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 اظػصل اظثاظث

 
 ادلوارـة يف خطابات األحزاب اظسقادقة

      *حريش بغدادحمؿد 

 عؼدعة

أنماظػؾلػيماظغربقيماٌرتؾطيمبعصرم عردهمإظبم1اٌقارـيمأغـروبقظقجقوإنمتلخرمزفقرم
اجملؿؿعماظطؾقعلم)ايوظيماظطؾقعقي(موبنيماجملؿؿعماٌدغلماألغقارمأحدثًمصصالمبنيم

مجقػرؼوم موضعو ماظلقودقي مايوظي ماسؿؾور معـ محقـفو مبد مال موطون ماظلقودقي(. )ايوظي
ماظؾشرؼي مظؾؿراحؾماألوظبمعـمسؿر وؼؿػؼماظؾوحـقنمسؾكمأنمم.وأدودقو،محؿكمبوظـلؾي

م1877مMorganمورشنعو 1861مMaineم2عاؼناألغـروبقظقجقوماظلقودقيم"مترجعمإظبم
مرودو،ؼدورمحقلمغؼدمصؾلػيماألغقار،موخوصيماًطوبماظـوغلمظـمعاؼن ػ...ؼمإنمصؽرم

معم ماإلغلوغلمػ...ؼ مظؾؿورؼخ ماٌؾوظغمصقف ماظؾـوء مؼعؿربه معو ممؾبوإداغي مممممم م ممم مم مم م ممممممم مممم م مممممم ممممممم مم مممم ممم ماظؿـظقؿممممممم مسؾكمأن ربػـو
مخالفم مسؾك ماظؼدميي ماظعصقر مؼب مجقػري مععطك مػق ماٌدغقي( م)ايوظي اظلقودل

م"شريؼو"،مم.3اظػالدػي" معـقو متلخذ ماألغـروبقظقجقو مجعؾً ماىدؼدة ماظرؤؼي مػذه إن
4عؿفووزةم"اظـظرةماظغرائؾقي"

مم.اظيتمتشؽؾمسوئؼومابلؿؿؾقجقو 

صؼدمالحظمم،طؿومؼالحظمأؼضومتلخرماظعؾقمماظلقودقيمؼبمدراديماألحزابماظلقودقي
مبـظؿممبقار أصرؼل ماٌؿعؾؼي ماظدرادوت مضؿـ ماألحزاب مإدراج مؼب م"اظؿلخر عدى

،ماظشلءم6"األحزابماظلقودقياٌقدقمم"مطؿوبفمدوصرجقهمعورؼسإظبمأنمغشرم 5ايؽؿ"
م اظذيمعؽم مم م ماظلقودقي.موعـمثؿماسؿربتماألحزابمممم ـمعـمدعٍماألحزابمؼبمدراديماظـظؿ

فو،مظفمتلثريمالمؼلؿفونمأطـرمأػؿقيمعـماظددؿقرمذاتف،مألنمسددػو،متكظػفوموتقجفوت

                                                                                                                   
*

  بقظقجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيورـظؾقٌمؼبماألغارطزمحبٌممب أدؿوذ 
1 Catherine Neveu., « Anthropologie de la citoyenneté ». In  Anthropologie du politique. Sous 

la dir de : Marc Abélés Henri et Pierre Jeudy. Armand Colin/ Masson, Paris 1997. p 70 
2 Henry Samner Main (1822-1888) est un juriste et un anthropologue britannique qui a été 

professeur à l’université d’Oxford. 
3 Anthropologie du politique., Op.cit, p 6 
4 Henri-Pierre Jeudy., « L’anthropologie politique en question ». In  Anthropologie du 

politique. Op.cit, p 238. 
5 Pierre Avril., Essais sur les partis politiques. Edition Payot, 1990. p 8. 
6 Voir Les partis politiques, Armand Colin 1951. 
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ماظعؿقعل،مهًم7بفمؼبمايقوةماظلقودقي معـماظػضوء .موؼؿؾنيمأنمغشوطمايزبمؼؾدأ
معؿصؾ مػدصفو مؼؽقن مواظيت م"اىؿعقؼي"، مايرطوت مغشوط مذرسقي بنحداثم شطوء

مػقمذلنمايزب اظؿغقري .مإنمايزبم8االجؿؿوسل،مالماظؿؿرطزمأومأخدماظلؾطيمعـؾؿو
خطوبمحقلماٌقارـي،مبؼدرمعومػقمعفقلمالخؿزالماظلقودلمظقسمعفقؽومألجؾمإغؿوجم

 واهلقؿـيمسؾكماجملؿؿعماٌدغلموسؾكماظدوظي.مم

وظؽـمايزبمالمؼقظدمحزبو،مإغفمغؿوجمصريورةمعـماظعؿؾماظطقؼؾ،محقٌم"ؼظفرم
ماظشعىم مذبؿؾ مؼلؿقؼظ مسـدعو مأي معلقلو، ماجملؿؿع مؼصؾح مسـدعو مايزب صضوء

زؾماظدميؼرارقيمؼعؿؾماٌقارـقنمسؾكمإغشوءماألحزابماظيتمتـوضؾمعـمم.موؼب9ظؾلقودي"
متـوصلقيم مبطرؼؼي ماظؿداولمسؾكماظلؾطي مآظقي ماٌقارـ،موضؿون أجؾماظدصوعمسـمحؼقق
م"اظػرضقيم مصنن موعـف، مسؾكمأصقاتماٌقارـنيماٌمعـنيممبؾودئفو. هصؾمعـمخالهلو

مايزبمصعىمجدا، معػفقم معـمخاللمتعقدمإظب اٌؼدعيمحقلمأنمصفؿ مأنمذظؽممير
مبويرطي ماًوص ماظلوبؼ ماظلقودل ماظػعؾ معـوضضوم/درادي مظقس مايزب مإن اظرابطي.

محوضرةم مايرطي مصقف متصري ماظذي مايد مإظب معلورػو مؼؿوبع موظؽـف مظؾقرطي، بؾلوري
موػقوطؾفوم10"بشؽؾمطؿقغلمؼبمايزب مععماظزعـمداخؾمعمدلوتفو مواألحزابمتطقر .

مظؾدميؼرارقي،م مععورضو وذظؽمحؿكمبوظـلؾيمظألحزابمذاتماظرباعٍماظدميؼرارقيمعقضػو
وضدمتؾنيمأنم"ايؽؿماٌؾوذرم .12،محقٌمأنم"دعؼرري"ماألحزابمعفؿيمصعؾي11اظؼصقى

مظصوحل مأرضقؿف مؼػؼد متعقؼضممظؾفؿوػري مإظب مايوجي مػؽذا موتظفر ماجملوظس. دؾطي
م.م13اظؼودةماظظرصقنيمبوظؼودةماحملرتصني"

تؿفؾكماٌشورطيماىؿوسقيمؼبمذمونماٌدؼـيمسربم:محول عػفوم ادلوارـة ورػاغاتفا
ماظؼروؼي ماظؾفون ماظققغوغقي، م"األشقرا ماألعرؼؽقي،مذبوظسم اظؿورؼخمعـمخالل اظؿؼؾقدؼي

م ماظـقاديمواظصوظقغوتمؼبماظؼرن مو14م"18اظعؿول، م. مؼبمغظر ػلمعتقو جقاغي اٌقارـي
ررحفؿومؼبماظػضوءم"اإلجوبيمسـمدمالمعـمأغو؟موعوذامصبىمسؾلمأنمأصعؾ؟مسـدعومؼؿؿم

                                                                                                                   
7 Ibid., p 9. 
8  Ibid., p  11. 
9  Ibid., p  20 
10 Ibid., p  10. 
11 Ibid., p 136. 
12 Ibid., p 139. 
13 Ibid., p 137. 
14 Loïc Blondiaux et Sandrine Lévêque., « La politique locale à l’épreuve de la démocratie : 

Les formes paradoxales de la démocratie participative dans le 10ème arrondissement de 

Paris ». In  Espace public et engagement politique. Sous la direction de Catherine Neuveu. 

L’Harmattan, 1999. P 62 
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ماظعؿقعلم15اظعؿقعل" مبوظػضوء ماٌؿعؾؼي ماظضقابط معـ مذبؿقسي ماٌقارـي ماسؿؾور موميؽـ .
اظقاجؾوتمماالغؿؿوءم)اهلقؼي(،مايؼقق،م:عستوؼات أربعةاٌشرتك،موػلمتؿفؾكمؼبم

طونم"اظؿػووض"مودقؾيممواٌشورطيمؼبماظػضوءماظعومم)اٌمدلوت(.موإذام)اٌعوؼريمواظؼقؿ(،
ظؿفووزماًالصوت،مصنغفمؼبمذبؿؿعمدميؼرارلمالمميؽـماظؿػووضمسؾكماٌقارـيمذاتفوم
بوسؿؾورػوموضعومضوغقغقو،مواظيتمتصريمبلؾىمذظؽم"ػقؼيمدقودقي"متؿفؾكمعـمخاللم

16"ورـقيماظددؿقر".
  

مماٌمدلوتماظققممتؿغريموتؿطقر،مؼبماووهمتمققمهلومإظبم"ػقوطؾممبدأت م ممم ممم مممم مم  مممممؽب ممم مم ممم ممممم ممممممممممم مم م ت"،مخدعوم-ممم
مظؾفقؼي مسوطلي مأو معمدلوتمعـؿفي مذبرد مبؼوئفو ماظؿغريماظذيميؼم17بدل مإنمػذا .

وزقػيماٌمدلوتمغوتٍمسـمايداثي،محقٌمالمؼؿعؾؼماألعرمبوظـلؾيمظؾؿمدليمبوظؿػووضم
وػلمموعـوضشيمعضؿقنم"ايقوةماىقدة"،موإمنومتصؾحمعلريةموعدؼرةمظؾشلنماظلقودل،

مماالجؿؿوسقي،محقٌمتمعوعؾماظـوسمبغمضماظـظرمسـماظضوعـماحملوؼدمأعوممعبقعماظػؽوتم م ممم ممممم ممممؽب مممممم ممم ممم مم مم ممم مممم م م
مألنم مضوبؾي مجعؾفو مؼب مؼلفؿ ماٌمدلوت مهلوتف ماإلجرائل مواظطوبع موسرضفؿ. دؼـفؿ

ممممتمؿمػووضموتػووض.مم ممممممم ممؽبمؽبممم

ماظقدقؾيم مواظؿشرؼعل ماظؼوغقغل مأن متعؿرب ماظققم ماظؾقرباظقي ماجملؿؿعوت مطوغً وإذا
مذظؽ مصنن ماٌقارـي، مصضوء موظقس ماالجؿؿوسل مظؾضؾط مأنمماٌػضؾي ماسؿؼودػو مإظب راجع

اٌراضؾيماىذرؼيمظؾلقودلمسـمررؼؼماٌؾودئماظؿشرؼعقيمواظددؿقرؼيم)ضؿونمايرؼوتم
ماٌطروحيمؼبماظـؼوشماظلقودل،م وايؼققماألدودقيمظؾؿقارـني(،متؼضلمسؾكماظؼضوؼو
مسـم ماظلقودي مغزع مأجؾ معـ مصرضبي مدسقة مذظؽ مؼب مإن ماظصراع. معصدر متؽقن واظيت

مايرطقيموظؽـمػذم.18اظلقودل ماظذيمتؽقنمصقف مالمؼصؾحمإالمؼبمذبؿؿعماظؿعددؼي، ا
ماىقدة"،م م"ايقوة محقل مععؼقظي مظؿصقرات مايوعؾني ماألذكوص متػوسؾ مسؾك ضوئؿي

ماظـؿقذجمؼػشؾمؼبمذبؿؿعمعؿعددماظـؼوصوتمؼعرفم19واظؼوبؾيماصرتاضقومظؾؿػووض .موػذا
ػقم"إسودةمتلققسممصراسوتمحودةمحقلماهلقؼيمواظـؼوصي،مإذمايؾمؼبمعـؾمػذاماظقضع

مبوظصراسوتماهلقؼوتقيمواظـؼوصقيمؼصريمعـم اظلقودل"،مألغفمؼبمدقوقماجؿؿوسلمعؿلثر
مؼؿؿؽـم محؿك موذظؽ مظؾؿػووض، مضوبؾ مشري معقارـي" م"عضؿقن مصرض ماجملدي شري

م.ماجملؿؿعمعـمإسودةمهدؼدمععـكم"االغؿؿوءماىؿوسل"،مهؼقؼومظقحدةمععؼدة

                                                                                                                   
15 Matteo GIANNI., « Multiculturalisme et démocratie ».  In Swiss Political Science Review 

1 (4) : 1-39  
16 Le patriotisme constitutionnel et l’union européenne. Sous la direction d’Olivier Costa et 

Paul Magnette- Politique Européenne n°19, L’Harmattan. 
17 Charles Taylor.,  « Les institutions dans la vie nationale ». In Esprit.  
18 Pierre Bourdieu., Contre la Politique de la Dépolitisation : Les Objectives du Mouvement 

social européen. 
19 Matteo Gianni., « Multiculturalisme et démocratie ». Op.cit, pp 1-39 
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ؼؼًم"اظؿقاصؼ"،مصننماجملؿؿعوتمشريماظغربقيموإذامطوغًماجملؿؿعوتماظغربقيمضدمح
"ممزضيمبنيمعـطؼماظؿؽقػموعـطؼماظؿفدؼد،مصوٌـطؼماألولمععروفممباديتؾؼكمؼبمغظرم

مؼبماٌدىم ماظـوغلمصقـكرطمصؽرؼو ماٌـطؼ مأعو مواضعلموسؼالغلمسؾكماٌدىماظؼصري. بلغف
مصؽرؼو" ماظـوضٍ مم20.اظؾعقد م)اظؽؿقغقي، ماظؿؼؾقدؼي ماجملؿؿعوت متؿؿقزمإن اظطوئػقي...(

مطبصم مصقؿو مغضقػ مأن موميؽـ ماًوصي، مظؾفقؼوت موصوء ماحملؾقي ماظقالءات بلقودة
مإظبماظؽقغلماٌـكرطمؼبماظقحل،موػلمتؿففم مبوظـظر متؿقدد م" مأغفو اظـؼوصيماإلدالعقي

وظؽـمتلدقسماظدوظيماظقرـقيمايدؼـيمؼشرتطمزوالم .21سبقماظؿصدؼرمبدلماالدؿريادم"
مص ماًوصي، ماٌقارينماظقالءات م"االغؿؿوء مععطك مأعوم مؼضعـو ماىدؼد ماظعوٌل وظلقوق

،ماظذيمؼلفؾمسؿؾماظلؾطيماإلدارؼي.موعـف،مصننم"اظدوظيمػلماظشؽؾماظقحقدم22اظعوم"
تلققسمم،مبوالووهمسبقمال23صقي"قخصذاتمعـمايؽقعوتماظيتمترصضمطؾمػقؼيم

مصقف ماظعؿقعل م"اظػضوء مألن ماظعؿقعل، ماظػضوء متلققس مال مأو دؼـوعقؽقي،مماجملؿؿع
واخرتاعماظدوظيمغوبعمعـمضدرتفومسؾكمدبؾقصماجملؿؿعمعـماظلقوديموبـوئفمخورجفو،م

 .م24ؼبمصضوءمخوص"

موعومطونمؼـؼصماٌلؾؿنيمالدؿؽؿولماظشروطماحملؼؼيمظؾؿقارـيمػقمعومتعؾؼمبوٌشورطي
مظؾققوةم ماظؿـظقؿقي ماظؼقاسد محقل م"اظؿػووض" مبـ مؼلؿح ماظذي ماظعؿقعل" م"اظػضوء ؼب

مإدارةم25طياٌشرت معـ مععقـو ممنطو محدد مآغذاك ماظؿورطبلمظؾؿلؾؿني ماظلقوق مأن موذظؽ .
عـماألحودقسماإلغلوغقيماظداسؿيمظؾقحدةمم26ذمونم"اٌدؼـي"،محقٌمطوغًم"األخقة"

 م.واالغؿؿوء

وسـدعومبدأتماظػؿقحوتمبوظرتاجع،مزفرمشزومعضودموععودمعـمخاللمتعوضىمسددم
م مآثور مظف مطوغً مواظذي ماٌلؿعؿرؼـ، موضعقيممبوظغي،عـ معـ ماجملؿؿع مبـؼؾ عؿعؾؼي

مععم مؼؿقاصؼ موهدؼـل محداثل معلؿقى مإظب م"بدائقي" مودقودقي ماضؿصودؼي اجؿؿوسقي،
علؿقىماٌلؿعؿرموتقجفوتف،م"صؽؿومؼبمطؾماظؾؾدانماحملؿؾي،مصننماالدؿعؿورمػقماظذيم

م.27ؼؼقممبوظعؿؾماظـقريماظذيمالمؼلؿطقعماجملؿؿعماظؼقوممبفم"

                                                                                                                   
20 Bernard Badie., L’Etat importé : L’occidentalisation de l’ordre politique. Fayard 1992. p 

10 
21 Ibid., p 121 
22 Ibid., p 117 
23 Ibid., p 69 
24 Ibid., p 71 
25 William I. Zartman., « Concevoir la théorie de la négociation en tant qu’approche de 

résolution de conflits économiques ». In Revue française de gestion, no 153 2004/6    
26 Burhan Ghalioun., Islam et politique: La modernité trahie. Edition Casbah, Alger - 

Décembre 1997. 
27 Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962, Casbah 

Editions, Alger, 2004.  p 12. 
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مضقاغني مجقؼؾق 14 إن مم1865ي مبـ: مضد Sénatus-consulteاٌعروصي وضعًمم،
معـم مطـري مغظر مؼب متعؿرب ماظقضعقي موػذه ماظػرغلقي. ماٌقارـي معشروع مخورج "األػوظل"

مسؾكم28داردلماظؼوغقنم"بشوسيمضوغقغقي" ،مإذمطونمػدفماظلؾطوتماظعلؽرؼيمعؼؿصرا
ماظػرغل مواظلقودقي ماٌدغقي ماظؼقاغني موتـظقؿ مظرضوبي ماىزائرؼني وضدم .29قيإخضوع

"حووظًماظدوظيماالدؿعؿورؼيمتفؿقشماظؾغيماظعربقيمعـمأجؾماظؼضوءمسؾكمطؾمربووظيم
،ماظؿلققسماظذيمضدمؼمديمإظبمخؾؼماٌؼووعوتموتلجقففو،مبداصعم30ظؿلققسماإلدالم"

م ماظؽوصر. مصد ماىـلقيمعسظؼد مأؼضو موعس ماظػردؼي، ماٌؾؽقي ماالدؿعؿوري ماظؿدخؾ
موذرسقيماالغؿؿوءمإظبماظؾقؽيماألصؾقي:م

معـم مايد مأجؾ موعـ ماىزائري ماجملؿؿع مؼب ماظؿقؽؿ مأجؾ مو"عـ إذ،
مأوهلؿوم مإدارؼني: مصعؾقني مغػد ماٌلؿعؿر مصنن ماظؿؼؾقدي، ماالجؿؿوسل اغدعوجف/تػوػؿف
ماًوصم ماظرتحول متؼؾقد معع مؼؿقاصؼ مال مواظذي مظألرض ماظػردؼي مبوٌؾؽقي اإلضرار

ممبوىزائرؼنيمػ...ؼ ماظـوغلمصقؿعؾؼممبردقم ماظؼرار ممطرميقوأعو مم24ظـ ،م1870أطؿقبر
م معـح مبنيمم35000واظذي ماجؿؿوسل ماغؼلوم مإظب مأدى معو ماظػرغلقي، ماىـلقي ؼفقدي

ماٌـظقعيم معـ مجزءا مؼعؿربون مطوغقا مػمالء مأن محني مؼب مواظقفقد، ماٌلؾؿني اىزائرؼني
م.31االجؿؿوسقيماألصقؾيم"

اظقضعمجزئقو،مبوسرتاصفومبويؼققماظلقودقيمظؿصقحمم1919جوءتمضقاغنيمدـيمو
مودقوقم ماظلقوقماىزائري مبني موظؿؼرب ماٌعـكماظعوٌلمظؾؿقارـي مظؿمطد م"األػوظل"، ظـ
مؼبم ماٌؿؿـؾ ماًوص موضعفؿ مسـ م"األػوظل" مدبؾل متشرتط مصؾؿ ماظػرغلقي. ايوضرة
ماظرابطوتم ماىؿعقوت، متلدقس معـ ماظؾداؼي مؼب ماىزائرؼني معؽـ موػذا اإلدالم.

