأػؿقةماظػصؾم

مبنيمظممتـاولمعضؿقنماًطابماظ ماظققم مبـؼؾف مؼؼقم مأو ماإلعام ممدؼينماظذيمتؽقمنمسؾقف مم مممممم مممممم ممممم ممم مممم مم مممم م م مم  مم م مممم م مم
غؼدمم-عـطؼماظعؼؾماظدؼينموعـطؼماظعؼؾمايدؼث.موضدمأذارمحمؿدمأرطقنمظممعشروسف

ماإلدالعل مومنطمم-اظعؼؾ موصاسؾقة معلؿقؼات مبني ماظؿػرؼؼ مظضرورة ماظؾاظغة ماألػؿقة إشم
ـة(ماغطالضامعـماظؿػاوتمإغؿاجماًطابمهلذؼـماظصـػنيمعـماظعؼالغقةم)اظدؼـقةموايدؼ

ماإلبلؿقؿقظقجلم ماٌعرظم ماظؿصـقػ مبني مصرضا مػـاك مأن مغؿصقر مظؽـ مبقـفؿا. اظؿارسمل
م.17ظؾعالضةمبنيماظعؼؾماظدؼينمواظعؼؾمايدؼث،مواظؿصـقػماألؼدؼقظقجلمهلذهماظعالضة

اظؿصـقػماٌعرظممعـمأػؿقةمػذاماظػرقمظؿفاوزمأزعاتمععرصقةمضدمتؼعمظمماظدرادةممـطؾؼؼ
قثمدومنامغػلمألحدػؿامأومجفؾفمأوماإلسراضمسـفمأوماًػضمعـمضقؿؿفمودورهمواظؾ

ماظؿصـقػماألؼدؼقظقجلمصؼدمؼػضلمإشمماظرصضماٌؿؾادلماظذيمالمميتم م اظؿارسمل،مأعا م م م مم ممممم مممممممم ممممم م ممم م مممممممم م ممممممم مم م ممم ممممممممم م م مممممم
ماظرؤىم متؾؽ مػق موعـطؾؼف ماظرصض مػذا موعردم مبصؾة ماٌقضقسقة موعؼؿضقات ماٌعرصة ممإشم ممممم م ممم مم م مممم مممم م ممممم ممم م ممممم  ممم مم ممم مم مممم م ممم ممممم ممممممم م م

مم سـدعامدمؾمداثقةمسؾكمحدمدقاء.مدؼـقةمأوماياظؿؼدؼلقةمظؽؾمعـماٌؼقالتماظ م ؾمغظاممممممم
إغؿاجماًطابماظدؼينماٌـربيماظققممندهمالمؼلؿطقعمواوزماظؿصـقػماألؼدؼقظقجلم

ماٌلؾؼ مواظرصض مايدؼة ماظــائقة مسؾك مزمقؼفم.اظؼائؿ معا مخالل معـ مجؾقا مذظؽ مؼؾدو
عضؿقغفمعـم"حؽؿمتعؿقؿلمعلؾؼ"مسؾكمطؾماٌعاغلمواظؼقاغنيموماٌؤدلاتمواٌؿارداتم

مبامظممذظؽمعامتعؾؼمعـفاممبدظقلماٌقارـةمواسؿؾارػام"عشروسامشريمم،اظلقادقةمايدؼـة
مإدالعل".

ممتشؽمؾم م  م ػذهماظصقرةمتقاصالمععمغظرةماٌدردةماإلصالحقةماٌشرضقةمظؾعؼؾمايدؼثمم
ادماظػؽرماإلصالحلماظلؾػلماٌشرضلموغعينمبفؿ:مصمالماظدؼـممم رومصؼدماختذمم.وعـفزاتف
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عـمايداثةموأمناطماظؿعؾقؿمواٌعرصةممسدائقةماألصغاغل،محمؿدمسؾدهمورذقدمرضامعقاضػ
مبفا مماٌرتؾطة مجزءا مباسؿؾارػا مايدؼـة ماألوروبقة ماظـؼاصة معـ م"اظيت ثؼاصةمماسؿربوػا

