اخلطابذالػؾدػيذيفذاجلزائر.ذاملؿارساتذوذاإلشؽالقاتذ
 تشخقصذأوليذ -ذالزواويذبغورةذ* ذ
مؼدمة :ذ
سباولمؼبمػذاماظؾقثمأن مغػؽرمخطابماظػؾلػةمؼبماىزائرمعـمزاوؼؿني ،مزاوؼةم
اٌؿارداتماٌـفزةمومزاوؼةماإلذؽاظقاتماٌطروحةموأنمسباول،مضدرماإلعؽان،متشكقصم
اظعؼؾات ماٌعرصقة مو ماظصعقبات ماظقاضعقة ،موذظؽ مبؿقؾقؾ مظؾؿؿاردة ماظػؾلػقة مؼبم
اٌؤدلؿني ماظـاغقؼة مو ماىاععقة ،مو مؼب ماظؽؿابات ماظػؾلػقة ماىاععقة ،معع مرباوظةم
تصـقػفا مإظب ماواػات مو متقارات مأو مسؾك ماألضؾ مإظب مذباالت مصؾلػقة .مو مبعد مذظؽم
دـعاجلمبعضمعظاػرماٌؿاردةماظػؾلػقةمخارجماٌؤدلةماظػؾلػقةمدقاءماٌؽؿقبةمباظعربقةم
أومباظػرغلقةمومذظؽمباظقضقفمسـدمإذؽاظقاتفا .م
صرشؿ معا مسرصؿف ماىزائر ماٌعاصرة معـ مهقالت ماضؿصادؼة مواجؿؿاسقة مو معـم
اضطراباتمدقادقةمسـقػة،مصإنماظػؾلػةمبؼقتمشائؾةمومبعقدةمسـمذبرىماألحداث،م
و مدفؾت مشقابا مو مصؿؿا مؼؽاد مؼؽقن مطؾقا ،مرشؿ مخطقرة ماظؼضاؼا ماٌطروحة مسؾكم
اجملؿؿعماىزائريمومعلؿؼؾؾف.مإنمػذهماياظة،محاظةماظعفزمسؾكمتػؽرلمعامصبري،م
أثارتمصقـامأطـرمعـمدؤالمومخاصةمتؾؽماألدؽؾةماٌؿعؾؼة مبؼقؿة ماظػؾلػةموأػؿقؿفا
ودورػامؼبماجملؿؿع،موملمندمررؼؼةمٌـاضشةمػذهماٌلأظة،مإالمررؼؼماظؿلاؤلمسـمواضعم
اٌؿاردةماظػؾلػقةمؼبماىزائرمعـمخاللمتشكقصمأوظلمٌؽاغؿفامومضقؿؿفامؼبماٌـظقعةم
اظذلبقؼةموماىاععقةماىزائرؼة،مومؼبماظؽؿاباتماىاععقةمومشرلماىاععقةمومذظؽمسدلم
هؾقؾمغؼديمٌؿاردؿفامومإذؽاظقؿفا،مععمرباوظةمإبرازمرػاغاتماٌعرصةموماظلؾطةمؼبم
ػذاماظػرعماٌعرؼبماظصعبموماًطرلمؼبمغػسماظقضت.مظذظؽمحاوظـامأنمتلاءل،موبطرؼؼةم
تارطبقة مغؼدؼة ،مسـ ماٌلار ماظؿارطبل مو ماحملؿقى ماٌعرؼب مشلذه ماظؿفربة ،مبغرضم
اظؽشػمسـماآلظقاتماظيتمتؿقؽؿمؼبمسؿؾقةماظغقابمأوماظؿغققب،مومسـماإلعؽاغقاتم
اظيت متلؿح مبإسادة مايضقر ماظػؾلػل مؼب ماىزائر معـ مخالل معـاضشة مضضاؼا ماظؿارؼخم
واظلقادةموماظػؽر .م
إغـا مغعؿؼد مأغف معـ مشرل ماٌؿؽـ مصصؾ متدرؼس ماظػؾلػة مؼب ماىزائر مسـ مزبؿؾػم
اإلدذلاتقفقات ماظيت مرزلؿفا ماظلؾطة مظؾؿـظقعة ماظذلبقؼة ،مطؿا مال مميؽـ مادؿؾعادم
*ممضلؿماظػؾلػة،مجاععةمضلـطقـة م
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زبؿؾػ ماظصراسات محقل ماظلؾطة ،مو ماظيت مود مبعض معقاضعفا موآثارػا مؼب ماٌـظقعةم
اظذلبقؼة،مإنمػذهماظؼاسدةماٌـففقةمػاعةموأدادقةمباظرشؿمعـمسؿقعقؿفا،مومرشؿمطقغفام
المتغـقـامسـماظدرادةماظؿػصقؾقةمظعالضةماٌـظقعةماظذلبقؼةمباظلؾطةماظلقادقة .م
وإذامطانمػدصـامؼبمػذاماظؾقث،مالمؼؿؿـؾمؼبمدرادةمػذهماظؼضقةماظيتمغرىمعـم
اظضروريمدبصقصفامبدرادةمعلؿؼؾة،مصإنماإلذارةمإظبمبعضماظعـاصرماٌشؽؾةمشلذهم
اظلقادة مأعر مضروري ،مو مظعؾ معـ مبني ماظعـاصر ماظيت معقزت ماٌـظقعة ماظذلبقؼةم
واىاععقة مػق مخضقسفا ماٌؾاذر مظؾؼرارات ماظلقادقة ماظؽدلى ماحملددة مظؿقجفاتم
اجملؿؿع،مومانمتؾؽماظؼراراتمولدتمبشؽؾمآظلمؼبماٌـظقعةماظذلبقؼةموماىاععقة،م
و مػؽذا مند مضرارات معـ معـؾ م"دميقضرارقة ماظؿعؾقؿ" مو م"اىزأرة" مو م"اظؿعرؼب"م
و"األدؾؿة"مومانمطانمذظؽمعـمدونمتصرؼحمومإسالن،متؿقؼؼمومتعؿؾمبشؽؾمصاسؾ،م
دؾؾامومإصبابا،مومؼبمزبؿؾػمأرقارماٌـظقعةماظذلبقؼةمؼبماىزائر .م
إن مػذه ماظؼرارات مو ماظرػاغات ماظلقادقة مباظدرجة ماألوظب ،مضد موجدت مذباشلام
اظؿطؾقؼل،مأولمعاموجدتفمؼبمحؼؾماظػؾلػة،مومأغفمإذامطانمعؾدأمدميؼرارقةماظؿعؾقؿمعـم
ضرورات ماٌرحؾة مو مسلؾ مطؾ معراحؾ ماظؿعؾقؿ ،مصإن مسؿؾقات ماظؿعرؼب مو ماىزأرةم
واألدؾؿةمبلؾؾقاتفاموإصبابقاتفامرؾؼتمأولمعامرؾؼتمسؾكماظػؾلػة،مومظعؾفمعـماٌفؿم
ؼبمػذهماياظة،مأنمغطرحمػذاماظلؤالماألوظلمومػقم:مٌاذامطاغتماظػؾلػةمعـ مبنيم
اظػروعماٌعرصقةماألوظبماظيتممتمتعرؼؾفاممومجزأرتفامومأدؾؿؿفامبشؽؾمضصريم؟مإنمػذهم
اإلذارة ماظؿارطبقة معفؿة ،مألغفا مدؿلؿح مظـا ممبعرصة مو متؼدؼر مزبؿؾػ ماظلؾؾقاتم
واٌعقضات مو ماظصعقبات ماظيت متقاجف ماٌؿاردة ماظػؾلػقة مؼب ماىزائر مو ماإلذؽاظقاتم
اٌعرصقةماظيتمتطرحفا .م

أوال.ذاملؿارسةذالػؾدػقةذيفذاملؤسدةذالرتبويةذ :ذ
بدأمتدرؼسماظػؾلػةمباظؾغةماظعربقةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبمبداؼةماظلؾعقـقات،موذظؽم
بعدمأنمدبرجتماظدصعةماألوظبمعـماىاععة،مومذرعماألداتذةمؼبمتؼدؼؿمدرودفؿمؼبم
اٌرحؾة ماظـفائقة معـ ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي معلؿعقـني ممبطؾقسة مهدد مبشؽؾ مسام مأػؿم
اٌقاضقعماظيتمصببمتدرؼلفامعـفام:ماظـؼاصةمواظػؾلػةموماظشكصقةموماألخالقموصؾلػةم
اظعؾقممععمتقجقفاتمتربقؼةمظؿدرؼسماظػؾلػةمدبصمسؿؾقةمتلقرلماظدرسموماألػدافم
وماظؿؼـقات.مثؿمصدرمطؿابم"اظقجقزمؼبماظػؾلػة"معـمتأظقػماألدؿاذمربؿقدمؼعؼقبل،م
اظذي مؼعد مؼب م ايؼقؼة مغلكة معذلعبة مبؿصرف مو ماغؿؼاء مطؾرلؼـ ،مظؾؽؿاب ماٌدردلم
اٌعؿؿد مؼب مصرغلا موػق م :م" "Nouveaux précis de Philosophieاظـذي مأظـػـفم
»  « Vergez et Huismenمومصدرمدـةم.5521مؼؿضؿـماظقجقزمضلؿنيمأدادني،مضلؿم
حقل مصؾلػة ماظعؿؾ مؼؿؽقن معـ ماٌقاضقع ماظؿاظقة م :م(االغؿؾاه مو ماظشعقر ،ماظشعقرم
واظالذعقر ،ماالغػعاالت م :ماظؾذة مو ماألمل ،ماشلقفان ،ماظعقارػ مو ماألػقاء ،ماٌققلم
واظرشؾات ،ماظلعادة ،ماإلرادة ،ماظطؾع مو ماظشكصقة ،مععرصة ماظغرل مو ماظعالضات مبنيم
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األذكاص ،ماظػـ مو ماإلبداع ماظػين ،ماألخالق مو ماألدرة ،ماألخالق مواظلقادة ،ماظعؿؾم
وعشاطؾف ماالجؿؿاسقة ،مايرؼة ،ماإلغلان مو معصرله ،ماظقجقد مو ماظؼقؿة) ممبعـك مآخرم
ؼؿضؿـ مػذا ماظؼلؿ معداخؾ مساعة مؼب مسؾؿ ماظـػس مو مسؾؿ ماالجؿؿاع موسؾؿ ماالضؿصادم
واألخالق مو ماظػـ .مأعا ماظؼلؿ ماظـاغل ماٌعـقن مبـ م :مصؾلػة ماٌعرصة مصقؿضؿـ ماٌقاضقعم
اآلتقة:م(اإلحلاسمواإلدراك،ماظذاطرة،ماظؿكقؾ،ماظؾغة،ماظذطاء،ماظؿػؽرلمواظؿفرؼد،م
اظؿػؽرلماٌـطؼلم:ماالدؿداللموضقاغقـف،ماٌـطؼماىدظل،ماٌـطؼماالدؿؼرائل،ماظؿػؽرلم
اظعؾؿل ،ماظرؼاضقات ،معـفج ماظعؾقم ماظطؾقعقة ،ماظعؾقم ماظؾققظقجقة ،ماظؿارؼخ ،مسؾؿم
االجؿؿاع ،مسؾؿ ماظـػس ،معؾادئ ماظعؼؾ ،مغظرؼة ماٌعرصة مو معشؽؾة مايؼقؼة ،ماظزعانم
واٌؽان ،ماظروح مواٌادة ،ماألظقػقة) ،مباخؿصار مؼؿعؾؼ ماألعر ممبؾادئ مؼب مغظرؼة ماٌعرصةم
واٌـطؼ مو معـاػج ماظعؾقم .مو مظؼد مضدم مشلذؼـ ماظؼلؿني ممبؼدعة محقل ماظـؼاصة مواظػؾلػةم
وخبامتة محقل مضقؿة ماظػؾلػة ،مو معع ماظقضت ،ممت متدسقؿ ماظقجقز مبؽؿابات مظؾـصقصم
اظػؾلػقة مشطت ماٌقاضقع ماألدادقة مظدلغاعج ماظؽؿاب ماٌدردل مو مبؼاعقس مو مررؼؼةم
ظؿقرؼرماٌؼالماظػؾلػل،مطؾفامعـمتأظقػماألدؿاذمربؿقدماظقعؼقبلماظذيمطانمعػؿشام
ٌادةماظػؾلػة .م
ومطانمتدرؼسماظػؾلػةمحؿكمشاؼةماإلصالحماظذلبقيمظلـةم 5551مؼؿؿمؼبماألضلامم
اظـفائقةمىؿقعماظشعبماظرؼاضقةموماظعؾؿقةمواألدبقة،مومأعامايفؿماظلاسلمصؿقزعم
سؾكماظـققماآلتلم:م 14مداساتمؼبماألدؾقعمظألضلامماألدبقة،مو 10مداساتمظألضلامم
اظعؾؿقةموماظرؼاضقة.موممتماظعؿؾمبفذاماظدلغاعجمحؿكمدـةم،5541مأيمحقاظلمسشرم
دـقاتمعـماظعؿؾماظذلبقيمومػلمدـقاتمتؿػؼموعرحؾةمدقادقةمؼبماىزائر،مومععم
بداؼة ماظـؿاغقـقات ،مبدأت مدؾلؾة معـ ماإلصالحات ماٌذلددة مو ماحملؿشؿة مو ماٌؿعـرةم
واٌـغؾؼةمألغفامجرتمؼبمشقابمطؾلمًدلاءموماىاععقني،مومرمبامتـػردماىزائرمؼبم
ػذهمومػقمسدممادؿعاغؿفامخبدلاءمومخاصةماىاععقنيمؼبمإصالحماظدلاعجماىاععقة.م
وػؽذا،ممتمتعدؼؾمأوظلمظؾدلغاعج،مصأضقػتماألػدافموممتماضذلاحمظؾؿدرؼسمومتؼؾقصم
ظعدد ماٌقاضقع ،مو مظؽـ ممل مميس ماإلصالح معضؿقن ماظدلاعج ،مو مادؿؿر مػذا ماظؿعدؼؾم
األوظلمإظبمشاؼةمدـةم،5555محقثمذرعمؼبمإسادةماظـظرمؼبماظؿعؾقؿماظـاغقيمؼبمذبؿؾف،م
و مزلل مػذا ماإلصالح مؼب موضؿف مبإسادة مػقؽؾة ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ،مو مبعد متشؽقؾ مىانم
تربقؼة مورـقة مزفر مدـة م 5551مبرغاعج مجدؼد مطبؿؾػ مإظب محد مطؾرل مسـ مبرغاعجم
اظقجقز ،مصؿؿ مإدخال ماظؿعؾقؿقة مؼب ماظػؾلػة  La Didactiqueومت معرة مأخرى متؼؾقصم
رباور مو معقاضقع ماظقجقز معـ م 14مإظب م 11مؼب ماظشعب ماألدبقة مو معـ م 50مإظب م 51مؼبم
اظشعبمشرلماألدبقةموممتمؼبمغػسماظقضتمتقدقعمعلؿقىمتعؾقؿماظػؾلػةمؼبمػذاماظطقرم
ظقشؿؾماظلـةماظـاغقةمعـماظؿعؾقؿماظـاغقيمصرعماآلدابموماظعؾقمماإلغلاغقةموماظعؼقدة .م
إنمجدؼدمػذاماظدلغاعجماظذيمؼؿالءممومؼؿػؼمطذظؽمععمعرحؾةمدقادقةمؼبماىزائر،م
ػل معرحؾة ماظػقضك مو مايرب مشرل ماٌعؾـة ،مؼؿؿـؾ مؼب متؼؾقصف مٌقاضقع ماظػؾلػةم
وادؿؾعاده مظؾؿقاور ماظػؾلػقة ماألدادقة مطاألظقػقة مو معصرل ماإلغلان مواظروح مو ماٌادة،م
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وادؿقداثمعادةماظػؾلػةماإلدالعقةمؼبماظلـةماظـاغقةمثاغقي،معـمعـظقرمدؾػلمؼؿؿاذكم
ومرؤؼةم"سؾلمداعلماظـشار"ماظذيمجعؾمعـمصالدػةماإلدالممذبردمعشائقنيمتابعنيم
ألردطق،مععمعدخؾمساممحقلماظؿػؽرلماظعؾؿلمواٌـطؼل،مومظؽـمبعدمتؾلقطفمواخؿزاظفم
ىؿقعماٌقاضقعماٌدرجةمضؿـمبرغاعجماظػؾلػة،مومذظؽمبدسقىماظؿعؾقؿقة،ماظيتمغظرم
إظقفامسؾكمأغفامودقؾةمعـؾكمظؿدرؼسماظػؾلػة،مألغفامتؼقممسؾكمايقارمومظقسمسؾكم
1
اظؿؾؼني.
ػذه ماظؿعؾقؿقة ماظيت مبؼقت مدسقى مصارشة ،مألن مػـاظؽ ماغعدام مذؾف مطؾل مظألداتذةم
اٌؤررؼـ مؼب مػذه ماٌادة ،مو مدظقؾـا مؼب مذظؽ معا مؼؼقظف مغص ماظؿؼرؼر ماًاص مباىاععةم
اظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة،ماظذيمؼعذلفمبـم:م"إنماظؿأررلمؼؽادمؼـعدم،مبؾمأغفمالم
وجقد مظف مسؾك معلؿقى ماىاععة مذاتفا ،مصقؿا مؼؿعؾؼ ممبقضقع متعؾقؿقة ماظػؾلػة ،مرشؿم
اظؿطقرات ماشلائؾة ماظيت محدثت مؼب ماظعامل معـ محقظـا مؼب مػذا مايؼؾ مأخرلا ،مأي مؼبم
اظؿلعقـقات،مومػـامندمأغػلـام–مؼضقػماظؿؼرؼرم–موجفامظقجفمأعاممزاػرةماظعزظةم
اظؼاتؾة،ماظيتمتعاغلمعـفامعـظقعؿـاماظذلبقؼة،مومخاصةمعادتـامذاتماظطؾقعةماظؽقغقة،م
1
ؼبموضتمأصؾقتمصقفماظعقٌةمبدؼفقةمترصضمطؾمجدال".
ومؼبمدقاقمػذهماإلصالحاتمأوماظؿعدؼالتمأوماظذلضقعاتممتماسؿؿادمررؼؼةمررحم
أدؽؾةمؼبماظؾؽاظقرؼامطاغتمطارثةمحؼقؼقةمسؾكمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼة،م
وػذهماظطرؼؼةمػلماظطرؼؼةماٌعروصةمباألدؽؾةمماىزئقة،مومإذاموصػـاػامباظؽارثة،مصألنم
األعر مبؾغ مدرجة معـ ماظلقء متطؾب معـ ماٌلؤوظني ماظذلبقؼني مسؾك مػذه ماٌادة ماظؿدخؾم
إلظغائفا،موػذامعامغؼرأهمؼبمغصمعذطرةماٌػؿشماظعامماظصادرةمهتمرضؿم 311مبؿارؼخم
5552/10/15موماظيتمتـصمصراحةمسؾكمأغفم:م"عـمبنيماظعقاعؾماظيتمأثرتمدؾؾامسؾكم
تدرؼس ماظػؾلػة مؼب ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ،متؾؽ ماألدؽؾة ماىزئقة ماظيت ماسؿؿدت مدابؼا مؼبم
اخؿؾاراتماظػؾلػةمالعؿقانماظؾؽاظقرؼا،محقثمجعؾتماظؿالعقذمسؾارةمسـمأجفزةمآظقةم
ظؿكزؼـماٌعؾقعاتموادذلجاسفامسـدماظطؾب،مومتؾعامظذظؽماسبصرمدورمأدؿاذماظػؾلػةم
ؼبمحشقمأدعغةماظؿالعقذمباظؿعارؼػموماٌػاػقؿماظػؾلػقةمومباظؼقاظبماظػؽرؼةماىاػزة،م
وػقمعامؼؿـاصكممتاعامععمرؾقعةماظػؾلػة،مومععمأػدافمتدرؼلفا.مومسؾكماظرشؿمعـمأنم
اظعؿؾمباألدؽؾةماىزئقةمضدمأظغلمبصػةمرزلقةمعـماخؿؾاراتماظػؾلػةمعـذمدـقات،م
صإنمبعضامعـمتؾؽماآلثار م– مععماألدػم– معازاظتمساظؼةمؼبمأذػانمبعضماظؿالعقذم
وحؿكمسـدمبعضماألدؿاذة 1".م
 1مؼؿضؿـمطؿابماظلـةماظـاغقةماٌقاضقعماآلتقةم:م -5معدخؾمإظبماظػؾلػة.م -1ماالدؿداللمو معؾادئماظعؼؾ.م-1م
اٌـطؼماظصقري.م-0م اظػؾلػةماإلدالعقةمومتؿؽقنمعـ:مصؾلػةماظؿشرؼع،مسؾؿماظػؼف،مسؾؿمأصقلماظػؼف،مسؾؿماظؽالم،م
اظػرقماظؽالعقة،ماظػؾلػةمعـمعـظقرماظغزاظلمععمإذارةمإظبمابـمرذد.مومػـاظؽمتقصقةمؼبماظدلغاعجمجدؼرةمباٌالحظة،م
تـصمػذهماظؿقصقةمسؾكم:م"أنمعبقعماٌلائؾماظقاردةمؼبماظدلغاعج،مإنمطانمظؾؿػؽرؼـماٌلؾؿنيمصقفامرأي،مصإغفم
ؼؿعنيمسؾكماألدؿاذمأنمؼؿعرضمشلذاماظرأيمععماظؿالعقذ-.".مص.م11م؛معـمبرغاعجماظػؾلػة،مدؼلؿدلم.5551
2ماىاععةماظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة،معػؿشقةمماألطادميقةمحملاصظةماىزائرماظؽدلى-.مص.15.م
3معذطرةمتقجقفقةمؼبمتدرؼسماظػؾلػة،مرضؿم10/15/311مم-ع-.52/ماظصػقةمرضؿم.15
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إنمػذهماظصقرةماظعاعةمظؿدرؼسماظػؾلػةمؼبماىزائرمؼبمعرحؾةماظؿعؾقؿماظـاغقيمتؾنيم
عبؾةمعـماألعقرماظيتمصببمأنمغؿقضػمسـدػامومعـمبقـفام :م
 -5متقدعتمعؽاغةماظػؾلػةمعـماظـاحقةماظؽؿقة،مومأصؾقتمتشؿؾمدـؿنيمحبفؿم
داسلمعؼؾقلمعؼارغةمبؾعضماظؿفاربماظػؾلػقةمؼبماظقرـماظعربل .م
 -1مأصؾحماظؿأررلمأوماإلرارماٌدرسمجزائريمبشؽؾمطاعؾمومػذامؼبمزرف مزعينم
ضصرلمومدرؼعمومؼبمغػسماظقضت.مومإذامطانمػذامؼعؿدلمعـماظـؿائجماٌؾاذرةمظلقادةم
اىزارةمصإنمظفمجقاغبمدؾؾقةمالمميؽـمواػؾفامطاحملدودؼةمؼبماٌعارفمومغؼصمؼبم
اظؿؽقؼـ مو مشؾؾة ماٌعارف ماظعاعة مسؾك ماٌعرصة ماظػؾلػقة موػق مأعر مظف مسالضة معؾاذرةم
بقضعقةمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماىاععةمطؿامدـؾنيمالمحؼا .م
 -1م إن ماإلصالحات ماظيت مسرصفا ماظدلغاعج ،مظقلت مأطـر معـ متعدؼالت مبلقطةم
وذبزأة مو مؼب مشاظؾفا مطاغت مترضقعات ،ممل مترق مؼب مععظؿ ماألحقان محؿك مإظب معا مطانم
ععؿقالمبفمضؾؾمدـةم،5541موماٌطؾعمسؾكماظؽؿبماٌدردقةماظيتمصدرتمبعدماظقجقز،م
ؼعرفمعدىماًؾؾماظؽؾرلماظذيمتعاغلمعـفمػذهماظؽؿبماٌؿلؿةمطؿامضؾـامباظلطققةم
واظؿؾلقطقةموماالخؿزاظقةمأومبؽؾؿةمباظلؾػقةماظيتمتعينمؼبمػذاماجملالم"ماظؿكطقطقةم
واظؿؾلقطقة مو ماالخؿزاظقة مو ماظشؽؾقة مواظؿصـقػقة مو ماظقثقضقة مو ماظعؿقعقة ماظػارشة مأوم
اظدوشؿاتقةمأيماظغقابماظؽاعؾمظؾروحماظػؾلػقة" 0م
 -0ممل مؼؽـ ماظؼائؿقن مسؾك ماإلصالح مإال مأوظؽؽ ماألداتذة مو ماٌػؿشقن ماظذؼـ مطاغقام
عدردنيمظؾؿادةمومؼعاغقنمعـمضؾةماإلعؽاغقاتمطاظؿػرغمظؾؾقثماظذلبقيمواالغغالقمسؾكم
اظؾقث ماىاععل ،مدقاء ماظػؾلػل مأو ماظذلبقي معع مضعػ مواضح مباالتصال مباظػؾلػةم
ايدؼـةموماٌعاصرةموماظطرقماىدؼدةمؼبماظؿعؾقؿمومػذامبلؾبماظؼصقرماٌعرؼبموماظؾغقيم
سؾكماظلقاء.م
 -1م ؼعاغلمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماظـاغقيمطؿامؼبماىاععلمعـماالغغالقمواظعزظةمممام
أدىمإظبمضعػمؼبماٌلؿقىمومؼبمتشؽقؾمتصقرمخارئمسـماٌؿاردةماظػؾلػقةمؼبماظعامل،م
ومحؿكماظؿؼارؼرماظرزلقةمتشرلمإظبمػذهماظقضعقةماٌزرؼةمومتـؼـرمبـ:م"مأغفمالمميؽـم
اظذػابمبعقدامؼبمػذاماالواه،م(اواهماإلصالحموماظؿعؾقؿقة)مإذامبؼقتماٌادةمععزوظةم
سؿامصبريمعـمتطقراتمؼبماظعاملمعـمحقظـامؼبمعقدانماألصؽار،مومؼبمذبالمتعؾقؿقةم
ػذهماٌادة،ماظيتمالمتؽقنمإالمطقغقةمومإغلاغقة،موالمتـشأمعـماظؾداؼةمإالمساٌقة،مإغفام
تطرحمعشاطؾماإلغلانمؼبمطؾمعؽان،موهاولمإصبادمايؾقلماىذرؼةمشلا،مبؿطقؼرم
ضدراتماظعؼؾمذاتفا...،معـمػـامصإنماظعزظةمؼبمػذاماجملالمتؼقدمإظبمعقتمالمرؼبمصقفم
 4مطؿـالمسؾكمػذاماإلزطراب،مغشرلمإظبماظـصقصماٌكؿارةمظؾلـةماظـاغقةمحقثمؼعذلفمربرروامبرغاعجماظـصقصم
باظؼصقرموماظعفؾة،معؿذرسنيمؼبمذظؽمبعاعؾماظقضت،مؼؼقظقن:م"حؿؿتماظظروفماٌشارمإظقفا،مإدراجمغصقصمضدمالم
تصؾحمظؾؿقؾقؾم(ػؽذامحرصقا)مغظرمظعدممتقصرمذروطمذظؽمصقفام(ػؽذامعرةمآخرى)مشرلمأغفامعػقدةمعـماظـاحقةم
اٌعرصقة-.".مص15م؛مطقػمؼؽقنمذظؽ؟معـم:مطؿابماظـصقصمظؾلـةماظـاغقةمثاغقي.مسددماظـصقصماٌكؿارة:م51م
عـفام10مغصقصمظؾػالدػة،موماظؾاضلمٌؤظػنيمومعؤرخنيمومصؼفاءمومسؾؿاءماظؽالم؟