ماظددؿقرموا موصؼ ماظالئؽقي مإن ماهلقؼوتل. مبعدػو مؼب محؼقضفؿ مسـ ماٌداصعي يرطوت
ماظػرغللمتعين:

"تلوويمعبقعماٌعؿؼداتمأعومماظؼوغقنمػ...ؼمإالمأنمسددامعـماظؼراراتماٌؿكذةمعومم
م موضعمم1851وم1830بني مأجؾ معـ ماىزائري ماإلدالم مسؾك ماظدوظي مدقطرة جلدت

موطذام ماألدودقي ماٌلوجد مإن ماظػرغلقي. ماظدوظي موتعوضى ماظعـؿوغقي ماظلؾطي مبني ضطقعي
م1851أصرؼؾمم30ايؾقس،مضدممتمإدعوجفومؼبمممؿؾؽوتماظدوظيمػ...ؼمطؿومضومممضرارم

                                                                                                                   
28 Laure Blévis., «  Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une 

catégorisation ». In Revue : droit et société, 48- 2001, pp557- 580 
ماىزائ 29 متورؼخ ماٌقؾل. مربؿد معؾورك ماألوالن ماجملؾدان موايدؼٌ، ماظؼدؼؿ مؼب مظؾؽؿوبمم–ر ماظقرـقي اٌمدلي

 . 1964 .ماجملؾدماظـوظٌ،معؽؿؾيماظـفضيماىزائرؼي1986بوالذرتاكمععمدارماظغربماإلدالعلم)ظؾـون(م
30 Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962, Op.cit, p 

13. 
31 George A. Taliadoros., La culture politique arabo-islamique et la naissance du 

nationalisme algérien (1830-1962). Entreprise nationale du livre, Alger 1985. pp 43, 43. 
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بؿصـقػمأذكوصموأعوطـماظقزاري،ماٌؿؾقعمبعددمعـمعـوذريمايؽقعيماظعوعيمظؾفزائرم
م.32عـمأجؾمسؼؾـيمعراضؾؿفومومتقؼؾفو" اظعؾودةماإلدالعقي

معؾدأمحرؼيم إنمػذهماإلجراءاتمالمتؿقاصؼمععمعؾدأمصصؾماظدؼـمسـماظدوظي،موطذا
دقودلمم-ؼبمجوغؾفماىققم1905"مضوغقنمذظؽمأنمم،اٌعؿؼدموتلوويمعبقعماٌعؿؼدات

م ممت مصؼد ماإلصرؼؼقي، ماٌلؿعؿرات مؼب مؼطؾؼ مظقسممل موظؽـ مطؿؾدأ ماىزائر مؼب تطؾقؼف
طؿؿوردي،محقٌمأنماظالئؽقيماصطدعًمبوظضرورةماالدؿعؿورؼيماًوصيممبراضؾيماظدوظيم
مهلوم مظقس ماٌعـقي ماظشعقب مبلن معربرة ماالدؿــوئقي مايوظي مػوتف ماإلدالعل، ظؾؿعؿؼد

ـم.مورشؿمذظؽمصنن،م"اٌمرخنيماظػرغلقنيمضدمتغوضقامس33وربيمصقؿومطبصماظالئؽقيم"
مظقاضعماهلقؿـي،م-تطقؼرماالدؿعؿورمظال علوواةموظؾػقارقمخاللمضرنمعـماظزعـمولقدا

وضدمأدىمذظؽمإظبماغؿؼولماىزائرؼنيمعـماظـضولماظعلؽريمم.34واطؿػقامبذطرمربودـفم"
مأومعومؼعرفمبوٌؼووعوتمإظبماظـضولماظلقودل.

 Leميمحىماظقرـؼبمػوتفماألثـوءمإذا،مطون"ماىزائرؼقنمؼقاجفقنماالدؿعؿورمبقادط

patriotismeماالدؿم ماظـزسي مؼقاجفقن مبوظقرـقيـوطوغقا م.Le nationalisme"35ممعؿورؼي
وإذامطوغًمبقادرماٌؼووعيمضدمزفرتمؼبماظرؼػمبؼقودةماظػالحنيموم"رجولماظدؼـ"،مصننم
ماظذيم ماالدؿعؿور معـ مشريػؿ معـ مأطـر مسوغقا ماظذؼـ مػؿ ماظػالحني مأن" مإظب مراجع ذظؽ

مأراضقفؿ" مصؽيم36دؾؾفؿ مولدتمؼب محقٌ ماٌدؼـي، مإظب ماغؿؼؾًماٌؼووعي مذظؽ موبعد .
مظظفقرم مخصى مصضوء مأؼضو مواٌدؼـي م"اظعؾؿوغقي". ماظقرـقي مواظشكصقوت اظعؿول
ماظقرـقيم مايرطي مأدوس متعؿرب ماظيت ماظلقودقي مواألحزاب ماظـؼوبوت اىؿعقوت،

ماظطرصونمربؼؼنيم"اظقحدةماظقرـقي".مؼؼقل سبد اظؽرؼم ماىزائرؼي.موضدمتالضكمأخريا
:م"بدأتماٌؼووعيمعـماظرؼػمثؿماغؿؼؾًمإظبماٌدؼـيموعـفومسودتمإظبماظرؼػماظذيمبزاز

م ماظؿقدؼٌ مبػعؾ ماالدؿعؿور مبدأ مؼب مطون مطؿو مؼعد ماظعؿؾ،مم-مل متؼلقؿ ماٌؽــي، أي
م.م37اظذيمأحدثفماالدؿعؿورمؼبماألرؼوف"م-اظرتطقزمسؾكمزراسيماظؽرومم

ماىزائرموضدم ماظدوظي متلدقس مأجؾ معـ مصرغلو مضد مايرب م"إسالن مالحؼو ،مؼيمت
حقٌمأنماهلدفماظرئقللمطونماالدؿؼاللماظقرينمبقادطي:متلدقسماظدوظيماىزائرؼيم

                                                                                                                   
32 Rabarh Achi,  « Laïcité d’empire: Les débats sur l’application du régime se séparation à 

l’islam impérial ». In  Politiques de la laïcité au 20ème siècle. Sous la direction de Patrick 

Weil. PUF, 1ère édition 2007, mai. pp 251, 253. 
33 Politiques de la laïcité au 20ème siècle. Op.cit,  p 3.  
34 Abdelkrim Bezaz., Eléments pour une étude sociologique et politique du nationalisme 

algérien. Thèse de Doctorat de 3ème cycle. Sous la Direction de Freddy Raphaël, Université 

des Sciences Humaines de Strasbourg. Faculté des Sciences Sociales, 1980. p 71. 
35 Abdelkrim Bezaz., Op. cit, p 91. 
36 Ibid., p  75. 
37 Ibid., p  116. 
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ماظدميؼرارقيمواالذرتاطقي،ماظؼوئؿي مطؾم ذاتماظلقودة سؾكماٌؾودئماإلدالعقيمواحرتام
مألدؼون.مأعوماألػدافماظداخؾقيمصؽوغًايرؼوتماألدودقيمبدونممتققزمبنيماألسراقموا

مؼب ماظرذقةممتؿؿـؾ مسؾك مبوظؼضوء ماظصققح معلورػو مؼب ماظـقرؼي ماظقرـقي مايرطي إسودة
مطؾم موتـظقؿ متقحقد موطذا مايوظل. متراجعـو مأدؾوب ممتـؾ ماظيت ماإلصالحقي واظـزسي

م.38روضوتماظشعىمعـمأجؾمتصػقيماظـظومماالدؿعؿوري."

ماظقرـقيم مأن ماظؼقل مميؽـ مايؼؾيمموبذظؽ، محقـقوت مسـ مغووي مومموردي عػفقعو
م م"دـي موؼب مم1906االدؿعؿورؼي، طؿوبوممVictor Demontès صؽتور دوعـتازأصدر

،مإذمؼؿعؾؼماألعرمبوألوروبقنيماظذؼـمLe peuple algérienاظشعىماىزائريمبعـقان:م
مجزائرؼني" مبلغفؿ مأغػلفؿ م39ؼعرصقن مأعـول ماظؽؾور ماٌـظرؼـ معـ م"سددا مإن .Elie 

KedourieومHans Kohnؼرونمأنماظؾؾدانماٌلؿعؿرةمملمتؿؾـكمدقوديمورـقي،موملمم
ماظذيم ماظغربل ماظلقودل ماظؿلثري مبػضؾ مإال ماظقرـقي مػقؼؿفؿ مسـ ماظؿعؾري معـ تؿؿؽـ

 .مم40"20وم19ؼبماظؼرغنيم خضعقامظفمعـمخاللماالدؿعؿورماألوروبل

ظلمالماظذيمؼؾقٌمظؼدمطونماٌـوضؾقنماىزائرؼقنمؼطرحقنمدمالماهلقؼي،مأيما
ماظشلنمزفرتمثالثماووػوتمأدودقيمأعبؾًمصؽرم سـمعـمػقماىزائري؟موؼبمػذا

تؿؿقزماىزائرماٌلؾؿيمبوظؾغيممابن بادؼسظـمايرطيماظقرـقيمعـمػذهماٌللظي،مصؾوظـلؾيم
ربقيموبوظدؼـ،معـمشريمأنمؼعرتضمسؾكماىـلقيماظػرغلقيماظلقودقيمماٌؿؿقزةمسـمعاظ

.مإنمعؾودرتفمترتؽزمسؾكمدوبؼيمعرتؾطيمLa nationalité nationaleيماىـلقيماظقرـق
صؼدمطونمظفم ،عصاظي احلاجبوإلعربارقرؼيماظعـؿوغقيماٌؿعددةماٌعؿؼدات.مأعومبوظـلؾيمظـم

مسدام معو مأخرى مجـلقي مألي مراصضو مطون ماٌؼوبؾ مؼب موظؽـف مظؾقرـ، ماظؿعرؼػ غػس
موضدمرأىم ىـلقيمتؿلدسمسؾكماتػوقمحرمبلنمامصرحات سباساىـلقيماىزائرؼي.

موالدةم مأعوم مسوئؼني ماإلدالعقي مواظؼقعقي ماالدؿعؿور معـ مطؾ مأن مؼعؿرب موطون وإرادي،
موبوظؿوظل اظقرـممغؾعمخقفمعـماظؿداخؾمبنيماىؿوسيماظدؼـقيموم،جـلقيمجزائرؼي.

La nation41. وظؽـمايقارمواظـؼوشمحقلماهلقؼيمملمؼؽؿؿؾ،موملمتؿؿؽـمػوتفماٌقاضػم
ماظـظومم مداخؾ مصعؾ متطقؼر مإظب مال مو" ماإلعبوع، مإظب متؿقصؾ مأن معـ اٌؿؾوؼـي

م42االدؿعؿوري" مؼب مممـؾي ماظقرـقي مايرطي متؾـً مأن مإظب ،43PPA44/MTLDظؾعـػمم

                                                                                                                   
38 Mahfoud Bennoune, Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique. Op.cit. p 44.  
39  Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962, Op.cit. p 

 15. 
40 George A. Taliadoros., La culture politique arabo-islamique et la naissance du 

nationalisme algérien. Op.cit, p 8.  
41  Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Op.cit.  pp  15- 16 . 
42  Ibid.  p 17. 

43  MTLD محرطيماغؿصورمايرؼوتماظدميؼرارقي= 
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مؼػؿؼدم مارووظل معـوخ مؼب ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي م"والدة مبـ مذظؽ ممسح موضد طكقور.
موظؾربغوعٍ" متورطب45ظؾقجفي مبؿطقر مؼؿعؾؼ مال ماألعر موطلن مأنم، مواتضح مبطػرة. مبؾ ل

مإخػوءم مبدون ماظقرـ مؼب ماظؿػؽري مسـ مسوجزؼـ مواظـؼوصقي ماإلثـقي ماظقرـقي أغصور
ماظـزسيم م"إن مبومسفو. مؼؿؽؾؿقن ماظيت مظؾشعقب مواالجؿؿوسقي ماظؿورطبقي االخؿالصوت

تلدلًمططوبق،موطونمهلومتلثرياتمدؾؾقي،مصؼدممL'unanimismeاألحودؼي/اظقحدوؼيم
إنماظشعىمدائؿوم"واحدا"،مظقسمألغفمربىمظقرـفمبؼدرمعوممطوغًمهقؾمإظبماظؿدؼـ.

ماٌؿعددةمػ...ؼمظؼدم مواغؿؿوءاتفو أغفمعلؾؿ.مظؼدممتمإصراغمدوظيماٌقارـنيمعـماسؿؼوداتفو
م.م46تقضػًماظلقوديمسؾكمأنمتؽقنمحالمودطوممبنيمعـوصعمعؿؾوؼـيم"

 عـظار حزب جبفة اظتحرؼر اظورين  ادلوارـة عن

47"غقصؿرببقونمأولمإنم"م 
 :خطوبمدقودلمؼؼقلمثالثيمأذقوء 

شريمعؼؾقظيمعـمحقٌمأنمايرطيماظقرـقيمؼبممودقودقيؼقجدمصقضكماجؿؿوسقيم  .1
مإظب روحماإلصالحعلزق،مألنم إخػوقماظعؿؾماٌشرتكمبنيممأدتمإظبماظؿكؾػ،مإضوصي

ممايرطيماظقرـقيمغػلفومعدعرة.مموجدتموبوظؿوظلمصؼدمتقغس،ماٌغربمواىزائر،

إغؼوذمماظلقودل، اظؿطفريادبوذمإجراءمؼصقحمػذاماظقضعماٌلدوويمعـمخاللم .2
م    ممواظعؿؾمسؾكمادرتجوعمحرؼؿفو.مماظؾالد

معـماظعؿؾماظداخؾلماٌرتؾطمبوٌقدانمم.3 ماٌطؾؼ،موذظؽماغطالضو ماإلجراء متمهدؼد
 اظلقودلمواظعؿؾماحملضموطذاماظعؿؾماًورجل.م

عرة،مم13واظقرينم تؽررتمصقفماظقرـقيوضدمطؾؿي،مم900ظؼدماحؿقىماظؾقونمسؾكم
م07عرات،موتؽررماظشعىمم08عرة،متؽررماظؽػوحمم20اىزائر،ماىزائريمواىزائرؼيم

ؿؾنيمظـوماٌقزةماظقرـقيمتعرات.موعـف،مم04أعومجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمصؿؽررتمم،عرات
م معـ ماىزائرؼني محرعون مإظب مترجع ماظؾقون، مسؾك مععو.ماظغوظؾي ماىـلقي موعـ اٌقارـي

ماٌلؾحم ماظؽػوح مودوئؾ مبوبؿالع معرػقغو ماٌقارـي مهؼقؼ مزؾ ماظظروف مهلذه وغظرا
منمػذهماظقدوئؾمعقضقسيمًدعيمػدصنيمرئقلقنيمػؿو:مأموعـوػضيماإلعربؼوظقي،محقٌ

مم:ماالسرتافمبوىـلقيماىزائرؼيمؼبمسالضؿفومبوظؾغي،ماظدؼـمواظعودات.أوال

ماظلقودةمواالدؿؼاللمسـمررؼؼماظؽػوحماٌلؾح.مهؼقؼ:مثاغقا

                                                                                                                   
44 PPA  =محزبماظشعىماىزائري

45 Ibid.,  p.18 
46 Ibid.,  p. 20 
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ماٌصطؾقوتم معـ موجزائرؼي مجزائري مصوىزائر، مطؾف، ماظؾقون مأدوس ماظلقودة إن
األطـرمتؽرارا،معومؼدلمسؾكمإرادةمضقةمالدؿعودةماهلقؼيماٌػؼقدة،مواظشعقرمبوظقرـقي،م

ـمعـمهؼقؼمطؿومأنماظقرـمواظقرـقيمػؿومثوغلمأػؿماٌصطؾقوت.مأعوماظقدقؾيماظيتممتؽ
ذظؽمتؾؼكمعؿؿـؾيمؼبماظؽػوحماظذيمميـؾمثوظٌمأػؿمعصطؾقوتماظؾقون.موظؼدمتردكًم
ممورديم"اظعـػ"مطقدقؾيميؿوؼيماظقرـقيموادرتجوعماظلقودة،مصوظعـػمعالزممسؿقعوم

ماظلقودقي مبعدم48ظؾلؾطي ماظدوظي معمدلوت مإظب ماٌؿؿد ماألثر مػذا مػق مػـو مؼعـقـو موعو .
مإؼ مإظقف معضوصو مظؾقزبماالدؿؼالل، مطكقور ماالذرتاطقي مؼب مممـؾي ماظدوظي، دؼقظقجقو

مطؾم مسرب ماظقرين ماظؿقرؼر موجؾفي ماظقرين ماظؿقرؼر مجقش م" معـ مصؽؾ اظقاحد،
تطقراتفؿو،مرقرامممورديمدعٍماجملؿؿعمؼبمعشروعمخؾؼماظدوظيماظقرـقيمتؾعومظصريورةم

م.49دقودقيمربضي،مخوظقيمعـمأيمتغقريماجؿؿوسل"

مت مهدؼد ممت ماالدؿؼالل ماظددوتري،موبعد معـ مسدد مخالل معـ ماٌقارـي محقل صقر
حقٌمؼعربماظددؿقرمسـمضدرةمايزبمسؾكمصقوشيمعؾودئف،متطؾعوتفموغظرتفمظؾققوة،م
وذظؽمبطرؼؼيمضوغقغقيموربؽؿي.موعـمخاللمطؿوبيماظددوتريموتعدؼالتفومؼـضٍمايزبم

معؽؿق موثقؼي ماظددؿقر مإن مبوجملؿؿع. مععرصؿف موتزؼد موضوغقغقو متؾزممدقودقو،مخطوبقو بي
مؼلؿحمبوظؽشػمسـمعدىمػشوذيمايزبمأومصالبؿفم ايزبموعمدلوتماظدوظي،معو
دقاءمعـمحقٌماظؿـظريمأوماظؿطؾقؼ.موعـمخاللماظددوتري،موطذاماظؿعدؼالتماظددؿقرؼيم
ميؽـمأنمغؾؿسمعدىماتلوعمأومضقؼم"اظػضوءماظعؿقعل"مطؿفولمظؾؿقارـي،موؼبماظلقوقم

مواٌشرس ماظلقودققن ماسؿود مو"اظالعرطزؼي"ماىزائري م"اٌرطزؼي" مادؿكدام مسؾك قن
طلقودؿنيمورـقؿنيمععربتونمسـمرؾقعيماظعالضوتماظلقودقي،ماالجؿؿوسقيمواإلدارؼيمعـم
عـطؾؼماحؿؽورمأومتعؿقؿموتؼرؼىماظلؾطيمإظبماٌقارـ،مواظذيمارتؼكماظققممإظبمعومؼلؿكم

م"ايؽؿماحملؾل"مو"اٌمدلوتماىقارؼي".م

صالحقوتمطؾمعـمايزب،ماظشعىموذبؾسماظشعى،مإذمم196350ددؿقرممضبدد
ماالدؿؼاللماعؿدادمأنم" مسؾقفماجملؿؿعماىزائريمبعد ماظذيمدقؼوم ماالجؿؿوسل" اظعؼد

ماظ ماظعؼدممومبودرتمإظقفيتظـػسماظلقودي موػذا مغقصؿرب. مأول مبقون معـمخالل اىؾفي
حماظػوسؾنيمػقؼيمضبددمثالثمأصعول:ماٌؾودرة،ماٌصودضيمواٌقاصؼي.موػوتفماألصعولممتـ

 خوصي،موصؼومٌـطؼمتراتيبمؼظفرمبقضقحمسؾكماظشؽؾماآلتل:

                                                                                                                   
48 Mohamed Tahar Ben Saada., Le régime politique algérien. Op.cit,  p  35. 
49 Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962, Op.cit. p 

18. 
50 Fait à Alger, le 21 Rabie et-thani 1383, Correspondant au 10 Septembre 1963- Ahmed BEN 

BELLA 
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ممميؾؽ  ماٌرطزؼي، ماظلؾطي مبوسؿؾوره مواالضرتاحايزب ماٌؾودرة موميؾؽم51صالحقي ،
م ماظشعى مؼبممANCذبؾس مممـال ماظشعى مأعو مواٌصودضي. ماٌداوظي ماظؼرار، صالحقي

م.مم"اىؿوػريماظؽودحي"،مصؾقسمظفمإالمصالحقيماٌقاصؼي

م مددؿقر متطقؼرم1963ؼطرح مبغرض ماالذرتاطل، ماظـؿقذج معـ ماغطالضو ماٌقارـي ،
ايقوةماالجؿؿوسقيمسؾكمأدوسمعؾدأماٌلوواةماظيتمتشؿؾمضطوسوتماظصقي،ماظرتبقي،م
م اظـؼوصيماظقرـقي،مواظلؽـمػودصومإظبمهرؼرماٌرأةمورصعمعلؿقىمسقشماظعؿول.موظؼدممتم مممممممم ممممممم مم مم ممم ممم مممممممممممممم مم ممممممم مم م م ممممم مممم مممممممممممم

م ،مواظؿغقريماىدري.موصقؿومؼؿعؾؼمبوهلقؼيمصؼدممتم52اظـقريسؾكماٌـفٍماالسؿؿودمؼبمذظؽم ممممممممم مممم ممممممممممممم ممم ممم ممممممممم
ماإلدالمم معـ ماظروحقي مضقتفو متلؿؿد مصوىزائر ماظعربقي، ماظؾغي مسؾك مرمسقو اظرتطقز

رائف،مععؿؼداتفموممورديمععؿؼداتفمآأدودو،موظؽـماىؿفقرؼيمتضؿـمظؽؾمواحدماحرتامم
ماظدميؼرار53حبرؼي م"اٌرطزؼي مسؾك ماظلقودل ماظؿـظقؿ مارتؽز ماهلدفم. مطون مإذ قي"،

ماظشعىم ماٌمدلوتماظلقودقي،معـمخاللمدقودة مادؿؼرار مػق األدودلمؼبمتؾؽماظػرتة
ماظقاحد ماظدميؼرارقي"م54وايزب م"اٌرطزؼي مذؽؾ مؼب ماٌؿفلدة ماظلقودقي مواٌؿوردي .