مممؼعؾمرمػؤالءمم.شازؼة" مم م ظمماظقضتمغػلفمسـممتلمممم مم م مم م ممم مممم ؽمعطؾؼمبرتاثمدؼينم"عضلءمومعشرق"،ممممممم
ـمععمضرورةمإحقائفمواظؿشؾعمبؼقؿف.م م ظؽ م مماظؿؿلمؽمبأصقلماظدؼـماإلدالعلممم مم م م ممم مممممم مم مممم م  مالمؼشؽمؾمممم م  م ظمممممم

معفؿم مسؼالغقا ماٌلار مػذا مادؿؾفام مأن مؼرون مبؾ مايداثل، مظؾؿلار متعطقال مم غظرػؿ مم مممم مم م ممم ممم ممم م ممم ممم مم م مم م مممم م مم م م مممم مم ممم مممم م مم ممم مم مم مم
ماظؼضاؼا مٌكؿؾػ مدؼـقة" م"حؾقل متؾـممظؼدم.الدؿـؾاط مبضرورة مممم غادوا ممممم مم ماظدؼينممممم ماظؿعؾقؿ مل

متعؾقؿم مطؾ موعؼاوعة مدقاء محد مسؾك مواظـكب ماظـاذؽة متؽقؼـ مظم مأدادقة طؼاسدة
مواظدؼـ.مظؼدمطانمم،"حداثل"مباسؿؾارهم"سؾؿاغقا" اظغرضمعـفماظعصػمبأصقلماظعؼقدة

محماوظةم مػق موايداثة ماإلدالم مبني ماظعالضة مٌلأظة متـاوهلؿ مظم ماإلصالحقني عـطؾؼ
ماظؼؾقلم"اظؿقصقؼمبنيمغصقصماظدؼـموإنازاتمايداث مسؾكمععادظة معؾـقة ة"محماوظة

حبداثةمالممتسماظعؼقدةماظدؼـقةموضقاسدمايقاةماالجؿؿاسقةماظؼائؿةمسؾكمعـطؼماٌعرصةم
اظػؼفقةمسؾكماظرشؿمعـمايضقرماىؾلمظعؼالغقةمعلؿـريةمسـدمحمؿدمسؾده.مغعؿؼدمأنم

مػذاماظؿقجمفماإلصالحلماٌشرضلمػقماظذيمؼؤررماًطابماظدؼينماٌـربيمحقل مم مم م ممممم مممممم مم م مممم مممم مممممم مم ممم مممم م م م م م ممم دالالتمممممممممم
م باسؿؾارمحضقرهماٌؽـػمظممعلارمتؽقؼـمجؾمم،اٌقارـة م مم ممم ممممم ممم مم مم ممممممم م مممممم م،وخاصةماظشؾابمعـفؿم،األئؿةممم

معـم مأو ماظدؼينمظمماىاععاتموعدارسمتؽقؼـماألئؿة معـمخاللمعؼرراتماظؿعؾقؿ دقاء
م خاللماظؿقجم مممممم م مفماظعاممظؾؽؿابماظدؼينماٌلؿفؾؽمظمماٌؽؿؾةماىزائرؼةماظققم.مم

 خالصة

عؾققزةمعرتؾطةمارتؾارامظممعلاجدموػرانماظققممتغرياتمماًطابماٌـربيؼشفدم
م لقاقماظؿغقرياتماظيتمعلمعؾاذرامب ممم مممم مم ممممممم عـممأيماإلعامم،تماظقضعماالسؿؾاريمظـاضؾماًطابممم

مصقفمصم.اظـاحقةماظؼاغقغقة ـالحظمسؾكماٌلؿقىماظقزقػلمأنماظـشاطماظدؼينمظإلعامممبا
ةمعـمخاللمإدعاجموزقػةمأطـرمصأطـرمعـماظـاحقةماإلدارؼعؤررامخطبماىؿعةمأصؾحم

عؾفمرماألعرماظذيم، 2008دؼلؿربمم28اإلعاممظممدؾؽماظقزقػماظعؿقعلمبقادطةمعردقمم
م موباظؿاظلمعلؤوال ماٌلفد مظممعؤدلة مظؾدوظة" ماإل"ممـالمرمسقا ماظـاحقة سـممةدارؼعـ

موعـم مباظقالؼة ماظدؼـقة ماظشؤون معدؼرؼة مأي ماٌعـقة ماظقصاؼة مأعام موتصرصاتف خطابف
اًطابماٌـربي،موبـاءمعـمماظقضعماىدؼدػذاممجعؾم.خالهلاماظقزارةماٌؽؾػةمباظؼطاع