م

515

م

الزواويذبغورة ذ

ظؾػؽر ماٌؾدع ...مشلذا مغدسق مإظب مصؽ ماظعزظة ماًاغؼة مسـ ماظػؾلػة مؼب مبؾدغا مسـ مررؼؼم
اظؿقثقؼ..م(و)ادؿضاصةماٌؤرر ؼـماٌؾدسنيمؼبمعقدانمتعؾقؿقةماٌادةم(و)متـظقؿمتدرؼؾاتم
وبرذبؿفا مظؾؿشؿغؾني مباظػؾلػة(...و) مادؿغالل معـح ماظؿعاون مطؿا مػق ماظشأن مباظـلؾةمم
ٌقادمأخرى،مبؾمأنمعادتـامػلماألجدرمبفذامموماألطـرمحاجةمإظقف،مباسؿؾارػامأداةم
اظؿػؿحماٌػضؾةمسؾكماظعاملماٌؿقضرماٌعاصر 1".م
 -2مظعؾ ماإلضاصة ماألدادقة مظؾدلغاعج ماىدؼد مػق متلطرله مىؿؾة معـ ماألػدافم
اظذلبقؼة مو متؼدميف مظطرؼؼة مؼب مهؾقؾ ماٌؼال ماظػؾلػل مو ماظـص ماظػؾلػل مو متؼـقاتم
اظدرس..ماخلمعـماٌلائؾماظؿؼـقةماظيتمتلاسدماألدؿاذموماظؿؾؿقذمععا 2.م
 -3مإنماظدلغاعجمعـماظـاحقةماٌعرصقة،مؼشؽقمعـمغؼائصمسدؼدة مومظعؾمأػؿمػذهم
اظـؼائصمسؾكماإلرالقمػقمإصراشفمعـمربؿقاهماظػؾلػلموماٌعرؼبمبدسقىماظؿؾلقط،مومعـم
ػـامصإنمعامؼؼقظفمأحدماٌكؿصنيمؼبمػذاماٌقدانمىدؼرمؼبمغظرغامباالغؿؾاهموماظؿػؽرلم
واالػؿؿام،مؼؼقلم:م"مإنمطؾمعامؼؿعؾؼمباظؿأوؼؾماظػؾلػلمواظؾقثموماظدالظةماظػؾلػقةم
ظؾؿلائؾ،مضدممتمإظغاؤه.مسؾؿامأنمػذهمػلماىقاغبماظيتمتشؽؾمخصقصقةموموحدةم
3
طؿابمعدردلمؼبماظػؾلػة".
 -4مطؿا مؼشؽق ماظدلغاعج معـ مطؾ مودؼد مدقاء معـ مغاحقة ماٌعؾقعات مو ماألصؽارم
اظػؾلػقةمأوماٌقضقساتماٌؼذلحةمومإنمعؼارغةمبلقطةمبدلغاعجماظػؾلػةمؼبماىؿفقرؼةم
اظؿقغلقة مسؾك مدؾقؾ ماٌـال مو ماٌلؿك مبـ م :مأغا مأصؽر ،مؼؾني ماظػارق ماظؽؾرل مبنيم
اظدلغاذبني مصػل ماظقضت ماظذي مزؾ مصقف مبرغاعج ماظػؾلػة مؼب ماىزائر محؾقس ماظؿؼلقؿم
اظــائلمإظبمصؾلػةمظؾعؿؾمومأخرىمظؾؿعرصةمعـمخاللمآراءمصؾلػقةمسؿقؼة،مندمبرغاعجم
اظػؾلػةمؼبمتقغسمؼؿـاولمعقضقساتمؼبمشاؼةماظؿـقعموماظـراءمو مؼشؿؾمرباورمدبصم
عػفقم ماظػؾلػة مو ماظقسل مو ماىلد مو ماظؾغة مو مرؤى ماظعامل مو ماظعؼالغقة ماظؿفرؼؾقةم
واظعؼالغقةمؼبماظعؾقمماإلغلاغقةموماظػؾلػةموماظعؾؿموماظعؿؾموماظدوظةموماجملؿؿعماٌدغلم
واٌلأظةماألخالضقةمومأخرلامعلأظةمايرؼةمومطؾمػذامسدلمغصقصمظػالدػةمعـمأصالرقنم
إظبماظػ الدػةماٌعاصرؼـ،مأيمأغفمبرغاعجمعـمخاللمغصقصماظػالدػةمومظقسمعـمخاللم
آرائفؿمطؿامػقمايالمؼبمبرغاعجماظػؾلػةمؼبماىزائر،مومػذامعامؼؤديمإظبمررحمضضقةم
5ماىاععةماظصقػقةمظؿعؾقؿقةماظػؾلػة-.مص.ص.م.11-11
 6م عـمبنيماألػدافماألدادقةمظؾدلغاعج:مػـاظؽماشلدفماظـؼاؼبمومؼؿؿـؾمؼب:ماظعؿؾمسؾكمتدسقؿماظلؾقكماظعؼالغلم
بصػةمساعةمؼبمايقاةماالجؿؿاسقةموماظـػلقةموماظػؽرؼةموماظدرادقة.مومػـاظؽمأػدافمععرصقةمتؿؿـؾمؼبم:م-5مإرالعم
اظؿؾؿقذ مسؾك ماظذلاث ماظػؾلػل ماإلغلاغل مو ماإلدالعل مخبصقصقاتف -1.ماظؿعرف مسؾك ماألصقل ماظػؾلػقة مظؾـقابتم
اظقرـقة-1.متقسقةماظؿؾؿقذم مبؾادئمحؼققماإلغلانموماظعداظةماالجؿؿاسقةمومواجؾاتماٌقارـةمومتـظقؿماجملؿؿع-0.م
إرالسفممسؾكماظصراعماظـؼاؼبموماإلؼدؼقظقجلماظلائدمؼبماظعاملماٌعاصر.مومأػدافمعـففقةمعـؾ:متـؿقةماظؼدرةمسؾكم
ررحماٌشاطؾماظػؾلػقة،ماظؼدرةمسؾكماظـؼدموإصدارماألحؽام...اخلمأغظرمصمم15معـمبرغاعجماظػؾلػةمظؾلـةماظـاغقةم
واظـاظـة،مسؾكماظلقاء،موماظصادرؼـمسؾكماظؿقاظلمؼبمدـيتمم5551و5551م.
Lardjane, Omar : Le Statut du Sujet dans les Manuels de Philosophie Algériens.- in Revue
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اظـصماظػؾلػلمؼبماىزائرمباسؿؾار،مأنمشقابفمومشقابماظقدائؾموماظطرائؼماظػؾلػقةمؼبم
ععاىؿف معـ مبني مأػؿ ماٌشؽالت ماظػؾلػقة ماظيت متقاجف متدرؼس ماظػؾلػة مؼب ماىزائر،م
وظعؾـامالمغؾاظغمإنمضؾـامأنمشقابماظـصقصماظػؾلػقةمؼبماىزائرمػقماظعؼؾةماظؽأداءمؼبم
طؾمتطقؼرمظؾؿؿاردةماظػؾلػقةمؼبماىزائر.