ماظشعى(.مم←ذبؾسماظشعىممم←تؿففمعـماظؼؿيمإظبماظؼوسدةم)ايزبم

حقلمصؽوتماجؿؿوسقيمربددة،موبوظؿلطقدمػـوكمظؼدمتلدلًماٌقارـيمؼبمػوتفماظػرتةم
مشريم ماٌـؼػقن ماظؽودحي، مشري ماىؿوػري معـؾ: مأخرى ماجؿؿوسقي مظػؽوت تغققى
ماٌقارـيمضقؼوم اظـقرؼني،ماظشؾوب،ماظربجقازؼي،ماظرأمسوظققن.موؼبمايؼقؼيمزؾمصضوء

م ماٌؿعددة، ممبفوالتفو ماظـقرة مؼب ماٌشورطي ماالجؿؿوسقي ماظػؽوت مإظب مإظبموبوظـبوظـظر ظر
دقطرةماظدميؼرارقيماظؿؿـقؾقيمبدلمتػعقؾماجملؿؿعماٌدغلمواظعؿؾماىؿعقي،مإضوصيمإظبم
موحدةم مخالل معـ مبوظقحدة ماظشعقر متعؿقؿ موإرادة ماظقرـقي ماظدوظي ممتـالت دقطرة
اظشكصقيماظقرـقي،موحدةمايزبمووحدةماألػداف.مواظلعلموراءماظقحدة،مؼعؿربمؼبم

مكماالجؿؿوسل.مممغظرماظؽـريؼـمسوئؼومأعوممايرا

متصـػم مسـدعو ماظؿؾلط مإظب ممتقؾ ماظقرـقي ماظـزسي مذات ماظقرـقي ماٌدردي "إن
واًقغي،مجوػؾيمػؽذاممLes patriotesاىزائرؼنيمإظبمذبؿقسؿني:ماحملؾنيمظؾقرـم

أنماظؼؾوئؾمهلومتورؼخمظقسمواحدمبوظـلؾيمظؾفؿقعموظقسمذومروبعمورين.مإغفومهرمم
مبنيم ماظؿعورض ماظؾدوؼي، ماجملؿؿعوت مروبع محقل متػؽري مطؾ معـ مػؽذا غػلفو

                                                                                                                   
51 Article 24 : Le FLN définit la politique de la Nation et inspire l’action de l’Etat. Il contrôle 

l’action de l’Assemblé nationale et du gouvernement".   
 (3ـقرةمبوظشعىموعـمأجؾماظشعى")اٌودةمظؼدمطونمذعورمايزبمؼبمػذهماظػرتةمػقم"اظ  52

53 Article 24 : «  L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et 

officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République 

garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes. » 
54 « Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques… »  
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اىزائرؼني،مواظعؼؾوتماظيتمؼشؽؾفوماٌـطؼماظؼطوسلمعـمأجؾمعرطزؼيماظـظومموووغسم
م.مم55ذبؿؿعمدقودل"

وضقؼو،موبوظؿوظلمطوغًماظلؾطيمماطونماظػضوءماظعؿقعلم)اظلقودل(مربصقرمؿوعـمث
ماإلدارؼيمأضقىمعـماظلؾطيماظؿقاصؾقي.م

ضدمم1965جقانمم19مـاًطوبماظلقودلمظ إذامطون، ؼؿؾنيمأغفم197656وؼبمددؿقرم
،مصننماظلقودلمؼـؿؼؾمالحؼومعـمظغيماظقسدموظغيماظؼرارمإظبم57ضدمموسداموسفدامرمسقو

ظغيماظؿربؼر،مألنماظؿغقريمو"اظؿصققحماظلقودل"مادؿدسقومإسودةماظشرسـي،ماغطالضومعـم
اظدسقةمإظبمتؼقؼيماٌـؾماٌؿضؿـيمؼبمبقونمأولمغقصؿرب.مواغؿؼؾماًطوبمإظبمعلؿقىمظغيم

ءماظؿصقققل،موذظؽمالجؿـوبمغؼدمددؿقريمظإلجرا-اإلخػوء،مأيمإخػوءماظطوبعماظال
اًصقم،موتػودؼومظمثورماٌدعرةمظؾكربماإلسالعل.موعـمأجؾمطؾحمايرطوتماالجؿؿوسقيم

م مددؿقر مإن مواظصؿً. ماظضؾوبقي مادرتاتقفقوت مادؿكدام مهدؼدمم1976مت مظـو ؼؿقح
ماظدوظيم م"بـوء مسؾكمضرورة مبوظرتطقز مؼؾدأ مصفق مواظػوسؾنيمصقف، ماظعؿقعل ماظػضوء ذبول

ؼبم-قدمذبؿؿعمجدؼدمبوظؼضوءمسؾكمادؿغاللماإلغلونمعـمررفماإلغلون،موشوؼؿفموتشق
وضدمأطدماظددؿقرممتطقؼرماإلغلونموترضقيماىؿوػريماظشعؾقي.م-إرورماًقورماالذرتاطل

ممأن سؾك مصؼد مصقف، مالمرجعي ماالذرتاطل ماظـفوئلمؼبماالذرتاطقيممتاًقور ماالشبراط
م.م58وإغشوءمضوسدةمعودؼيمهلو"

حقلماظددؿقر،مؼعؽسمإرادةمإسودةماالسؿؾورمظؾشعىمم1976جقانمم27ؿوءمإنمادؿػ
ماظدميؼرارقي معع متقاصؼو ماظعوم مسؾكم59وظؾرأي م"عقاصؼ" مذبرد م"اىؿفقر" مؼصؾح مألال ،

ضراراتمتصدرمعـمدؾطوتمسوظقو.مظقسمعـماظضروريمترطقزماظلؾطيمؼبمأجفزةمبعقـفو،م
مظؾدوظي،مو ماظؼوسدؼي ماٌمدلي مأنم"ذبؾسماظشعىمػق ماظذيمتعربمإذ مؼشؽؾماإلرور ػق

اإلرادةماظشعؾقيمسـمغػلفومصقف،مواظذيمصقفمتؿقؼؼماظدميؼرارقي.مإغفماظؼوسدةماألدودقيم
مسؾكم ماظعؿقعقي ماظؼضوؼو مؼبمإدارة ماىؿوػريماظشعؾقي مإظبمعشورطي مبوإلضوصي ظالعرطزؼي،

ـم.موضدمأتققًماظػرصيمظؾػالحنيمواظعؿولمأنمؼؽقغقامجزءامأدودقومع60طؾماٌلؿقؼوت"

                                                                                                                   
55 Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962. Op.cit, p 

11. 
56 fr.wikisource.org/.../Constitution_algérienne_du_22_novembre_1976_(version_initiale) - 

ماظددؿقرمؼرجعمإظب"ماظقسدم57 واظذيمػقماآلنمؼبمصددمم1965جقانمم19اظرمسلماٌعؾـمسـفمؼبممأوماظعفدمإنمػذا
ماظعظؿكمألولم اظؿقؼؼماظؽؾلمعـمخاللماالدؿؿرارؼيموتؼقؼيماٌـؾماظـؾقؾيماظيتمغشطًموأحقًمعـذماظؾداؼيماظـقرة

م".1954غقصؿربم
م:م"مالمميؽـمأليمتعدؼؾمددؿقريمأنمميسماًقورماالذرتاطل"ممممممم195اٌودةمم58
م"ماظدوظيمدميؼرارقيمؼبمأػداصفوموؼبمسؿؾفو"مم27،ماٌودةم1976ددؿقرممم59
م07،ماٌودةم1976ددؿقرمم60
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وعـفمصنن،مم62،مإذمأنم"اظدوظيمتلؿؿدمدؾطؿفومعـماإلرادةماظشعؾقي".61اجملوظسماظشعؾقي
ػذاماظددؿقرمؼعرتفمبضرورةمتؼرؼىماٌمدلوتمعـماجملؿؿعماٌدغل،مظؿقدؼدمعؿطؾؾوتفم

ؼقؼومـوهم63أوماحؿقوجوتف،موظؾؿؿؽـمعـم"ربقماظػروقماٌقجقدةمبنيماٌدؼـيمواظرؼػ".
وعـمأجؾمبؾقغمػوتفماألػداف،مالمبدمم64طكقورمأدودل".ظـم"دقوديماظؿقازنماىفقيم

مسؾكم موؼؾقٌ مؼؼرر مذلء مطؾ مطون مأؼـ ماظدوظي، معمدلوت متـظقؿ مررؼؼي متغقري عـ
ماٌـؿكؾيم ماظشعؾقي ماجملوظس مدور مسؾك ماظرتطقز معـ مبد مال مذظؽ مبدل ماظؼؿي. علؿقى
ربؾقو،محقٌم"صبىمأنمؼؽقنمتـػقذماٌكططماظقرينمالمعرطزؼومعـمشريماٌلوسمأوم

موظؾدوظي" مظؾقزب ماظعؾقو ماهلقؽوت معلؿقى مسؾك ماٌرطزي مبوظؿـلقؼ مػـوكم65اإلخالل .
مجفيم موعـ مبوظؿعددؼي. مووسل مواٌـورؼ، مظؾففوت ماحملؾقي مبوًصقصقوت اسرتاف
معلؿقىم مسؾك ماٌرطزي ماظؿـلقؼ مؼضؿـفو ماظيت ماظقرـقي، مبوظقحدة مضقي ممتلؽ أخرى

م معمدليمسؾكم ماظالعرطزؼي م" مصـ ماظعؾقو، ماظدوظي تقزؼعمذطلمظؾؿفوراتمواٌفوممأجفزة
م" ماظقرـقي ماظقحدة مإرور مداخؾ مسؼالغلمظؾؿلموظقوت متؼلقؿ معع مأدفؿم66ؼؿقاصؼ موضد .

ماظال مإظبم-اظػؽر مإضوصي ماظعوعي، مايقوة مؼب ماظشعؾقي مظؾؼقاسد موادع مإذراك مؼب عرطزي
ماٌؾودراتماظػردؼيمواىؿوسقيمم67االسرتافمحبؼمإغشوءماىؿعقوت، اظيتمتػعؾمبدورػو

لؿقؼوتماحملؾقي،معشعرةماجملؿؿعماٌدغلمبقجقدهموبؽقوغفماٌلؿؼؾ،محؿكموإنمسؾكماٌ
 طونماظددؿقرمملمؼؿضؿـمإحوظيمعؾوذرةمإظبمعػفقعلماٌقارـيمواجملؿؿعماٌدغل.مم

مم مؼؿعؾؼمبوٌقضػمعـماإلدالم،مصننمددؿقر مؼبمم1976وصقؿو ماٌللظي مإظبمػوتف ؼعقد
68إرورمحدؼـفمسـمأػدافماظـقرةماظـؼوصقيماظيتمصبىمأنمهوصظمسؾكم"اهلقؼيماظقرـقي"

 

ماألخالقم معع معـلفؿ مسقش ممنط م"تؾين مخالل معـ ماإلدالم، مسؾك مأؼضو وهوصظ
ماظـصم"مؼغوعر"مبطرحمؼقحلمظؾؽـريؼـمبؿصقراتمورم69اإلدالعقي" .موؼظفرمأنمػذا

ممنطمإظبمتؾينمأمنوطمرادؼ ماظدوظيمواجملؿؿعمععو،مألنم" م"أدؾؿي" مظـ مأصقظقي مأو ؽوظقي
مأنم ماظددؿقر موصؼ مبفؿو ماٌػرتض ماًوصي، موايقوة ماظعؿقعقي مايقوة مؼشؿؾ اظعقش"
تؽقغومعـلفؿؿنيمععماألخالقماإلدالعقي،ماظشلءماظذيمؼفددمعؾدأماظػصؾمبنيماظدؼـم

                                                                                                                   
م08،مماٌودةم1976ددؿقرمم61
 26،مماٌودةم1976ددؿقرمم62
 20 اٌودة  ،1976 ددؿقر 63
 22 اٌودة  ،1976 ددؿقر 64
 31 اٌودة  ،1976 ددؿقر 65
 35 اٌودة  ،1976 ددؿقر 66
 56،ماٌودةم1976ددؿقرمم67
 اظعـصرم)أ( 19 اٌودة   ،1976ددؿقرمم68
 اظعـصرم)ت( 19 اٌودة  ،1976ددؿقرم 69
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ماإلغل مػحؼقق مواألدودقي ماظشكصقي مايرؼوت موؼفدد مؼضؿـفومواظدوظي، ماظيت ونؼ
مغػلف م70اظددؿقر ماظقرينم. م"اظددؿقر مصـ مواظقرين، ماظدؼين مبني ماظددؿقر مربط وضد

م مؼب ماالدؿػؿوء مسؾك مؼرتجؿمم1976اٌعروض مواظذي مبوعؿقوز، ماظرمسل ماٌذػى ميـؾ
ماظعربقيم ماىزائرؼي ماظؿؼؾقدؼي مواظـؼوصي ماالذرتاطل ماظلقودل ماظقاضع مبني اظرتابط

م.م71اإلدالعقي"

دعلمظؾدعؼرريموظالسرتافمبوجملؿؿعماٌدغل،موؼبمغػسماظقضًمؼصؾحمػـوكمبوظػعؾم
ماجملؿؿعم مسؾك م"وصقي" مغػلفو متضع مصفل مذاتفو، ماظدوظي معلموظقي ماٌقارـ عصري

وػدصفومهرؼرممػ...ؼجبؿقعمصؽوتف،مصفلم"علموظيمسـمعبقعمذروطموجقدمأيمعقارـم
مغبو متضؿـ موػل مواألعقي. ماٌرض ماظؾطوظي، ماالدؿغالل، معـ معقارـقفوماٌقارـ ؼي

أضػمإظبمذظؽمأنم"اظدوظيمهؿلماألعقعي،ماظطػقظي،ماظشؾوبمواظشققخمم72بوًورج".
.مإنمػذهماٌلموظقيمعقجفيمبػؽرةماٌلوواةمأعومم73عـمخاللمدقوديموعمدلوتمعالئؿي"

،مؼبمغػسماظقضًمطبؾؼمػذامددؿقرمرؾؼقيماجؿؿوسقيمالمتؿقاصؼمععماإلدالمم74اظؼوغقن
طيمبوظـضولماظقرين،موغوبعيمعـمحىماظـضولمواظقصوءمظف،معومواالذرتاطقي،مظؽـفومعرتؾ

م75صبعؾم"اجملوػدؼـموسوئالتفؿممعقضقعمسـوؼيمأومغبوؼيمخوصيمعـمررفماظدوظي".
وظؽـمأالمتعينماظعـوؼيماًوصي،متػضقؾمصؽوتماجؿؿوسقي؟مطؿوممتمتقرؼٌمضقؿماظـضولم

معـماٌوضلمإظبمايوضر،موضؿونمحقوةمأبدؼيمهلو متداركمعومتغوضكم.مظؼدممت76وغؼؾفو
م مددؿقر مم1963سـف ماٌلوواةموتلػقؾ ماالجؿؿوسقي، ماظعداظي ماظشعى، اظدميؼرارقي،

ماظـؼوبي ماإلدالم، ماظالعرطزؼي، مبطرؼؼيم77اظؼوغقغقي، ماظؿقرؼر موجقش ماجملوػدؼـ ،
ممممعؿـوضضي.ممم

،مبعدم1988غقصؿربمم03تعدؼالموصؼومالدؿػؿوءم 1989صقػريمم23وضدمتضؿـمددؿقرم
م 05أحداثم مترتقىماظلؾطوتمبنيم1988أطؿقبر ماالدؿػؿوءمعـمإسودة موضدمعؽـمػذا .

ماظشعىم معؾؽ مػل ماظقرـقي م"اظلقودة مأن مععؿربا ماظشعى، موذبؾس مايزب اظشعى،
مبقادطيمممـؾقفممػ...ؼ مأؼضو معـمخاللماالدؿػؿوء،موميوردفو اظشعىمميورسمدقودتف

                                                                                                                   
م110،م39،ماٌودةم1976ددؿقرمم70

71 George A. Taliadoros., Op.cit, p 68.  
م33،ماٌودةم1976ددؿقرمم72
م65،ماٌودةم1976ددؿقرمم73
م:م"اظؼوغقنمواحدمبوظـلؾيمظؾفؿقع"40،ماٌودةم1976ددؿقرمم74
م.85،ماٌودةم1976ددؿقرمم75
:م"اىقشماظقرينماظشعيبمورؼٌمجقشماظؿقرؼرماظقرينمػقمدرعماظـقرةمومظفمػدفم82اٌودةم،م1976ددؿقرمم76

مدائؿمعؿؿـؾمؼبمغبوؼيماالدؿؼاللمواظلقودةماظقرـقي".
م:م"مايؼماظـؼوبلمععرتفمبفمظؽؾماظعؿول"60،ماٌودةم1976ددؿقرمم77
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78إرادةماظشعى"ورئقسماىؿفقرؼيمميؽـفماظرجقعمعؾوذرةمإظبممػ...ؼاٌـؿكؾنيم
وألولمم.

مدـم موعؾودرة مضؾؾمايزبموضؾؾمذبؾسماظشعى. مؼقضعماظشعىمؼبمأولماظؼوئؿي عرة
اظؼقاغنيمأوماظؿشرؼعمملمتعدمحؽرامسؾكمايزبمبؾمػلمعؿؼومسيمتزاعـقومبنيماجملؾسم

معـمايزبماظقاحد.م79اظشعيبماظقرينمورئقسماىؿفقرؼي معؿقررؼـ مأصؾقو ماظذؼـ ،
وجعؾفمؼبماظصدارة،م،مصنغفمضدممتمإسودةمتلػقؾماظشعىم1963إذا،موبوظـظرمإظبمددؿقرم

 وؼبماٌؼوبؾمزحزحيمايزبماظقاحدمسـماظصدارة،مادؿفوبيمظؾؿطوظىماظشعؾقيمألحداث
،مواظيتممتمبعدػوماالسرتافمبوظؿعددؼيمايزبقيموحؼماظؿداولمسؾكم1988أطؿقبرمم05

ماظلؾطي.

مددؿقر مأن مإذا، ماظؼقل مم23مميؽـ ماالغػؿوحمم1989صقػري مأعوم ماظؾوب مصؿح ضد
مداخؾماجملؿؿع موعؿـوضضي معـوصعمزبؿؾػي م"ؼعرتفمبقجقد مألغف وبلنمم،اظدميؼرارل،

ػـوكمتعددؼيمؼبمايلودقوتماظلقودقي.موذبلءماظؿعددؼيماظـؼوبقيمؼـدرجمداخؾمػذام
اٌـطؼ،محقٌمؼػرتضموالدةمضقىمغؼوبقيمحؼقؼقيمعضودةمظؾـظوم،مسؾكمخالفمعومطونم

م مأثـوء ماظـؼوبقي"ؼقجد ماظقحدة م80صرتة مظؼدممتؽـمددؿقر ماٌؿوردوتمم1989. عـموووز
اظلوبؼيماظيتمتعؾلمعـمذلنماظؼرارماىؿوسلمسؾكمحلوبماظػرد،مصـم"ماظددؿقرماىدؼدم

م ماظدوظي،مم1989ظلـي مأعـ مضضوء مإظغوء مواىؿوسقي، ماظػردؼي مايرؼوت ماحرتام جلد
ماظق ماظشعيب ماجملؾس معصودضي ماظعؼقبوت، مضوغقن ماٌؿعؾؼيمتعدؼؾ ماالتػوضقي مسؾك رين

ماٌدغقيم مبويؼقق ماٌؿعؾؼي ماالتػوضقي موسؾك مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي، بويؼقق
إغلوغقيمػ...ؼم-واظلقودقيموسؾكماالتػوضقيماًوصيمبرصضماظؿعذؼىمأوماٌعوعالتماظال

م" مذبؿقسفو مؼب ماىزائر متشرف مدميؼرارقي معؽودى مذؽؾ مذظؽ مػذهم81طؾ موظؽـ .
مواإلدالعل،مماٌؽودى ماظقرين ماظؿقورؼـ مبني ماظلقودل ماظصراع مجدؼد معـ مأحقً ضد

اظصراعماظذيمزؾمضوئؿومعـذمادؿؼاللماىزائر،موظؽـفمملمؼـؼؾمإظبماظػضوءماظعؿقعلمبؾم
ؼعؿربم"أنمتراجقدؼومدـيمدؾقؿان عظفر زؾمدائرامؼبمأودوطمضقؼي،موػذامعومجعؾمم

مواالجؿؿوسقم1992 ماظلقودقي مظؾؿقاجفي ماعؿداد ماظزظزالمػل مبعد ماغدظعً ماظيت ي
82."1988اظلقدققظقجلمألطؿقبرم

م 

                                                                                                                   
 5،ماٌودةم1988غقصؿربمم03ادؿػؿوءمم 78

 148،ماٌودةم1988غقصؿربمم03ادؿػؿوءم  79

80 Amar Benamrouche., Grève et conflits politiques en Algérie. Karthala- Institut Maghreb-

Europe. 2000. p 248  
81 Mohamed Tahar Ben Saada., Le régime politique algérien: De la légitimité historique à la 

légitimité constitutionnelle. ENAL, Alger 1992. p 12 
82  Slimane Medhar, L’échec des systèmes politiques en Algérie. Édition Chihab, Alger 1999. 

p 3. 
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،مصؼدممتم200283أصرؼؾمم14عدلمبؼوغقنماٌم1996دؼلؿربمم08أعومبوظـلؾيمظددؿقرم
ماظرتطقزمسؾكمماظؽؾؿوتماٌػؿوحقيماظقاردةمؼبماظدؼؾوجيموػلمطوآلتل:ممم

اٌؿعؾؼمبلولمغقصؿرب،مجؾفيماظؿقرؼرماظقرينموايرطيمماظعقدةمإظبمايدثماٌمدس
مظؿفووزم مطقدقؾي مبوٌقارـي موسل مبودرة مػـوك مايوضر، معلؿقى مسؾك مأعو اظقرـقي.