ممأضؾممارتؾاراسؾكمتصرزماتماألئؿةماٌلؿفقبني،م م مممممم باجؿفادماإلعاممظممتـاولماٌقضقساتمممم
م معا معرتؾطابؼدر ماظيتمبإمأصؾح ماظعدؼدة ماإلدارؼة ماظؿعؾقؿات متضعف معقضقساتل رار

م"اٌػؿشقن"م ماإلعاممخاللماظلـةمغاػقؽمسـماظـدواتماظؿؽقؼـقةماظيتمؼـظؿفا ؼلؿؼؾؾفا
مدوري مبشؽؾ ماًطابم. محماوالت مإظقفا موصؾت ماظيت مايدود مإشم ماظقضع مػذا ؼشري

ماظرمسلمتأرريموعراضؾةماًطابماظدؼينماٌـربيمباًصقص.
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ػذهماياظةماظؽـريمعـمتصرزماتماألئؿةماٌلؿفقبني،محقثمؼؤطدمػذاممرمسـممم تعؾمم
مؼؼقل موػق مإعام مدمضماٌعـك مودمـ ماظذاتقة ماٌراضؾة مإشم ماظققم مبـا ماألعر موصؾ م :"ظؼد م م م م مم مممممممم مممممممم م مم مممممم مممم ممم مم م م مم رمممممم

مإغم مبعقـفا، معقضقسات مبؿـاول ماظؿقصقات متؽرار محبؽؿ موخطؾـا ممم درودـا م مم ممممم م مم مم ممم م مممممم م ممم ممممم مممم مم مم م م مممم م مم ممم مالمممم ماظققم ـا
مممممم ذمؿؾػمسـماٌعؾم م مم ماظؿؼؾقؾمعـمدرجةمػذهماٌراضؾةألئؿةموضدمحاولمبعضمامؿمظمماٌدردة".ممم

ماًطبمعؽؿقبةمحقثمضالمأحدػؿ:م مغؼقلمأنماظقزارةمػلماظيتمتردؾمظـا معا "طـريا
م طؾممودمـمعامسؾقـامإالماإلظؼاءمصأضقلمظؽمواهللماظعظقؿمػذامشريمصققح. عامظمماألعرمػقممم

ممممممغمأغفمسـدعامتؽقنمػـاكمعـادؾةمدؼـقةمأومورـقةمؼم مممممممممممممم ممممم ممم مم مم ممممممم بأدؾقبفممم ؾمامأنمغشريمإظقفامطمممم بمعـممَمطؾممممم
بنيممرشؿمتؾاؼـمعقاضػماألئؿةمظممايؽؿمسؾكمػذاماظؿأرريمظؾكطابماظدؼينم.اًاص"

م اإلرمابمواظلؾب،مإالم ممم م مم ممممم مم م أنمعامميؽـماإلذارةمإظقفمظممػذاماظلقاقمػقمأنمػـاكمعراضؾةمضدممم
معؿغقم ممممم تؾدو مدونممممم مألئؿة موباظـلؾة مدونمأخرى، مٌلاجد مباظـلؾة معـمحقثمصراعؿفا رة

آخرؼـمحلبماظصقرةماظيتمتضعفاماظقصاؼةمسؾكماٌلفدموإعاعفمأومحلبمدرجةمغػقذم
اإلعاممظدىماظقصاؼةمأومحلبمسددمردائؾماظشؽقىماظيتمتصؾمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةم

محقلمعضؿقنمخطابماإلعاممؼقمماىؿعة.م

م اضؾةمػذامإشممأنمزمقؾمواضعماٌر ممم ممممم تـاولماإلعاممظؾعضماظؼضاؼامذاتماظعالضةمبدالالتممممممم
ممممم اًطابمحقلماظقرـقةمواٌقارـةمالمؼعقدمإشممتغقم مممممممم مممم مممممممممم ممممم مم مم مم م ظدؼينمرمظمماظؾـقةماظداخؾقةمظؾكطابمام