ثانقا-ذاملؿارسةذالػؾدػقةذيفذاملؤسدةذاجلامعقةذ :ذ
ظؼدمطاغتماظػؾلػةمؼبماىاععةماىزائرؼةمتدرسمباظؾغةماظػرغلقةمحؿكمدـةم5524م
حقثمذرعمؼبمتعرؼبمػذاماظػرعمومذظؽمباالدؿعاغةمبأداتذةمعـماٌشرقماظعربل،مومعـم
عصرمبشؽؾمخاص.مطؿامأغفامبؼقتمتدرسمحؿكمغفاؼةماظلؾعقـقاتمؼبمجاععةماىزائرم
صؼط،مومؼبمبداؼةماظـؿاغقـقاتممتمصؿحمضلؿمظؾػؾلػةمؼبمجاععةموػرانمومآخرمؼبمجاععةم
ضلـطقـة ،مو م ؼب معـؿصػ ماظؿلعقـات مصؿح مضلؿ مظؾػؾلػة مؼب ماٌدردة ماظعؾقا مظألداتذةم
باظعاصؿةمومثؿمضلؿمثاغلمتابعمظـػسماٌدردةمبؼلـطقـة،مؼؿؿقزماظؼلؿنيماألخرلؼـ،م
سـماألضلامماظـالثةماألوظب،مبعددماٌؼاؼقس ماًاصمباظذلبقةموماظؿعؾقؿموماظؾقداشقجقةم
واٌدةماظزعـقةماظيتمتصؾمصقؿامؼؿعؾؼمبؾقلاغسماظػؾلػةمإظبمػبسمدـقاتمومظؽـمعـم
دونمتغرلاتمجقػرؼةمؼبمغظامماظؿدرؼسمومالمؼبماإلعؽاغقاتمومالمؼبماإلرارات،معـمػـام
صإنمعامؼالحظمؼبماظؿؽقؼـماىاععلمظؾػؾلػةمؼـطؾؼمسؾكماظؿؽقؼـماظػؾلػلمؼبماٌدردةم
اظعؾقامظألداتذة .م
ؼؿؽقنمغظامماظؿدرؼسماىاععلمعـمذبؿقسةمعـماٌؼاؼقسماظلدادقةمتعطكمظؾطاظبم
خاللمثالثمدـقاتمعـماظدرادة،مؼؿقصؾمبعدػامسؾكمذفادةمظقلاغسمؼبماظػؾلػة،م
تؤػؾفمظؾؿعؾقؿماظـاغقيمأومعقاصؾةماظدراداتماظعؾقا ،مبغرضمايصقلمسؾكمذفاداتم
سؾقامطشفادةمدبؾقمماظدراداتماٌعؿؼةمأومذفادةماٌاجلؿرلمأومذفادةمدطؿقراهماظدوظة.م
ومعـذمعـؿصػماظـؿاغقـقاتمذرعماظعؿؾمبـظاممجدؼدمؼؿؽقنمعـمعؼاؼقسمدـقؼةمٌدةم
أربعمدـقات،مطؿامأظغقتمذفادةمدبؾقمماظدراداتماٌعؿؼةمؼبمماظؿؽقؼـمعامبعدماظؿدرج .م
إن ماألدادل مؼب متدرؼس ماظػؾلػة مؼب ماىاععة مػق ماالسؿؿاد مسؾك مغظام ماٌؼاؼقسم
اظلدادقةموماظلـقؼة،مػذهماٌؼاؼقسمتعؽسمبطرؼؼةمساعةمتارؼخماظػؾلػةموعؾاحـفا،م
وػؽذامؼؿؾؼكماظطاظبمعؾادئمساعةمحقلمتارؼخماظػؾلػةماظذيمؼؾدأمباٌرحؾةماظققغاغقةم
وؼـؿفلمؼبماٌرحؾةمايدؼـةموماٌعاصرةمعرورامباظػذلةماظقدقطقةماإلدالعقةموماٌلقققةم
–ماظقفقدؼة،مطؿامؼؿؾؼكماظطاظبمدرودامحقلمعؾاحثمصؾلػقةمعـمعـؾماٌـطؼماظصقريم
وماظرؼاضلمموماألخالقموماظلقادةموصؾلػةماظؿارؼخموماظعؾقمموماظؾغةموماٌقؿاصقزؼؼامواظػـم
و ماظػؽر ماظعربل معع معؼاؼقس مؼب ماظرؼاضقات مو مسؾؿ ماظـػس مو مسؾؿ ماالجؿؿاع مو مسؾؿم
االضؿصادموماظؾغةماألجـؾقةم(صرغلقةمأومإغؽؾقزؼة) .م
إنماٌشؽؾةماألدادقةمشلذاماظـظامماٌعؿؿدمسؾكماٌؼاؼقسمتؿؿـؾمؼبماظطؾقعةمايرةم
ظعؾؿقةماظؿدرؼسماظيتمتؿؿمؼبماىاععة،مصالمتشذلطماظقزارةماظقصقةمؼبمتدرؼسماٌؼقاسم
إالمبعضماٌؾادئماظعاعةمأوماحملقرؼةماٌؿعؾؼةممبقضقعماٌؼقاس،مومإذامسؾؿـاماظصعقباتم
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اظيتمؼعاغلمعـفاماظؿأررلمؼبماىاععةمسرصـامعامؼـفؿمسـمػذهم(ايرؼة؟)معـمضعػمؼبم
اظؿؽقؼـ مخاصة مو مأن مغظام ماظؿؼققؿ مأو ماظـفاح مواظردقب معؿلاػؾ مجدا ،مألغف مؼضؿـم
ظؾطاظب مايؼ مؼب مأربع ماعؿقاغات مؼب ماظلـة مباإلضاصة مإظب ماعؿقان مذاعؾ مضؾؾ مغفاؼةم
اظلـة ماىاععقة مو مدورة مخاصة متلؿك مباالعؿقان ماالدؿدراطل مؼب مطؾ مبداؼة مدـةم
جاععقة،مطؿامأنماظردقبمؼبماٌادةمالمؼشذلطمإال مسدممايصقلمسؾكمأضؾمعـم 11معـم
 11مؼبمطؾمعؼقاسموبإعؽانماظطاظبمأنمؼـفحمإذامحصؾمسؾكمععدلم 51معـم 11مؼبم
ذبؿقعماٌؼاؼقس .م
باإلضاصةمإظبمطؾمػذا،مصإنماظطابعماظعاممظؾؿؼاؼقسماٌدردة،موعؾمسؿؾقةمتؼدميفام
تعؿؿد مأدادا مسؾك ماٌراجع م مو ماٌؤظػات ماظعاعة موال متفؿؿ مبشؽؾ مأدادل مبـصقصم
اظػالدػة مو مػذا مظعدة مأدؾاب مأػؿفا ماظضعػ ماظؽؾرل مؼب معلؿقى ماظؾغات ماألجـؾقة،م
واٌؼصقد مبذظؽ معبقع ماظؾغات ماألجـؾقة ممبا مصقفا ماظػرغلقة مأو مباألحرى مو مخاصةم
اظػرغلقة،مومصؼرماٌؽؿؾةماىاععقةمعـماٌصادرموماٌعاجؿمواٌقدقسات،مومضؾةماٌصادرم
اٌذلعبة مو متقضػ ماٌؽؿؾة مسـ ماظؿزود مباظؽؿاب موػذا معـذ معـؿصػ ماظـؿاغقـقات،م
وباظؿقدؼدمعـذمأزعةماشبػاضمأدعارماظؾذلولمإظبمؼقعـامػذا،محبقثمملمتعرفماٌؽؿؾةم
اىاععقةمبشؽؾمسامموماظػؾلػقة،مإنمصحماظؼقلممبؽؿؾةمصؾلػقة،مأيمتزوؼدمباظؽؿبم
واٌعاجؿموماٌصادرمومملمتلؿؼؾؾماٌؽؿؾةماىاععقةمأيمذبؾةمصؽرؼةمعـذمدـةم .5542م
ػذامومضدمسرفمبرغاعجمتدرؼسمماظػؾلػةمؼبماىاععةمإصالحاتمعـفامإصالحمدـةم
5551ماظذيمأدخؾمعبؾةمعـماٌلائؾمأػؿفام:م م
.5مادؿقداث معادةماخؿقارؼةمؼبماظلـةماظـاظـةمؼؿعؿؼمصقفاماظطاظبمبعدماخؿقارػام
بـاءمسؾكماظعالعاتماظيتمضبصؾمسؾقفا.م م
.1مادؿقداث معؼاؼقسمجدؼدة،مطػؾلػةماظؾغةموماظػـموماظػؾلػةمايدؼـةمأوماظػؽرم
اظعربل مايدؼث مو ماٌعاصر ،محبقث مأصؾح مسدد ماٌؼاؼقس ماظيت مؼدردفا ماظطاظب مؼبم
اظلـة،مدؿةم()12معؼاؼقسمباإلضاصةمإظبماظؾغةماألجـؾقة،مبدالمعـمأربعةم()10معؼاؼقسم
ددادقةمؼبماظـظامماظؼدؼؿ،مإالمأنمعامودرماإلذارةمإظقفمػقمأغفمإذامطاغت معؼاؼقسم
اظدلغاعجماظؼدؼؿمربدودةمصإغفامتؼدممؼبمحفؿمداسلمعالئؿمجدامؼذلاوحمبنيمداسؿنيمأوم
ثالث مداسات مظؾؿقاضرة مو مداسؿني مظؾؿطؾقؼ مؼب مطؾ معؼقاس مأدؾقسقا ،مأعا ماظدلغاعجم
اىدؼدماظذيمأضافمعؼقادنيمؼبمطؾمدـةمدرادقةمصإنمايفؿماظلاسلماٌردقممػقم
داسؿان مؼب ماألدؾقع مظؽؾ معؼقاس موظؽـ معـ ماظـاحقة ماظعؿؾقة مال مؼؼدم مإال مؼب مداسةم
وغصػ ،مو مػذا مغؿقفة مظؾؽـاصة ماظعددؼة مظؾطؾؾة مو مضؾة ماشلقاطؾ ماٌلؿؼؾة ممما مأدىم
باٌلرلؼـ مإال مادباذ مإجراءات متلقرلؼة مال متأخذ مبعني ماالسؿؾار مدائؿا ماىقاغبم
اظؾقداشقجقةمظؾؿؼاؼقسماٌدردة.
 .1مادؿقدث ماظدلغاعج ماىدؼد ،معذطرة ماظؿكرج ،متعؿدل مودقؾة متربقؼة مظؿؽقؼـم
اظطاظب مؼب ماىقاغب ماٌـففقة مو ماٌعرصقة ،مو مصرصة مظالدؿعداد مظؾؾقث ماظػؾلػلم
اىاععل،مومظؽـمومرشؿمػذهماظؿقلقـاتماحملدودةمظـظامماظؿدرؼسمؼبماىاععةمإالمأنم
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عشؽؾةماٌؼاؼقسمطؿامػلمععؿؿدةمحاظقام– مرشؿمرباوظةماظؾفـةماظقرـقةمظؾػؾلػةمردؿم
احملاورماظؽدلىمظؽؾمعؼقاسم– متؾؼكمعطروحةمألغفامظقلتمأطـرمعـمعداخؾمساعةم
ظؾؿلائؾماظػؾلػقةمعـموجفةمغظرمتارطبقةمخطقةمصرصة.م
صعؾك مدؾقؾ ماٌـال مإن معؼقاس م"اظػؾلػة ماظققغاغقة" مسؾك مأػؿقؿف مؼب ماظؿؽقؼـم
اظػؾلػل ،مال مؼؿؾؼك ماظطاظب مصقف مإال مععؾقعات مو مأصؽار مساعة محقل معا مؼلؿكممممممممممم
بــم"اظػؾلػاتماظشرضقة"مثؿماٌدارسماظػؾلػقةمضؾؾمدؼراطمثؿمدؼراطمومأصالرقنموأردطقم
واٌدارس ماٌؿأخرة .مطؾ مػذه ماٌراحؾ مو ماظػؾلػات مؼػذلض متؼدميفا مؼب مدـة مدرادقةم
جاععقة مو محبفؿ مداسل مال مؼؿفاوز ماظلاسة مو ماظـصػ مؼب ماألدؾقع مو متعطك مظطؾؾةم
ؼؿفاوزمسددػؿم 111مأوم 111مراظبمالمؼؼرأون مإالمباظؾغةماظعربقة،مظقسمظدؼفؿمعؽؿؾةم
إالمسؾكمدؾقؾماجملاز،مألنمطؿبماظػؾلػةماٌؿقاجدةمضؿـماٌؽؿؾةماظعاعةمظؾفاععة،مالم
تؿفاوزمغلكفامأربعمغلخ،موؼؿداولمسؾقفامأطـرمعـم111مراظبمؼبماظلـة،موماظؽردلم
اظقاحدمؼبماٌؽؿؾةمؼؿداولمسؾكماىؾقسمسؾقفمأطـرمعـم01مراظب .م
إن مػذه ماٌالحظات ماظيت مذطرغاػا مبصدد مايدؼث مسـ معؼقاس ماظػؾلػة ماظققغاغقةم
تـطؾؼمبدرجاتمعؿؼاربةمسؾكمعبقعماٌؼاؼقس،مومسؾقفمغلؿطقعمتؾكقصفامؼبماظـؼاطم
اآلتقةم :م
إن ماٌؼاؼقس مؼب مزؾ مشقاب مطؾرل مظإلرار ماٌكؿص ،متؾؼك مذبرد معداخؾ مساعةم
ظؾػؾلػة.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظعام .م
إن مأحادؼة ماظؾغة ماظيت مؼعاغل معـفا ماظطاظب مو مسدد مطؾرل معـ مأداتذة ماظؿعؾقؿم
اىاععل ،موعؾ معـ مػذه ماألحادؼة ،مسؼؾة متقاجف مطؾ مأعؾ مؼب مإصالح ماظؿعؾقؿم
اىاععل.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظؾغة.
. 5مإنمشقابمعؽؿؾةمجاععقةمصبعؾمعـمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماىاععةمغاضصامعفؿام
تقصرماإلرارماٌدرسموماظدلغاعجماظدرادل.مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظـص.
. 1مإنماٌشؽؾةماظؽؾرلةمشلذهماٌؼاؼقسمأغفامالمترتؾطممبامضدممظؾطاظبمؼبماٌرحؾةم
اظـاغقؼةموممبامصبعؾفمضادرامسـدماظؿكرجمعـممماردةموزقػؿف ماظؿعؾقؿقة،مصفـاظؽمذؾفم
رالقمطؾلمبنيماظؿؽقؼـماىاععلموماظؿؽقؼـماظـاغقي.مأومإذامصحماظؼقل،مػـاظؽمضطقعةم
بنيماٌلؿقؼني.موػقمعامميؽـمتلؿقؿفمبعؼؾةماظؼطقعة.
. 1مإنمظـظامماٌؼاؼقسمآثارهماألخرىمومخاصةمسؾكماظؾقثماظػؾلػلمواظؿؽقؼـمعام
بعدماظؿدرج،مػذهماآلثارماظيتمغالحظفامسؾكمعلؿقىماظردائؾماىاععقةماٌؼدعةموماظيتم
ؼغؾبمسؾكمعقاضقعفاماٌكؿارةم:ماظلقادةموماظػؽرماظعربلمايدؼثموماٌعاصرمواظػؾلػةم
اإلدالعقةمؼبمذؽؾماظػؼفمومسؾؿماظؽالممععمحضقرمطؾرلمظؾغزاظلمومابـمتقؿقةمومعاظؽم
بـمغيبمطؿامدـؾنيمذظؽمباظؿػصقؾمؼبماٌعؾؿماٌقاظلمعـماظؾقث،مومػقمعامميؽـمتلؿقؿفم
بعؼؾةماظؿؾلقط.
سؾك مضقء مػذه ماظـؿائج ماألوظقة مظؾؿؿاردة ماظػؾلػقة مؼب ماىاععة ،مو مؼب مدقاقم
اظؿشكقصماألوظلمظإلذؽاظقاتمموماٌؿاردات،مسباولمردؿموموصػموربةماظدرسم
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اظػؾلػلمبنيماظؿؾؾقغموماظؿؾؼلمبقصػفممنقذجمؼؾكصمأػؿماٌشؽالتماظيتمتعاغلمعـفام
اٌؿاردةماظػؾلػقةماىاععقةمؼبماىزائر.مصؽقػمؼؼدمماظدرسماظػؾلػلمومؼؾؾغ،مومطقػم
دقؿؼؾؾمومؼؿؾ ؼك؟مومعامػلماظطرقماظيتمتؿؾعمبغرضمتؾؾقغماظػؾلػة؟مممامالمذؽمصقفم
إن مهؾقؾ ماٌقضقع مضبقؾ مإظب مباسث مػق ماألدؿاذ مو معؿؾؼل مػق ماظطاظب ممما مؼؿطؾبم
ععاؼـة مأوظقة مظألدؿاذ مو مدردف مثؿ مإظب ماظطاظب مو مصفؿف مو مأخرلا مدـشرل مإظب معا مغراهم
عـادؾا مو معالئؿا مظؾكروج معـ ماٌعقضات مواظصعقبات ،مو مػذا معا مغصطؾح مسؾقف مباآلظقةم
اظداخؾقة .م
أ -ذاألستاذ ذ :مطقػ مؼدرس ماألدؿاذ مؼب ماحملاضرة مو ماظؿطؾقؼ مطقػ مؼؼدم مدردفم
وميؿقـمومؼطؾؼمععؾقعاتف؟معـماظـاحقةماظؼاغقغقةموماٌؤدلاتقةماألدؿاذمعؾزممبؾعضم
اٌؾادئماظعاعة،موظؽـمػذاماألدؿاذم–مطؿامضؾـامدابؼام–مػقمحصقؾةمتؽقؼـمومحبثمممام
ضب قؾـامإظبمدؤالماظؿؽقؼـمؼبمأضلاعـا،مذظؽماظؿؽقؼـماظذيممتموعامزالمؼبمزؾمزروفم
خاصة،مظذامصببماإلضرارمباًؾؾماظذيمؼعاغقفمأصالماألدؿاذ،مومظعؾماٌشؽؾةماظؽؾرلةم
ػقمأنماألدؿاذمالمميؾؽماٌؼدرةمسؾكمهلنيمعلؿقاهمومالممتؽـفماٌؤدلةماىاععقةمإالم
عـ مخالل متربصات مو محبقث مغعؿدلػا مربدودة مظؾغاؼة ،مو مإذا مطاغت موضعقة متؽقؼـم
األدؿاذمتطرحمعشؽؾةمصإنمسؿؾقةماظؿدرؼسمتطرحمأطـرمعـمعشؽؾةمومخاصةمإذامصؽرغام
ؼبموضعقةماٌؼاؼقسماٌطؾقبمتدرؼلفامومعامتؿصػمبفمعـمسؿقعقةمومصذلاتمتارطبقةم
رقؼؾة،مصؿؼقاسماٌـطؼ،معـال،مؼػذلضماظؿعرفمصقفمسؾكماٌـطؼمومتارطبةمعـمأردطقم
إظبمسصرغامومتارؼخماظػؾلػةمعـماظػؽرماظؼدؼؿمإظبمسصرغامومرشؿمتؼلقؿفمإظبمعراحؾمصإنم
طؾمعرحؾةمالمتؽػلمظلردػاموالمظؿـاولمضضاؼامأومدرادةمأسالعفامومصؾلػةماألخالقم
واظلقادةموماظعؾقمموماظؿارؼخمتػرضمسرضمطؾماظـظرؼاتماٌؿصؾةممبفاشلامومطؾمػذام
أعرمؼبمشاؼةماظصعقبةمومؼطرحمعشؽؾةمتؾؾقغماظدرسمػؾمؼؿؿمأوالمإعالءمأومذرحامأمم
عبعامبنيماظطرؼؼؿنيمومػؾمصببماظذلطقزمسؾكمذكصقاتمأممباغؿؼاءمضضاؼامومعلائؾم
أممباظعرضماظعاممأم مباظذلطقزمسؾك مغصقص مععقـة؟معـماظقاضحمأنمػذه ماظقضعقة مالم
تعطلماألدؿاذماخؿقاراتمطـرلةمصفقمأعامأنمطبؿصرمومؼعؿؿمأومصبزئمومؼعؿؼمومؼبم
اياظؿنيمػـاظؽمعشؽؾة،مصاظؿعؿقؿمؼؤديمإظبمتؽقؼـمػشموماظؿعؿقؼمؼقاجفمصعقباتم
عقضقسقة مأضؾفا مشقاب ماٌؽؿؾة ماظػؾلػقة .مثؿ مإن ماظدرس ماظػؾلػل مؼؿطؾب مظغة مخاصةم
وغصقصا مخاصة مو مضـقات مظؾؿقصقؾ مخاصة مو مأن مسؿؾقة ماظؿؾؾقغ متطرح معشؽؾة متؼـقةم
وػلمأنماألدؿاذمزبرلمبنيماإلعالءموماظشرحموماٌشارطةمبنيمتؼدؼؿماٌعؾقعاتموذرحفام
ومتؾؼقـفا.ممممممممم م
ب ذ– ذالطالب م  :مأعا ماظطاظب مصققاجف معشؽالت مادؿؼؾال مأدادقة م مصفق مال مصبدم
اٌؽؿؾةموماظؿقجقفماٌـففلماظذيمؼذظؾمظفمػذهماظصعقباتمومؼلؿؼؾؾمررائؼمزبؿؾػةمالم
ميؽـماظؼقلمأغفامهذلممطؾفامضقاسدماظؾقثماظعؾؿل،مإذمأنمطؾمأدؿاذمؼػرضمررؼؼؿفم
ومإذامطانمػذامحؼماألدؿاذمؼبماظؾقثمباسؿؾارهمجاععل،مصإغفمسؾكمعلؿقىماظؿدرؼسم
وتؾؾقغ ماٌعؾقعات مأعر مؼب مشاؼة ماظصعقبة مباظـلؾة مظؾطاظب ،مثؿ مإن ماظطاظب ماظذي مالممم
520