ماظعؿقعقي" ماظؼضوؼو مإدارة مؼب م"اٌشورطي مإظب ماٌقارـ مبدسقة ماظلقودقي،  .84اظصراسوت
وايرؼيمتقصقؼومبنيموتـقصرماألػدافماظعوعيمؼبمولقدماظعداظيماالجؿؿوسقي،ماٌلوواةم

اظؾعدماالذرتاطلمواظؾعدماظدميؼرارل.موعـمأجؾمتردقخمأدسماظدوظيمايدؼـيمأوماظدوظيم
مإظبمأنم"اظددؿقرمصققماىؿقع"مظؾدالظيمسؾكمأنمايقوةم اظدميؼرارقي،مصؼدممتماإلذورة
االجؿؿوسقيمعمدليمسؾكماظؿعوضد،مصؾقسمػـوكمأيمدؾطيمتعؾقمسؾكماإلرادةماظشعؾقي،م

ماال معصدراموبدل مبوسؿؾوره ماظددؿقر مإظب ماالحؿؽوم مؼؿؿ ماإلهلقي ماظؿشرؼعوت مإظب حؿؽوم
طؿومترؼدػوماألحزابماإلدالعقيمأنمم-ظؾؿشرؼع.موبدلمأنمتؽقنماىزائرمدوظيماإلدالمم

ماإلدالم"م-تؽقن م"أرض مدؿصري مظإلدالمم85صنغفو ماالجؿؿوسل ماٌعطك مبني موظؾػصؾ .
شريمعؾوذرمبوظالئؽقي،ممتموووزماظعؾورةمواٌعطكماظلقودلمظؾدوظيمايدؼـي،مطوسرتافم

مو ماظدوظي". مدؼـ م"اإلدالم مأن مسؾك متـص مواظيت ماظلوبؼي ماظددوتري مؼب اٌودةماظلوئدة
ماٌمدلوت مسؾك ممتـع ماإلدالعقيم اظؿودعي مظألخالق ماٌكوظػي مأو ماٌـوضضي "اٌؿوردوت

م مغقصؿرب". مثقرة مظصوحلموظؼقؿ مػق ماإلدالعقي، ماٌمدلوتمبوألخالق مإظزام االسرتافمإن
معؾؿزعقنم ماألصراد مطؾ مجعؾ مميؽـ مال محبقٌ ماٌعؿؼد، موحبرؼي ماظػردؼي بويرؼوت

م-بينمعزابم-اظشووؼيم-بوألخالقماإلدالعقي،مألنماجملؿؿعمضبقيمتعددؼيم)اظؼؾوئؾ
)عمدلوتماظدوظي:مم.مؼبمحنيمأنماٌمدلوتماىزائرؼي86اظطقارق...(مضبؿقفوماظددؿقر

ما ماظلػورات، ماإلدارات، ماظربٌون، مواظؿعؾقؿقي...(، ماظرتبقؼي بوسؿؾورػومٌمدلوت
عقي،موطلنماإلدالممؼصريم"ػقؽوتمسؿقعقي"معؾزعيمبلنمتؽقنمخوضعيمظألخالقماإلدال

م"أخالقممؾبخممبوظػعؾ معػفقم مأن ماظعؾؿ معع ماجملؿؿع. مخؾؼ موظقس ماظدوظي معمدلوت ممـؾمؼ م م ممم ممم ممم م مم مممممم م مم مم ممم مم م مم م م مممم ممممممم م مم م ممم م مم 
،م87ألعوغيإدالعقي"مالمؼؿفووزمصضوئؾماظلؾقكماظعوعيم)االحرتام،ماظؿققي،ماالحؿشوم،ما

مععمم مبوٌؼورغي مجقػرؼو مصرضو مؼشؽؾ موػذا ماظؼلؿ...(. مأداء مواٌشرب، ماٌلطؾ ضقابط

                                                                                                                   
83 JORADP n 76 du 8 décembre 1996 Modifié par la loi 02-03 du 10 avril 2002 JORADP N 

25 du 14 avril 2002.  
 .1996دؼلؿربم 08ددؿقرمم1.1عـمدؼؾوجيم 84
 .1996دؼلؿربم 08ددؿقرمم1.1عـمدؼؾوجيم 85

86 Mohamed Tahar Ben Saada, Le régime politique algérien: De la légitimité historique à la 

légitimité constitutionnelle. ENAL, Alger 1992. pp 111- 115. 
مأنماظرئقسماىدؼدمؼمديماظؼلؿماظددؿقريمإنمعـصىم"األعوغي"موم"األعنيماظعوم"معـماٌـوصىم 87 اإلدارؼي،مطؿو

   واضعومؼدهمسؾكماٌصقػمدظقالمسؾكمرشؾيمومسالعيمسؾكماظؿؼقدمبوألخالقماإلدالعقي.
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م مم1976ددؿقر معودتف مغػلفم19ؼب ماظعقش مبـؿط ماإلدالعقي ماألخالق متربط مواظيت ،
م)اٌمدلوتمواألذكوص(.م

متض مؼؿؿ ماظؾغقؼي"، م"اظؾعؾي مأو ماظؾغقؼي ماظزحزحي ماألحزابمقوبفذه مصعوظقي قؼ
عقي،موغؼؾماٌؿوردوتماإلدالعقيمعـماٌلؿقىماظعؿقعلماٌرتؾطمبلصرادموايرطوتماإلدال

ماظعؿقعلمإظبماٌلؿقىماظضقؼ،م موعراضؾؿفؿمؼبماظػضوء اجملؿؿعماظذؼـمميؽـمعالحظؿفؿ
أيمعلؿقىماٌمدلوتموأجفزةماظدوظيماظيتمؼصعىمعراضؾؿفوموعلوءظؿفومسـمتقاصؼمأوم

مفؿمععماألخالقماإلدالعقي.سدممتقاصؼمدريػومودؾقكمأصرادػوموػؿمؼمدونمسؿؾ

م مؼعرتف م)م1996ددؿقر ماإلدالم مأدودني: ممبؼددني مغقصؿربمعؼدس موثقرة دؼين(
وترطقؾفؿوممبوممبـوءمػذؼـماٌؼددنيتعؿؾماظذاطرةماىؿوسقيمسؾكمإسودةم.مورين(عؼدسم)

ماٌؼدمسمؼزدادؼؿالءممععمرػوغوتمايوضر.م اتلوسو،معـمحقٌمأنماالسرتافماظقرينمممممم 
بؾمأؼضومؼشؿؾمايرطيماظقرـقيماظيتماسؿربممج ت و،ظقسمعؼؿصرامسؾكمثقرةمغقصؿربموم

ماالسرتافم مإظب مإضوصي مجدوى، مذي مشري ماإلصالحل مغشورفو مغقصؿرب مأول بقون
.موؼبم89،مواالسرتافمبلؾطيماظشعىمعصدرامظؾلؾطيمواٌمدلوت88بوألعوزؼغقيمظغيمورـقي

موبل مغػلف، ماظقضً مأسؼؾً ماظيت ماظلقودقي ماظؿفربي مايدم1988ؾى ممت مضد مصنغف ،
مأعومم معػؿقحو ماظػضوء مجعؾ ماظذي ماظشلء ماظدؼين، متلققس مإعؽوغوت معـ غفوئقو

أنمم1942اإلدؼقظقجقوماظقرـقي،مإظبمحدمأغفمؼشرتطمعـماٌرذحمظؾرئوديمواٌقظقدمضؾؾم
صعؾقفمأنمؼربرمسدمم،م1942ؼربرمعشورطؿفمؼبماظـقرة،مأعوماٌرذحماٌقظقدمبعدمجقؼؾقيم

تؼــمإدالءمرئقسمم76اٌودةم.مطؿومأنم90تقرطمأػؾفمأومسوئؾؿفمؼبمسؿؾقوتمععودؼيمظؾـقرة
بلؿماهللماظرغبـماظرحقؿ،موصوءمظؾؿضققوتماىؿفقرؼيمبوظؼلؿمسؾكماظصقغيماآلتقيم:م"

ماظعؾلم مبوهلل مأضلؿ ماًوظدة، مغقصؿرب مثقرة موضقؿ ماألبرار، مذفدائـو موألرواح اظؽربى،
مأنمأحرتمماظدؼـماإلدالعلموأذبده".مماظعظقؿ،

مظؾؿضققوتماظؽربىم ماظقصوء مػق ماظدؼـماإلدالعلمومتفقده مؼمديمإظبماحرتام إنمعو
موبوظؿوظل ماًوظدة. مغقصؿرب مثقرة موضقؿ مذفقد( ماٌؾققن موغصػ مظؾقرينم)عؾققن مصنن ،

أدؾؼقيمسؾكماظدؼين،موطلغفموظقمملمهصؾماظؿضققوت،مصننمذظؽمظـمؼضؿـماحرتاممأوم
ممتفقدماظدؼـماإلدالعل.مم

                                                                                                                   
 3 اٌودة ،1996ددؿقرمم88
 8 ،7 ،6،ماٌودةم1996 ددؿقر 89
 .73،ماٌودةم1996 ددؿقر 90
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ماألدودقي مظؾؿػوػقؿ مإحصوئقي مدرادي مم91إن مددؿقر مؼب مأنمم1996اٌلؿعؿؾي تؾني
صوظدميؼرارقيمملمتذطرمإالمعرةمم-اظغرضمعـماظددؿقرمظقسمعقاصؾيماٌلورماظدميؼرارلم

مواظشرسقيمم-احدةو ماظقرين ماإلرث مسؾك مواالغؽػوء موضػف مغؼؾ ممل مإن معراجعؿف، بؾ
مممم ،موضدمتؼؾصًماظؽؾؿوتماٌم92اظـقرؼي مممم مممم م واهللمإظبمم03،مماظدؼـمإظبم05ؾيمإظبماإلدالممإظبمققممممممممم

مأصؾقوم01 مواظقحدة ماظؿؿودؽ مصنن مسـػ، مبلزعي ممير مطون ماجملؿؿع مأن موبوسؿؾور .
 عرة.مممم58عيماظذيمتؽررمؼؿقؼؼونمعـمخاللماإلحوظيمإظبمعػفقمماأل

تمطدمم2005ظلـيمم94ح ج ت وؼبمعشروعمم93اظدراديماإلحصوئقيمظؿؽرارماٌػوػقؿإنم
عرة،موملمم189ظؼدمأحولمايزبمإظبمغػلفمم.ػلمأؼضومسؾكماغؽػوءمايزبمسؾكمغػلف

ضبقؾمإظبماظدميؼرارقيموالمإظبمايرؼيموظقمعرةمواحدة،مأعومعػفقمماٌقارـي،مصؾؿمؼذطرم
إالمعرةمواحدة،محقٌممتماظربطمبنيم"اٌقارـيماظؽوعؾي"موبنيمحصقلماٌقارـماظعورؾم

مطراعؿف مضبػظ ماجؿؿوسل متلعني مسؾك ماظعؿؾ 95سـ
مم. متؽرر مصؼد ماإلدالم عرات.مم03أعو

ج ت ،مصؼدمجوءمؼبمأدسموعؾودئمايزبمأنم"ألدودلمظـؾقزبوصقؿومطبصماظؼوغقنما
تـظقؿمدقودلمورينمدميؼرارلمعؾينمسؾكمأدسموعؾودئمبقونمأولمغقصؿربموثقرتفممو

مظؾقزبم96اًوظدة" ماإلؼدؼقظقجقؿون ماٌرجعقؿون مػؿو مواظدميؼرارل ماظقرين مصوظؾعدؼـ ،
قي،مصننماظؾقونمؼشريماٌرتؾطؿونمبؿورؼخماظـضولماظـقري.مأعومصقؿومطبصماظـقابًماظقرـ

بوظـقابًماٌذطقرةمأدغوهم:ماإلدالممدؼـماظدوظي،ماظؾغيمح ج ت و إظبمعومؼؾل:م"ؼؿؿلؽم
اظعربقيمػلماظؾغيماظقرـقيمواظرمسقيمواظؾغيماألعوزؼغقيمظغيمورـقي،معؾودئمثقرةمغقصؿربم
ماظشعىمووحدةم وضقؿفو،مصقنماالدؿؼاللماظقرينمودسؿف،ماظـظومماىؿفقري،موحدة

ماخؿماظقرـ، مبؾعدػومقحرؼي ماالجؿؿوسقي ماظعداظي ماظقرين، ماظرتاب مدالعي ماظشعى، ور
معومتعؾؼمبلػدافمايزب،مصفلمعؿضؿـيمؼبم97اظشعيبمؼبمإرورماظؼقؿماإلدالعقي" .مأعو

                                                                                                                   
 طؾؿي 8595 سددػوو 91
معرةمم12عرة،ماظقرـقيممم12عرات،مماظقرـمم6حزبماظؿقرؼرمعؽررممم92
مطؾؿيم10641م93
مظؿقضريمم94 ماظقرـقي ماظقرينمضدممتًمصقوشؿفمعـمضؾؾماظؾفـي ماظؿقرؼر ماظربغوعٍماظعومميزبمجؾفي إنمعشروع

ماإلثراءاتماظيتمضدعًمعـمررفم ماظـوعـم)اظؾفـيماظػرسقيمظؾربغوعٍماظعوم(موسرضًمخالصيماالضرتاحوتمو اٌممتر
اغعؼودماٌممترماظـوعـمبوٌرطىماألوٌيبمم2004دؼلؿربمم22-21اظـدوةماظقرـقيمظإلروراتماٌـعؼدةمبؿورؼخمماظؼوسدةمسؾك

جوغػلمم31حقٌمسؿؾًمىـيماظربغوعٍماظعومماٌشؽؾيمؼقممم2005جوغػلموأولمصقػريمم31-م30جقؼؾقيمأؼوممم05
جوءتمبفوماظؿؼورؼرماىفقؼيموعداخالتممسؾكمدراديماٌشروعماظـفوئلموأدخؾًمسؾقفماٌالحظوتمواالضرتاحوتماظيت

وبذظؽمتصؾحمػذهماظقثقؼيماظـفوئقيماظـصماظرمسلمظؾربغوعٍماظعومميزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينماٌـؾـؼمماٌـدوبني.
مسـماٌممترماظـوعـماظذيماغعؼدمهًمذعورم"موحدة،معصويي،مادؿؿرارؼي".

ميبـدماظشعىموربوربيماظؾطوظمم–م2005برغوعٍمحمجمتموم،مم95
م1اٌودةمم–اظؼوغقنماألدودلمم96
 5اٌودةمم–اظؼوغقنماألدودلمم97
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اظقاردةمؼبمم99.موإنمإحصوءماظؽؾؿوتمواٌصطؾقوت98اظدصوعمسـمتؾؽماٌؾودئموولقدػو
مل:ماظؼوغقنماألدودلمظؾقزب،متؾنيمػلمأؼضومعومؼؾ

مٌص مو"اظدميؼرارقي"مطاالدؿعؿولماحملدود م مواحدة، معرة ماظذيمتؽرر ؾحم"ايرؼي"
م متؽرر ماظذي م"ايزب" مظـ ماظؽـقػي ماإلحوظي معؼوبؾ مؼب معرتني، موضدمم50تؽررت عرة،

م مم07تؽررتم"اظقرـقي" متؽرر مذطرمم04عرات،مؼبمحنيمأنم"اإلدالم" عراتموملمؼؿؿ
معصطؾحمعػفقم مأمأو محني مؼب ماٌدغل"م"اٌقارـي". م"اجملؿؿع مضدرة متعين ماٌقارـي ن

طلؾطيمتقاصؾقيمسؾكماظؿػؽري،ماظؿداول،مايقارمواظؿشوورمؼبمادؿؼالظقيمتوعيمسـماظدوظيم
مظؾفؿعقوت،م مغشوط مأي مػـوك مظقس مإذ مذظؽ، مسؽس مػق مغالحظف معو مإدارؼي. طلؾطي

ماظلوعقي ماظرسوؼي مسـ ممبعزل مايؽقعقي مشري مواٌـظؿوت ماألحقوء ظؾشكصقوتممىون
مأعـقـ.مظؼدمأصؾ..سماىؿفقرؼيـقـرمورئـقزؼـلقودقيمعـؾماظقاظل،ماظاظ رةمـوػـوممزــو

اظشوعؾمىؿقعماظؼطوسوتماالجؿؿوسقي،م"إنمتلعقؿممLa nationalisationؿ"ـقـلعـؿـ"اظ
مسؾقفؿم ماظذؼـ ماًوصي، ماٌلوجد مأئؿي متعؾري محرؼي معـ مايد معع مؼؿقاصؼ اٌلوجد

متعو مإظب ماًضقع ماىؿعي مخطؾي معلوجدممبـودؾي مؼب مظزعالئفؿ ماٌقجفي مايؽقعي ظقؿ
.مػذامػقماظشلنمؼبمعصرموأؼضومؼبماىزائر،موخوصيمبعدماإلصالحوتم100اظؼطوعماظعوم"

اًوصيمبنسودةمتـظقؿمأعوطـماظعؾودة.مغػسماإلجراءمؼـطؾؼمسؾكماظـؼوبوت،مصـم"ميؽـم
مرب م)عفـددني، ماٌفـقي مبوظـؼوبوت ماًوصي ماإلجراءات مإظب ماإلذورة وعني،مبوٌـودؾي

أرؾوء...(مذاتماظؿقجفماإلدالعلماظغوظى،مبفدفمصرضمعراضؾيمحؽقعقيمحوزعيمسؾكم
 .م101غشوروتفو"

مهودػـوكمجدظقيمضوئؿيمبنيماظـشوطماظلقودلمواظـشوطماظـؼوبل،مصؾؼدممتمإغشوءماال
.موػذاماظؿـظقؿمطونمج ت وعـمررفمم1956دـيم U.G.T.Aاظعوممظؾعؿولماىزائرؼنيم

م معـذ معمــموصلو مممم مم مظؾـؼوبوتممؾبممؽبمم ماظعوعي ماظقحدة مػل ماألوظب مغؼوبؿني، مضؾؾ معـ والدتف
ذاتماظؿقجفماظشققسل.مأعوماظـوغقيمصفلماظقحدةماظـؼوبقيمظؾعؿولم  U.G.S.Aاىزائرؼي

ذاتماظؿقجفماٌصوظل.موبوظؿوظل،م"ملمؼؿقضػمسوملماظشغؾمضؾؾم U.S.T.Aاىزائرؼنيم

                                                                                                                   
ماألػدافماظؿوظقي:"م6اٌودةم–اظؼوغقنماألدودلم 98 ماظقرينمعـمأجؾمهؼقؼ ماظؿقرؼر اظؼقؿممؼـوضؾمحزبمجؾفي

ماإلدالعقي. ممواظؿعوظقؿ مغقصؿرب مأول مثقرة موعؾودئ مواظؼوغقن.م.1954ضقؿ مايؼ ماظقرـقيممدوظي ماهلقؼي مسـ اظدصوع
ماظـالثي:ماإلدالم،ماظعروبي،ماألعوزؼغقي. ايرؼيمواظدميؼرارقيمواظعداظيماالجؿؿوسقي.ماظرتضقيماالجؿؿوسقيممبعـوصرػو

 اٌؿقازغي.مغبوؼيماٌؾؽقيماظعؿقعقي.األعـموماظلؾؿموماظعدلمؼبماظعومل".

 2795 سددماظؽؾؿوتمؼبماظؼوغقنماألدودلمػل 99

100 Michel Galloux., Finance islamique et pouvoir politique :Le cas de l’Egypte moderne. 

PUF 1er édition : 1997, juin. P 5.  
101 Michel Galloux., Finance islamique et pouvoir politique :Le cas de l’Egypte moderne. 

Op.cit, p 5. 



 ادلوارـة يف خطابات األحزاب اظسقادقة

45 

مظؾؿقاجفوت مورػوغو معـمأنمؼؽقنمعؽوغو مػ...ؼمماالدؿؼاللموبعده مواظعلؽرؼي اظلقودقي
واغؿؼولمبعضماظشكصقوتمعـماظـضولماظـؼوبلمإظبمأنمؼؽقغقامضودةمورـقنيمػ...ؼموضدم
مػقم ماظرادؼؽوظقيمعـماظؿقورماإلدالعلمؼبماظؾداؼيمغؼوبقنيمعـؾمعو طوغًمبعضماظعـوصر

مؼبمػذاماظصددم.معـماٌفؿماظؿـقؼف102"رقب األصغاغياٌؾؼىمبـممسقسى عسعوديحولم
ماظ ماًؾػقيمإظب مأو ماظعؿؼ مذات ماالذرتاطقي ماجملؿؿعوت مؼب مظألجري ماًوصي قضعقي

"أنمتؾعقيماألجريمبوظـظرمإظبماظدوظيماظقرـقيمدؿؿضوسػمشاظقسو اظقرـقي،مصؼدماسؿربم
ماالذرتاطقي" ماظدوظي مؼب ماظعؿولم103أطـر مسالضي مأي ماظعالضي، مػوتف مأن ماظؼقل موميؽـ .