ممممممم عقدمإشمماظؿغقمؼظمماىزائرماظققممبؼدرمعام اظقضعماظقزقػلمظـاضؾماًطابممسرصفرماظذيمممممم
ماظققم ماٌـربي م إنمم.اظدؼين ممم محمؾمعقضقسات ماٌلاجد معـ مطـري مظم ماىؿعة خطب

اظدرادةمعامػلمإالماغعؽاسمًطابمأؼدؼقظقجلمرمسلمحقلمدالالتماٌقارـةمؼعؿؿدم
م مواالغؿؼائقة، ماظغؿقض مسؾك ماألحقان معـ مطـري مععاغلممإذظم مسؾك مأطـر ماظرتطقز ؼؿؿ

ضةماظشعقرمباظقاجبماظقرينماواهماألرضمواظذاطرةمدومناماإلذارةمإشمماٌعاغلمذاتماظعال
 بايؼققموايرؼاتماٌدغقة.

معاو مممأعام ممممم ؼؿعؾممممم  ماٌقارـة، مبدالالت ماظعالضة مذات ماظؼضاؼا متـاول مبؽقػقة م جؾممم نمصإؼ مم
مخطابماسرتافمم،اظؿقؾقؾمعقضقعم،خطبماألئؿة مباسؿؿاد ماٌقضقسات مهلذه تؿطرق

مظؽـ ماظققم، ماالجؿؿاسقة موحقاتف مظإلغلان مباظـلؾة موأػؿقؿفا معؤررممفبؼقؿؿفا خطاب
عـطؼماظعؼؾم،مأيماظشرسل"مأوماظؼؾقلمعؾينمسؾكمعـطؼم"اىقازمآخرماببقادطةمخط

ظدالالتممحقثماٌرجعقةماٌعرصقةمواٌؿاردةماظؿارسمقةم-بؿعؾريمحمؿدمأرطقنم–اظدؼينم
ندمظمماًطبماظيتمتؿـاولماظؼضاؼامم.عرتؾطةمأداداممبرطزؼةماظـصماظدؼيناٌقارـةم

م)وصؼماًطابماظرمسلمظممطـريمعـم ماٌقارـة مظؼقؿ م"خطابمضؾقل مواظقرـقة اظلقادقة
األحقان("مظؽـمبـاءمسؾكمإرارمدؼينمصؼفلمذيمرابعمتؼدؼللمؼعؾلمعـمضقؿةماٌعارفم

ماظققم ماظلائدة ماإلغلان موحؼقق ماٌقارـة مظؼقؿ ماظرئقس ماٌصدر مورمعؾفا ماظدؼـقة فمإغ.
مععماظـقراتم مزفر مطؿػفقم موممارداتفا مدالالتماٌقارـة خطابمالمؼعرتفمبؿارسمقة
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مايدؼـة ماظلقادقة مواظـضاالت ماٌعرصقة مذظؽم. ماًطاب مظم ماظؿقجف مػذا مسؾك ؼدل
االدؿداللماظذيمؼؾفأمإظقفماإلعاممسـدعامؼؿقدثمسـمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمحقثم

مأحادؼثمغؾق مأو مآؼاتمضرآغقة مادؿدساء مظػؼفاءؼؿؿ مأضقالمعأثقرة مأو مؼة مإشممم "اظلؾػ"
ماظؿارسملماٌكؿؾػمعـم ماظؿغريمظمماظلقاق مبعنيماالسؿؾار مدونمأنمؼأخذ ععاغلمضرؼؾة

واإلرارماٌعرظمماظذيمؼػصؾمبنيمعـطؼماظعؼؾماظدؼينموعـطؼماظعؼؾمايدؼثمعـمم،جفة
مجفةمأخرى.

 بيبليوغراػية ؿعامل

م.م1994أبقزؼد،مغصرمحاعد،مغؼدماًطابماظدؼين،ماظؼاػرة،مدقـامظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،م

محمؿد مبريوتم،أرطقن، مصاحل، مػاذؿ مترصمة ماظدؼين، ماظعؼؾ مغؼد مظم ماظطؾقعةمم،ضضاؼا دار

م.1998

مصاحل،م مػاذؿ مترصمة ماظدؼين، ماًطاب مهؾقؾ مإشم ماٌقروث ماظؿػلري معـ محمؿد، أرطقن،

مم.2001م،دارماظطؾقعةمبريوت،
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