م

اخلطابذالػؾدػيذيفذاجلزائر…

ؼعرف ماظؾغات ماألجـؾقة مصبد مغػلف مأعام ماخؿقارات مصعؾة مأضؾفا مسدم ماظؼدرة مسؾكم
اإلرالع مسؾك مغصقص ماظػالدػة ،موظعؾـا مال مغؾاظغ مإن مضؾـا مأن ماظػؾلػة متؽاد متؽقنم
اظؿكصص ماظقحقد مؼب ماىاععة ماظذي مميؽـ مصقف مظؾطاظب مأن مؼؼضل مأربع مدـقات مؼبم
اظؿؽقؼـمعـمدونمأنمؼؿصؾمإرالضامباظـصماظػؾلػلموماظػالدػة،مومعـمدونمأنمؼشؽؾم
ذظؽمسائؼامؼبمايصقلمسؾكمذفادتف،مومذظؽمسؽسمطؾماظؿكصصاتماإلغلاغقةمطؿامأنم
رؾقعةماٌؼاؼقس متعطقف متؽقؼـامساعامالمؼلاسدمالمسؾك متعؿقؼمأحباثفموالمسؾكمررحم
حؿك ماألدؽؾة ماظصقققة ،مظذظؽ منده مؼؾقث مؼب ماظغاظب ماألسؿ مسـ مأجقبة مساعةم
وغفائقة متؽػقف مذر ماظؿػؽرل .معـ مػـا مؼظفر ماظطؾؾة موطأغفؿ مغلكة مواحدة معؽررة،م
وحبقثمؼـدرمأنمؼلألماظطاظبمدؤاال معفؿامؼبمعقضقعمحبـفمدؤالمعؾينمسؾكمععرصةم
وسؾؿ،مصأدؽؾةماظطؾؾةمؼبمشاؼةماظؾلارةموماظعؿقعقةموؼبمطـرلمعـماألحقانمأدؽؾةمععروصةم
دؾػامومؼبمبعضماياالتمحؿكمصقاشةماظلؤالمالمتؽقنمصقققة،مبؾمذبردمتراطقبم
ظغقؼة،مالمتؤديماٌعـك،مممامؼعينمأنماظطاظبمالمؼػؽرموالمصبدمحاجةمؼبماظؿػؽرل،م
وؼبمحاالتمسدؼدةماظطاظبمؼؾقثمسـمأدؽؾةمضدمتـفقفمذرماظؿػؽرلمؼبماالعؿقان،معـم
ػـامؼؾفأمإظبمظعؾةماظرػاغات،مإغفمؼراػـمبلؤاظفمصؼدمضبدثمومأنمؼطرحمؼبماالعؿقانم
وصبدماإلجابةمجاػزةمممامؼعينمأنماظطاظبمالمضبؿؾماشلؿماٌعرؼبمومالماشلؿماظػؾلػلم
وظؽـماألدقأمعـمػذامأن مذاطراتفمدبقغفمدائؿامإذمأغفمسؽسمعامضاظف مأصالرقنمعـمأنم
اٌعرصةمتذطر،مصإنماظطاظبمؼلذلجعماٌعرصةمادذلجاسامعؤضؿامظػذلةماالعؿقاغاتمصؼط،م
وظذظؽمصفقمالمؼقزػماٌعارفمومالمؼراطؿفامومالمؼـؿقفاموالمؼؼقؿمسالضاتمبقـفا،مؼظفرم
وطأغفمؼعاغل عـمذرؼةمعػررة،مالمؼفؿفمإالماظـفاحمومصؼطماظـفاحمومإنمطانمؼعؾؿمدؾػام
أغفمربؽقممسؾقفمباظـفاحمإدراطامعـفمظؾعؾةمغظامماظؿؼققؿموماظـفاحماٌؼررة.مباخؿصار،م
إنمعامغقدمتلفقؾفمػـامػقمشقابماظذاتمومشؾؾةماظؿؿاثؾمواظؿشابف .4م
ومسؾكماظرشؿمعـمطقغفمراظبمؼبماظػؾلػةمأيمخرؼجماآلدابموماظؾغةماظعربقةمسؿقعام
إالمأغفمؼع اغلمعـمغؼصمؼبماظؾغةماظعربقةم"سبقاموصرصام"مومعـماظؼدرةمسؾكماظؿعؾرلم
بشؽؾمواضحم"األدؾقبموماظؾالشة"معـمػـامصفقمالمؼؼدرمسؾكمإدراكماظػروضاتماظدضقؼةم
ومالمؼؼدرمسؾكماظؿعؿؼمحبقثمؼؾؼكمؼبمعلؿقىماظعؿقعقات .م
ج-ذالدرسذأوذالرسالةم:مصببماإلضرارمبأنممػـاظؽمعشؽؾةماظدرسمؼبماىاععةمأيم
احملاضرة مصإذا مطاغت مػـاظؽ مبعض ماظؼقاسد ماٌؼررة مو ماٌؿصؾة مباظدرس ماظػؾلػل مؼبم
اٌرحؾةماظـاغقؼةمومػـاظؽماجؿفاداتموأسؿالمؼلاػؿمبفامسؾؿاءماظـػسموماظذلبقة،مصإنم
 8مؼبمبعضماألحقانمعـالحمأسؿدمإ ظبمتؼدؼؿمععؾقعاتمخارؽةمومالمأجدمراظؾامواحدامؼعذلضمسؾكمذظؽ،مبؾماألدقأم
أجد ماىؿقع مؼلارع مإظب متلفقؾ متؾؽ ماٌعؾقعات ،موػذا مؼعين مأن ماظطاظب مال مؼؼقم مبعؿؾقات ماظربط ماٌـطؼقة مأوم
اظؿارطبقةمحقثمؼغقبمؼبماياظةماألوظبماظدلػانمومؼبماظـاغقةماظؿلؾلؾموماظؿأطدمعـماظقضائع،مؼبماياظةماألوظبمؼؼؾؾم
باظؿـاضضمومؼبماياظةماظـاغقةمؼؼؾؾماالغؿقالموماظؿزوؼرمومالمؼعؿؾمسؾكماظؿأطدمأوماظؿقؼؼ،مأيمؼؿفاػؾمايؼقؼةمصؿام
ػقمػذاماظطاظبماظػؾلػلماظذيمؼؼؾؾماظؿـاضضمومؼؿـؽرمظؾقؼقؼة؟م
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اٌرحؾة ماىاععقة متقاجف مصعقبة محؼقؼقة مؼب مػذا ماجملال ،مو مخاصة مؼب مزؾ مشقابم
عرجعقةمسؾؿقةمومأطادميقةمععؿؿدةمؼبمجاععؿـا .م
إن ماظدرس ماظػؾلػل مػق مظغة مو مأصؽار مو مأدظة مو مدقاضات مزبؿؾػة مصؽقػ مميؽـم
تؼدميف؟ مػؾ مؼؽقن مذظؽ مسـ مررؼؼ متدرؼس ماألسالم مأم مبلرد مظؾـظرؼات مأم ممبـاضشةم
ظإلذؽاظقات؟مإغفمعفؿامطانماخؿقارغامصإنمػـاظؽمصعقباتمعبة،مصاظدرسمعـمحقثم
ػق مظغة مصؾلػقة متؿؿقز مبؾعض ماٌؿقزات ماًاصة مطاظؿفرؼد مواظدضة مو ماٌعـك ماًاصم
باظػقؾلقف،مػذهماظؾغةمتقاجفمعشؽؾةمحؼقؼقةمؼبمترعبؿفامومؼبمذرحفامومتػلرلػام
وسـدعامتؽقنمظغةماظـصقصماظػؾلػقةمظغةمأجـؾقةمومػلماظغاظؾةمؼبماظػؾلػة،ومسـدعام
غعرف ماظؼصقر ماظذي مؼعاغقف ماظطاظب مؼب مػذا ماجملال ،مصإغـا مغدرك محفؿ ماظصعقباتم
وخاصة مصقؿا مؼؿعؾؼ مباٌرادف مواإلحاظة مو مإدراك ماظلقاق ،مو مػذه معـ ماألعقر ماظيت مالم
ؼلؿطقعماظطاظبمهصقؾفامػذامبطؾقعةمايالمإنمطانماألدؿاذمؼعؿؾمسؾكماظعقدةمإظبم
غصقصماظػالدػةموظغؿفؿمومإذؽاظقاتفامومضضاؼاػؿمومإظبماظلقاضاتماٌعرصقةموماظؿارطبقةم
اظيتمزفرتمصقفامأصؽارػؿ5م .م
 9مرباوظة معـا مظؿفاوز مبعض ماظصعقبات مؼب ماحملاضرة ماتؾعـا ماظطرائؼ ماظؿاظقة مو مػذا مبعد مأن مغؼدم ماحملاور ماظيتم
دؿدرسمخاللماظلـةموماٌراجعموماٌصادرمبأطـرمعـمظغة.مؼبماظؾداؼةماتؾعـامررؼؼةماظؿقدثمسـماٌقضقعمعـمدونم
اإلعالءمو ظؼدموجدغامأنماٌعؾقعاتموماألصؽارماظيتمؼلفؾفاماظطاظبمخارؽةمدقاءمؼبمطؿابةمأزلاءماألسالممأومأصؽارػؿم
ععمسدمماظؿؿققزمبنيمرأيما ظػقؾلقفموماٌؤظػموماظؿعؾقؼات،مثؿمحاوظـاماإلعالءمغلؾقامصقجدغامأنماظطاظبمؼشعرم
بضرورةمطؿابةمطؾمذلءمحؿكماٌؽررمعـماظؿعؾرلاتمومأصؾقتماحملاضرةمسؾارةمسـماإلعالءمممامؼلؿؾعدمطؾقةمسؿؾقةم
اظػفؿمألنماظطاظبمؼشدمإظب ماظؽؿابة.مظذظؽمسؿؾـامسؾكماسؿؿادمررؼؼةموؿعمبنيماظشرحموماإلعالء،مومػذا مغظرامم
ياجةماظطاظبمإظبماٌعؾقعاتمؼبمزؾمشقابماظؽؿابماٌـادبموماٌػقد،مومػؽذامضلؿـاماحملاضرةمإظبمذرحمٌقضقعم
اظدرادةمثؿمبعدمذظؽمتؼدؼؿمخالصةمعرطزةمععماإلحاالتماٌـففقةماظالزعةمومطؿابةمأزلاءماألسالمموماألسؿالمو صؿحم
بابماٌـاضشةمداخؾماحملاضرة مظقسمصؼطمسـمررؼؼماالدؿؿاعمإظبماألدؽؾة مبؾمبطرحماألدؽؾةمو مخاصةماٌـاحلم
اإلذؽاظقةمؼبماٌقضقع.مغعؿؼدمأنمػذهماظطرؼؼةمضدمضربؿـامأطـرمعـماظطاظبمومإظبمطقػقةمادؿؼؾاظفمظؾؿقضقعم–ماظرداظة.م
و ظؽـمػذهماظطرؼؼةمتقاجفمعشؽالتمأومسؼؾاتمأوشلامعلأظةماظزعـ،مأوماظقضتماٌكصصمظؾؿقاضرمبلاسةمومغصػ،م
المؼلؿحمباإلٌاممباٌقضقعمومالماظؿؼدممؼبمرباورماٌؼقاس،مباإلضاصةمإظبماألسدادماظؽؾرلةمعـماظطؾؾة،مومػلموضعقةم
تصعبمصعالمعـماظؿعرفمسؾكماظطاظب.مو مظؽـمغعؿؼدمأنمحصةماظؿطؾقؼمتلاػؿ مغلؾقامؼبمتذظقؾ مبعضمعـمتؾؽم
اظصعقباتمومذظؽمسـدعامؼؽقنماألدؿاذماحملاضرةمػقماألدؿاذماٌطؾؼمومظؽـمغعؾؿممتاعامأنماألسدادماظؽؾرلة.../...م
عـماألصقاجمالمؼلؿحمظألدؿاذممبؿابعةمػذهماظعؿؾقةمؼبماظؿطؾقؼمومعـماظصعبماظؿأطدمأنماألدؿاذماٌطؾؼمدقؿؾعفامظقسم
صؼطمظعدمماٌؼدرةمومظعدمماالظؿزاممومظؽـمألنماألدؿاذماٌطؾؼمظفمايؼمأنمطبؿارماظطرؼؼةماظيتمتـادؾفمؼبمتعؿقؼم
احملاضراتمرشؿمأنمػـاظؽماتػاقمحقلماٌقضقساتماظيتمصببمأنمتدرجمؼبمحصةماظؿطؾقؼات،مععمضرورةماإلذارةم
إظبمشقابماٌرجعقةماظعؾؿقةموماظلؾطةماٌعرصقةماظيتمتػرضماحذلامماظؿكصصاتموماٌراتبمومػقمعامؼطرحمعشؽالتم
أخالضقةمعؿعؾؼةمأدادامبأخالضقاتماظدرادةماىاععقةمسؿقعا.م م
إنمرقلمومسؿقعقةمعادةماٌؼقاسمومأيمعؼقاسمدصعؿـامإظبمأنمغؼدممؼبمعؼقادلمصؾلػةماظؾغةمومصؾلػةماظعؾقمماٌػاػقؿم
اظعاعةمشلذؼـماٌؾقـنيمومسادةمعامؼؽقنمذظؽمؼبماظلدادلماألولمحبقثمسباولماإلحارةممبفؿؾمعػاػقؿمصؾلػةم
اظعؾقمموماظؾغة،مطايدؼثمعـالمؼبمعػفقممغظرؼةماٌعرصةمومصؾلػةماظعؾقمموماإلبلؿؿقظقجقةمومتارؼخماظعؾقممواظـظرؼاتم
اظعؾؿقةموماٌـفجماظعؾؿلمباظـلؾةمظػؾلػةماظعؾقم،مومصؼفماظؾغةموماألظلـقةموماظؿأوؼؾموماظؿقؾقؾماٌـطؼلموماظؿقؾقؾم
اظؾلاغلموماًطابلمباظـلؾةمظػؾلػةماظؾغة...ماخل،مومطؾمػذامضؿـمعـظقرمتارطبلمومهؾقؾلمومغؼدي.مثؿمشبصصم
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اظلدادلماظـاغلمإعامإظبمذكصقةمصؾلػقةمطرادؾمأومطارغابمأومباذالرمؼبمصؾلػةماظعؾقممأومصقدجـشؿنيمومشدعارم
وعقشالمصقطقمؼبمصؾلػةماظؾغة،مأومحملقرمعـماحملاورمطػؾلػةماظعؾقمموماظعؾقمماظصقرؼةمأومطػؾلػةماظؾغةموماظؿقؾقؾم
اٌـطؼلمظؾغةمحبقثمسباولمعـمجفةمربطمتؾؽماٌػاػقؿماٌؼدعةمؼبماظلدادلماألولمععمعػاػقؿمتؾؽماظشكصقةمأوم
احملقرمومػؽذامؼؽقنمظؾطاظبمضاسدةمأومخؾػقةمظؾؿـاضشةموماظؾقث،مثؿمسباولمتعؿقؼمبعضمعلائؾمتؾؽماظشكصقةم
اٌدرودةمعـمخاللمإذؽاظقاتفامومغصقصفامومطؾمذظؽمضؿـمررحمتارطبلمظػؽرماظػقؾلقفموممهؾقؾمٌضؿقنمآرائف.م
إنمػذه م اظعؿؾقةماظيتمنرؼفامسؾكمعلؿقىماحملاضرةمغدسؿفاممباممياثؾفامؼبماظؿطؾقؼ.مصؾؼدمطانماٌعؿقلمبفمػقم
تؽؾقػماظطؾؾةمبؿؼدؼؿمحبقثمؼبمسـصرمعـمسـاصرماٌؼقاس،مومظؽـموجدغامبعدمصذلةمزعـقةمأنماظطاظبمؼعؿدمإظبم
اظلؾخموماظـؼؾموماظؿؽرارموماإلسادة،معـمشرلمصفؿمأومإدراك،مععمبؼاءمؼب ماظعؿقعقاتمومإخاللمباٌـفجموماظؿقؾقؾ.م
عـمػـامضررغاماإلظغاءماظؽؾلمظؾؾققثموماظذلطقزمصؼطمسؾكمغصقصماظػالدػةمومظؽـمػـامواجفؿـامصعقبؿنيحماألوظبم
عؿصؾة مبايصقل مسؾك مغصقص مممـؾة مظؽؾ مسـاصر ماٌؼقاس مو مخاصة مؼب معؼقادل مصؾلػة ماظعؾقم مو ماظؾغة محقثم
اظـصقص مغادرة ،مو ماظصعقبة ماظـاغقة معؿعؾؼة مباظؾغة مصؾقس مػـاظؽ مغصقص مباظعربقة مو مأشؾب ماظـصقص مباظؾغاتم
األجـؾقة ،مو ماظصعقبة ماظـاظـة معؿعؾؼة مباظطرؼؼة مأؼة مررؼؼة مغقزػفا مؼب مهؾقؾ ماظـصقص ممبا مؼؿؿاذك مو ماٌلؿقىم
اىاععل؟مظؼدمحاوظـامغؿغؾبمسؾكماظصعقبةماألوظبمعـمخاللمتؽؾقػمأطـرمعـمراظبمظؿقؾقؾمغصمواحدمععمهدؼدم
ظؾعـصرماظذيمصببمأنمؼؼقممبفمطؾمراظب،معـؾماظدرادةماظؾغقؼةمأوماألصؽارمأوماظـؼدموماظؿعؾقؼات،مومػؽذامسؿؾـام
سؾكمعبع مأطدلمسددمممؽـمعـماظـصقصماظػؾلػقةماظيتمترعبـامبعضفامإظبماظعربقةمو مظؽـمػذهماظعؿؾقةمتقاجفم
صعقبةمأخرىمومػلمأنماظـصماٌذلجؿمؼؾؼمعؾؿقراموماظطاظبمالمؼلؿطقعماظعقدةمإظبماظـصماألصؾلمؼبمذبؿؾف،مأعام
اظطرؼؼة،مررؼؼةماظؿقؾقؾ،مصإغـامومسبـمسؾكموسلمتاممبأنماظطاظبمؼبماىاععةمشرلهمؼبماظـاغقؼة،مإالمأغـامأبؼقـام
سؾكماظطرؼؼةماظؽالدقؽقةمؼبمضراءةماظـصقصمومهؾقؾفا،مسؾكمعامصقفامعـممنطقةمومتؾلقطمومتؽرار،مأيماظذلطقزم
سؾكماظؾغةموماألصؽارمممومايفجموماظدلاػنيموماظؿعؾقؼات .م
إغـامغعؿؼدمأنماظطاظبمبفذهماظطرؼؼةمضدماتصؾ،مغلؾقا،مباظـصماظػؾلػل،مطؿامأغفمضباولماظؿعؿؼمعـمخاللمسؿؾم
عباسل مؼدصعف مسبق ماظؾقث ،مطذظؽ مادؿقدثـا مررؼؼة مؼب ماظؿؼققؿ مبغرض مدصع ماظطاظب مسبق ماٌـاضشة مو ماظلؤالم
واظؾقثمومذظؽمعـمخاللمتؽؾقػمىـةمعـماظطؾؾةمظؿؼققؿماظـصماٌؼدممعـمررفمزعالئفمحبقثمتؿؽقنمػذهماظؾفـةم
سادة معـ مثالث مرؾؾة مطبؿصماألول ممبلأظة ماظشؽؾ مو ماظـاغل مبعالضة ماظـص مباألصؽار ماٌدرودة مو ماظـاظث مباإلظؼاءم
واٌـاضشة موطؾ مػذا مبغرض ماٌشارطة مو ماظؿقػقز ،مسؾؿا مأغـا مغعطل مدائؿا ماألوظقة مجملؿقع مرؾؾة ماظؼلؿ مؼب ماظلؤالم
واٌشارطةمثؿمعـمبعدمذظؽمغلؿحمظؾفـةماظؿؼققؿمباظؿدخؾمومتؼدؼؿمعالحظاتفاموماظلؿاحمظؾطؾؾةماحملؾؾنيمباظردمسؾكم
اٌالحظات.مومدصعامظعؿؾقةماٌشارطة،مربطـامطؾمذظؽمباظؿؼققؿموماظعالعةمحبقثمأنماظطاظبماٌؼقؿمؼعطلمظزعقؾفم
اظعالعةماظيت مؼلؿقؼفاموماألدؿاذمؼـ ظر مؼبماظعالعةماٌؼدعةمومؼؼقؿماظطاظبماٌؼقؿحمومػؽذا متؽقنماظعؿؾقةمعؿعدؼةم
حبقثمالمتلؿحمأليمراظبمأنمميقؾمسبقماظذاتقةمألغفمسؾكمسؾؿمبأغفمطبضعمظؾؿؼققؿ،مصاظطاظبماظذيمؼؼدمماظـصم
ؼعؾؿمأنمزعقؾفمدقؼقؿفمتؼققؿامعقضقسقامألنمتؼققؿمزعقؾفمدقؼقؿممعـمررفماألدؿاذ،مومأنماظطاظبماٌؼدممظؾـصم
دؿعطكمظفمسالعةمظقسمصؼطمبـاءمسؾكمسالعةماظطاظبماٌؼقؿمومظؽـمبـاءمسؾكمعامضدعفمعادامماألدؿاذمدقـظرمؼبمسالعةم
تؼققؿماظطاظب.مومػؽذامصإنماظعالعؿني،مسالعةماظطاظبماٌؼقؿمومسالعةماألدؿاذمتؽقغانمغؿاجماظعؿؾماٌشذلكماظؼائؿم
سؾكماٌـاضشةمومايقارمومإدراكماألخطاءمومتـؿنيمظؾففقد،مألغفمؼبمغظرغامأنمعشؽؾةماظدرسماظػؾلػلمػقمعشؽؾةم
تعؾقؿماظؿػؾلػمومظقسماظػؾلػةمومأنمػذاماظؿعؾقؿمؼؿؿمسدلمايقار،موماظلؤالحموماظؿقؾقؾ،موماظؽشػمسـمعـطؼم
اظػؽرة .م
إنماظؿػؾلػممبامػقمتقظقدمظؾػؽرةمومظؾرأيماآلخر،مومخدعةماظػؽرةمومتعؿقؼفا،مبقادطةماظشؽمومإدراكماظعالضاتم
واٌضاعنيموماٌلاراتمأوماظلقاضات،مألغفمعـمخاللماظلؤالمتـؿؼؾماٌعؾقعاتمو ماظعؿؾقاتماالدؿدالظقةمطاظدلػانم
واظؼقاسمواٌؼارغةموماظـؼدموماالسذلاض،محبقثمتؿققلمحصةماظؿطؾقؼمإظبمغقعمعـماظـشاطماظػؾلػلمومذظؽمبإحاللم
احملادثةموماحملاورةماظػؾلػقة.مظؽـمػذهماظطرؼؼةماظيتمٌلـامبعضماظػائدةمعـفامتقاجفمصعقبةماظقضتمومصعقبةم
اإلسدادماظؽؾرلةمعـماظطؾؾة،مممامميـعـامعـمتعؿقؿفامسؾكمعبقعماٌلؿقؼات.
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الزواويذبغورة ذ

إنم تعؾقؿماظؿػؾلػممبامػقمحثمسؾكماظؿػؽرلمؼبماظؼضاؼاماظػؾلػقةمالمميؽـمأنمؼؿؿم
ؼب مغظرغا معـ مدون مررق مايقار مو ماظـؼاش مو ماالتصال مبـصقص ماظػالدػة موادؿقداثم
ررائؼمعـادؾةمٌلؿقىمراظبماظػؾلػةمؼبماىاععة،معـمػـامغرى،مضرورةماظؿعدؼؾمؼبم
اٌؼاؼقس محبقث مؼؿؿ ماظذلطقز مسؾك ماظػالدػة مو مظقس مسؾك ماظؿارؼخ ماظعام مظؾػؾلػة،م
واسؿؿاد ماظؾغة ماألجـؾقة مؼب معؼقاس معـ معؼاؼقس ماظػؾلػة ،معع ماإلرالع مسؾك ماظطرائؼم
اىدؼدةمؼبمهؾقؾماظـصقص،مومإصالحمغظامماظؿؼققؿممبامؼؿـادبموماٌـاصلةمومظقسم
اظـفاح ،مباإلضاصة مإظب متقصرل ماظؽؿاب مو ماٌؽؿؾة ماظػؾلػقة .مو معـ مدون مواوز مشلذهم
اظعؼؾات مؼصعب مايدؼث مسـ ماظػعؾ ماظػؾلػل مؼب مبالدغا مو مضؿـ ماٌؤدلة ماظرزلقةم
ظؾػؾلػة.مطؿامؼصعبمايدؼثمسـماظؿؾؼلموماالدؿؼؾالماظذيمؼؿـادبمومعفؿةماظؿأدقسم
ظؾػعؾماظػؾلػل .م
بؿعؾرلمآخر،مغعؿؼدمعـمجفؿـامأغفمعامملمؼؿؿمإسادةماظـظرمجبدؼةمؼبمطقػقةمتدرؼسم
اظػؾلػةمومخاصةمعـمحقثمربطفا مبـصقصماظػالدػةمومادباذمإجراءاتمحؼقؼقةمصقؿام
ؼؿعؾؼ مباظؾغات ماألجـؾقة مو متقصرل ماظشروط ماألدادقة مظؾؾقث ماظػؾلػل معع مربطف ممبام
صبريمؼبماظعامل،مصإغفمالمميؽـماغؿظارمخطابمصؾلػلمؼبماىزائرمؼبمعلؿقىمهدؼاتم
ذبؿؿع مؼقاجف متطقرات ماظؼرن ماظقاحد مو ماظعشرؼـ .مو مؼب ماسؿؼادغا مأن مسؾك ماٌؤدلةم
ضرورةمتقصرلماظؽؿابماظـقسل،مصاٌؽؿؾةماظػؾلػقةمذرطمحققيمعـمدوغفمالمميؽـمضقامم
صعؾ مصؾلػل ،مو ماالػؿؿام مباألدؿاذ معـ مخالل مإسادة متؽقؼـف مسـ مررؼؼ ماظذلبصات،م
وضرورةمإسادةماظـظرمؼبمغظامماظؿؼققؿموماظـفاحمممامؼؽػؾماغؿؼاءمومتصػقةمصقققةمسؾكم
ععاؼرلمغقسقةمومظقسمسؾكمأداسماظؽؿ،مومإسادةماظـظرمؼبمغظامماٌؼاؼقسمعـمعؼاؼقسم
ساعةمومسرضقةمإظبمعؼاؼقسمعؿكصصةمومخاصةمباظػالدػةمومغصقصفؿ،مومإسادةماظـظرم
ؼبمدقادةماظؾغاتمومصرضمظغةمأجـؾقةمؼبمعؼقاسمأومعؼقادنيمظؾؿدرؼسمومأنمتقجقفم
اظطاظبمإظبمضلؿماظػؾلػةمصببمأنمطبضعمإظبمععقارماظعالعةموماظرشؾة،مومظؽـمأطـرمعـم
ػذا مصبب مإسادة ماظـظر مؼب ماألضلام ماألدبقة مؼب ماٌرحؾة ماألدبقة معـ محقث ماظؿقجقفم
واٌلؿقى .مظؽـ مصبب مأن مغعرف مأن متعؾقؿ مصعؾ ماظؿػؾلػ معفؿا مطان مؼؾؼك مسؿالم
ذكصقا.مومأنمعامغؼذلحفمػقمذبردمخطقاتمسؿؾقةمتلاػؿمؼبمتػؿحمذظؽماظػعؾ،مظقسم
إال .م