رطيماظـؼوبقيمطوغًمأداةمدقودقيمالمبوظدوظيمطوغًمؼبماووهمواحد،معـمحقٌمأنماي
مخاللم معـ مذظؽ موؼؿؾني مظؾلقودقني، ماظشرسقي ممتـح مطوغً مبؾ ماظعؿول مسـ تداصع

اٌرذحماٌدغلمظؾلؾطي/اظـظومماظعلؽريممسبد اظعزؼز بوتػؾقؼةظـممU.G.T.A"علوغدةم
إظبمأنم"اظـؼوبيماظعوعيممسؿار بن سؿروش.موؼؿقصؾم104"1999أصرؼؾمم15ؼبمرئودقوتم

متل  U.G.T.Aىزائرؼنيمظؾعؿولما ماظلقودلموظقلًموظقدة ماظـظوم قسمقطوغًموظقدة
ايؽقعي،مأربوبمم:.موعومؼطؾؼمسؾقفماظققمم"اظـالثقي"ماجمللدةمؼب105صراسوتماظعؿؾ"

مبراعٍمم ماآلن محؿك م"أؼدت مضد ماىزائرؼني مظؾعؿول ماظعوم مواالهود ماًقاص اظعؿؾ
مػ...ؼ ماٌكؿؾػي مخوصي U.G.T.Aو ايؽقعوت معؽوغي ماظلقودلممهؿؾ ماظـظوم ؼب

مظـ106اىدؼد" ماألول ماٌممتر مأن مؼؾني مواظؿورؼخ .U.G.T.A  م مصرصيمم1963دـي طون
بوظـلؾيمظؾقؽقعيمعـمأجؾموضعمؼدػومسؾكماظـؼوبي.موبوظؿوظل،مصننم"دراديماظعالضوتم
مإظبم مؼمدي ماظقرين ماظؾـوء معطؾى مأن متؾني ماٌدغل مواجملؿؿع ماظدوظي مبني اٌقجقدة

ذرائحموأجزاءماجملؿؿعماظيتمطونمميؽـفومؼبمزروفمأخرىمأنمادؿقعوبماظدوظيمظؾعضم
 .م107تعطلمحرطقيمموادؿؼالظقيمأطرب"

ماظعؿقعلممشاظقسو ؼرى مععـك متردقخ ممت مضد مألغف ممنقذجو، متشؽؾ ماىزائر "أن
م معرحؾي مؼب موخوصي مآخر، معؽون مأي معـ مأطـر ماالجؿؿوسقي ماظقزقػي .مبوعدؼنوععـك

مدريم مؼب ماظزبوئـقي ممموردي مدمقمظفر ماظـؿوغقـوت مؼب ماالذرتاطل ماًطوب مسـ ممواظؿكؾل م م م م مممممممممم مم ممم م مم م مؽبمؾب م م مممممممممم م م م م مم م م مم م مم م مم م م م م مم مممم
إنمحضقرماظدوظيموػقؿـؿفومسؾكمعبقعماألجفزةموعبقعمم108.األجفزةماظؿوبعيمظؾدوظي"

ماظدوظي مسؾك ماالتؽول مروح مصقف موطبؾؼ ماٌدغل، ماجملؿؿع مذؽ موال مطبـؼ .ماألغشطي

                                                                                                                   
102 Amar Benamrouche, Grève et conflits politiques en Algérie. Op.cit, pp 11, 12.  
103 Ibid.,  p 8.  
104 Ibid.,  p 14.  
105 Ibid.,  p 245.  
106 Ibid., pp 253- 255.  
107 Mohamed Tahar Ben Saada., Le régime politique algérien. Op.cit, p 172. 
108 Amar Benamrouche., Grève et conflits politiques en Algérie. Op.cit, pp 8, 9.  
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لمؼؽرسمضقؿماظؿضوعـ،ماظدسؿ،ماجملوغقيمودقزدادماظقضعمتلزعومؼبمزؾمتقجفماذرتاط
موضبوربمأذؽولماظؿػردمواظرشؾيمؼبماالدؿؼالظقيمواظؿؿؾؽ.ممم

،مضدمضضًمسؾكماظؿعددؼيماظيتمطوغًمعقجقدةمؼبمج ت ووميؽـمأنمغلؿكؾصمأنم
اىزائرمحؿكمضؾؾماغدالعماظـقرة.موسبـمغعقشماظققممبوظؿقدؼدمسؾكمعومؼعرفمبلقوديم

.موضدمتؾنيمأغفم1988يتمغشلتمبعدماظماظؿعددؼيمػلماألخرىماظؿقوظػوت،ماظيتمضقضً
مؼبم ماظدخقل مربؿفي مذبؿقسي موربووظي ماىؿوسقي ماالحؿفوجوت مبني مسالضي "ؼقجد
اظـظومماظلقودل.موػذاماظؾـوءمالمؼـػلمإعؽوغقيماظؿقوظػمبنيمذبؿقسيمأومبنيمسددمعـم

مايو مبعض موؼب ماظلقودل ماظـظوم معـ مأصراد موبني ماحملؿفي مععماجملؿقسوت الت
م.م109ايؽقعيمغػلفوم"

متلثريػوم ماعؿد ماظلقودقي، مواألحزاب ماظـؼوبوت مسؾك ماظدوظي م"ػقؿـي" مإظب بوإلضوصي
ماظؿلرريؼيم مواًربة ماٌفـقي ماظصػي مدرادي مخالل معـ مذظؽ موؼؿؾني ماىؿعقوت، ظقؿس

م.م1999و 1994ظرؤدوءماظؿـظقؿوتماظيتمضدعًمعشروعمبرغوعٍمتعوضديمظؾؿؿقؼؾمعومبنيم

معـمخ موؼظفر ماللماىدول ماظؿـظقؿوتمم8رضؿ مػذه مظرؤدوء ماظؾشرؼي "أنماظؿشؽقؾي
تؿؿؿعمخبربةمعقداغقيمؼبماظعؿؾماظؿـظقؿل،مبوسؿؾورػومعوردًمػذاماظعؿؾمؼبمزؾمغظومم
موتلدقسم متؽقؼـ موحرؼي ماظلقودقي ماظؿعددؼي مزفقر مصعـد مظذظؽ ماظقاحد، ايزب

م مبؿعؾري مأو متؽقؼـ، مإظب ماألوظب ماظؾقظوت معـ مبودرت مرئوديماىؿعقوت، مإظب أصح
اظؿـظقؿوتماظقرـقي،مألنماظعؿؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالمؼعطلمظصوحؾفمذبولماظظفقرم
ماظؿـظقؿوتمتؽرارمٌومدؾؼمعـم معومجعؾمبراعٍموأػدافمػذه واحؿاللماظصدارة،موػذا

م.110تلرريمواحؿقاءمٌكؿؾػماظشرائحماظشؾوغقي"

احؿقاءماجملؿؿعماٌدغلمسؾكمعرحؾيماالغػؿوحماظدميؼرارل،ممادرتاتقفقيوالمتؼؿصرم
،مبؾمإنمذظؽمعؿفذرمؼبمطوعؾمتورؼخماظدوظيماظقرـقي،محقٌمأنممعرحؾيم1989أيمبعدم

"اتلؿًمػذهماٌرحؾيمبعؿؾقيمدوظـيماجملؿؿع،مأيمم1989عومبعدماالدؿؼاللمإظبمشوؼيم
ودؼيموصضوءاتماظؿـشؽيمدقطرةماظدوظيمواحؿؽورػومٌكؿؾػماٌمدلوتمواهلقوطؾماالضؿص

متشرؼعلموضوغقغلمضفريمومتوؼزيمؼؾطؾم مخؾؼمجفوز مبقادطي موتلعقؿفو االجؿؿوسقي،
ماٌمدلوتموايزبم مإرور مخورج ماظيتمتـشط مشريماظرمسقي طؾماحملووالتماظؿـظقؿقي

م.مممممممممممممممممم111اظقاحد"

                                                                                                                   
109 Ibid., p 266.  

م 110 معؼول: مبقطوبقس.، مدقدققأغبد ماظـؼوصقيم-عؼوربي ماالجؿؿوسقي ماظؿـظقؿوت مظقضعقي مدؾؼمتورطبقي معرجع .
 .87 صمذطره،

معؼول 111 مدراس.، مسؿر مواضعموأصوق. مؼبماىزائر: مؼبمزؾماإلصالحوتماىورؼي ماىؿعقؼي عرجعمدؾؼم:ماظظوػرة
 .26، 25 صمصم،ذطره
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 FFS ادلوارـة سـد جبفة اظؼوى االذرتاطقة

،محقٌممتماالسرتافمبفوم1963طقيمؼبمدؾؿؿربمظؼدمزفرتمجؾفيماظؼقىماالذرتا
،موػذاماالسرتافمملمؼدمم1965جقانمم16عـمررفمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمؼبم

إظبممآؼت أمحدإالمثالثيمأؼوم.موملمتؿؿؽـمعـمعزاوظيمغشورفومبعدمذظؽمإظبمشوؼيمسقدةم
م مؼب مم15اىزائر ماآلتل:1989دؼلؿرب مغذطر مظؾقزب ماظلقودقي ماٌقاضػ موعـ "ظؼدمم.

،مضورعماظدورماألولم1990ضورعمأولماغؿكوبوتمتعددؼيمربؾقيمؼبمتورؼخماىزائرمدـيم
،م1992،مسورضموضػماٌلورماالغؿكوبلمؼبمجوغػلم1991ظالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيمدـيم

م ماغؿكوبوت م1995ضورع مربؾقوت مؼب مذورك مرئودقوتم1997متشرؼعوت، مؼب مذورك ،
اغلقؾقامسشقيماظققمماظلوبؼمموػبسمعرذقنيمآخرؼـمآؼت أمحد،محقٌمأنم1999

م مضورع ماالغؿكوب، ممتشرؼعوتظعؿؾقي ماحملؾقيم2002عورس ماالغؿكوبوت مؼب موذورك ،
م..ؼبمغػسماظلـي.متجوراظيتم

،موظفماظدوظقيمإنمحزبمجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيمؼؾؼكمدائؿومسضقمؼبماالذرتاطقي
عـؿكؾوم 890ؿمضوالؼيموؼم32وػقمعقجقدمؼبممػ...ؼدميؼرارلموالئؽلمم-تقجفماذرتاطل

ماٌـكررني" مبوذرتاطوت موؼلري ماظقرين، ماظرتاب 112سرب
مجؾفيمم. مصنن ماظعؿقم، وسؾك

اظؼقىمتػضؾماٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيماظؾؾدؼي،معـمعـطؾؼمأنماٌقارـمميؽـفم
مؼبم مواظعضقؼي ماظـؼوش مايقار، مسرب معفؿو موؼؿػوسؾ ماٌـؿكؾي ماجملوظس معـ مؼؿؼرب أن

ماجمل مأن محني ماألخرى م)اٌـوصىموظس ماظلؾطي موعراطز ماظربٌوغقي...( )اظقالئقي،
مسؾكم ماظرتبقي مصنن موبوظؿوظل ماٌقارـ، معؿـوول مسـ مبعقدة مصفل ماظرئودي...( اظقزارؼي،

ماظدميؼرارقيمتؾدأمعـماظؼوسدة.م

مجعؾمآ معو ماظعظقؿيممتفؼعؾـمسـدمسقدمؼت أمحدػذا مبلغفمعـم"اٌفوم إظبماىزائر
قودقي،مواٌـوصليمبنيماألحزابماظلقودقيمالمصبىمظؾقرطوتماظقرـقيمػلماظرتبقيماظل

مػشيم موػل ماظؿعؾؿ، معـ مرقؼؾ معلور مصوظدميؼرارقي مػ...ؼ معؿقحشي معـوصلي متؽقن أن
.موعـف،م113وصعؾيمػ...ؼماٌفؿمأوالموضؾؾمطؾمذلءمػقماظلؾؿماٌدغلموتؼقؼيمػذاماظلؾؿ"

مذب مإظب مظؾقصقل مطشرط ماٌدغل ماظلؾؿ مبلػؿقي معلؾؼ موسل مػـوك مأن مظـو ؿؿعمؼؿؾني
بوظػعؾمأغفمالمذبولمظؾؿقارـيمؼبممًؾثاٌقارـي،محقٌمأنماظعـػماظذيمسرصؿفماىزائرمأ

مػـوك مواظرسى. ماًقف مأخرى،مزؾ مجفي مسؾكممعـ ماظرتبقي مألػؿقي إدراك
مايزبم ممموردوت موأن مخوصي موجفد، موضً معـ مذظؽ مضبؿوجف موعو اظدميؼرارقي،

                                                                                                                   
112 Mokrane Ait Ouarabi.,  « De Benbella à Bouteflika : le FFS ou l’opposition sans 

concession au système ».  Article d’El Wattan 04 avril 2006. 
113 Dépêche de l’A.P.S, relatant le retour de Hocine AIT AHMED à Alger –APS 15 

Décembre 1989 : http://www.ffs-dz.com/ Hocine-AIT- AHMED- les-mouvements.html   
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دـي،مؼبمحنيمأنمم30ؼؼوربمماظقاحدمضدمردكًمتؾعقيماظػردمواتؽوظفمسؾكماظدوظيمٌو
اظدميؼرارقيمتؼقممسؾكماٌؾودرةماظػردؼي،مسؾكمادؿؼالظقيماجملؿؿعماٌدغلموسؾكماحرتام،م
مطؾم مؼب مظقس مؼؼقده ماظذي مايزب مأن مرأى موضد ماٌكؿؾػ. مبوآلخر مواالسرتاف اظؼؾقل
األحقالموبوظضرورةمععورضومظؾـظومماظلقودل.موبوظـلؾيمظفمصننماٌقارـيماظؽوعؾيمهؼؼم

ؾمهلوماظددؿقرمغػسمايؼققماظيتمػعـمخاللمإسودةماظـظرمؼبموضعماٌرأة،ماظيتمملمؼؽ
،معوم114طػؾفومظؾرجؾ،ماظشلءماظذيمجعؾم"ضوغقنماظعوئؾيمبصؿيمسورمبوظـلؾيمظؾفزائر"

ؼدلمسؾكمرشؾيمؼبمهؼقؼماٌلوواةمبنيماظرجولمواظـلوء،متقاصؼومععمعومػقمحوصؾمؼبم
م.ممؿؼدعياجملؿؿعوتماٌ

م ممأمحد آؼتوؼصرح ماظرئودقي"،مم1999115دـي ماالغؿكوبوت مأصؼ م"وووز بضرورة
مبؾم ماظرئودي، ممبـصى ماظػقز مأجؾ معـ ماظـضول مؼب مايزب مغشوط محصر مسدم مبعـك

م07تقدقعمغشورفمسربمحقارمدائؿموعلؿؿرمحقلماألزعيماظيتمتفؾؽمأبـوءماظقرـمعـذم
شوؼي،مصالمؼفؿمدـقات.موػذامؼدلمسؾكمأغفمؼعؿربمأنماظلؾطيمواظرئوديمودقؾيموظقلًم

مظؾعـػماٌلؿػقؾمعـمخاللم116عـمضبؽؿ مووضعمحد ماألزعي موووز مػق ،موظؽـماٌفؿ
مؼبمزؾماظعـػمسـماظشرسقيؾقٌماظمميؽـمتػعقؾماظـؼوشمداخؾماجملؿؿعماٌدغل.مإذمال

مسـم مغؾقٌ معو مبؼدر ماظلؾطي...(، مسؾك ماظؿداول ماظدميؼرارقي، ماٌقارـي، )ثؼوصي
ماالدؿؼرار.م

مممؾبإنمايزبمؼم مم ممم دؼـمؼبماآلنمغػلفماظعـػمواظلؾطي،موػذامعومجوءمؼبماظؿصرؼحماٌشرتكمم
صقؿومطبصماظؿكقفمعـمتػوضؿممعؾود محروشومسبد احلؿقد عفري،مآؼت أمحدظـم

مسوئالتم مغؼودؿ موإغـو ماإلجراعقي ماظعؿؾقوت مطؾ مغدؼـ م"إغـو مػمالء: مؼؼقل مإذ اظعـػ،
م متضوعــو مسـ مهلؿ موغعرب مأالعفؿ معؿلطدومػ...ؼاظضقوؼو مخطيموسبـ موضع مأن معـ ن

ماظقرينم ماألعـ مسبق مررؼؼو مدقشؽؾ موعراضؾؿف ممموردؿف مدعؼرري ماظـظوم، ظدعؼرري
مواألعؾ" مايرطوتم117واالدؿؼرار مإظب ماالغضؿوم معـ مميوغع مال مايزب مأن موؼؿؾني .

ماظلقودقي،م مايقوة مؼب مأطرب مثؼؾ مظف مظقؽقن ماٌقاضػ، مغػس متشورطف ماظيت واألحزاب

                                                                                                                   
114 Dépêche de l’A.P.S, relatant le retour de Hocine AIT AHMED à Alger –APS 15 

Décembre 1989. 
115 Propos rapportés dans le Nouvel Afrique-Asie n 114, du mois mars 1999, par le journaliste 

Farid ZEMMOURI : http://www.ffs-dz.com/ Hocine-AIT-AHMED-Depasser-l.html 
116Ait Ahmed : " L’élection présidentielle, je m’en fous. Le plus important, c’est de recentrer 

le débat sur la crise qui dévore nos enfants depuis sept ans…" 
117 Déclaration rendue publique le vendredi 14 septembre 2007 : http://www.ffs-

dz.com/Declaration -de-Messieurs-Hocine.html 
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م1999118أنماالغؿكوبوتماظرئودقيمظلـيمم-يماًؿليمذبؿقسم-أدركماٌؿـوصلقنصعـدعوم
م.119ظـمتؽقنمغزؼفي،موأنمغؿوئففومدؿؽقنمععروصيمعلؾؼو،مضررواماالغلقوبماىؿوسل

ماغؿؽوديم مأصرزتفو ماظيت ماظلقودقي مواًطوبوت ماىزائر مؼب ماألعـقي ماٌللظي تشؽؾ
يماظلقودقي.مػؿحمعـمخاللماظؿفربيماظدميؼرارقيمواظؿعددؼـحؼقؼقيمٌشروعماٌقارـيماٌ

أصؾقًماظغوؼوتماظلقودقيمتصىمؼبمإرورمادرتجوعماألعـماالجؿؿوسل،مؼبماظؾداؼيمسـم
ررؼؼمربوربيماإلرػوبمثؿمسـمررؼؼماٌصويي.موضدمرػـًمجؾفيماظؼقىماظقئوممواظصؾحم

مبدىمضدرةماظلؾطيمسؾكماٌصورحيمواٌؽوذػي،مومبدىمضدرتفومسؾكمربودؾيمم120اظقرين
غظوممم-ـظومميمإعبوسوموتشوورامدقودقو،مؼبمحنيماطؿػكماظاىـوة.موتلؿدسكماٌصوي

ماظعوصؿي مادؿػؿوءمم-اىزائر ممت مواظذي ماٌدغل، ماظقئوم مضوغقن مخبصقص مغص بنصدار
.موؼؿضؿـماظـصمإسالغومسـمسدممربودؾيم2005اظشعىماىزائريمحقظفمؼبمدؾؿؿربم

معوظل. متعقؼض معؼوبؾ مواظـلقون ماظصؿً ماظضقوؼو مسوئالت موؼؾزم إنمماجملرعني،
"دقوديماظـلقونماإلجؾوري"مؼبمغظرمجؾفيماظؼقىماسرتافمصورخممبلموظقيماظـظوم.موالم

مم121"!ميؽـمظؾلؾؿموظؾؿصوييمأنمؼؿقؼؼومعـمشريمايؼقؼي،مإذمأنم"اظعػقمؼؿطؾىمغؼوذو
م.122حقٌمأنمتلوعحماظققممبعقدامسـمصضقؾيمايؼقؼيمدققضرمظؽقارثماظغد

مأعومم" عصوييمعػربطي"،موظقسمأعوممعصوييمحؼقؼقي،معومدقمديمإظبمظؼدمصرغو
:م"عـم123ػواري سديغؼؾماىزائرمعـماظصراعماٌلؾحمإظبماظعـػماالجؿؿوسل.ممؼؼقلم

م مالدؿػؿوء ماظلؾطوت موضعً مغفوئقو ماظصػقي مرل مم29أجؾ عشروعمم2005دؾؿؿرب
ماٌـؿ معـ مدوحؼي مأشؾؾقي مررف معـ مرمسل مبشؽؾ مضؾؾ مورـقي مكعصويي مػ...ؼؾني

وؼظفرمأنمذعورماظـظومماظققممؼؿؿـؾمؼبمدصعماظـوسمإظبمممورديماظؿفورةمواالعؿـوعمسـم
م ماظؿفورة مإدالم مسبق ماظؿطقر مػذا ماظلقودي. مخوصوممL’islamobusinesمموردي ظقس

م مالحظ مصؾؼد مصؼط، مؼبمPatrick Haenniمباترؼك ػينبوىزائر ماظظوػرة غػس

                                                                                                                   
118 Hassane Zerrouky, le 15 avril 1999, in Journal l’Humanité : http://www.ffs-dz.com/ 

Pesidentielle-d-Avril-1999-Algerie.html 
119 Ait Ahmed, Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb, Abdellah Djaballah, Mokdad Sifi et 

Youcef Khatib . 
120 http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/amnistie/petition_contre_impunite.htm  
121 Hocine Ait Ahmed à Al Jazeera-Live, Bouteflika et Ben Bella critiqués - El Watan, 06 

septembre 2006 : http://www.ffs-dz.com/Hocine-Ait-Ahmed-a-Al-Jazeera-Live.html 
122 Zéralda, le 6 septembre 2007 -Hocine Ait Ahmed au 4ème Congres du FFS : 

http://www.ffs-dz.com/ALLOCUTION-D-OUVERTURE-DE-HOCINE.html 
123 Lahouari Addi professeur à l’Institut d’études politiques de Lyon, chercheur au Groupe de 

recherche et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (Gremmo), Maison de l’Orient. 

Auteur notamment de les Mutations de la société algérienne, La Découverte, Paris, 1999.      
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م"اظال124عصر" ماٌـقك مػذا مإن ماظلوسل-. مايقوةممدميؼرارل" مسـ ماظـوس مإبعود إظب
معـم مسـفو مغؿٍ موعو ماظؿلعقـقوت، مؼب ماظدميؼرارقي ماظؿفربي مبنخػوق معرتؾط اظلقودقي،
صقضكموسـػ.موضدمأصؾقًماألوظقؼيمجراءمذظؽمعؿؿـؾيمؼبمادؿؿؾوبماألعـ،مواالػؿؿومم
متؾؽم مواظلقودقيمسبق ماألعـقي،موتقجقفمطوصيماإلصالحوتماالجؿؿوسقي مبوألجفزة أطـر

ماٌـحمماظغوؼي. معع مذررل مأجر مصنن ماظؿـػقذ، مضقد ماإلصالحوت مػذه متدخؾ و"سـدعو
إنمعدؼرؼيماالدؿعالعوتممػ...ؼدؿؿفووزمأجرمرؾقىمعلؿشػكمأومأجرمأدؿوذمجوععلم

واألعـمهلومدًمأومدؾعموزراءمؼبمايؽقعي،ممبومصقفؿماظقزؼرماألولماظذيمالمطبضعم
م معفؿؿف مطقظقغقؾ موزارة مطؾ مؼب موضع موضد ماظرئقس، ماظقزؼرمظلؾطي معراضؾي اظرمسقي

.ماظشلءماظذيمؼطرحمعـمجدؼدمإذؽوظقيماظعداظيماالجؿؿوسقيمؼبمارتؾورفوم125واٌقزػني"
ماألولم ماظشرط مػق ماظـقرة، موظصوغعل مظؾـظوم ماظقالء مصور مظؼد مواظؽػوءة. بوالدؿقؼوق
واألخريمعـمأجؾماظؿؿؿعمبويؼققمواٌزاؼوماالجؿؿوسقي.وبوظؿوظل،مصننماٌصوييماظقرـقيم

ؿمـميؽـمأنمتؿقؼؼمؼبمزؾمتقزؼعمشريمسؼالغلمظؾـروة،موؼبمزؾماضؿصودمورينمضوئالم
كمـؿــلـومؼـلمأومعـرســشـرماظـقـطموشـقـلـودظلماظؾـؾـفوماظؿـؾـلمذؽـورةمصـسؾكماظؿف

م" م"ايراكمم"،اظرتابوغدوبـ مبـ مؼعرف معو مسؾك ماألعـقي ماٌللظي مأدؾؼقي مزؾ وؼب
ماظلقودل".م

م م"اظعشرؼي مأذعرت مطشرطمضروريمإلضوعيمظؼد ماألعـ ماىزائرؼنيمبلػؿقي اظلقداء"
وظؽـمػذامالمؼعينمإخضوعماظلقوديمألجفزةموعمدلوتماألعـ،مهلذاممصضوءماٌقارـي،

م ماظلؾى مؼبم 126حمؿد عؼران ذرؼػيؼرى مظـو مبد مال موظؽـ مأضؾ، مدوظي معـ م"البد أغف
ضؿصودماظؾقرباظلم،موبوظـلؾيمظالضؿصودمصفقمؼدسقمإظبمايذرمعـماال127اٌؼوبؾمدوظيمجقدة"

ماٌقارـيم مربط معـ مبد مال موبوظؿوظل مصؼط. ماٌـػعي مإظب متفدف ماظيت ماألجـؾقي واظشرطوت
 بوظلقودةماالضؿصودؼيماظيتمالمتؿقؼؼمإالمسـمررؼؼماظؼقؿمواظـقابًماظقرـقي.ممم

م معـ مطؾ ممتؽـ ماظـقرة، مالغدالع ماًؿلقن ماظذطرى معفريومآؼت أمحدومبـودؾي
،مصؼدمجرىمبفذهماٌـودؾيمغؼوشمدقودلم128طؾريمعـمهؼقؼمحضقرمدقودلممحروشو

مأدواتم ماعؿالك مؼب ماىزائرؼني موحؼ مواظؿعددؼي مايرؼوت مسـ مظؾدصوع مػمالء بني
مورأىمرئقسماٌـظؿيم مواظؿلثريمسؾكماظؼرار. مايؽؿ ممنط مواخؿقور مايدؼـي اظدميؼرارقي

م(مدوبؼومأن:OSاظلرؼيم)

                                                                                                                   
124 Le Monde Diplomatique, Avril 2006, pages 6 et 7 http://www.monde-diplomatique. 

Fr/2006/04/ADDI/13379 
125 Le Monde Diplomatique, Avril 2006, pages 6 et 7 http://www.monde-diplomatique. 

Fr/2006/04/ADDI/13379 
126 Mohand Amokrane Cherifi est un docteur en économie à Harvard. 
127 Entretien réalisé par Mohmoud Mamart, paru le 5 mars 2007 dans le supplément économie 

du quotidien El Watan. 
128 Par K. Selim- In Le Quotidien d’Oran du 02 novembre 2004. http://www.ffs-dz.com/ 

Cinquantenaire –de-La-revolution.html  
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.مأعوم129قودةماظشعىمواألصرادمػدفمملمؼؿقؼؼمبعدم""دقودةماظدوظيماٌمدليمسؾكمد
صؼدمرأىمأغفم"بعدماالدؿؼاللممتمتلدقسمغظوممدقودلموملمؼؿؿمبـوءمدوظي،مممحروش 
م مبعد ماظـقرةمم1991وأغف مطوغً مصؽؿ مػ...ؼ مايرؼوت مؼعزز مضوغقن مأي متؾين مؼؿؿ مل

المميؽـمسظقؿي،موطؿمطوغًماظدوظيمصغريةمػ...ؼمظؼدمطونمغقصؿربمحدثومدقودقومػوعومو
آؼت وؼمطدمم.130االحؿػولمبفمعـمشريمعلوءظيمايوضرمسـماظؼقؿماظيتمطونمؼؿضؿـفوم"

مدؿمأمحد ماىزائرؼي م"اظـقرة مجعؾمظأن مظؼد مػ...ؼ مأػداصفو متؿقؼؼ ممل معو مأدطقرة ؾ
متشؽؾم ماظؼؾوئؾ موتظؾ مػ...ؼ معقزػني مذبرد مواظؼضوة ماٌشرسني ماظلقودققن اٌلموظقن

م.م131ضؾعيماظدميؼرارقي"

ظؼقىماالذرتاطقيمعـمأنمؼؽقنمهلوممتـقؾمدقودلمؼبمعـطؼيماوظؼدممتؽـًمجؾفيم
م مؼؼقل ماٌـطؼي. مػذه مخصقصقوت مرشؿ مم132حمؿد جؾؿاغيشرداؼي، م"ؼب ملمم1988أغف

ألنمخطوبمػذاماألخريمطونمم،FISضبصؾماغضؿوممطؾريمإظبمايزبماإلدالعلمظإلغؼوذم
اظؿػوصومحقلممFFSػؽريماخرتغومحوعالمٌؼدعوتمسـػمشرؼؾيمسـمذبؿؿعـومػ...ؼموبعدمت

موايداثي ضقؿ: ماإلدالم ماظعروبي، ممػ...ؼ األعوزؼغقي، مالغؿكوبوت م2002وبوظـلؾي
وخصقعـومحووظقامووػؾمذظؽمبؿؼدؼؿماظؼؾوئؾممػ...ؼهصؾـومسؾكمعؼعدؼـمؼبماظؾؾدؼيم

م مؼب مػؾوتممػ...ؼمM’zabمعقزابطؿؿدخؾني مبؿؼدؼؿ مجبوؼي موالؼي مضوعً وسـدعو
مإرجوعم ممت مصؼد ماظشعى، متغذؼي مأجؾ معـ ماظػقضوغوت مبعد مأدؾقسو وعلوسدات،

.موػذامؼدلمسؾكمأنماظـؼوشماظلقودلمواٌؿوردوتمؼبم133اظشوحـوتماحملؿؾيمإظبماظقالؼي"
ماٌقارـيممبعـو هماىزائرمملمترتؼمبعدمإظبمعلؿقىماظؿػؽريمؼبماٌصؾقيماظعوعيمأومصضوء

ماالجؿؿوسقيم مايقوة مؼب موعمثرة مصوسؾي معوزاظً م"اىفقؼي" مصنن موبوظؿوظل، اظؿشورطل.
م ماالذرتاطقي ماظؼقى مجؾفي موظؽـ مواجؿؿوسقيم-واظلقودقي. مدقودقي مضقى مإظب إضوصي

مشريمم-أخرى مأخرى مبقؽوت مؼب ماظؿقاجد مخالل معـ ماىفقؼي مػوتف معؼووعي هوول
ووزماظقالءاتماظؼؾؾقيماحملؾقيمواظؿػؽريمأعوزؼغقيموشريمضؾوئؾقي،مألنماٌقارـيمتؼؿضلمو

مؼبماٌصؾقيماظعوعيمظؾدوظيمايدؼـي.مممممممم

                                                                                                                   
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Hocine Ait Ahmed à Al Jazeera-Live, Bouteflika et Ben Bella critiqués - El Watan, 06 

septembre 2006 : http://www.ffs-dz.com/Hocine-Ait-Ahmed-a-Al-Jazeera-Live.html 
132

 Mohamed Djelmani est membre du bureau fédéral du FFS et président du bureau Ligue 

Algérienne de défense des droits de l’homme de Ghardaïa. 
133 Propos de Mohamed Djelmani recueillis au téléphone par Karimene Toubbiya "Alger 

républicain" numéro : du 15 novembre au 01 décembre 2004. 
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134وؼبماٌممترماظرابعمظؾقزب
اظؿذطريمبوألػدافماظؽربىماظيتمصبىممآؼت أمحدأسودم 

ماٌغربماظعربل موبـوء ماظدميؼرارقي موػلمثالث:ماالدؿؼالل، .م135سؾكماظدوظيمهؼقؼفو
معـموبذظؽ،مصننمجؾفيماظؼقىمتلؿؿدم ذرسقؿفومخورجمعؼقظيم"اظقرـقي"،مأيماغطالضو

مؼبماظلقوقماظعوٌلمعؾوذرة،محقٌمؼؼقلم موتضعماىزائر ماظعوٌقي ؼبممآؼت أمحداظؼقؿ
ماصؿؿوحمػذاماٌممتر:م

"إنمحزبـومظفمرؿقحمعشروعمظؾـوءمدوظيمايؼمواظعدلمتؾعومٌعوؼريماظعوٌقي،موحؽؿم
األظػقيمعـمأجؾماظدميؼرارقيمواظؿطقرمطؿوماظؾؾدمتؾعومظؾؿؾودئماظدميؼرارقي.مإنمأػدافم

أسؾـًمسـفوماألعؿماٌؿقدةمعؿقاصؼيمععمبرغوذبـوموضقؿـومػ...ؼموحؿكموإنمطـومؼبمشرفم
وػقمؼؿؾعمم1963زبؿؾػي،مصنغـومغعقشمؼبمغػسماٌـزلمػ...ؼموعـذموالدةمحزبـومدـيم

مدقوديمذػوصيمطونمميؽ مػ...ؼموحدػو ماظلقوديموظقسمدقوديماظؼقة مأنمذعورمضقة ـفو
ماىؿفقرؼيم متشققد مؼب مؼؽؿـ مػدصؽؿ مإن مػ...ؼ ماظلقداء ماظعشرؼي ماىزائرؼني وـى

م.136اظدميؼرارقيماالذرتاطقيماظـوغقيماٌقسقدة"

مم ماىزائرماىإن م)تورؼخ ماحملؾل معـ موظقس ماظعوٌل معـ معؾودئفو متلؿؿد ؾفي
األظػقي(.موغضوالتفو(مربووظيمجعؾماظلقوقماحملؾلمعؿقاصؼومععماظلقوقماظعوٌلم)أػدافم

مسـم ماظدؼـ مبػصؾ ماظؼوضل معؾدأػو مواظدميؼرارقي ماالذرتاطقي معـ متلؿؼل مبوظػعؾ إغفو
مماظلقودي، ضقةماظلقوديمتلؿؿدمعـم"اظشػوصقي"مأيمعـماٌؿورديماظدميؼرارقيمأنموطؿو

اظيتمتؽػؾمظؾؿقارـنيمحؼماٌشورطيمؼبمإدارةمذمونماٌدؼـي.مإنمػـوكمتعورضمحؼقؼلم
أنممآؼت أمحداإلغلوغلموبنيماًصقصقيمواألصوظي،مإذمؼرىمبنيمعؽؿلؾوتماجملؿؿعم

مادؿؼؾًم معو ممبفرد مواظيت ماإلغلون، مسؾكمعؾودئمحؼقق مبػضؾماالرتؽوز مطون اظؿقرر
مظذظؽمبودؿماًصقصقيمواألصوظيمػ...ؼمصويؽقعيماىزائرؼيم م"أدارتمدػرػو اىزائر

بـومأنمميظؿوظل،محر.موبو137ػلمآخرمايؽقعوتماٌؿعددةماظيتمسرصؿفوماىزائر"ماٌمضؿي
غمدسم"ػقؼيمعرغي"معـػؿقيمسؾكمتطؾعوتماظعصرمورػوغوتفمبعقدامسـماالغغالقمداخؾم

ماًصقصقيمواألصوظي.م

ماظقرذوتم مبفو مخرجً ماظيت ماظـؿوئٍ معـ محصقؾي مسـ ماظرابع ماٌممتر مأدػر وضد
دسًمإظبم"تغقريمجذريمػ...ؼمتغقريموظقسمإصالح،ممسبان رعضاناجملؿؿعي،مصقرذيم

ماظـظ مإصالحف"ألن مميؽـ مال ماٌقجقد ماظدطؿوتقري مؼعربم138وم ماظـقري ماٌقضػ مػذا مإن .

                                                                                                                   
134 Zéralda, le 6 septembre 2007 -Hocine Ait Ahmed au 4ème Congrès du FFS .http://www.ffs-

dz.com/ALLOCUTION-D-OUVERTURE-DE-HOCINE.html 
135 Ibid. 

 آؼًمأغبد،ماصؿؿوحقيماٌممترماظرابعمىؾفيماظؼقىماالذرتاطقي.مم 136
   آؼًمأغبد،ماصؿؿوحقيماٌممترماظرابعمىؾفيماظؼقىماالذرتاطقي. 137

138 Zéralda, le 07 septembre 2007 
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مجؾفيم موبني ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفي محزب مبني ماٌقجقد ماإلؼدؼقظقجل ماظؿؾوؼـ سؾك
اظؼقى،ماظشلءمصبعؾـومأعوممجؾفؿونمعؿصورسؿون،مجؾفيمورـقيمهلومعرجعقيمتورطبقيم

موجؾ م)اإلدالم( ماألصوظي معع م"اظؿصوحل" مهوول معرجعقيمربؾقي، مهلو مدميؼرارقي في
مايزبني مطال مإن ماألصوظي. متؿفووز م)شربقي( م سوٌقي ماظؿقرؼر ماظؼقىمو)جؾفي جؾفي

ممممممؾباالذرتاطقي(مؼم مم م م مػعالنمعقؽوغزعوتماظعراكمواظصراع.مم

مبنيمرئقسمايزبموبنيم مػـوكماخؿالفمؼبموجفوتماظـظر مأن موإنمزفر وحؿك
أطـرمهػظوموترؼـومممحدأمآؼتعـوضؾلمايزب،معـمحقٌمأنماظؽؾؿيماالصؿؿوحقيمظـم

متؿؾـكم مػلمأؼضو معـمأجؾممادرتاتقفقيوظؽـفو ماظعـقػيمععماظـظوم ايربمواٌقاجفي
مايؼمواظعدلمػ...ؼم مدوظي مبـوء مرؿقح تغقريه،محقٌمؼؼقل:م"إنمبرغوعٍمايزبمظف

ماظربغوعٍمؼضعمظـػلفمػدصونمرئقلقونمػؿو: ماٌصري،مموػذا حؼماىزائرؼنيمؼبمتؼرؼر
ؾددؿقر،مظؾؿمدلوتمواظرجولماظذؼـمدققؽؿقغفؿمواظؿعوونمععماظؼقىمواالخؿقورمايرمظ

اظلقودقيمواظؼقىماالجؿؿوسقيماٌلؿؼؾيمظقضعمحدمظؾدطؿوتقرؼيمػ...ؼمإغـومدـربحمػذهم
م139اٌعرطي" مو. متقصؾًمورذي مرؾؼلمظؾقضعماىزائريم140ضادم زؼدونضد متؼققؿ مإظب ،

مدوائر معـ ماىزائرؼني مألشؾؾقي مإضصوء م مػـوك مأن مأدوس مظؼدممسؾك مواظـروة. اظلؾطي
معزدوجو، مؼبماظداخؾموجزائرم "أصؾقًماىزائرمذبؿؿعو ماألضؾقي مجزائر حقٌمؼقجد

ماظشرائقيمتؿضوءلمواظؿػووتمؼزؼدممػ...ؼاألطـرؼيمؼبماًورجم إنماظػؼرمؼؿػوضؿ،مواظؼدرة
مذبؿؿعومأطـرمسداظي،مأنمغؽقنماذرتاطقنيمينوأنمغؽقنماذرتاطقنيمؼعينمأنمغؾمػ...ؼ

.مإذا،مواغطالضومعـمضقؿماذرتاطقي،مؼعؿؾم141علوواة"-فدمأغػلـومحملقماظالؼعينمأنمن
ايزبمسؾكمتػعقؾماٌقارـيمبقادطيماظعداظيماالجؿؿوسقيمواٌؿورديماظدميؼرارقي،ماظيتم
مإظبم معـماٌرطز معـماظداخؾمإظبماًورجمأو ماظلؾطيموتقجففو مأنمتزحزحممترطز سؾقفو

جدؼد.موتضؿـماظؿؼرؼرماظرتطقيبمظؾؿؾؿؼكماألررافمظؾؿؿؽنيمعـمتلدقسمسؼدماجؿؿوسلم
مظؾقزب ماحملؾقني مظؾؿـؿكؾني مأػؿفو:م142اظقرين ماٌطوظى معـ االدؿؼالظقيممسددا

مبنيماظؾؾدؼوت، معو ماحملؾلمواظؿعوون ماظؿطقؼر ماحملؾقي، معؿطؾؾوتممواظدميؼرارقي تؾؾقي
 اٌقارـنيمأيماظعداظيماالجؿؿوسقي.

                                                                                                                   
http://www.ffs-dz.com/RESOLUTION-DE-STRATEGIE-POLITIQUE.html 
139 Ibid 
140 http://www.ffs-dz.com/Resolutions-du-4e-Congres-du-FFS.html 

141 4ème congres du FFS : résolutions sur les objectifs du millénaire. 

Texte complet de la résolution de l’atelier Kacem Zidoun 

Les objectifs du millénaire des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

http://www.ffs-dz.com/Resolutions-du-4e-Congres-du-FFS.html 
142 Rapports de synthèse des travaux de la conférence  nationale des élus locaux du FFS : 

http://www.ffs-dz.com/Rapports-de-synthese-des-travaux.html Le 13/07/2007   
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ما معـماظؼوسدة متؾدأ ماألضربمإظبمإنماظرتبقيمسؾكماٌقارـي ماظلؾطي مأيمعراطز ظشعؾقي
ماظلقوديم مظقظقج مممؿوزا مصضوء متشؽؾ ماٌـؿكؾي ماظؾؾدؼي ماظشعؾقي مصوجملوظس اٌقارـ،

دقوديمعؼورعيمم1999واٌشورطيمؼبمايقوةماظعوعي.موػذامعومؼػلرمأنمايزبمادبذمعـذم
ألعنيماالغؿكوبوتماظرئودقيمؼبمحنيمأغفمؼشوركمبؼقةمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي.مؼؼقلما

خر"آ:م"عـماٌؿؽـمممورديماظلقوديمبشؽؾمطرؼم رابواظعوممظؾقزبم
143

.موؼبمغظره،م
وعـممػ...ؼصننم"اجملؾسماظشعيبمأصؾحمعـماألعوطـماظـودرةمٌؿورديماظلقوديماظػعؾقيم

واجىماٌـؿكؾنيمأنمضبؿقامأصقاتفؿ،مطؿومسؾقـومأنمغؿقضػمسؾكمأنمغؽقنممموردنيم
مظؾلقودي". معقمسقني مأو مم144زرصني مظـ مواظقالئقي ماظؾؾدؼي ماحملؾقي ماالغؿكوبوت م29وؼب

م مثالثيم2007غقصؿرب مسؾك مضوئؿو مواٌقارـني مايزب مبني ماظلقودل ماظعؼد مطون مصؼد ،
مسؾكمادؿؼالظقيممذروطمأدودقيمػل: مواظرتطقز ماظراذد،ماٌلموظقي. "اظشػوصقي،مايؽؿ

ممؼلؿكمبـ معو مؼبمإرور ماحملؾقي مواظدميؼرارقي ممماٌـورؼماحملؾقي م مم مؾبم ممم ممم مم م م مممم مم ممم مممم ممممم مممم مم م م ؼرارقة اجلوارؼة اظدميممممم
ماالجؿؿوسقيم ماًدعوت معـ ماالدؿػودة مأجؾ معـ ماإلعؽوغقوت مظؾؿقارـني متؿقح اظيت

م.145األدودقي"

مHMS  ادلوارـة سـد حرطة جمتؿع اظسؾم

م م"حمػوز بـونؼؼقل مسشقيم: مبنيوح ماإلدالعل ماالحؿفوج معللظي مبرزت ظؼد
ماظؼضقيمسربمربطوتم مطوغًمضدمجرتمربووالتميلؿ موإذا معـماالدؿؼالل، سدؼدة

تورؼخماظـقرة،مإالمأغفومبؼقًمربؾمتـوزعمشبؾقي.مؼبمػذاماظصددمميؽــومأنمغؿقدثم
موعشروعم مسؾؿوغل، محداثل موعشروع مإدالعل، معشروع ماٌشورؼع: معـ مذبؿقسي سـ

موحزبقي" مذبؿقسوتمتـظقؿقي معـفو مػذام146ورين،مؼـضقيمهًمطؾمواحد موسقدة .
سؿقعومبنخػوقمإؼدؼقظقجقوم"ايزبممعرتؾطواالحؿفوجماإلدالعلمووؾقفمظؾعقون،مطونم

اظذيماضطرمإظبماظؿكؾلمسـماظـفٍماالذرتاطل،مصودقوماجملولمأعوممظقرباظقيم اظقاحد"
.موػـوكمعـمؼرجعمػذاماإلخػوقمإظبماظؾـقوتماالجؿؿوسقيماٌؼووعيمظؾؿغقري،م147عؿقحشي

عمصرشؿمأنماالذرتاطقيمضدمغبؾًمرؤىمورـقيموإغلوغقيمعـمأجؾماظؿغقريموادؿؾدالموض

                                                                                                                   
143 Karim Tabbou.,  « Il est possible de faire la politique autrement ». Article paru dans le 

quotidien " La tribune" dans l’édition du samedi 15 décembre 2007  sous le titre : " Le FFS 

compte révolutionner la gestion de la cité"; publié par le journaliste Ghada Hamrouche. 
144 Ibid, 
145  Alger le 7 septembre 07- http://www.ffs-dz.com/Notre-contrat-politique-La.html 

-189 تشؽؾمايرطيماإلدالعقيمؼبماىزائر.مذبؾيماٌقاضػمصمصماظطوػرمدعقد،ماظظوػرةماإلدالعقي:مضراءةمؼب 146

 .191.مصمم2008)سددمخوصمبػعوظقوتماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقلماظظوػرةماظدؼـقي(،مأصرؼؾم 200
147 Mahfoud Bennoune., Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique. Illustrée par : 

une stratégie algérienne de sortie de la crise (acceptée, puis abandonnée par un pouvoir 

inapte). Edition Marinnor, Algérie, 1ère édition. P 88  
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اظؼفرموايرعونماظذيمسوذفماىزائرؼقنمخاللماظػرتةماالدؿعؿورؼي،مبقضعمأصضؾمسؾكم
ظالذرتاطقيمأدىمإظبماغؾـوقممبوعدؼناظصعقدماالجؿؿوسلمواالضؿصودي،مإالمأنم"تطقؼرم

مظؾؿغقريماالذرتاطلممطوغًمرؾؼيمسؿوظقيمعـمأصقلمرؼػقيمػ...ؼمواظيت ربوصظيموسدوة
.موػـومتظفرمعـمجدؼدماألرروحيماظيتمتعؿربمأنم148ؼرؼدماظؼقوممبف"مبوعدؼناظذيمطونم

معـمخالظفم مأنمؼؽقنمظفموسلمسؼالغلمؼػفؿ مبوألرضمشريمضودر مارتؾورف اظػالحمحبؽؿ
ماٌر ماظعوعؾ مخالف مسؾك متؽـمتاظعومل، موأؼو ماظـؼوبل. موبوظـضول مجفي معـ مبوظؿؼـقي ؾط

ما مصؿح مطوغً مصـؿقفؿف ماإلؼدؼقظقجل، ماإلخػوق مػذا ماظؿعددؼيمأدؾوب مأعوم ألبقاب
مأجؾم موعـ مواظعوٌل ماظداخؾل ماظعوم ماظرأي متفدئي مأجؾ معـ ماألعوم مإظب مػربو اظلقودقي

وعـمبنيماظؿـوزالتماظيتماضطرتماظلؾطيمإظبمتؼدميفو،مم149تػوديماظطردمعـماظلؾطي.
ػلماظلؿوحمظألحزابماظلقودقيماإلدالعقيمأنمتؼدممعؾػوتماسؿؿودػومطلحزابمرمسقيم

ماٌشور ماسؿؿدتمضبؼمهلو مواظؿـوصسمسؾكماظلؾطي،موصعالمصؼد ماظلقودقي مؼبمايقوة طي
أشؾىمعؾػوتمتؾؽماألحزاب.موعـف،مصننم"أحداتمأطؿقبرمجوءتمظؿػؿحماجملولمأطـرم

 ممممممم150صلطـرمظؾقرطوتماإلدالعقيماظيتمدخؾًمعرحؾيمجدؼدةمعـماظؼقةمواظؿؿؽـ".