ثالثا.ذالبحثذالػؾدػيذاجلامعيذتوجفاتهذوذصعوباتهذ :ذ
إذامطاغتماظػؾلػةمؼبماىزائرمؼبماظلؿقـاتموماظلؾعقـاتمعـماظؼرنماظعشرؼـ،مضدم
اسؿؿدت مسؾك ماإلرارات ماألجـؾقة مؼب ماظؿدرؼس مو ماظؿأررل ،مصإغف مو معـذ معـؿصػم
اظـؿاغقـات،مأصؾقتمتعؿؿدمبشؽؾمطؾلمسؾكماإلراراتماىزائرؼةمؼبماظؿدرؼس،مأعام
اظؿأررلموماإلذرافمسؾك ماظردائؾماىؿعقة،مصفـاظؽمعشؽؾةمضائؿةمملمودمبعدمحالم
عـادؾا ،مو مػل متذلاوح مبني ماإلذراف مسـ مبعد مو مضقام مبعض ماألداتذة ماىزائرؼنيم
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اياصؾنيمسؾكمدرجةماظدطؿقراهممبفامماإلذرافمععمطـرةماالسدادمومشقابمذؾفمطاعؾم
ظؾفقماظعؾؿلمظؾؾقث .م
ومإعباالمميؽـماظؼقلمأنمعشؽؾةماإلذرافمعازاظتمضائؿةمرشؿمتعاونمبعضماألداتذةم
اظعربمععماىاععةماىزائرؼةمبشؽؾمساممومععمأضلامماظػؾلػةمسؾكموجفماًصقص.م
و مػذه مواحدة معـ ماظصعقبات ماظيت متضاف مإظب مباضل ماظصعقبات ماظيت مؼعاغل معـفام
اظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر.مذظؽمأنماإلذرافمسـمبعدمالمميؽـماظطاظبمعـماالظؿؼاءم
مبشرصفمإالمظؼاءاتمععدودةمومألنماٌشرفمالمؼلؿطقعمعؿابعةمسؿؾمراظؾفمعؿابعةمدضقؼةم
ومعلؿؿرة،مومألنماظعؿؾقةمعـماظـاحقةماظؼاغقغقةموماإلدارؼةمتعاغلمعـمصراشاتمأػؿفام
أنماٌشرفمعؿطقعمظقسمإال .م
و مإذا مطان ماظؿأررل مؼب ماظلؿقـات مو ماظلؾعقـات ،مؼعؿؿد مسؾك ماإلرارات ماٌؿعاوغةم
وسؾكماظؾعـاتم إظبماًارج،مإظبمأورباموماظعاملماظعربل،مصإغفمومعـذمعـؿصػماظـؿاغقـاتم
إغعدعت ماظقدقؾؿني ،مو مغلؿطقع ماظؼقل مأن ماظػؾلػة مطاغت مأول ماٌؿضررؼني مبأزعةم
اشبػاض مأدعار ماظؾذلول ،مصؼد ممت مإظغاء مسؼقد معبقع ماألداتذة ماٌؿعاوغني مؼب مصذلاتم
عؿؼاربة مو مدرؼعة ،مطؿا ممت مإؼؼاف ماظؾعـات ماظعؾؿقة مإظب ماًارج ،مو مطاغت ماظؾعـاتم
اظػؾلػقةمأولماظؾعـاتماظيتمرؾؼمسؾقفامتؾؽماظؼراراتماظيتموصػتمؼبمحقـفامبؼراراتم
اظؿؼشػموماظذلذقدماالضؿصادي؟ م
ومػؽذامتركماظؾقثماظػؾلػلمؼبماىاععة،مرػنيماظظروفموماإلجراءاتماظذلضقعقةم
اظيت متفدف مؼب مسؿقعفا مإظب مايػاز مسؾك مأضلام ماظػؾلػة معػؿقحة مخاصة مؼب موػرانم
وضلـطقـة ،مظؽقن ماظؼلؿني محدؼـل ماظـشأة ،مأعا مضلؿ ماظػؾلػة مؼب ماظعاصؿة مصؽاغتم
زروصفمأصضؾمعـماظؼلؿنيماٌذطقرؼـ.معـمػـامطانماشلدفماألضصكمظؾؿؽقؼـموماظؾقثم
اظػؾلػلمؼبماظقضتماظراػـ،مػقمتؾؾقةماياجةمإظبماظؿدرؼسمومخاصةمععمتزاؼدمأسدادم
اظطؾؾةمومضرورةمتغطقةماٌؼاؼقسماٌدردةمؼبمعرحؾةماظؾقلاغس .م
ظؼدمصـػمومضلؿماظؾقثماظػؾلػلماىاععل،مبشؽؾمسام،مإظبمثالثةمصروعمػلم :م
أ -ذتاريخ ذالػؾدػة ذ :مو مؼؿؽقن معـ ،ماظػؾلػة ماظؼدمية مو ماظققغاغقة مو ماإلدالعقةم
واٌلقققةمومايدؼـةموماٌعاصرة،موماظػؽرماظعربلمايدؼثموماٌعاصر .م
ب-ذاملـطقذوذفؾدػةذالعؾومذ:مومؼشؿؾ،ماٌـطؼماظصقريموماظرؼاضلموتارؼخماظعؾقمم
ومصؾلػةماظعؾقممومصؾلػةماظؾغة.
ج-ذاألخالقذوذالدقاسةذوذاجلؿال ذ:ذومظؼدممتمإنازمذبؿقسةمععؿدلةمعـماظردائؾمم
اىاععقة مو مخاصة مؼب معلؿقى مذفادة ماٌاجلؿرل محقث ممت مإناز معا مؼؼارب م()52م
رداظة معاجلؿرل مو م( )11مأرروحة مدطؿقراه مدوظة ،مو معع مذظؽ معازال مػـاظؽ مغؼصم
عؾققز ،مو مبإعؽاغـا ماظؼقل مأن ماظردائؾ ماٌـفزة متعؽس مبدرجات معؿػاوتة معلؿقىم
اظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائرمعـمجفةمومزبؿؾػماظظروفمواظصعقباتماظيتمتعقشفام
وتقاجفامعـمجفةمأخرى .م
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ومإذامطـامضدمأذرغامإظبمبعضماظصعقباتمؼبمدقاقمحدؼــامسـمتدرؼسماظػؾلػةمؼبم
اٌرحؾة ماظـاغقؼة مو معرحؾة ماظؾقلاغس ،معـ معـؾ م(اظـؼص مؼب ماإلرار ماظؽػء مو ماظؼدؼرم
وشقاب ماظؽؿاب مو ماظعائؼ ماظؾغقي مو ماغعدام ماىق ماظـؼاؼب مواظػؽري مو مخاصة مبعدم
االزطراباتماظيتمسرصؿفاماظؾالدمعـذمعطؾعماظؿلعقـات)،مصإغفمعـماٌػقدمأنمغشرلمإظبم
تقجفاتماظؾقثماظػؾلػل،ماظذيمؼعؽسمعلؿقىمومضقؿةماظؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر.
إن ماظـلؾة ماظغاظؾة معـ ماظؾققث ماٌـفزة مػل محبقث متـؿؿل مإظب ماظػؽر ماظعربلم
ايدؼثموماٌعاصرمو إظبماظػؾلػةماإلدالعقةمومإظبماظػؾلػةماظلقادقةموماألخالقمععم
حظقرمععؿدلمٌقاضقعمعـمإؼدؼقظقجقاتماظلؾطماظلقادقةماٌؿعاضؾةمسؾكماىزائر.مومظؼدم
بؾغمسددمػذهماٌقاضقعماٌلفؾمعـفاموماٌـفزمعامؼؼاربم()511مرداظةمومأرروحة،معـم
ذبؿقعم(،)103طؿامأنمػـاظؽمعقاضقعمومذكصقاتمعؽررةمبـلبمعـرلةمظالغؿؾاهمصؿـالم
عاظؽمبـمغيبمخصمظفمعامؼؼاربم()51مردائؾموماظغزاظلمعامؼؼاربمطذظؽم()51مردائؾم
ومابـمتقؿقةمعامؼؼاربم()1مردائؾموماظػؽرماظعربلمذكصقاتمومضـضـاؼامعـامؼـؼــاربم
()01مردـاظـةموأرـروحـة .51م
إنمعردمػذاماٌقؾ،مإنمصحماظؼقلمباٌقؾمؼبمػذاماٌؼام،مؼعقدمإظبماغطؾاعمبأنماظؾقثم
ؼب معـؾ مػذه ماٌقاضقع مدفؾ مغلؾقا ،مطؿا مأن ماالواه مإظب مػذه ماٌقاضقع مؼػرضف مؼبم
اظغاظب،ماظعائؼماظؾغقي،مإذمأنماظطؾؾةماٌؿقجفقنمإظبمعـؾمػذهماٌقاضقعمرؾؾةمأحادؼقام
اظؾغةمؼبماظغاظب،مباإلضاصةمإظبمحضقرمطؾرلمظؾؼـاسةماإلؼدؼقظقجقةموماالظؿزامماظلقادل.م
ومسؾقفمميؽـمتؼدؼؿماٌالحظاتماآلتقةم :م
. 5مإنمعامميؽـمعالحظؿفمسؾكمػذهماإلحصائقاتماظؿؼرؼؾقة،مػقمشقابماظدراداتم
اظػؾلػقةمعـ مخاللماظػالدػةمومغصقصفؿمومشقابماظروحماظػؾلػقةموخاصةمسـدمتـاولم
ضضاؼامذاتماظعالضةمبؿارطبـامأومتراثـامعـمػـامؼؾؼكمابـمتقؿقةموماظغزاظلموعاظؽمبـم
غيب معؽاغة مػاعة معع مإضاصة مبعض ماٌقضقسات ماظلقادقة مذات ماظعالضة ماٌؾاذرةم
باإلؼدؼقظقجقةماظرزلقةمؼبموضؿفا55.ممم م
.1مظؼدمبؼقت معقاضقعماظػؾلػةماظققغاغقةموماٌـطؼمومخاصةماظرؼاضلمعـفموطذظؽم
اظػؾلػةماٌلقققةموماظقفقدؼةمومسددمطؾرلمعـماظػالدػةماظغربقنيماحملدثنيمواٌعاصرؼـم
عـ مدون محبث مو مػذا مألدؾاب مطـرلة مأػؿفا معرة مأخرى ماظعائؼ ماظؾغقي مو مشقابم
اظـصقص ماظػؾلػقة مو مضؾة ماإلعؽاغقات ماٌكصصة مظؾؾقث معع ماظـظرة ماظلؾػقة ماظلائدةم
حقل ماظػؾلػة ،مػق معا مؼؤدي محؿؿا مإظب مشقاب ماظـؼد ،مخاصة مو مأغف مال مميؽـ مصصؾم

10م غؼقلمتؼرؼؾقةمألغـاماسؿؿدغامسؾكماإلحصائقاتماألخرلةماظيتمضدعفامظـامرؤداءمأضلامماظػؾلػةماظذؼـمغشؽرػؿمسؾكم
تعاوغفؿمععـا .م
 11معـال مسؾك مػذا ماظـقع معـ ماظردائؾ :م -5م متؾؾقر مأدس ماظػؽر ماالذذلاطل مؼب ماىزائر .م -1مايرطة ماظدؼـقةم
واإلصالحقةمؼبمعـطؼةماظؼؾائؾم5511م–.5510م-1ماألصقلماظؿارطبقةمظؾـزسةماظدميقضرارقةمظؾدوظةماىزائرؼة؟ م
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اىاععةمبشؽؾمسامموماظػؾلػةمسؾكموجفماًصقصمسـماجملؿؿعماظذيمتلقطرمسؾقفم
اظـؼاصةماظدؼـقةماظلؾػقة،مػذهماظـؼاصةماٌلػفةمؼبماظغاظبمظؾػؾلػةمومصعؾماظؿػؾلػ 51.م
.1مإنمػذهماظلؾػقةمؼبمذبالماظؾقثماظػؾلػلماىاععل،مميؾقفامؼبمايؼقؼةمسفزم
طؾرلمؼبماظؼدرةمسؾكماظؾقثمومظذظؽمجاءتماألسؿالماٌؼدعةمؼبمذؽؾمردائؾمجاععقة،م
أضؾ معـ ماظشكصقات ماٌؾققثة مأو ماٌقاضقع ماٌدرودة ،مو مأن محؼقؼة مػذه ماظؾققثم
أصؾقتمععماظقضتمعؽشقصةمظؾؼرؼبموماظؾعقد،معـمػـامندمادؿعاغةمأصقابفامبـقعم
عـماٌؽرماإلداريموماظؿقاظػاتماظشكصقةمضصدماالدذلزاقموماظعقش .م
 . 0مباإلضاصة مإظب ماظردائؾ ماىاععقة ،مػـاظؽ مإعؽاغقة مظؾؾقث ماظػؾلػل مؼؿؿـؾ مؼبم
"وحداتماظؾقت"موم"عشارؼعماظؾقث"مو"زبابرماظؾقث"ماظيتمتعؿؿدػاماظقزارةمبـاءم
سؾك ماضذلاح معـ ماألدؿاذ ماظؾاحث ،مسؾك مأن مؼؽقن ماٌشروع ماٌؼدم مظف مسالضة مباٌلائؾم
اظؾقداشقجقةمأوماظعؾؿقةماظيتمدبدمماظؾقثماظعؾؿلمؼبماىاععة.مومظؼدمدفؾتماظػؾلػةم
ذبؿقسةمعـماٌشارؼعماظيتمتعؽسماالػؿؿاعاتماظلابؼة،مصفـاظؽمعشارؼعمشلامسالضةم
باظؼضاؼا ماظقرـقة مو معشارؼع مشلا مسالضة مباظػؽر ماظعربل ماٌعاصر مو معشارؼع مصؾلػقةم
ربضة.مإنمػذهماٌشارؼعمباإلضاصة،مإظبمعامتلاػؿمبفمعـماظـاحقةماٌادؼةمظألدؿاذمصفلم
تربطفمباظؾقثمومبادؿؿرارهمواتصاظفممبامصبريمؼبماظعامل.مومظؽـمػذاماظؾقثماظػؾلػلم
عامؼزالمبعقدامسـمعؼؿضقاتماظؾقثماظػؾلػلمطؿامػقمممارسمؼبماظعاملمدقاءمعـمغاحقةم
اٌقضقسات ماٌدرودة مأو ماٌـاػج ماٌؿؾعة مأو ماظـظرة ماظػؾلػقة ماظيت مهؽؿ مصرلورة مػذهم
األحباث .م

رابعا.ذاخلطابذالػؾدػيذيفذاجلزائرذ :ذ

أ -ذاخلطابذالػؾدػيذيفذاملؤسدة ذاجلامعقة ذ :مظعؾمجدؼد ماًطابماظػؾلػلمؼبم
اىاععةماىزائرؼةمظقسمصؼطمؼبمتؾؽماظؽؿاباتماظػؾلػقةماظيتمتـؿؿلمإظبمدبصصاتم
ععقـة،مومإمناممؼبمزفقرمذبالتمصؾلػقةمتـؿؿلمإظبمأضلامماظػؾلػةمطؿفؾةم"دراداتم
صؾلػقة"مظؼلؿماظػؾلػةمباىزائرماظعاصؿة،موم"اظؿدلؼز"ماظيتمتصدرمسـمضلؿماظػؾلػةم
اظؿابع مظؾؿدردة ماظعؾقا مظألداتذة مباظعاصؿة ،مو مذبؾة م"درلتا مظؾدرادات ماظؿارطبقةم
واظػؾلػقة"مبؼلـطقـةموم"اجملؾةماظػؾلػقةماىزائرؼة"ماظؿابعةمظؼلؿماظػؾلػةمجباععةم
وػران .مإن مػذه ماجملالت مدؿلؿح مؼب مغظرغا م– مباظرشؿ معـ مضصر ماظؿفربة مو مضؾةم