رطي،موضدمتعؾؿم(مػقمعـمأدسماي2003-1942)محمػوز حنـاحاظشقخ"موؼعؿربم"
ماظؿقرؼرم مثقرة مؼب موذورك ماظقرـقي، مايرطي مأغشلتفو ماظيت ماإلصالحقي ماٌدردي ؼب
ماظـقريم ماٌد معؼوبؾ مؼب ماإلدالعقي ماظدسقة محؼؾ مؼب ماذؿغؾ ماالدؿؼالل موبعد اٌؾورطي،
االذرتاطلموغشرماظـؼوصيماظػرغلقي،موذغؾمعرطزماظؿعرؼىمبوىوععيماٌرطزؼيمبوىزائرم

ماٌلفدماىوععلماألولم"علفدماىوععيماٌرطزؼي"مماظعوصؿي.موطونمعـ اظذؼـمأدلقا
م ماٌػؽر ماألدؿوذ مصقف محوضر ماىوععيمعاظك بن غيباظذي معلفد متلدقس م"طون موضد .

ربطيمعفؿيمؼبماغطالقماإلدالعقيماىزائرؼي،موعـذئذمرصعماإلدالعققنمذعور:معلفدم
،م1975وؼبمدـيم.م151ؼبمطؾمحل،معلفدمؼبمطؾمجوععي،موؼبمطؾمعؽونمدراديموسؿؾ"

م مواظعـػ ماظرادؼؽوظقي مإظب ماالحؿفوجل مبوظعؿؾ ماظؿـظقؿ مػذا م"اغؿؼؾ موسـدعو متمػ...ؼ
م مرأدفؿ موسؾك مسـوصره مأبرز ماظؿدبريمبودؾؿاغيومحنـاحتقضقػ مربووظي مبؿفؿي ،

 .ممم152ظالغؼالبموتؽقؼـمعبوسيمربظقرة"

                                                                                                                   
148 Ibid. p 74. 
149 Ibid. p90 

.م225 -215جقالغلمطقبقيبمععوذق،معؼوربيمدقدققظقجقيمظؾؿدماإلدالعقيمىزائرمعومبعدماالدؿؼالل،مصمصم 150
ماٌقاضػمصم مأصرؼؾم200-189صمذبؾي ماظدؼـقي(، ماظظوػرة مخوصمبػعوظقوتماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقل  )سدد

 223 صم.  2008
 اظطوػرمدعقد،ماظظوػرةماإلدالعقي:مضراءةمؼبمتشؽؾمايرطيماإلدالعقيمؼبماىزائر.معرجعمدؾؼمذطره.مص   151

194 
 . 197 اٌرجعمغػلف،مص 152
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ماظيتم مظشكصقؿف مجدؼدة مصقوشي مإظب ماظشقخ مدفـ متؾً ماظيت ماٌرحؾي مأدت وضد
ورتمجوععيمظؿفربيمعومضؾؾماالدؿؼالل،موربيماالدؿؼالل،موربيماىوععيمووربيمص

موؼبم"دؼلؿربم مإظبمحزبمدقودلمبودؿمم1990اظلفـمواٌعورضي. ماىـوح هقلمػذا
حرطيمغبوسمععمبؼوءمأجـقؿفماالجؿؿوسقيمواظـؼوبقي،مصػلماٌقدانماالجؿؿوسلمتؾؼكم

م مأعو مظؾقرطي، مايصني ماظذراع ماإلرذود ماظطالبلمعبعقي ماالهود مصنن ماظطالبل اظعؿؾ
مؼؾؼكمودقؾيمايرطيمؼبمضخمعـوضؾنيمجدد". مأرروحوتم"اظشقخ"مم153اير وعـمأػؿ

معشورطيم محؼققماإلغلون، ماظؿلوعح،ماحرتام ماظدميؼرارقي، اظلقودقيمند:ماظشقرى،
اٌرأةمؼبمذبوالتمايقوة،ماالسؿؿودمسؾكماإلصالحماظلقودل،ماظقدطقيمواالسؿدال.موظؼدم

دقودقومظؾربطمبنيماظقرين،ماظؼقعلمواإلدالعل،مسربماظؿلدقسمظػؽرةماٌممتراتممدعك
مواظقرـقني ماإلدالعقني ماظؼقعقني، مبني ماظعالضي متقرقد مأجؾ م"اظشقخ"م154عـ مبدأ .

ماإلدالعقي"،مو"عبعقيماإلرذودمواإلصالح"م ممؾبثمغشوروتفمبؿلدقسم"رابطيماظدسقة أغشلمؿ
يمـضدمترذحمظالغؿكوبوتماظرئودقيمدبعدمذظؽم"حزبمحرطيماجملؿؿعماإلدالعل"،مو

م1997.موهصؾمايزبمسؾكماٌرتؾيماظـوغقيمؼبماالغؿكوبوتماظربٌوغقيمظلـيم1995155
م م 70مبفؿقع مغوئؾو، ماظعدد مػذا مظقرتاجع متشرؼعوت موصوةم. 2007و  2002بعد وبعد

م "محؾمسبـوحم"اظشقخ م  ممممممممممم.أبو جرة دؾطاغي فمم ربؾمممم

م مزوػرة معـ مجزءا م"اظشقخ" مسؾكمؼعؿرب مؼعؿؿد موطون ماٌعوصرة، ماإلدالعقي ايرطي
مؼبممذعور مبفؿ متلثر معو مبني موعـ مورــو". مواىزائر مظغؿـو، ماظعربقي مدؼــو، "اإلدالم

م ماٌلؾؿني: ماظعؾؿوء معبعقي مند اظبشري  -سبد احلؿقد بن بادؼساظداخؾ،
أحدمأرطونممحمؿد حمػوزي،موتلثرمطذظؽمبوألدؿوذماظػضقل اظورتالغي -اإلبراػقؿي

ومسؾكمعلؿقىماٌرجعقوتممم أعمومم.عاظك بن غيببػؽرمإضوصيمإظبماػؿؿوعفمم،بماظشعىحز
حمؿد عتوظي و"اإلعوم"ممحسن اظبـا،موابن تقؿقةمبدرديماإلعوممممممممم ممصؼدمتلثمرماًورجقي،م

ورشؿمأنماظؿقورماإلدالعلمؼبماىزائرمظفمعشوربمم.حمؿد اظغزاظيو"اظشقخ"مماظشعراوي
ماٌ ،مإالم156لؾؿني،ماإلخقانماٌلؾؿني،موعبعقيماظؼقؿصؽرؼيمعؿعددة،مطفؿعقيماظعؾؿوء

ػلماألصؾماٌغقىمظدىمايرطيم)غبس(،ميلوبمماٌرجعقيماإلبوضقيمواظشقعقيأنم
ماالووهماظلين.م

                                                                                                                   
 اٌرجعمغػلف،ماظصػقيمغػلفو. 153
  )غؾذةمتعرؼػقيمبػضقؾيماظشقخمربػقزمسبـوحمرغبفماهللمعمدسمحرطيمذبؿؿعماظلؾؿ(مم.اظرمسلمظؾقرطياٌرضعم  154
 ذبؿؿعماظلؾؿ غؾذةمتعرؼػقيمبػضقؾيماظشقخمربػقزمسبـوحمرغبفماهللمعمدسمحرطيم-اٌقضعماظرمسلمظؾقرطي  155
م.225 -215 ىزائرمعومبعدماالدؿؼالل،مصمصمجقالغلمطقبقيبمععوذق،معؼوربيمدقدققظقجقيمظؾؿدماإلدالعقي 156

   2008 )سددمخوصمبػعوظقوتماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقلماظظوػرةماظدؼـقي(،مأصرؼؾ 200-189 ذبؾيماٌقاضػمصمص

 .  220،  219، 218، 217 صمص
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"اظشعىماىزائريمعؽقنمعـماظلـيماٌوظؽقيمإالمأنماٌدردؿنيم ألغف،محؿكموإنمطون
مم-األخريتنيم)اظشقعي ماظؾؿونمصـعؿو موؼعؿرباإلبوضقي(مػؿو ماًوصيمظؾؿغرب.  اظصقرة

اًقارجمؼبماظؿورؼخماظعربلماإلدالعلمدؼـماظرببرمواظؼوسدةماظلقودقيمواالجؿؿوسقيمهلؿ.م
مضؾق مطوغقا مؾواًقارج مضؾوئؾ محول مػق مطؿو معشوسقي م[ص] حمؿدي مسوٌقيم. واًورجقي

مسـوصرم مأربعي مؼقجد ماًورجقي موؼبماظطوئػي مذعيب، مروبع موهلو ماٌلوواة تعؿؾممبؾدأ
ممم157عػوػقؿقيمػل:محوظيماجملد،محوظيماظؿػوغل،ماظؿضققيمواظؿؼقي".

م موظؾفزائرموضد مظؾؿغرب مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي ماظصقرة ماظشقعقي ماٌدردي "أسطً
موخوصي ،ػ...ؼ مصقصقي، مدؼـقي موحقوة معرطزؼي مال معـظؿي مسـوصر مبندخول ؼبمموذظؽ

اٌـورؼماظرؼػقيمػ...ؼمصوظشقعيمػؿماظؼقىماٌمدلوتقيماظيتمدصعًماظلؽونماحملؾقنيمإظبم
ماٌغوربقي" مشري ماٌلقطرة ماظؼقى ممبؿوردوتفم158رصض ماالووه مػذا مصنن موبوظؿوظل، .

وضـوسوتفماظعؼوئدؼيمطونمسوعؾمتغقريموثقرة،مصؼدمضووممبينمعقزابماإلدارةماالدؿعؿورؼي،م
مبؿفـقدمأب ماظدورموأػؿقؿفمؼبم159ـوئفؿوملمؼرضقا .مصالمميؽـمبوظؿوظلماظؿغوضلمسـمػذا

أيمربووظيمألدؾؿيماجملؿؿع،مبغرضماظؿطوبؼمععموربيمتورطبقيمأوظب،موؼبمحوظيمعوم
،مألنماظرصوهإذاممتماظؿغوضلمسـمػوتفماهلقؼيماظدؼـقيماحملؾقي،مؼصريمعـماظصعىمبؾقغم

عمتصقرغومظؾفقؼي،موؼبمحوظيمعوماظقدوئؾمواظشروطماٌقضقسيمظؿقؼقؼفمتؽقنمعؿقاصؼيمع
إذامتصقرغومػقؼيمظقلًمػقؼؿـو،مصننماظـؿوئٍماظعؿؾقيمتؽقنمعغؾقريموشريمعرضقي.مظؽـم
اٌالحظم"أنماإلصالحماإلدالعلمضدممتمإدخوظفمؼبماىزائرمعـمررفمذكصقوتمدؼـقيم

ػ...ؼم اظداسلمإظبموالدةمإدالممتؼؾقديسبده دـقيمشريمجزائرؼيمعـؾماٌصريماظشقخم
م.م160وعًمعبعقيماظعؾؿوءماٌلؾؿنيمبـشرمػذهماألصؽورمؼبمزبؿؾػمأرجوءماىزائر"وض

مثؼوصيمدقودقيمتعربمسـم مػلمأولمعمدليمدقودقيمحدؼـيمهلو إنمعبعقيماظعؾؿوء
ػلماظؾغيمماظعربقةػقماظدؼـ،مماإلدالمضقاسدماظقرـقيماىزائرؼيمايدؼـيمعـمحقٌمأنم

،م162س:ماٌػوتقحماظعشرةمظقػفؿفوماظـوسظؾؿلدقم18وؼبماظذطرىم.م161اظورنواىزائرمػلم
ممتماظؿطرقمإظبماألدوسماٌـففلمواٌرجعقوت:م

م ماظعوملمم-أوال" مورائف موعـ مطؾف، مبوجملؿؿع ماظعقدة مؼب مصؽرتـو متؿؾكص صؽرتـو:
م ماظصوؼب ماظـؾع مإظب معبعوء مواظؾشرؼي ماإلدالعل مػ...ؼ مدقودقو محزبو وظلـوممػ...ؼظلـو

م مإصالحقي مخريؼي معبعقي مػ...ؼ موظلـو مرؼوضقي مػذهممػ...ؼصرضو معـ مذقؽو ظلـو
                                                                                                                   
157 George A. Taliadoros.,  La culture politique arabo-islamique et la naissance du 

nationalisme algérien (1830-1962). Op.cit, pp  28 - 29. 
158 Ibid. p 31. 
159 Ibid. p 48. 
160 Ibid.  pp 49- 51. 
161 Ibid. pp 52- 53. 

  2009/عوي/30/ ظؾؿلدقس:ماٌػوتقحماظعشرةمظقػفؿفوماظـوس/مأبقمجرة 18غبس.غً:مؼبماظذطرىمم162
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م مربدودة معقضعقي مشوؼي متربرػو معبقعو مصنغفو ماظؿشؽقالت ماظـوس،مػ...ؼ مأؼفو وظؽــو
وذظؽمألغفمغظوممػ...ؼمصؽرةموسؼقدةموغظومموعـفوجمالمضبددهمعقضقعموالمؼؼقدهمجـسم

وظب،مردوظؿـو:مػلمردوظيماإلدالمماألم-ثاغقامػ...ؼربماظعوٌنيموعـفوجمردقظفماظؽرؼؿم
محبؾؾماهللم مإظبماالسؿصوم ماظلؾػماظصوحل،مم-ثاظثامػ...ؼاظداسقي معـفٍ مػق عـففـو:

مواظشعىماٌلؾؿم مواظؾقًماٌلؾؿ ماٌلؾؿ ماظػرد مبرتبقي مؼؾدأ موعؿدرج موبلقط مواضح عـفٍ
مم-رابعامػ...ؼ ماألصؾ مإظب ماظرجقع مبفو موتعين تـظقؿـو:مم-خاعسامػ...ؼعرجعقؿـو:

مبشريم مذلنمداخؾلموجفد مضوسدةماظؿـظقؿ معـمووربماظذؼـمدؾؼقغو،موعؾـوه علؿؿد
ضقودتـوم:مم-داددامػ...ؼ عومالمؼؿؿماظقاجىمإالمبفمصفقمواجىأصقظقيمعشفقرةمتؼقل:م

م مظؽؾمعبوسي ذرسقؿـو:مم-دابعامػ...ؼصؼدمصورمعـماظػروضماظقاجؾيماغؿكوبمضقودة
مثالثمعلؿقؼوت:م قولماظذيمصـعؿفماألجقولمتؾقماألجمذرسقيماظلؾػاظشرسقيمسـدغو

ماظدؼـقي ماألجقول م-)أي ماظؿـظقؿاٌؿدؼـي(، ماالغؿكوب/اٌمدلي/اظشقرى(،ممذرسقي )أي
ماظعقارػ موذرسقي مراسقفؿ ماووه ماظرسقي مضؾقب مؼب متـؿق ماظيت ماظشرسقي موػل مػ...ؼ:

م ماإلغلونمأدودو مبرتبقي متؾدأ مررؼؼمرقؼؾيموذوضي ماٌـشقدة مظؾـوء مػ...ؼواظطرؼؼماظؼقؼؿ
163"قـقغؿـوماظلقودقيمبعدماظدؼـمواظؾغيصوظقرـمرطـمثوظٌمعـمأرطونمط

م 

ؼلفؾمػذاماًطوبمأدؾؼقيماظدؼينمسؾكماظقرين،محقٌمؼؿؿمإسطوءماألدؾؼقيمظؽؾم
م"اظـؼوصيمعـماظدؼـمواظؾغيمسؾكماظقرـ.مو ميؽـمإذا،مأنمغصـػمصؽرمايرطيمؼبمإرور

ماظؿؼؾقدؼي"ماظيتمتػرضممنطومخوصومعـمايراكماالجؿؿوسل:م

مأدوسم مسؾك مواظػعؾ ماظقجقد مؼب مررؼؼي معؽون مطؾ مؼب متدرج ماظؿؼؾقدؼي ماظـؼوصي "إن
مبعورم ماإلحلوس ماًورج، معـ ماًقف مأوظب مجفي معـ مأدودقني، عقؽوغزعني
ماالجؿؿوسقي،م مظؾققادث ماظلقري ماظؿلوؼؾ ماٌصري، معـ ماظؿكقف اظؿققالت/اظـقرات،

ماالغل ماألسؿور، موبني ماىـلني مبني ماظػصؾ ماًضقع، مواظرضوبيماالتؽول، قوق
مايقؾي،م ماظظروف، معع ماظؿؽقػ ماظػرص، ماشؿـوم مأخرى مجفي موعـ االجؿؿوسقي.
اًؾٌ،ماظؿالسى،ماإلخػوء،ماظؿلثري،ماالبؿزاز،ماالطؿـوز،ماألوظقؼيماٌؿـقحيمظؾؿصوحلم

م.م164اًوصيمواظؽلىماٌؾوذرمعـمأجؾمادؿفالكمؼقعل"

مم مغظر مؼب ماظؿؼؾقدي ماظشؽؾ مػذا مادؾقؿان عدػرإن مؼب مؼـفح ماظعصقؾيم، ألوضوت
اظطوئػلمؼؿؿماإلسالءمعـممذلنممأوموؼػشؾمؼبماألوضوتماألخرى،مصػلماجملؿؿعماظؽؿقغل

،معومؼلفؾماظؿضوعـمبرػان شؾقونؿماظروحقيمطػؽرةم"األخقةمؼبماهلل"مطؿومالحظمقاظؼ
واظؿؽوصؾماىؿوسلمٌؼووعيماألخطورماًورجقيمواظداخؾقي.مؼبمحنيمأنماظقرـقيمملمتؽـم

                                                                                                                   
 2009/عوي/30/ اظـوس/مأبقمجرةظؾؿلدقس:ماٌػوتقحماظعشرةمظقػفؿفوم 18غبس.غً:مؼبماظذطرىم 163

164 Slimane Medhar, L’échec des systèmes politiques en Algérie. Édition Chihab, Alger 1999. 
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مضودرة مؼبممظقحدػو مظؾؿمدلوت ماٌؿـؾي م"اظؼقؿ مصنن موعـف، ماظـؿقفي. مغػس مهؼقؼ سؾك
مسـم مواظدصوع ماظؿعوون ماظؿضوعـ، ماألخقة، ماظؿفؿع، ماظقحدة، معـؾ: ماظؿؼؾقدي اظقدط

م مؼب مإال مذبدؼي مظقلً ماالغؿؿوء، ماظعصقؾيذبؿقسوت -االجؿقوح-)اظـدرةماألوضوت
رةماىزائرؼي.مواظقصوءمٌوم.مإنمػوتفماظـفوسيمميؽـمعالحظؿفومبقضقحمأثـوءماظـق165...("

ػقمتؼؾقديمجعؾم"اإلدالعقنيمؼرصضقنماظدميؼرارقيموأذؽولماظؿـظقؿمواظؿلقريماٌؿعؾؼيم
مععم مايدؼـي ماظؿؽـقظقجقوت متؽققػ مإظب مؼدسقن مصوإلدالعقني ماظؾقرباظل، بوالضؿصود
مأغفؿمؼلعقنمإظبمإضوعيمغظوممتققضرارلمعـمأجؾم اًصقصقوتماظـؼوصقيماحملؾقي.مطؿو

 ممم.166األعي"مإحقوء

م ماظقرين ماظشقرى مجملؾس ماظعودؼي ماظدورة مماظعوصؿيموىزائربوؼب أشلطسمم11ؼب
م2009 مخالل موعـ م، مأي مايرطي، مظرئقس ماالصؿؿوحقي أبو بوجرة دؾطاغي اظؽؾؿي

ؼالحظمؼبمػذاماًطوبماظرتطقزمسؾكماٌمدلوتمبدلماألذكوص،محقٌمأنم"طورؼزعوم
م ماٌوضل محدؼٌ معـ مصور مضد موادبوذماألذكوص ماظؿداول مٌمدلوت ماظققم واظؽورؼزعو

.موؼذطرمرئقسمايرطيمبوٌـودؾيممبومتعرصفماظلوحيماظلقودقيم167اظؼرارموعؿوبعيماظؿـػقذ"
معؾودئم مسـ مودصوسفؿ مأحزابفؿ مٌؾودئ ماظلقودقي ماألحزاب مؼب ماٌـكررني متـؽر عـ

متؾ مرأس مسؾك ماظؿقاجد معـ ماظلقودقي ماٌـوصلي مبلؾى مؼؿؿؽـقا ممل مأخرى ؽمأحزاب
مذب مرؤدوء مأصؾحمذبردمظواألحزابمطـقابمأو مإنمايزبماظلقودلماظققم سمبؾدؼي.