 12مظؼدمضاعتمؼبماىزائر،مؼبمبداؼةماظؿلعقـاتمعظاػراتمؼبماظشقارعمتطاظبمبإظغاءمتدرؼسماظػؾلػةمؼبماٌـظقعةم
اظذلبقؼة،مطؿاماغدلتمجرائدمظإلسالنمسؿامطاغتمتلؿقةمبـم:م"معـعماظؽالممسـماظعقام"موممتماظؿظاػرمضدمجرائدم
تـشرماظػؽرموماظـؼاصةموممتمتقضقػفامباظػعؾ،مومأطـرمعـمػذامطؾفمػـاظؽمعـؼػقنمومصقاصققنمومأداتذةممتماشؿقاشلؿمؼبم
وضحماظـفار...مإنمػذاماىقمالمؼلؿحمؼبمايؼقؼةمبايقاةموماظعقشمصؽقػمباظؿػؽرلمأوماظؽؿابة...؟مم م
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اإلعؽاغقاتم–معـمبعثمخطابمصؾلػلمؼـاضشماٌلائؾماظػؾلػقةماظيتمتقاجفماجملؿؿعم
اىزائريمومتلاػؿمؼبمبؾقرةمغؼاشمصؾلػلمؼبماىزائر51.ممم م
ومعـمدونمذؽمصإنمأصضؾمحدؼثمسـماًطابماظػؾلػلمؼبماىزائرمػقمايدؼثم
اظذيمؼؿـاولمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظـؼدماظؿقاراتماظػؾلػقةماٌؿـؾةمؼبماظلاحةماظـؼاصقةم
اىزائرؼة ،مو مظؽـ مسدم ماظؿصرؼح مو ماظؿأدقس مظؿقارات مصؾلػقة مغؿقفة ماظضعػ مؼبم
اظؿؽقؼـموماًقفمعـماالغؿلابماظصرؼحمشلذاماظؿقارمأومذاك،معاسدامغؿقفةمظؾؿـاخم
اٌعاد مظالخؿالف مؼب مودط متغؾب مسؾقف ماظـؼاصة ماظدؼـقة ماظعاعة مأو معا مزلقـاه مبلؾػقةم
ذؽؾقة .مطؾ مػذا مؼصعب متصـقػ ماظؽؿابة ماىاععقة ماظػؾلػقة مإظب متقارات مصؾلػقةم
واضقةماٌعاملموماٌؿقزات،مومإنمطانمعـماظؾدؼفلماظؼقل،مأنمذبؿقعمتؾؽماظؽؿاباتم
تـؿؿلمبطرؼؼةمأومبأخرىمإظبمتقاراتمععقـةممأومإظبمإؼدؼقظقجقةمععقـة،مومدـقاولمأنم
غؼدم مصقرة مشلذه ماظؽؿابات ماظػؾلػقة محبلب ماظػروع ماظػؾلػقة ماٌعؿقل مبفا ،معرطزؼـم
سؾكمإغؿاجفامومغقسقةماٌشاطؾماظيتمررحؿفامومإنمطـامدـؿقضػمهدؼدامسـدمعػفقمم
اظػؾلػةماظذيمضبؿؾفماًطابماظػؾلػلمؼبماىزائر .م
أ -ذتاريخذالػؾدػةذ :مالمندمطؿاباتمصؾلػقةمحقلماظػؾلػةماظققغاغقةموماظػؾلػةم
اٌلقققةم–ماظقفقدؼة50،مومإنمطـامندمبعضماٌؼاالتماظيتمصدرتمؼبماجملالتماظيتم
تـشرػا ماألضلامماظػؾلػقةمتؿصؾمباظػؾلػةماظغرب 51مو متعؽسمطؿاباتماظدطؿقر مطرؼؾعم
اظـؾفاغل مػذا ماالػؿؿام مبؿارؼخ ماظػؾلػة مبشؽؾ مسام 52موطذظؽ مطؿابات ماظدطؿقر ماظربقعم
 13مصدرمإظبمحدماآلنم 11مأسدادمعـمذبؾةمدراداتمصؾلػقةموم 51مسددمعـمذبؾةماظؿدلؼزموم 51مسددمعـمذبؾةم
درلتامظؾدراداتماظؿارطبقةموماظػؾلػقةمومسددمواحدم15معـماجملؾةماظػؾلػقةماىزائريمظؼلؿماظػؾلػةمبقػران .م
 14م رمباممبػارضةمسفقؾةمأنماظؼدؼسمأوشلؿنيمباظرشؿمعـماغؿؿائفمظؿارؼخماىزائرماظؼدؼؿمإالمأغفمعؼصكمعـماظدرادةم
واظؾقث،مومظؼدمادبذتمعؤخرامعؾادرةمػاعةمعـمررفماظرئادةمظعؼدماٌؤمترمحقلمػذهماظشكصقةماظيتمدؾؼمومأنم
تـاوظؿفاماألضالمماىزائرؼةمباظـؼدمو محؿكماظؿفرؼح مباسؿؾارهمضدؼسماظروعانمال مؼؿصؾمباىزائر مؼب مذلء،مميؽـم
اظعقدةمؼبمػذاماظلقاقمإظبمذبؾةم"األصاظة"مومإظبمجرؼدةم"اظشروقماألدؾقسقة"ماظيتمخصؿفممبؾػمطاعؾ.مومظؼدمدؾؼم
ظـامأنمتـاوظـامبعضمجقاغبمحقاتفمباظدرادةممبـادؾةمعؾؿؼكم"حقلمأسالمماىزائرمؼبماظؿارؼخ"مسؼدمؼبمعدؼـةمبلؽرةم
ومعـمتـظقؿموزارةماظـؼاصة،مومذظؽمؼبمدـةم،5551مأثارمحػقظةماياضرؼـمومطانمأػؿمدؤالمررحمسؾقـامػقم:م
طقػمؼعدماظؼدؼسمأوشلطنيمسؾؿامعـمأسالمماىزائرمومػقماٌلققلموماظالتقين؟مطانمذظؽمزعـماظـؼاصةماألحادؼة .م
 15مأغظرمعـالمإظبماظعددماظـاظثموماظرابعمعـممذبؾةمدراداتمصؾلػقة،مومخاصةمدرادةمسؾدماظرغبـمبقضافمحقل:م
غشأةماظـلؼماشلقغؾلمومغفاؼةماظػؾلػةماظلقادقةمظؾدطؿقرمربؿدماظعزوضل.مومظؼدمغشرغامعؤخرامدرادؿـامحقل:معػفقمم
اًطابمؼبمصؾلػةمعقشقؾمصقطق،ماجملؾسماألسؾكمظؾـؼاصة،م 1111.م
16
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تعدمػذهماظؽؿاباتماظػؾلػقةمطؿاباتمساعةمعقجفةمظؾؼارئماظعاممومظؾطؾؾةماٌؾؿدئنيمألغفامتؼدممتعرؼػاتمساعةمسـم
حقاةماظػالدػةمععمغ ظرةمساعةمسـمصؾلػاتفؿ،مرؾعامعاسدامأرروحؿفمحقلماإلغلانماظؽقغلمأوماظعاٌلمحقثمندم
ػـاظؽمأرروحاتمحقلماظػردموماإلغلانمومأصاظةماإلغلانمومسالضةماظػـانمباظعؿؾمماظػينمإظبمشرلػامعـماٌقاضقعم
اظيتمتلؿقؼماظدرادة،مطؿامأغفمعـماٌفؿماإلذارةمإظبمأنمػذاماألدؿاذمؼؽادمؼؽقنماألدؿاذماظقحقدماظذيمؼؽؿبمباظؾغةم
اظػرغلقةمؼبمأضلامماظػؾلػةمؼبماىزائر،مومظذظؽمبؼقتمطؿاباتفمذبفقظة .م
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عقؿقن . 53مو مأعا مؼب ماظػؾلػة ماإلدالعقة مصؾؼد ماذؿفرت مطؿابات ماألدؿاذ مسؿار مراظيب54م
وسؾدماظرزاقمضلقم55مومأبقمسؿرانماظشقخ11مومسؾدمايؿقدمخطاب.15ماألولمسـدعامحؼؼم
أراءمابـماظعربلموعصطؾقاتماظػالدػةمومبعضمغصقصمابـمرذدمطؽؿابماظؽؾقات،م
واظـاغلمسـدعامطؿبمسـماظزعانمسـدمابـمرذدمومبعضماظؼضاؼاماإلدالعقة -مسؾكمأنم
ػذاماألدؿاذمضدماػؿؿمأطـرمبؼضاؼاماظػؽرماظعربلماٌعاصرمطؿامدـؾنيمالحؼام– مواظـاظثم
سـدعا مطؿب مسـ ماٌعؿزظة مو محؼؼ مطؿاب مصصؾ ماٌؼال مالبـ مرذد ،مو مػؤالء مؼشؽؾقنم
اىقؾماألولمظؾػؾلػةموماظػؾلػةماإلدالعقةمؼبماىزائر،مومأعاماظرابعماظذيمؼـؿؿلمإظبم
اىقؾماظـاغلمعـمأداتذةماظػؾلػةمصؾفمذبؿقسةمعـماظدراداتمؼبماظػؾلػةماإلدالعقةم
واظػؽرماإلدالعل.مومأعاماظػؾلػةماٌعاصرةمصعرصتمطؿاباتماظدطؿقرمسؾدماظرغبـمبقضافم
سـ مػقغؾ مو ماشلقغؾقة 11مو مبعض مأسؿال ماظدطؿقر مسؾد ماظرزاق مضلقم مو مخاصة مطؿابةم
"عدارسماظػؽرماظعربلماإلدالعلماٌعاصر" .م
بـذ -ذاملـطقذوذفؾدػةذالعؾومذ :مسرصتمطؿاباتمربؿدمؼعؼقبلمؼبماٌـطؼماظصقريم
وتارطبف.11مطؿامسرصتمبعضمعؼاالتماظدطؿقرمأغبدمعقداويمسـماٌـطؼماظرؼاضل 10.م
ج -ذالػؾدػةذالدقاسقةذوذاألخالققةذ :مسرصتمؼبمػذاماجملال،مطؿاباتماظدطؿقرم
سؾدماهلل مذرؼطموماظدطؿقرمسؾدماجملقدمعزؼان.ماألولمسـدعامطؿبماظػؽرماألخالضلمسـدم
ابـمخؾدونم،5531مومعـمواضعماظـؼاصةماىزائرؼةم 5545موععرطةماٌػاػقؿ،موماٌشؽؾةم
اإلؼدؼقظقجقة مو مضضاؼا ماظؿـؿقة م ،5545مو مشرلػا معـ ماظدرادات ماٌكؿؾػة مو مخاصةم
ترعبؿفمظـصقصمصقػقةمطـرلةمعبعفامؼبمذبؾدؼـمطؾرلؼـمبعـقانم:ماظـقرةماىزائرؼةم
ؼبماظصقاصةماظدوظقةم5511موماظـقرةماىزائرؼةمؼبماظصقاصةماظدوظقةم5512مومممامالمذؽم
17ماظدورماظدؼؽارتل.مو،مغظرؼةماظؼقؿمؼبماظػؽرماٌعاصر،مبنيماظـلؾقةموماٌطؾؼقة .م
18مأراءمأبلمبؽرمبـماظعربل،موماصطالحاتماظػالدػة .م
19معػفقمماظزعانمؼبمصؾلػةمابـمرذد .م
20مايرؼةمسـدماٌعؿزظة .م
21ماظغزاظلمبنيماظدؼـموماظػؾلػة،م.5542مععاملمؼبماظػؾلػةماإلدالعقة.5555،ماظقضعماظعؼائديمومذبلءماإلدالم،م
.5551معػفقممايرؼةمبنيماظدؼـموماظػؾلػةموماظعؾؿ .5555،م
معالحظةم:مػذهماظدراداتمؼبمشاظؾقؿفامردائؾمجاععقةمؼبماألصؾ .م22مغشأةماظـلؼماشلقغؾل،مؼبحمذبؾةمدراداتمصؾلػقة،ماظعددماظـاظثموماظرابع،م-5552م .5553م
عالحظة :مٌزؼد معـ ماإلرالع مسؾك مطؿابات ماألداتذة ،مؼـظر ماجملالت ماظيت متصدرػا مأضلام ماظػؾلػة مسؾك موجفم
اًصقص.مومإغفمٌـماظؾنيمأغـامالمغؼقممبعؿؾقةمإحصاءمذاعؾةمٌامؼؽؿب،مصفذامظقسمػدصـا،مومإمنامشاؼةمعامغفدفم
إظقفمػقمإسطاءمصقرىمتؼرؼؾقةمظإلغشغاالتماظؽدلىمظؾؾقثماظػؾلػلمؼبماىزائر .م
23معـؾمدروسمؼبماٌـطؼماظصقريم5551مومابـمتقؿقةموماٌـطؼماإلردطلم5543مومعلاظؽماظعؾةمومررائؼماإلدؿؼراءم
بنيماألصقظقنيمومجقنمإدؿقارتمعقؾموماٌـطؼماظػطريمؼبماظؼرآنمومترعبةمظؽؿابمترؼؽقماٌـطؼماظصقريمومطؿاباتم
ؼبماٌـففقةموماظذلبقةمعـؾمأصقلماًطابماظػؾلػلم 5551موماٌدخؾمإظبماٌؼاظةماظػؾلػقةم 5555موماظقجقزمؼبم
اظػؾلػةم 5535موماٌكؿارمعـماظـصقصماظػؾلػقةم 5531مومععفؿماظػؾلػةم 5545مباإلضاصةمإظبمسددمعـماظدراداتم
واٌؼاالتماٌؿعؾؼةمباظذلبقةموماظيتمغؼرأػامؼبمذبؾةماٌدلزمبقجفمخاصماظيتمؼرأدفا .م
24معـطؼماحملؿقالتمعـماظرتؾةماألوظب،مؼبحمدراداتمصؾلػقة،ماظعددماألول،م 5552.م
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صقفمأنماألدؿاذمذرؼطمؼؿػردمسـمعبقعمأداتذةماىقؾماألولمبغزارةماإلغؿاجمومارتؾارفم
باٌلائؾموماظؼضاؼاماظيتمتقاجفماجملؿؿعماىزائريمومعـمػـامصكطابفمؼؿؿقزمخباصقةم
االتصال ماٌؾاذر مباظققعل مو ماياضر مطؿا مأن مػـاظؽ مطؿابات مأخرى محقل ماظلقادةم
وصؾلػةماظؿارؼخمومضضاؼامععاصرةمعؿصؾةمباإلدالمماظلقادل .11م
ومألغفمعـمشرلماٌؿؽـمتؿؾعمإغؿاجمطؾمػؤالءمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظـؼد،مصإغـام
صضؾـاماالضؿصارمسؾكمدرادةمضضقةمواحدةمعؿعؾؼةممبػفقمماظػؾلػةماظذيمؼلؿـدونمسؾقفم
ؼبمدراداتفؿمومأحباثفؿ،مألنمػذاماٌقضقعمؼشؽؾ،مؼبمغظرغا،ماٌدخؾماٌـادبمٌعرصةم
ضقؿةماظػؾلػةمسـدمػؤالءمومعـمثؿمإدراكماظـؿائجماٌذلتؾةمسـفا،مومػذامعـمخاللمثالثةم
غصقصمأدادقةمممـؾةمظؿؾؽماجملاالتماظػؾلػقةماظيتمذطرغاػامدابؼا .م
.5ذيف ذتاريخذالػؾدػةذوذالػؽرذالعربيذاملعاصرذ :مضدمماألدؿاذمسؾدماظرزاقمضلقمم
درادة مجدؼدة مبعـقان :م" معدارس ماظػؽر ماظعربل ماإلدالعل ماٌعاصر ،متأعالت مؼبم
اٌـطؼ..واٌصب"،12متؿؿققرماظدرادةمحقلمأدؽؾةمععروصةمؼبماظلاحةماظػؽرؼةماظعربقةم
تؿـاولماظؿلؿقةموماظطؾقعة،مومألنماظؿقؾقؾمؼـفؿمعـماظلؤالمصإغـامظـمغـؿظرمأطـرمعـم
رأيمؼضافمإظبمباضلماآلراءماظيتمررحتمؼبماٌقضقع.مغرؼدماظؼقلمأنماظؽؿابمالمؼصدرم
سـمإذؽاظقةمجدؼدة،مومإمنامؼطرحمدؤاالمعؽررامومػقم:معامػقماظؿعرؼػماظدضقؼمظؾػؽرم
اإلدالعل ماٌعاصر ،معـ محقث ماٌـفج ،مو معـ محقث ماٌلؿقى؟ مػؾ مميؽـ ماسؿؾار معام
ؼصدر مؼب مصؽرغا ماظعربل ماإلدالعل مباإلغؿاج ماإلبداسل ماظذي مؼرضل مإظب معلؿقى ماظػؽرم
اٌـففلماٌـظؿماظذيمؼؤػؾفمإظبماظؿـاصسماظػؾلػل،معؼارغةمباظػؾلػاتماألخرى؟مؼعينم
اظؾقثمسـمخصقصقةمعـمػـامصإنماظلؤالمإؼدؼقظقجلمأطـرمعـفمصؾلػل.مبعدمػذامؼعؿؿم
اظلؤال مإظب ماظعالضة مبني ماظػؽر مو ماظػؾلػة ،مظقصؾح ماظػؽر ،مسـد ماٌؤظػ ،مأودع معـم
اظػؾلػة،مومعـمثؿم–مرمباممبػارضةم–مأصضؾمعـفا،مؼبمغظره،مومذظؽمبدظقؾمعامؼؼقظفم
أحدماظؾاحـنيماٌغاربة.13موماظؿـاضضمؼبمػذهماياظةمجؾل،مصؿامداممظـامصؽرمومعامدامم
 25م ؼشغؾمحاظقامػذاماألدؿاذمعـصبمرئقسماجملؾسماإلدالعلماألسؾك،مومظعؾفمعـمبنيماألدؽؾةماظيتمصببمسؾكم
طؾمتػؽرلمصؾلػلمؼبماىزائرمأنمؼطرحفمػقم:معامػلمسالضة ماظػؾلػةمؼبماىزائرمباظدؼـموماٌؤدلةماظدؼـقةمسؾكم
وجفماًصقص؟مذظؽمأنمػـاظؽماظؽـرلمعـمغبؾةماظشفاداتماظػؾلػقةمضدمذغؾقامعـاصبمدؼـقةمطأسضاءمؼبماجملؾسم
اإلدالعلماألسؾك،موزراءمومعلؤوظقنمؼبماظقزارةمومدساةمؼؼدعقنماألحادؼثماظدؼـقةمؼبمودائؾماإلسالممومخاصةمؼبم
اظؿؾػزة؟ م
ومطذظؽمعـمبنيماألداتذةماظذؼـمطؿؾقامؼبماظػؾلػةماظلقادقةماظدطؿقرمربؿدمبؾعزوضلماٌكؿصمؼبماظػؾلػةماألعرؼؽقةم
وجقن مدؼقي مسؾك موجف ماًصقصح مو ماظدطؿقر مإزلاسقؾ مزروخل مصاحب مطؿاب م :ماظدوظة مؼب ماظػؽر ماظـفضقيم
اظعربل .م
26مسؾدماظرزاقمضلقمم:معدارسماظػؽرماظعربلماإلدالعلماٌعاصر،متأعالتمؼبماٌـطؾؼ..موماٌصب،مدارمساملماظؽؿب،م
اظرؼاض،ماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة،ماظطؾعةماألوظب،م 5553.م
 27ماٌرجعمغػلف -.مص.م.5موماظؽاتبماٌغربلماٌؼصقدمػقم:مربؿدمزغقدلمومذظؽمسـدعامؼؼقلم:م"ومبذظؽمؼؿققلم
اظػؽرم–مسؾكمحدمتعؾرلماٌؤرخماٌغربل"مربؿدمزغقدلم"-م"إظبمذفرةممتـؾماظػؾلػةمصقفامشصـامعـماألشصان ".م
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اظػؽر مأودع مو مأصضؾ معـ ماظػؾلػة ،مصؾؿاذا ماظؿلاؤل مواظؾقث مسـ مصؾلػة متـاصسم
اظػؾلػاتماظغربقة؟
اظػؽرموماظػؾلػةمػقمجزؤمعـمذبؿقسةمعـماظؿؼابالتماظيتمؼطرحفاماظؽاتبموخاصةم
بنيماظػؽرماظعربلموماإلدالعلموماظدؼينموماظعؾؿاغل،مومدرءامظؽؾمتـاضضمؼرىماظؽاتبم
أنماظػؽرمسربلمومإدالعل،معؾقـامأنماإلدالممػقماٌصدرمواإلذعاعمضائالم:م"صاإلدالمم
ػق ماٌصدر ماإلذعاسل ،مو ماٌـطؾؼ مايؼقؼل مظؾعؼؾ مممـال مؼب مطؿابف ماٌؼدس ،ماظؼرآن،م
ودـؿفماظـؾقؼةماٌطفرةمبقصػفؿاماٌرجعنيماظرئقلقنيمظؾؿػؽرؼـماٌلؾؿنيمسؾكماخؿالفم
عؾاحـفؿممؼبماظؿػلرلمومايدؼث،موماظػؼفموماألصقل،موماظؿصقف،مومسؾؿماظؽالم،م
واظؾلاغقاتموماألدب،مواظـقق،موماظصرف،موماظؾالشة،مومػلماظيتمتلفؿمعبقعامؼبم
هدؼد معالعح موعـفج ،مو مربؿقى معا ماصطؾقـا مسؾك متلؿقؿف مباظػؽر ماظعربلمممممممم
اإلدالعل".14
اظػؽرماإلدالعلمأوماظعؼؾماإلدالعل،مطؿامؼرىماظؽاتب،مصإذامطـامضدمسرصـاماظعؼؾم
اظعربل مسـد ماىابري ،مو ماظعؼؾ ماإلدالعل مسـد مأرطقن ،مصإغـا مغعرف ماآلن،اظعؼؾم
إدالعلمسـدمضلقم،مومإنمطـامالمغدريمإظبمأؼـمدؿـؿفلمػذهماألغـروبقظقجقة ماظـؼاصقةم
اظيتمأصابتماٌػؽرؼـماظعربمومجعؾؿفؿمؼؤدلقنمسؼقالمخاصةمبفؿ،مهؽؿفؿمضقاغنيم
خاصةمؼؾدسقغفامومؼدسقنمإظقفا؟مسؾكمأنماألعاغةماظعؾؿقةمتؿطؾبماإلذارةمإظبمأغفمإذام
طان ماىفاز ماٌػاػؿل مظؾفابري معقضقع معـاضشة ،مو ماىفاز ماٌػاػقؿل مألرطقن مؼؿؿقزم
باظؿعدد مو ماظؿعؼد ،مصإن مضاعقس مضلقم مال مطبؿؾػ مسـ ماىاري مو ماظعادي مؼب ماظؾغةم
واألداظقبمععمصؾغةمإؼدؼقظقجقةمواضقة،مومإنمذؽـاماظدضة،مضؾـامدؾػقةمصرضبة،م
تؾؽ ماظلؾػقة ماٌلقطرة مسؾك مأضلام ماظػؾلػة مؼب مبالدغا ،مطؿا موصػـاػا مؼب ماظصػقاتم
اظلابؼة .م
ومظؽلمالمغؾدومظؾؼارئمومطأغـامغغاظل مومغؾاظغ،مصإغـامغؼدمماٌـالماظؿاظلم:مؼؼقلم
اظؽاتب م :م" معاذا متعين ماٌعاصرة؟ مإغفا متعين مأن مؼعقش ماظػؽر ماظػؾلػل مجملؿؿعم
عا،سصره،موعؿطؾؾاتمسصره" 15مظقلؿـؿجمأنم"اظعؼؾماظعربلماإلدالعلمباالسؿؿادمسؾكم
واضعفمايضاريمؼعقشمعامضؾؾماإلدالممبؼقؿف،مومعؾادئفموعػاػقؿفماإلغلاغقةماظلاعقة.م
بقـؿاماظغربمؼعقشماظققمم–معامبعدماظعؼالغقةم–مؼبممتردهمسؾكماٌـطؼ،مومسؾكماظعؼؾ،م
ومبؽؾؿةمواحدةمسؾكماظػؾلػة،مومػذامعامؼػلرمدؼقرفمؼبماظؾفقؿقة" 11.مأظلـامػـامإزاءم
طؿابمعشفقرمعـمطؿبمايرطةماإلدالعقةماٌعاصرةم:مجاػؾقةماظؼرنماظعشرؼـ؟مومعاذام
ؼعينمأنمؼعقشماظػؽرماظعربلماإلدالعلمعامضؾؾماإلدالمم؟مأالمؼعينماىاػؾقةممبعـاػام
اظلؾيبمواألخالضل ؟مومعاذامتعينمبفقؿقةمصؽر ؟مومبأيمحؼمومحؼقؼةمتقصػماظػؾلػةم
واظػؽرماظغربلمباظؾفقؿقة؟مأظقلتمػذهمدؾػقةمتػققمطؾمدؾػقةمومتصدرمسـمعشؿغؾم
28ماٌرجعمغػلف-.مص .3.م
 29اٌرجعمغػلف-.مص 51..م
30ماٌرجعمغػلف-.مص 55..م
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باظػؽرماظػؾلػل؟مومعاماظذيمميقزػا،مؼبمػذهماياظة،مسـمتؾؽماظلؾػقةماظيتمغؼرأػامؼبم
طؿاباتم"إدالعقةماٌعرصة"ماظيتمؼعدماظؽاتـبمأحدمعــمعػؽرؼفام15م .م
و مألن ماظػؽر ماظعربل ماإلدالعل ،مؼب مغظر ماظؽاتب ،مؼعقش معا مضؾؾ ماإلدالم مواظػؽرم
اظغربلمعؿؿردمومؼعقشمؼبمبفقؿقة،مصإنماظـفاةمطؾماظـفاةم:م"مؼبمهصنيمثؼاصؿـا،م
وصؽرغا مبأظقان مسدؼدة ،معـ مسقاعؾ ماظؿقصني ماظؽػقؾة مبإغؼاذغا معـ مذر ماظذوبان مؼبم
اجملؿؿعماآلخرمذيماظـؼاصةماٌؾاؼـةمظـؼاصةمذبؿؿعـا،مبؽؾمعامتػرزهمتؾؽماظـؼاصاتمعـم
عػاػقؿ،مومضقؿ،مضدمتـعؽسمدؾؾامسؾكمدؾقكماإلغلانماٌلؾؿمبادؿماالغػؿاحماظـؼاؼبمأوم
اظؿعاونماظعؾؿل".11مأيمضرورةماظـؼاوةموماظصػاءمععماظؾعثمسـمعـؼذمومزبؾص،مومػقم
حؾؿمعبقعماظلؾػقاتمعـمدونمادؿــاء .م
.1ذيفذاملـطقذوذالػؾدػةذاإلسالمقةذ :مطؿبماظدطؿقرمربؿقدماظقعؼقبلمعؼاالمبعـقانم
"وزقػةماظػؾلػةمؼبماجملؿؿعماإلدالعلماٌعاصر"11مؼعدمخالصةمٌػفقمماظػؾلػةمسـدمػذام
اظؽاتبموماٌؤظػموماألدؿاذمومعػؿشماظػؾلػةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼةمألطـرمعـمسؼد.مبدأم
اٌؤظػمعؼاظفمبأرروحةمعرطزؼةمومػلمأنم:م"ثقابتماجملؿؿعمسدلماظزعانموماٌؽانمالم
ميؽـمتػلرلػامعـمحقثمػلمزقاػرماجؿؿاسقةمإالمبعؾؾمثابؿةمالمتؿغرلمبؿغرلماظزعانممم
وماٌؽان10".مععؿؼدامأنمعـمبنيمتؾؽماظـقابت،موزقػةماظػؾلػة .م
وماٌؼصقدمباظػؾلػةمػقم:م"اظـظرماظعؼؾلماظذيمؼطؾبمحؼائؼماألذقاءموسؾؾفامعـم
خاللمعـظقرماظعؼقدةماإلدالعقة.مومسؾكمػذامصاظػؾلػةماظيتمغرؼدماظؿقدثمسـموزقػؿفام
ؼب ماجملؿؿع ماإلدالعل ماٌعاصر مػل ماظـظر ماظعؼؾل مؼب مزبؿؾػ مجقاغب ماإلدالمم
وذرؼعؿف"11م مبعـكمأنماظػؾلػةمتؽػمسـمرؾبمايؼقؼةمؼبمعبقعماألذقاء،مظؿؼؿصرمؼبم
رؾؾفامؼبماإلدالممومذظؽمعـمعـظقرمسؼؾل،مأيممبعـكمأنمتؼدممتأوؼالمسؼؾقامظؾعؼقدةموم
اظشرؼعة،مأومعامسدلمسـفمؼبمغصمآخرمبػفؿماإلدالممصفؿاممسؼؾقا.م م
ؼعؿؼدماظقعؼقبلمأنماٌشاطؾماظػؾلػقةمػلمملمتؿغرلمأبدا،مومتؿعؾؼمدائؿامباظقجقدم
واٌعرصةموماظعؿؾ،مصالمجدوىمعـماظؿطقرماياصؾمؼبماظعؾقممومالمصائدةمعـماظؿطقراتم
اظيت مسرصؿفا ماجملؿؿعات ماإلغلاغقة ،مألن ماظػؾلػة مؼب ماظققغان مو مؼب مأوربا م– محلبم
اظؽاتبم–مػلمسؼقدةمومذرؼعةمومظؽـفؿامعـمصـعمخقالماإلغلانم:م"ماظذيمزـمأغفم
ؼلؿطقعمأنمؼػعؾمذظؽ.مصفاءتمعطاربفمدؾلؾةمعـماًقؾاتماٌؿفاصؿةماظيتمتعدلمسـم
تـاضض ماظؿػلرلات ماٌؼدعة مٌشاطؾ ماظقجقد مو مإلذؽاالت ماٌعرصة مو مظؼضاؼا ماظعؿؾ12".م
 31م أغظر :مضلقم ،مسؾد ماظرزاق :مؼب مإرار مأدؾؿة ماظعؾقم ماإلغلاغقة م :مسبق معـففقة مإدالعقة مؼب ماظػؽر مو ماظؾقثم
اظعؾؿل-.مذبؾةماٌقاصؼات،ماظعددماألول،مجقانم 5551.م
32ماٌرجعمغػلف-.مص.م 51.م
33مد.مؼعؼقبل،ممربؿقدم:موزقػةماظػؾلػةمؼبماجملؿؿعماإلدالعلماٌعاصر-.ماٌدلز،ماظعد،0،م 5550.م
34ماٌرجعمغػلف-.مص 23..م
35ماٌرجعمغػلف-.مص 23..م
36ماٌرجعمغػلف-.مص 24..م
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ػؽذامجبرهمضؾؿمتصؾحماظػؾلػةمتفاصتمومؼؿؿمإصدارمحؽؿمغفائلمبإصالسماظػؾلػة،موإذام
طاغتماظػؾلػةماظغربقةمسـدمضلقممؼبمعرحؾةماظؾفقؿقة،مصإنماظػؾلػةمسـدماظقعؼقبل،م
ضدمياموحدؼـا،معؿفاصؿة،مألغفامعـمصـعماًقالممبقاوالتفماًائؾة .م
ومإذامطاغتماظػؾلػةمسؾكمػذهماياظةمعـماظلقء،مصؿامػلماظػؾلػةماظيتمؼدسقمإظقفام
ومؼرىمأنمشلاموزقػةمممؽـةمباظرشؿمعـمأغفمؼعؿؼدمأغفامتشؽؾمأحدمثقابتماجملؿؿعم
اظذيمومإنمتغرلتمزقاػرهمصإنمعؾادئفمثابؿة،معـؾفامؼبمذظؽمعـؾمثقابتماألؼدؼقظقجقةم
اظقرـقة.مؼؼقل:م"إنماظػؾلػةماظيتمغعؿؼدمأنمشلاموزقػةمتؼقممبفامؼبماجملؿؿعماإلدالعلم
اٌعاصرمػلماظػؾلػةمطؿامعاردفامسؾؿاءماظؽالم13".مٌاذا؟مألنمسؾؿاءماظؽالممضدعقامتصقرام
إدالعقامظؾػؾلػةمومملمؼؾدسقامتصقراتمجدؼدةمظؾقجقدموماٌعرصةموماظعؿؾ،مألنمشرضفؿم
طانمإثؾاتمايؼائؼماظدؼـقةمبإؼرادمايفجمسؾقفامومدصعماظشؾفمسـفا،محلبمسؾارةم
راشمطدليمزاده.م م
و مػؽذا مغعؾؿ مأن مسؾؿاء ماظؽالم مصالدػة ،مألغفؿ ممل مؼؾدسقا متصقرات مجدؼدة موإمنام
داصعقا مسـ مايؼائؼ ماظدؼـقة .مظلـا مغدري مإن مطاغت مػذه ماًالصة مدؿصؿد مالعؿقانم
اظؿارؼخ ،مو متارؼخ مسؾؿ ماظؽالم ماظذي مػق مذبؿقسة معـ ماظػرق مواالواػات ماٌكؿؾػة...م
وػؽذا مؼصؾح م"سؾؿ ماظؽالم مػق معقضقع ماظػؾلػة ممبعـاػا ماإلدالعل ماظذي مػق ماظـظر مؼبم
اظقجقد مو ماٌعرصة مو ماظعؿؾ معـ مأجؾ متأؼقد ماظؿػلرل ماظذي متؼدعف مشلا مسؼقدة ماإلدالمم
وذرؼعؿف 14".م
و ماسؿؿادا مسؾك مضاسدة مأن معا مؼـصـدق مسـؾك ماظؽـؾ مؼـصـدق مسـؾك ماظـفـزء،ممممممممم
"و ماسؿؿادا مسؾك مػذا مصإغـا مإذا معا ماغطؾؼـا معـ موضائع ماجملؿؿع ماإلدالعل ماٌعاصر مؼبم
اىزائر مسؾك ماألضؾ ،موجدغا مأن مػذا ماجملؿؿع مؼب محاجة مإظب ممماردة ماظـظر ماظػؾلػلم
ظضؾطمصؾؿفمبعؼقد ةماإلدالممومبشرؼعؿف،معـمحقثمػؿامعـطؾؼمظػفؿماظقجقدموماٌعرصةم
وماظعؿؾ،مو/ظؿػلرلػؿا؟،/مومجدغامأؼضامأنمػذاماجملؿؿعمؼبمحاجةمإظبممماردةماظعؿؾم
اظػؾلػلمٌعرصةمعقضعفمعـماجملؿؿعاتماألخرىماظيتمؼلعكمطؾمواحدمعـفامإظبماحؿقائفم
و ممتـؾف مو مإظب مايؾقل مربؾف مسـ مررؼؼ مادؿؾدال م سؼقدة مأخرى مبعؼقدتف ،مو مذرؼعةم
أخرىمبشرؼعؿف 15".م تؾؽمػلمإذنمعفؿةماظػؾلػةمذبلدةمومعطؾؼة،مومتؾؽمػلمحاجةم
اىزائرمعـماظػؾلػة،ماىزائرماظيتمتعقشمحربماظؽؾمضدماظؽؾ،ماىزائرماظيتمؼعؿؾم
األسداءماظعؾـققنموماٌؿلذلونموراءمأضـعةمطـرلةمظؽلمؼؾدظقامدؼـفامومسؼقدتفامومضبؾقام
ربؾفمدؼـامومسؼقدةمالمغدريمعامػل؟م م
ؼعؿؼدماظؽاتبمأنمػذهماظؼضقة،معفؿةماظػؾلػة،متشؿؾمطؾماجملؿؿعاتماإلدالعقة،م
ومػلمحربمحضارؼةمتشؿؾماىاغبماٌاديموماظروحلمسؾكماظلقاء،مومسؾقفمؼؿعنيم
سؾكماظػقؾلقفماٌلؾؿمأنمطبقضمتؾؽمايربم"بؽؾمعامؼـؾتمأنمسؼقدتفمػلمسؼقدةم
37ماٌرجعمغػلف-.مص 24..م
38ماٌرجعمغػلف-.مص 25..م
39ماٌرجعمغػلف-.مص.م .31م
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ايؼ ،مو مأن مذرؼعؿف مػل مذرؼعة مايؼ ،مإعا مباالحؿفاج مباظـؿائج ماظعؾؿقة .مو مإعام
باالحؿفاجمباٌؾادئماظـظرؼة 01".م
إنمايؼمومتصقؼغمماظـؿائجماظعؾؿقةمبطرؼؼةمعاموماٌؾادئماظـظرؼةمؼعدلمسـفامعػفقمم
اظعؼالغقةماإلدالعقةمبقصػفام:م"اظعؼالغقةماظػطرؼةماظيتممياردفاماظعؼؾماظصرؼحماظذيم
ؼؿفؾكمظدىمطؾمإغلانمسـدمإزاحةمرشقةماظعاداتموماظؿؼاظقدماٌقروثة.مومػذامعـمذأغفم
أن مصبعؾ ماٌكاظػني مأضرب معا مؼؽقغقن معـ ماالػؿداء م مإظب مايؼ معؿك ماسؿؿدغا مؼبم
زبارؾؿفؿ ماظعؼؾ ماظػطري مو مصبعؾ ماألتؾاع مو ماألغصار مأضرب معا مؼؽقغقن معـ مبعضفؿم
بعضامومعـمسؼقلماٌكاظػني 05".مإنماألعرمؼؿعؾؼمباألغصار موماألذقاعمومتأدقسماظشقعم
واظػرقممومٌامالماظطقائػمعـمجدؼد .م
01
إنماظعؼالغقةماظػطرؼةمدؿصؾحمعـطؼامصطرؼامطبصصمظفماظؽاتبمدرادةمطاعؾة ،م
وظعؾ ماٌػارضة متؽؿـ مؼب مػذا ماىؿع مبني ماظػطري ماظذي مؼػذلض مأن مؼؽقن مرؾقعقام
واٌـطؼل ماظذي مؼػذلض مأن مؼؽقن ماصطـاسقا ،مظؽـ مسـدعا مؼؿعؾؼ ماألعر مباظؿأوؼؾم
اظعؼائدي،مصإنمدرسماظؿأوؼؾمؼعؾؿـامأنمالمغفاؼةمظؾؿأوؼؾ،مومظذامظـمغطؾبمأؼـمميؿقـم
اظصقابمعادعـامغعؾؿمأنم"إدالعقةماٌعرصة"متدسقمإظبمصطرةمعباسقةمضائؿةمسؾكماظؾلارةم
ومبعقدةمسـماظذلطقؾاتماظػؾلػقةماٌـاصقةمظروحماألعة .م
.1مالػؾدػةذالدقاسقة:ذعـمعـظقرمشرلمبعقد مومالمزباظػمؼبماٌفؿة،مأيماٌفؿةم
اإلؼدؼقظقجقةمأوماظعؼائدؼةمأوماظلؾػقةمبشؽؾمصرؼح،مؼرىماظدطؿقرمسؾدماهللمذرؼطمأنم
عفؿة ماظػؾلػة معفؿة مإؼدؼقظقجقة ،مصإذا مطاغت مسـد مسؾد ماظرزاق ماظدصاع مسـ ماإلدالمم
واظلؾػماظصاحلمضدماظعؾؿاغقنيمومإذامطاغتماظػؾلػةمسـدمربؿقدمؼعؼقبلمػلمسؾؿمطالمم
وزقػؿفاماظدصاعمسـماإلدالممومسؼائدهمباىجماظـؼؾقةموماظعؼؾقة،مصإنماظػؾلػةمسـدمذرؼطم
عفؿؿفا م :م"االػؿؿام ممبشاشؾ ماظـاس ماظػؽرؼة ماٌرتؾطة محبقاتفؿ ماظقاضعقة ماٌعاذة،م
وععـاػامثاغقامادؿؽشافماٌلؿؼؾؾمعـمخاللمغؾضاتمايقاةماظراػـةمبطرؼؼةمتؿفاوزم
اظقاضع ...مو مرباربة ماٌعطالت ماًراصقة مو ماالغػعاظقة ماٌػررة مدقاء مسؾك معلؿقىم
اىؿاػرلمأوماظلادة01".م م
طؿا مأن مدور ماظػؾلػة مؼب ماجملؿؿعات ماٌؿكؾػة مؼؿؿـؾ مؼب م :م"رباربة ماالتؾاسقةم
اظػؽرؼة ماظيت متؿؿ مسـ مررؼؼ مشرل مصؽري مإرالضا 00".مو مؼؼذلح ماألدؿاذ محال مؼؿؿـؾ مؼبم
ضرورةمتظاصرمجفقدماٌؤرخموماظػقؾلقف،مومػذامرأيمظفمأػؿقؿفمأدادقةموخاصةمسـدعام
ؼؼقل م :م"عفؿة ماٌؤرخ مأن مؼػفؿ ماٌاضل مصفؿا مجدؼا مو مؼب مصفؿف مػذا مؼصؾح ماظؿارؼخم
40ماٌرجعمغػلف-.مص.م .31م
41ماٌرجعمغػلف-.مص .32.م
42مأغظر:مربؿدمؼعؼقبل:ماٌـطؼماظػطريمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ،مدؼقانماٌطؾقساتماىاععقة،م .1111م
 43مد .مذرؼط ،مسؾد ماهلل م :ماٌشؽؾة ماإلؼدؼقظقجقة مو مضضاؼا ماظؿـؿقة -.ماىزائر ،مدؼقان ماٌطؾقسات ماىاععقة،م
-.5545مص.11.م م
44ماٌرجعمغػلف-.مص .2.م
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عـظارا مؼلؿشػ معـف ماظػقؾلقف ماٌلؿؼؾؾ .مو مادؿشػاف ماٌلؿؼؾؾ معـ مخالل ماظـظرةم
اىدؼدةمإظبماٌاضلمؼصؾحمحاصزامظؾـاءماياضرمؼبمايقاةماظػؽرؼةموماالجؿؿاسقة.مإنم
اظؾـاءمايضاريمؼؿؿمبفذهماظـظرةماالزدواجقةم–مادذلجاسامومادؿشػاصام–مومصبدمصقفام
طؾمعـماظػقؾلقفموماٌؤرخمغؼطةماغطالضفمؼبمسصره" . 01م
ظقس معفؿا مؼب مغظري ،مأن مغؿػؼ مأو مال مغؿػؼ ،معع ماظصقرة ماظيت مؼرزلفا ماظؽاتبم
ظعالضة ماظؿارؼخ مباظػؾلػة ،مظؽـ ماٌؤطد مأن ماغؿؾاػف مإظب م مػذه ماظعالضة مؼعد مؼب مغظرغا،م
اًطقةماألوظبمإلدراكماظػعؾماظػؾلػلمومضقؿؿف.مومإغـامغعؿؼدمأنمإدراطفمظؿالزممسالضةم
اظؿارؼخمباظػؾلػة،مػقماظذيمأدىمبفمإظبمتـؿنيمدورماظعؼالغقةمؼبماجملؿؿعمبؾمومجعؾفام
ععقارامؼؼاسمبفمدرجةمتطقرماجملؿؿعمأومدبؾػف،مؼؼقلم:م"ومظؽـماظػرقمبنيماجملؿؿعم
اٌؿك ؾػموماجملؿؿعماٌؿؿدنمؼبمػذاماٌقدانمػقمعؼدارماظعؼالغقةمؼبمطؾمعـفؿا:مصؾؼدرمعام
متؾؽ ماجملؿؿعات ماٌكؿؾػة معـ مذقـة مػائؾة معـ ماالغػعال مسـد ماظـظر مإظب معشؽالتم
اٌاضلمواٌلؿؼؾؾماٌعؼدة،متؿؿؿعماجملؿؿعاتماٌؿؼدعةمبشقـةمعـماظعؼالغقةموماالتزانم
وضؾطماظـػسمومدؾطانماظرأيمؼبمػذهماٌشؽالتمباًصقص 02".م
إنماٌقضػمعـماظؿارؼخمومسالضؿفمباظػؾلػةمومإدراطفمظؼقؿةماظعؼالغقةمػقماظذيمأدىم
بف مإظب ماظدصاع مسـ ماظػؾلػة ،مو مػذا معقضػ ممتقز مبف ماألدؿاذ مذرؼط مسـ مبؼقة مأداتذةم
اىقؾماألولمظؾػؾلػةمؼبماىزائر،مؼؼقلم":إنماظعاملماٌؿؿدنمعامؼزالمؼعؿدلماظػؾلػةم
ػلم اٌشعؾماظذيمؼضئمررؼؼماٌلؿؼؾؾ،مومأنماظعؾؿمظقس مإالماألداةمأوماٌطقةماظيتم
غرطؾفامظؾلرلمؼبمػذاماظطرؼؼمبعدمأنمؼضاء.مومعـمثؿمطاغتماجملؿؿعاتماظيتممتؿفـم
اظػؾلػة مأطـر معـ مشرلػا ،مػل ماظيت متلرل مأدرع معـ مشرلػا مرشؿ مبطء متؼدم ماظػؾلػةم
ذاتفا.موماجملؿؿعاتماظيتمالممتؿؾؽمصالدػة مسؾكماإلرالقمأومتعؿدلماظػؾلػةمععقضامؼبم
ررؼؼماظؿؼدممطؿامػقماظشأنمؼبمأطـرؼةمبؾدانماظعاملماظـاظث،مػلماظيتمتؿعـرمأطـرمعـم
شرلػا مؼب ماظلرل مألغفا مال ممتؾؽ ماٌشعؾ ماٌضلء ،مو متؼضل موضؿفا مؼب ماظدوران محقلم
غػلفا،مومتلؿكمذظؽمدرسةمؼبماظلرلمألغفامالمترىماٌلاصةماظيتمضطعؿفامأومباألحرىم
اظيتمملمتؼطعفامسؾكماإلرالق 03".م
طؿامأنمأػؿمضضقةمؼـرلػا،مؼبمغظرغا،مػلمضضقةمسالضةماٌعرصةموماظلؾطةموخاصةم
سـدعا مؼؼقل م :م"و معـ مأخطر مػذا ماظؿشقش ماظعؼؾل مخؾط ماظلؾطة مباظػؽر ،مو ماألصعالم
باظرأي،موماظرشؾةماىاربة،مؼبمإثؾاتماٌقضػمسـمررؼؼماظشعاراتماظيتمؼؿػؼماىؿقعم
سؾك مظػظفا مو مطبؿؾػقن مسؾك مربؿقاػا ،مطؿا مؼػعؾ ماظلادة ماحملذلصقن مال مطؿا مؼػعؾم
اظػالدػةماظؾاحـقنمسـمايؼقؼةمطؿشؽاةمربددةمومسـمحؾفامططرؼؼمواضح04".م م
م

45مماٌرجعمغػلف-.مص 2..م
46ماٌرجعمغػلف-.مص 3..م
47ماٌرجعمغػلف-.مص 51..م
48ماٌرجعمغػلف-.مص .51.م
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بعقدامسـمػذاماظؿصقرماظؿؼؾقديماظذيمؼرىماظػؽرمعلؿؼالمسـماظلقادةمواظلؾطةمصإنم
اٌشؽؾة ماظيت مؼطرحفا ماألدؿاذ مذرؼط معشؽؾة معرطزؼة مؼب ماظؾقث ماظػؾلػل ماٌعاصر م:م
ػذهماٌشؽؾةماظيتمؼصػفامؼبمغصمآخرمضائالم:م"إنمسدممخضقعماظلقادةمظؾعؾؿ،مومٌؾدأم
اظؼاغقن ماظعؾؿل مجعؾفا مأضرب مإظب مأسؿال ماظصؾقان ،مو ممل مترق مإظب معلؿقى ماظعؾؿ مطؿام
ارتؼكماظطبمصؼضكمسؾكماألوبؽةماظػؿاطة 05".مإغفمعـظقرموضعلمعػفقم،مطؿامأغفمؼدسقم
إظبمأنمتؼقمماظػؾلػةمواظدؼـمععامومػقمأعر مععؼقلمؼبمذبؿؿعمدؼين،مسؾقفمأنمؼغرلم
غظرتف ماظدؼـقة ،موأن مؼلاػؿ مباظؿاظل مؼب ماظؿغقرل مو ماظؿققؼؾ ،مطؿا مأن محدا مأدغك معـم
اظؿكطقطماظعؼائديمالبدمظؿطقرماجملؿؿعاتمايدؼـةم–مدقاءمطاغتمعؿطقرةمأومعؿكؾػةمم
ظذامسؿؾمسؾكمتؼدؼؿمعلاػؿؿفماإلؼدؼقظقجقة .م
بـ -ذاخلطاب ذالػؾدػي ذيف ذاجملتؿع ذ :ذظقس ماًطاب ماظػؾلػل مؼب ماىزائر ،مػقم
اًطاب ماىاععل ماألطادميل مأو مخطاب ماٌؤدلة ماظػؾلػقة ،مبؾ مػق مطذظؽ مذظؽم
اًطاب ماًارج مسـ ماٌؤدلة مو ماظذي مؼـؿشر مؼب ماظؽؿابات ماظلقادقة مواظؿارطبقةم
واألدبقةموماظصقػقة،مومؼبماظعؾقمماإلغلاغقةمومخاصةماظؿارؼخموسؾؿماالجؿؿاعمومسؾؿم
اظـػسموماألدب،مومظعؾمطؿاباتم"عاظؽمبـمغيب"مو"عصطػكمظشرف"مو"عقظقدمضادؿم
غاؼت مبؾؼادؿ" مو م"رضا معاظؽ" مو م"ربؿد مأرطقن" مو"ربؿد محربل" مو م"سؾل ماظؽـز"م
و"أبق ماظؼادؿ مدعد ماهلل" مو م"خبيت مبـ مسقدة" ،متعد معـ ماظؽؿابات ماظػؾلػقة ماظؼادعةم
واآلتقةمعـمصضاءاتمشرلماظػضاءماألطادميلماظػؾلػل،مو مطذظؽمصإنمذبالت مطؿفؾةم
"األصاظة" مو م"اظـؼاصة" مدابؼا ،مو مذبؾة م"غؼد" مو م"إغلاغقات" محاظقا ،معـ ماجملالتم
اظيتمتؿضؿـماظعدؼدمعـماظـصقصماظػؾلػقة،مومأغفمإذامطانمعـمشرلماٌؿؽـماظؿعرضم
ظؽؾمػذهماظؽؿاباتمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظـؼد،مصإغفمعـماٌػقدمؼبمغظرغاماإلذارةمإظقفام
ومإظبماظؼضاؼاماظؽدلىماظيتمأثارتفا،مألنمػدفمػذهماظدرادةمػقمباظدرجةماألوظبمػدفم
عـففل ،مسباول معـ مخالظف ماظؿعرف مسؾك ماًطاب ماظػؾلػل مؼب ماىزائر مو مسؾكم
وؾقاتف .م
11
صؾؼدمطؿبماألدؿاذمعصطػكمظشرف مسـماألعةموماجملؿؿعمومررحمعشؽالتمعؿعؾؼةم
باشل قؼة مو ماظؿارؼخ مو مايرطة ماظقرـقة مو معشاطؾ ماظـؼاصة ماظقرـقة معـ معـظقر مغؼديم
وودؼدي.مومهدثماألدؿاذمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿمسـمعلائؾماألصاظةموماظؿفدؼدم
اظدؼينمرباوالمإصبادمصقغةمتقصقؼقةمبنيمعؿطؾؾاتماياضرموماظؿزاعاتماٌاضل،مطؿام
اػؿؿ ممبلائؾ ماظؿارؼخ ماظقرين مو ماظـؼاصة ماظقرـقة موخاصة مضضقة ماظؿعرؼب .15مو مؼعدم
األدؿاذ معاظؽ مبـ مغيب مصاحب معشروع مصؽري مو مصؾلػل مضائؿ مبذاتف .ماػؿؿ مباظؿفدؼدم
49ماٌرجعمغػلف-.مص 55..م
 50ماألذرف ،معصطػكم:ماىزائرم:ماألعة مو ماجملؿؿع -.مترعبة محـػل مبـ مسقلك ،ماٌؤدلةماظقرـقة مظؾؽؿاب،م
 .5541م
 51معقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿم:مأغقةمومأصاظة،معـشقراتموزارةماظؿعؾقؿماألصؾلموماظشؤونماظدؼـقة،موحمأصاظقةموم
اغػصاظقة،م1ج،مومذكصقةماىزائرماظدوظقةمومػقؾؿفاماظعاٌقةمضؾؾمدـةم،5411م1ج .م
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م

ايضاريمظؾؿفؿؿعماإلدالعلمومضدممتأوؼالمخاصامظعالضةماظدؼـمباجملؿؿعموماظؿارؼخ11م
و مغاضش مرضا معاظؽ معشؽالت ماألصاظة مو مايداثـة مو ماظؿـارؼـخ ماظقرـين مو مايـرطـةم
اظـقرـــقـةمومايـداثـةمو اظعـؼـالغقة .11م
طؿامتعرضمشلذهماٌلائؾمعؤرخقنمومسؾؿاءماالجؿؿاعمطؿقؿدمحربل 10مومأبقماظؼادؿم
دعد ماهلل 11مو مسؾل ماظؽـز ،12مو مذظؽ مسـدعا مررح ماألول معشؽالت ماظؿارؼخ ماظقرينم
وايرطةماظقرـقةمومخاصةماظدوظةماظقرـقة،موماظـاغلمسـدعامغاضشموحؾؾمبؾمومأضامم
تارطبا مطاعال مظؾـؼاصة ماظقرـقة ،مو ماظـاظث مسـدعا مغاضش معلائؾ ماظدؼـ مو ماظلقادة مؼبم
اىزائر.سؾكمأنماًطابماظػؾلػلمؼبماىزائرمؼؿأدسمعـمدونمذؽمباٌشروعماظػؽريم
حملؿدمأرطقنماٌلؿك مبـؼد ماظعؼؾ ماإلدالعل،مػذا ماٌشروع ماظذيمؼعد معشروعمحداثةم
وهدؼث مظؾػؽر ماظعربل ماٌعاصر.حداثة مألغف مؼلؿكدم معـفزات مايداثة ماظغربقةم
وخاصةمسؾكمعلؿقىماٌـاػجمومررائؼماظؾقثموماظؿقؾقؾ،مومهدؼثمظؾػؽرماظعربلم-م
اإلدالعل مبعد مطؾ معا مسرصف معـ مضغط مواسبطاط 13.مو مطذظؽ مرباوظة ماٌػؽر ماٌغؿالم
خبؿيبمبـمسقدةمؼبمتػؽرلمايداثةمومعامبعدمايداثة،محقثمؼؼقلمؼبمدقاقمهؾقؾفم
ظــ "م ايداثلم–ماظعؼؾلم:ماًطابماٌؽؿقبمؼبماىزائرممنقذجا"م:م"ػامسبـمغـلكم
اظربطمبنيمعامدذـفمتقصقؼماٌدغلمومعاظؽمبـمغيبمموماألذرفمومشرلػؿ،مومبنيماٌشاػدم
اىدؼدة ،مصؿـ مأؼـ مؼؾدأ ماإلغصات مإظب ماظؽؾؿات ،مأعا مزظـا مغصغل مظزظزظة ماٌؽؿقب،م
ظعطشماظؾقاض؟" 14مبؿعؾرلمآخرمأالمؼطرحمػذاماًطابماظػؾلػل،ماظذيمحاوظـاموصػفم
وصػامأوظقا،مدؤالماظؾقثماظعؾؿل،مأيمضرورةمحبثمػذاماًطابموعـاضشؿفموهؾقؾم
إذؽاظقؿفمومعرجعقاتفمومععرصةمعؽاغؿفمؼبمعـظقعةماظػؽرماظعربلموماإلدالعلمواظعاٌلم
واظقضقف مسـد مإدفاعاتف؟ مأظقس مجدؼرا ماظؾقث مؼب متارؼخ مػذا ماظػؽر مو مؼب ماظؼضاؼاممممم
اظيت مساىفا مو ماٌلائؾ ماظيت مررحفا مو ماألصاق ماظيت مصؿقفا؟ مإغـا مغعؿؼد مأن مهؾقؾم
 52م آراء معاظؽ مبـ مغيب مععروصة مو مػـاظؽ مدرادات مطـرلة محقل مأسؿاظف ،مو مػق مذكصقة مععروصة مؼب ماظعامل ماظعربلم
واإلدالعل،مظفمدراداتمسدؼدة،معـ فامسؾكموجفماًصقصم:ماظظاػرةماظؼرآغقة،مذروطمماظـفضة،موجفةماظعاملم
اإلدالعل .م
Malek, Redha : Tradition et Révolution, le véritable enjeu.- éd. Bouchene, 1991.
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اًطاب ماظػؾلػل مؼب ماىزائر مال مؼؿؿ مإال مبفذه ماًطقة ،مصؾعد مسؿؾقة ماظقصػ مسؾكم
ربدودؼؿفا،مغرىمأغفمعـماظضروريمأنمتلؿؽؿؾمخبطقةمثاغقةمهؾقؾقةموتشكقصقةموم
تػؽقؽقةمموغؼدؼةمظؼضاؼامومعشاطؾمومآظقاتمػذاماًطابماظػؾلػل .م

اخلامتة:ذ ذ
إنمػذاماظعرضماظؿارطبلموماٌعرؼبمظؾؿؿاردةماظػؾلػقةمؼبماىزائرمتػرضمسؾقـامؼبم
غفاؼةمػذاماظؿقؾقؾ،متلفقؾمبعضماًالصاتماظـؼدؼةماظيتمغراػامأدادقةمومعـفام :م
 -5م شؾؾة ماظلقادل مسؾك ماظعؾؿل ،مو مػذا مؼب معبقع ماٌلؿقؼات مو مسؾك مزبؿؾػم
اظصعد ،مدقاء مؼب ماظؿكطقط مأو ماظؿقجقف مأو ماإلصالح مو ماظؿعدؼؾ ،مؼؼقل مأحد ماظؿؼارؼرم
اظرزلقةماظذلبقؼةم:م"مالحظماىؿقعمأنماظؼرارماظلقادلمالمؼزالمؼفقؿـمسؾكماٌعقارم
اظعؾؿلموماظذلبقي،مومترتبمسؾكمػذهماشلقؿـةماشبػاضماٌلؿقىماظػؽريموماظؾغقيم
ظدىمرؾؾةماظػؾلػة،مومبدامظؾفؿقعمأنماٌعطقاتماظدميقشراصقةمهؽؿماظؼرارماظلقادلم
اظذيمضبددمبدورهماٌلؿقىماظعؾؿلمؼبماىاععة 15".م
-1م شؾؾةماحملقطمسؾكماٌؤدلة،مومذظؽمغؿقفةمضعػماٌؤدلةماظذلبقؼةمواىاععقةم
و مؼب محاظة ماظػؾلػة مصإن ماحملقط مؼؾعب مدور ماٌـؾط مو ماٌعادي مواٌعقؼ ،م مصاحملقطم
االجؿؿاسلمعـاػضمظؾػعؾماظػؾلػل.مومإغـامغعرفمعبقعا،ماظعؾارةماٌذلددةمؼبمذقارسـام
و مؼب مأحادؼــا ماظققعقة ماظلاخرة مو ماىادة م"طػا مصؾلػة" مو"ال مداسلمظؾؿػؾلػ" ،مممام
ؼعينمأنمصعؾمإسؿالماظعؼؾمؼؿـادبمؼبماظقدطماالجؿؿاسلمومعضقعةماظقضتموماظؿقػؿم
وأطـرمعـمػذاماظؽذبموماٌزاؼدة.مومعامسرصؿفمبالدغا،مؼبماظعشرؼةماألخرلة،معـمدواعةم
دعقؼة،مأصؼدتماظـاسماظـؼةمؼبمطؾمذلءممبامؼبمذظؽماظؼدرةمسؾكماٌعرصةموماظؿػؾلػ،م
إذمعامجدوىماٌعرصةمأعاممضرورةمحػظماظـػسمومايقاة .م
طؿامسرصتمحقاتـاماظـؼاصقة مضؿعامومطؾؿا،مظعؾمأولمعؿضرر معـفمػل ماظػؾلػةمإذام
أخذغامعـمتعرؼػفاماألوظبماٌؼدرةمسؾكماظلؤالموإسؿالماظعؼؾموماظـؼد،موطقػمؼؽقنمذظؽم
ؼبمجقماظرسبموماًقفموماالظؿؾاس،مخاصةمإذامسرصـامأنماظػؾلػةمأصؾقتمسـدمضطاعم
عـماجملؿؿعمذؾفةمصببماظؿدلؤمعـفا،مبؾمومأطـرمعـمػذا،مصؾؼدمأصؾقتمسدوامصببم
اظؿكؾصمعـف،مؼدلمسؾكمذظؽماٌظاػراتماٌـددةمباظػؾلػةمموماظدسقاتمإظبمشؾؼمأضلامم
اظػؾلػة مؼب ماظـاغقؼات مو ماىاععات مؼب مبداؼة ماظؿلعقـات معـ ماظؼرن ماظعشرؼـ ،مو مظؼدم
طؿؾتمؼبمػذهماٌرحؾة،معؼاالتمتدسقمعـمجدؼدمإظبم"إىامماظعقاممعـمسؾؿماظؽالم"؟ م
-1مشؾؾةماظؽؿمسؾكماظؽقػموماظـقعمدقاءمؼبماظدرادةمأومؼبماظـفاح،مومػذامأعرمغاتجم
عـمدقادةماىزأرةمومدميؼرارقةماظؿعؾقؿماظيتمصفؿتمالمسؾكمأداسمايؼمؼبماظدرادةم
ومظؽـمايؼمؼبماظـفاحمومايصقلمسؾكماظشفادات،مظذظؽممتمتطقؼعماٌعاؼرلماظؿؼققؿقةم
ًدعةمػذاماشلدف،مباإلضاصةمإظبماظـؿقماظدميقشراؼبماظذيمصرضمسؾكماشلقاطؾماظذلبقؼةم
 59غصمتؼرؼرماظؾفـةماظػؾلػقةماظقرـقة،مظلـةم-.5551مص 03..م
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وماىاععقةمادؿؼؾالمأسدادمطؾرلةمعـماظطؾؾةمتػققمراضؿفاماالدؿقعابقة مومضدرتفامسؾكم
اظؿأررل،معـمػـامندمأنم 51مباٌائةمعـماظطؾؾةماٌلفؾنيمؼبماظلـةماىاععقةماألوظبم
ؼؿقصؾقنمبعدمأربعمدـقاتمأومػبسمدـقاتمسؾكمذفادةماظؾلاغس .م
 -0م شؾؾةماظذاتلمسؾكماٌقضقسلمؼبماإلصالحمومؼبمععاىةماٌشاطؾ،معـمػذامعـالم
أغـامالمندمومؼبمطـرلمعـماألحقانمأيمعدلرمظإلصالحمأوماظؿعدؼؾمطؿامالمندمأيم
تشكقص مظؾقضع ماظؼائؿ مضؾؾ ماظشروع مؼب مإصالحف مأو متعدؼؾف ،مو مػؽذا متأتل مععظؿم
اإلصالحات ماظيت ممتؾقفا ماإلرادة مذاتقة مو مظقس ماظضرورة ماٌقضقسقة ،مأدقأ ممما مطانم
ععؿقالمبفمدابؼا،مطؿامتؿققلمؼبمبعضماألحقانمإظبمعقاضػموضـاساتمذكصقة،موػؽذام
ومسؾكمدؾقؾماٌـالمندمأغفمتؼررمإدراجمعقضقعماظعـػموماألظقػقةمومعشؽؾةماٌصرلمعـم
خالل ماظـصقص مظطؾؾة ماظلـة ماظـاظـة مثاغقي ،مو مذظؽ مدـة م ،5551مثؿ مبعد مصذلة ممتم
إظغاؤػامعـمضائؿةماظـصقص،مالمظشلءمإالمظؼـاساتمذاتقةمومعقاضػمدقادقةمدابؼة.21
 -1معـ ماظـاحقة ماٌعرصقةماظػؾلػقة،مندمشؾؾة ماٌرجعمسؾكماٌصدر،ماظؼقلمسؾكم
اظـص،ماظشؽؾمسؾكماٌضؿقن،ماظؿؾؼنيمسؾكماظؿػؽرل،موماظؿقجقفذعؾىذالؽػاءة .م
-2معـمحقثماظؽؿابةمندمشؾؾةماظـؼاؼبموماظػؽريموماإلؼدؼقظقجلمواظلقادلمسؾكم
اظػؾلػل مو ماظعؾؿل ،معـ مػـا مند ماغؿشار مبعض ماظدرادات ماظيت متـؿؿل مإظب معراحؾم
دقاد قة موصػت مؼب محقـفا مباظػؾلػقة ،مو مال متعدو مأن متؽقن ماظققم مأطـر معـ مطؿاباتم
دقادقةمومحزبقةمالمهؿؾمأيمصؾغةمصؾلػقة،مطؿاباتماغؿفتمباغؿفاءماظلؾطماٌلاغدةم
شلا،مومظعؾـامالمغؾاظغمإنمضؾـامأنماًؾؾماظؽؾرلمؼبماظؿؽقؼـموماظدرادةماظػؾلػقة،مجاءغام
عـمتؾؽماظؽؿاباتماظيتمملمدبؾصمظؾؾقثماظػؾلػلمبؼدرمإخالصفامظؾلقادلمواظدؼين،م
ػذامإنمصحمايدؼثمسـماإلخالصمؼبمػذاماجملال،مأعامإذامأردغاماظدضة،مغؼقلمأنم
تؾؽ ماظؽؿابات ممل متع مأػؿقة ماظؿأدقس مظؾكطاب ماظػؾلػل مؼب ماىزائر ،مو مإذا مأردغام
االحؿؽام مإظب ماظؿارؼخ مغؼقل مأغفا مطؿابات مسفزت مسـ ماإلعلاك مباظؿقؾقؾ ماظػؾلػل،م
ظذظؽمملمتعدماظققممتـؿؿلمإظب ماظذلاثماظػؾلػلمؼبماىزائرمإالمسؾكمدؾقؾماظؿلؿقة،مالم
ظشلء مإال مألغفا مطؿابات مدقادقة مإؼدؼقظقجقة مو محزبقة .مإن مدقطرة مػذا ماظـقع معـم
اظؽؿابة مععماظؿعرؼبموماىزأرةمومأخرلاماألدؾؿة،مأدىمبؾعضماألداتذةمإظبمعغادرةم
أضلامماظػؾلػةموماظؿقجفمسبقمدبصصاتماجؿؿاسقة،مومظذظؽمندماظققممؼبماىزائرم
خطابات مدقادقة مو متارطبقة مو ماجؿؿاسقة مذات معضاعني مصؾلػقة موظؽـفا مباظؾغةم
اظػرغلقة .م
-3م شؾؾةماألحادؼةمسؾكماظؿعددؼةمؼبماظؾغةموماظػؽر،مومشؾؾةماالغغالقمسؾكماالغػؿاحم
ؼبمذبالماظؾقثموماظدرادة،مظذامغلؿطقعماظؼقلمأنماٌؤدلةماظػؾلػقةمؼبماىزائرمالم
 60م ؼضؿـماظدلغاعجماظـصقصماآلتقةم:مغصمظػروؼدمحقلماظعـػموماظؼقة،مومغص مظؽقغراد مظقاغزمحقلماظعدوان،م
وغصنيمظعؾدماظرغبـمبـمخؾدونمحقلماًرلموماظشرموماظعدوان،مومغصمشلقفؾمحقلماظعـػمومأخرممظلؾـقزام
وغقؿشف مو معارطس مو معاردقؾ مشقذقف .مأغظر ماظصػقات م -15م ،04معـ مطؿابح مغصقص مصؾلػقة ،مظؾلـة ماظـاظـةم
ثاغقي،معدؼرؼةمبراعجماظؿعؾقؿماألدادلموماظـاغقي،معايم .5551م
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تـؿجمخطابامصؾلػقامإالمسؾكمدؾقؾماجملاز،مومدظقؾـامؼبمذظؽمعامدؾؼمومأنمبدأغامبفم
درادؿـامومػقمسفزمػذاماًطابمسؾكمعـاضشةماظؼضاؼاماألدادقةماٌصرلؼةمظؾؿفؿؿعم
اىزائريمومخاصةمضضاؼاماظؿارؼخموماظدؼـمواظلؾطة،مومغعؿؼدمعـمجفؿـامأغفمعامملمؼؿؿم
إسادة ماظـظر م جبدؼة مؼب مطقػقة متدرؼس ماظػؾلػة مو مخاصة معـ محقث مربطفا مبـصقصم
اظػالدػة مو مادباذ مإجراءات مصاسؾة مصقؿا مؼؿعؾؼ مباظؾغات ماألجـؾقة مو متقصرل ماظشروطم
األدادقة مظؾؾقث ماظػؾلػل معع مربطف ممبا مصبري مؼب ماظعامل ،مصإغف مال مميؽـ ماغؿظارم
خطابمصؾلػلمؼبماىزائرمؼبمعلؿقىمهدؼاتمذبؿؿعمؼقاجفمتطقرات ماظؼرنماظقاحدم
واظعشرؼـ .م
 -4م إذا مطاغت متطغك مسؾك ماًطاب ماظػؾلػل مظؾؿؤدلة ماظػؾلػقة ماظـظرة ماظلؾػقةم
واظشؽؾقة مو ماظقزائػ ماإلؼدؼقظقجقة ماظلقادقة ،مصإغف مخطاب معؽؿقب مباظؾغة ماظعربقةم
وؼعدمغؿقفةمعـماظـؿائجماٌؾاذرةمظعؿؾقةماظؿعرؼب،مبؾمإنمطؿابفمعـمدساةماظؿعرؼب،م
وظذامؼغؾبمسؾقفمرابعماالغغالقموماظعؿاضةموماالعؿـاظقةمواظؿؿاػل ،معـمػـا مغؼقلمأنم
اظػؾلػةمداخؾمعؤدلاتفامالمتعاغلمعـمدقادةمتعؾقؿقةمومالمعـموضعماضؿصاديمومالم
عـمضغطماجؿؿاسلمصؼطمومظؽـفامتعاغلمعـمغظرةمومرؤؼةمظؾػعؾماظػؾلػل،مغظرةمأضؾمعام
ؼؼالمسـفامغظرةمعـاػضةمظؾػؾلػةمأومذباغؾةمظؾػعؾماظػؾلػلمبقصػفمصعؾمسؼؾلمحر.م
أعاماًطابماظػؾلػلماًارجمسـماٌؤدلةماظػؾلػقةمصإغفمخطابمغؼديمومتأدقلل،م
ؼؿؿقز ممبرجعقاتف ماٌكؿؾػة مو مبإذؽاظقاتف ماٌؿؿقزة ،مو معؽؿقب مباظؾغؿني ماظعربقةم
واظػرغلقة،مومعؤظػقهمعـماظػاسؾنيمؼبماظـؼاصةماظقرـقةمومذظؽمٌامؼؿؿقزونمبفمعـمجدؼةم
وتػؿحمومروحمغؼدؼة.مم م
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