معـمشريماظدصوعمسـمعؾودئم موإدارؼي مضوغقغلمعـمأجؾماظرتذحمٌـوصىمدقودقي شطوء
مأ مؼؼقل ماٌـوصى. مظؿؾؽ مأوصؾفؿ ماظذي مراصضمبو جرةايزب معؿـؽر مطؾ م"إن :

م مسـ معـشؼو مؼعد ماٌمدلي مظؼرارات ماالغصقوع مأو معـمظؾشرسقي، مضدم معفؿو ايرطي
 .م168عربرات"

متقؾمايرطيمإظبم"عفودغيماظلؾطي"مواظؿعوؼشمععفو،معومصبعؾفومتشقدمبننوزاتم
مضدم ماًدعوت معـ مطـريا مأن متمطد ماظلؾؿ مذبؿؿع محرطي م"إن مايوطؿي: اظلؾطي
هلـً،موطـريامعـماٌشورؼعمضدمأنزتموأنماألزعيماٌوظقيمضدممتماعؿصوصمصدعؿفوم

م مشوؼي مايؼم.169"2011إظب مدوظي م"أن مسؾك مبـوء ماظلقودقي ماٌقارـي مذبؿؿع موؼؿصقر
مصصؾم مدوظي مأؼضو موػل مواظقاجؾوت مايؼقق مدوظي مػل ماظراذد موايؽؿ واظؼوغقن

                                                                                                                   
165 Ibid. p 14. 
166 Ibid. p 244. 

مماٌقضعماظرمسلمظؾقزب:ممم167 م مم مممم م ممممم مممعـ:مامم/http://www.hmsalgeria.net/arمممم م ممممممممظدورةماظعودؼيمجملؾـسماظشـقرىماظـقرين،ممممم م م مم ممم ممم مممم م م مممممممممممممم
مممممماىزائرم مأشلطسمم  11مممؼبم م م م          2009ممم
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ماإلضراض،م170اظلؾطوت" مإظب مغظرتفو مؼب ماإلدالعقي ماظشرؼعي معع معؿقاصؼي موايرطي .
ما مودـد ماالدؿفالطقي ماٌمدلوت معطرضي مبني مغػلف مصبد م"اٌقارـ مأن ظؼدرةمصؾلؾى

وحؾمػذهماٌعودظي،مؼبمغظرغو،مضبؿوجمإظبمضرارمآخرمأطـرمذفوسي،موػقممػ...ؼاظشرائقيم
ضروضومحلـيمبالمم-ممـمتؿقصرمصقفؿمذروطماإلضراضم–عـحماٌقارـنيمعؿقدطلماظدخؾم

معـم171صقائد" ماظؿكؾص متلؿطع ممل موطلغفو ماجؿؿوسقي، مايرطي ماغشغوالت موتؾؼك .
طفؿعقيم)عبعقيماإلصالحمواإلرذود(،مصفـوكمؼبمغظرمرئقسمماألوظبمورواصدػومعـشؽفو

ايرطيمثالثمجؾفوتمأدودقيمػلم"اىؾفيماالجؿؿوسقيموعومتـؿظرهمعـمتقاصؾمورصعم
اووهماٌلوػؿيمؼبماظؿقسقيماٌؿعؾؼيمبويدمعـمتقدقعمدوائرماآلصوتمم،ػ...ؼاغشغوالتم

م ماظمػ...ؼاالجؿؿوسقي مبمر مطؾ مؼب موأذؼوئؽؿ مإخقاغؽؿ ماظعربلمواووه ماظعومل مؼب ؿقتر
ماالجؿؿوسلماظقرينمإظبماالجؿؿوسلماظعربلم172واإلدالعل" معـ مػـوكماغؿؼول مأن مأي .

ماإلدالعلم(.ممم←اظعربلمم←)اظؼقعل(مواالجؿؿوسلماإلدالعل.م)اظقرينم

أبو جرة ؼؽؿىم حقٌ، إنماىوغىماألخالضلمواظدؼينمحوضرمبؼقةمظدىمايرطي
لمصضوئؾمػذاماظشفرمؼؾكصمعـمخالظفمغظرتفممبـودؾيمذفرمرعضونمعؼوالمحقمدؾطاغي

مععماهللمػقم م"مودؼدمايقوة معـمعـطؾؼمأنماًالصماإلغلوغلمعرػقنمبـ إظبمايقوة
مسالضؿؽم ممبراجعي ماظلوظؽني معدارج مادؿؽؿول مأبقاب مظؽ متػؿح ماظيت ماألوظب اًطقة
بـػلؽمصؿؿفددمحقوتؽ،مثؿمسالضؿؽمبوظـوسمممـمخوصؿًموػفرتموزؾؿًموأدلتم

واهللمممصنذامصؿقًمضؾؾؽموجدتـومؼبماغؿظوركمسبؿؾمإظقؽمؼبمضؾقبـومذعور:م،.ؼػ..اظظـم
معـماٌؼوالتمأبو جرة .مإضوصيمإظبمذظؽ،مصننم173إغـومسبؾؽمؼبماهللم" طبصصمسددا

"معقجفوماغؿؼوداتمإظبماجملوظسماظيتمؼؿؿققرمايدؼٌمصؼفماالدؿقاللاٌؿؿوبعيمحقلم"
وضدمحددمأربعيمذبوظسمدقءمػل:مم.174صقفوم"بذطرمسققبماآلخرؼـموطشػمسقراتفؿ"

مبفؿ، مواظؿـدر ماظـوس مسؾك ماظضقؽ مذبوظس ماظزور، موضقل مواظـؿقؿي ماظغقؾي م"ذبوظس
وذبوظسماًؿرمواظػفقرموػؿؽممذبوظسماظؽقدمألػؾماإلميونمواظؿكطقطمظؾقضقعيمبفؿ،

مبؼدر175اٌلؿقر" مدقودقو مخطوبو مظقس مايرطي مخطوب مإن مدؼينممعوم. مخطوب ػق
مواٌرجعقيماظد مواٌصرحمبفو،محقٌمووسظل. ؼـقيمواضقيمعـمخاللماٌراجعماٌعؿؿدة

عـمأرادماالدؿزادةمؼراجعمذروحمحدؼـلم"أتدرونمعـماٌػؾس"مو"أتدرونمعوم ؼؼقل:م"

                                                                                                                   
 اٌرجعماظلوبؼ. 170
  . اٌرجعماظلوبؼ 171
   اٌرجعماظلوبؼ. 172
  .صضوئؾمذفرمرعضونمم،غبس.غً:مأبقمجرةمدؾطوغل  :HMS اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب 173
   .ػقاعشمعـمصؼفماالدؿقاللمم،أبقمجرةمدؾطوغل :HMS اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب 174
   اٌرجعماظلوبؼ. 175
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اظغقؾي"مؼبماظؽؿىماٌعؿؿدة،مطؿومميؽـماالدؿؽـوسممبومجوءمؼبمطؿىماظرضوئؼمواظرتبقيم
ماظربوغقي،م واغطالضومم.176آصوتمسؾكماظطرؼؼ"اإلميوغقي:مإحقوءمسؾقمماظدؼـ،مصؼفمإحقوء

م تـكرطمؼبمأبو جرة عـماسؿؾوراتمأخالضقيمودؼـقي،مصننمايرطيماظققمموععمزسقؿفو
مواظؿلوعح ماٌقارـي م"م،عشروع محقل: ماًوررصػلمعؼوظف مجرب مؼلؿك: معو ،م177"تعؾؿقا

ماظـوس،م"وؼبمطؾماألحقال:مم"اظشقخ"مؼداصع مإؼذاء سـمضرورةمربؾيماىؿقع،موسدم
مؼظؾ مال مخصقعي"اٌمعـ موبقـفؿ مبقــو مطوغً معـ محؿك مأحدا مايقوةم178ؿ موتؼؿضل .

زبوظطيماظـوسم"صوظؼؾقبمبقدماهلل،موظؽـمجربماًقاررمبقدكمأغً،موذظؽمعـمصضؾم
ػلمميتبوظوصورق،موظؽـممػ...ؼودوعحمعـماسؿدىممػ...ؼاهللمورغبؿف:مصعوذرممبعروفم

وسم"األخقةمؼبم.مإنمػذهماظرؤىمالمدبرجمسـمغطوقمبـوءماجملؿؿعمسؾكمأد179أحلـ"
ماهلل"ماظيتموحدػومميؽـمأنمتضؿـماظؿعوؼش،ماظؿكظػمواالغؿؿوء.

ماظصقػقيم مظؾفوععي ماظؿودعي ماظطؾعي م"ردوئؾ مخالل ماظعوم ماالغطؾوع ومتققر
حقلماالغؼلوعوتماظداخؾقيمظؾقرطيمواغشؼوقمبعضماألسضوءمسـفو،موؼبمغظرم180"ظؾقرطي

زسيماظؼـوسوتمبويرطيمصنن،م"غبالتماظؿشؽقؽموربووالتمزسممجال زواوي أمحد
وضدمثؾًموبوظدظقؾماظعؿؾلمطذظؽ،ممػ...ؼوعمدلوتفوموضقوداتفومبوءتمبوظػشؾماظذرؼعم

مسـم مؼزؼد ماظيتمالمم1500وعـمخاللماغطؾوسوتمعو مأنماظضربي عشوركمؼبماىوععي،
وظؽـمععمذظؽمتشعرموتؾؿسمأدػماىؿقع،مبدءامعـمضقودةممػ...ؼتؼلؿمزفركمتؼقؼؽم

ايرطيمعرورامبؽؾماٌشورطنيمسؾكماخؿالفمعلؿقؼوتفؿماظؿـظقؿقيموعقاضعفؿماظؼقودؼي،م
م.م181سؾكمصؼدانمايرطيمظؾعضمأبـوئفوم"

موبوظؿوظلمػؾمميؽـمظؾقزبمأنمؼـفضممبشروعمظؾؿقارـيمؼبمزؾماغؼلوعوتمداخؾقي؟

ولدتمربووظيمترضقيماظؿقوظػماظرئودلمإظبمذراطيممؼبمبقونماظؿقوظػماظرئودل،
أدػرماجؿؿوعماظؿقوظػماظرئودلممبؼرمايرطيمؼقمماالثـنيمم ،محق182ٌدقودقيمحؼقؼقي

مإظبماظـؿوئٍممواإلسالغوتماظؿوظقي:م2009جقانمم22

                                                                                                                   
 اٌرجعماظلوبؼ. 176
 2009ؼقظققم 19 األحدم-جربماًوررمم،غبس.غً:متعؾؿقامعومؼلؿك:مأبقمجرةمدؾطوغل 177
 اٌرجعماظلوبؼ. 178
 اٌرجعماظلوبؼ. 179
م–ردوئؾماظطؾعيماظؿودعيمظؾفوععيماظصقػقيمظؾقرطيمم،عبولمزواويمأغبد: HMS اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب 180

 .(2009 أشلطس 19)األربعوءم
ماٌرجعماظلوبؼ.م181
مم2009.ؼقغققمم23غبس.غً:ماظـالثوءمم182
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م) مايرطي مظػؼقد ماٌؿفدد مظؾؿرذقني،محمػوز حنـاح"اظعرصون ماظعوظقي ماظروح ،)
قي،مسظقؿماظؿؼدؼرمىؿقعماٌقارـنيمواٌقارـوتمعومؼمطدمروحمنوحماالغؿكوبوتماظرئود

ماالغؿكوبوتم مؼب ماجملؿؿع مبفو مهؾك ماظيت ماًوظصي مواٌقارـي ماظعوظقي االغضؾوط
متقدقعم مؼب ماظرشؾي محؼقؼقي، مدقودقي مذراطي مإظب ماظرئودل ماظؿقوظػ مترضقي اظرئودقي،

وظسماحملؾقيمؼبمإرورماظؿـلقؼماظقرينمإظبماظؿـلقؼماحملؾلمسؾكماٌلؿقىمايزبلمواجمل
اظؿقوظػماظرئودل،مودؼدماٌقاضػماظـوبؿيمظؾدوظيماىزائرؼيمإزاءماظؼضقيماظػؾلطقـقيم
ماظعودظي،موؼبمعؼدعؿفومحؼماظشعىماظصقراويمؼبمتؼرؼرمعصريه،م واووهمطؾماظؼضوؼو
تفـؽيماظشعىماىزائريمبوغؿصوراتماٌـؿقىماظقرينمظؽرةماظؼدم،مواظؿقوظػماظرئودلم

183اظقاجىماظقرين".ممضقوؼومؿـؽورهمظؾعـػموؼرتحؿمسؾكمأرواحصبددماد
ممم 

،موػذامعومزفرمؼبماظعؾورةم184ؼبماٌممترماظرابعمظؾقرطيمدقطرتمأصؽورماالغؼلوموضدم
مبؼراراتم مواًروج معقاضػفؿ مسـ مواظدصوع معقاضعفؿ مؼب ماظـؾوت مسؾك معصرون "اٌـدوبني

ضقةماظضغطمسؾكماألسصوبموعفؿومحومسيمعفؿومروظًمأؼومماٌممترموظقوظقفموعفؿومطوغًم
مأرؾؼمم185تـقسًمبراسيماظؿالسىمبعقارػماإلخقان" وتؾقـًمأوظقؼوتمايرطيمسربمعو

"مواظيتمحددػومؼب:ماظربوسقوتماحملػقزيمعـمردوظيماٌممترماظرابعبـم"ممأبو جرةسؾقفم
معمدلوتـو" مبـوء مادؿؽؿول مصدورغو، مدالعي مصػـو، موحدة مربـو، مؼدلم186"عرضوة معو .

ماظصعق مبلغـومسؾك ماىؿقع م"ضـوسي مألن موظؽـ مايرطي، مواجفً ماظيت ماظؿـظقؿقي بوت
موضـوسيم موأخالضو، موثؼوصي موعـففو موردوظي، مصؽرة، ماىؿوسي معرجعقي مإرور مؼب غعؿؾ
مأسؾكمػقؽيمؼبمايرطي،موضـوسيماىؿقعمبلنماٌمدلوتمػلم مػق اىؿقعمبلنماٌممتر

عيماظداخؾقي،م"حؿكمالمؼؼولم.مصؼدممتؽـًمايرطيمعـموووزماألز187صوحؾيماظؽورؼزعو"
.مورشؿمذظؽمصؼدم188عوتماظشقخم)رغبفماهلل(مصؿكوصؿماإلخقانمضؾؾمأنمؼربدمؼبمضربه"

م تقاصؾًماالغؼلوعوتموتغريماظقالء،موػذامعومغؾؿلفمعـمخاللمبقونمايرطيماظذيمعبم مم مممممم مم ممم ممممم م م مم مممم مممممممممم ممم مم ممممم ممممم مممم ممم ممم مم دمممم
أصرؼؾمم12،موضؾؾمذظؽمأصدرتمايرطيمؼبم189غقابمؼبماظؽؿؾيماظربٌوغقيم9صقفمسضقؼيم

ضوئال:ممأبو جرةوغومتلؿـؽرمصقفمتلدقسمإرورمجدؼدمخورجمايرطي،موصرحمبقم2009
ماظرجولم مؼب ماظشقرؼي مضراراتفو مايرطي معمدلوت موإصدار ماظرابع ماٌممتر ماغؿفوء "بعد

                                                                                                                   
م.2009ؼقغققمم23اظـالثوءمم2009ؼقغققمم23غبسمغً:مبقونمألحزابماظؿقوظػماظرئودلماظـالثوءمم183
ماًؿقسمم184 م/ ماظؼقادؿ معـ ماظعوصؿي ماظربوسقوت ماظرابع: ماٌممتر مسؾك مسوم معرور مبعد ماظعوم: مردوظي غبس.غً:
مم2009.صرؼؾمأ30
ماٌرجعماظلوبؼ.م185
 اٌممترماظرابعمظؾقرطيغبس.غً:مم186
 اٌرجعماظلوبؼ.م187
 .المرجع السابق 188
  .2009 أصرؼؾ 14 /ماظـالثوءمغقابمؼبماظؽؿؾيماظربٌوغقي 9 بقون:مايرطيموؿدمسضقؼيغبس.غً:م 189
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موصؼم مواظعؿؾ ماالغضؾوط مإال معـوضؾ مأي مأعوم مؼؾؼ ممل مواظؿقجقفوت مواٌـوػٍ واظرباعٍ
مغدس مذظؽ مشري ماخؿور موعـ مسؾقفو، ماٌؿػؼ ماظؾالدماظؼقاسد مًدعي مؼقصؼف مأن ماهلل ق

م.مممممم190واظعؾود"

وعـمأػؿماالغؿؼوداتماٌقجفيمإظبمػذاماظؿقورم"اٌعؿدل"متؿؿـؾمؼبمإدراكمأنماسؿدالم
ماظـؼي ماطؿلوب مإلسودة مإدرتاتقفقي مذبرد مظؾلؾطي موذبوراتفو مايرطوت بعدم ػذه

،موأغفمؼبمحوظيماظقصقلمإظبماظلؾطيمتظفرمإظبماظلطحماٌلوسلماظراعقيمإظبم191اغؿؽودفو
م ماظققم مػل مايرطي مإن ماظشرؼعي. متدرصبقومبتطؾقؼ موهضريه ماجملؿؿع متفقه صدد

ماظلقودلم موغشورف موظقسمطفؾفي مغػلفمطقرطي ظؾؿلؿؼؾؾ،مظذظؽمصفلمطقزبمؼؼدم
اظلقودقي.مظؼدمادؿػودتمعلؿؿرمرقلماظلـيموظقسمعرػقغومبوالغؿكوبوتمأومبوٌـودؾوتم

ايرطيمعـموربيمجؾفيماإلغؼوذماإلدالعقيماظيتمأرادتمأنمتلؿقظلمأوالمسؾكماظلؾطيم
مأدرىم مزاظقا معو ماإلدالعقي ماظدوظي م"أغصور مصنن موعـف، م مذظؽ. مبعد ماظشرؼعي متطؾؼ ثؿ
حؾؼيمغظرؼي/سؾؿقيمعػرشي،موملمؼلؿطقعقامأنمصبقؾقامسؾكمدمالمعؾح،مػؾمؼلؿقظقنم

ؿمؼطؾؼقنماظشرؼعيمأممؼفقؽقنماجملؿؿعمتدرصبقومثؿمؼـؿفقنمإظبمتطؾقؼمسؾكماظلؾطيمث
.مواٌػورضيمأنم"ػوتفماظؿعوظقؿمإعومأغفمادؿقولمتطؾقؼفومرشؿمػبليمسشرم192اظشرؼعي؟"

ماظؿفورب معـ ماألوائؾ،مم،ضرغو معـ مبوظضرورة مأرضك متطؾقؼفو مسؾك ماظؼودرؼـ مأن وإعو
صشؾقامػ...ؼموايرطوتماإلدالعقيمعـمموسـدئذمالمعربرمظؾعقدةمإظبماٌوضلمظالضؿداءممبـ

مم193.حقٌمأغفومدؼـقيمبطؾقعؿفو،مصنغفمالمعلؿؼؾؾمهلومتورطبقو"

تؾؼكماالووػوتماإلدالعقيمحبرطوتفوموأحزابفومتلعكمإظبمهؼقؼممنقذجمايقوةمو
مبوظـلؾيمظؽؾماٌلؾؿني،مصننم ماألوظبم)اجملؿؿعماٌـوظل(،مو"ميؽـماظؼقلمأغف اإلدالعقي

م ماجملؿؿع ماجملؿؿعمعػفقم مصفذا معقؿوصقزؼؼقي، مأو مرقبقؼي مصؽرة مذبرد مظقس اظؽوعؾ
م.194اٌـوظلمميؽـمهؼقؼفمؼبموجقدمتورطبلمطؿومطونمايولمخاللمحقوةماظـيبمربؿد"

 ادتـتاج

ممإن ماظققم ماظعومل مؼب محبدة ماٌطروحي ماألعـقي" ممبقوربيمم–"اٌللظي معـفو متعؾؼ عو
معـم مايد ماٌشروسي، مشري ماهلفرة ماظـقوي، ماظلالح ماإلضؾقؿقي، ماظـزاسوت اإلرػوب،
ماألذكوص،م مواظصراعيمؼبمعـحماظؿلذرياتموعراضؾي ماالغؿؼوء حرطيماألذكوصمبقادطي
                                                                                                                   

   .2009 أصرؼؾ 12 /مأبقمجرةمؼبمبقون:مايرطيمتلؿـؽرمتلدقسمإرورمجدؼدمخورجمايرطيغبس.غً:م 190
191 Michel Galloux, Finance islamique et pouvoir politique :Le cas de l’Egypte moderne. 

Op.cit, p 4. 
192 Makhlouf Amar, «  L’islam et le pouvoir ». In actes du Colloque organisé le 13-14 mai 

1993 à Sidi Fredj sur le thème : Politique et religion. Edition El-Adib, Alger 1998. p 25. 
193  Ibid., pp 27, 28. 
194 George A. Taliadoros, Op.cit, p 25. 
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ممورديماٌقارـي.مبوظـلؾيمظػرغلومعـالمتغطلموهفىمإظبمحدمعومم-األعراضماٌعدؼيم
ماظال مأن مػوتفم-غالحظ متـؿقي موبدل ماٌقارـي، مذبؿؿع مبوغؾـوق مؼلؿح مؼعد ممل أعـ

اٌؿوردي،مػـوكمتقجفمصرؼحمسبقمتـؿقيم"اظقرـقي"،مطؿومػقمعؿفؾلمعـمخاللمإغشوءم
وزارةمظؾفقؼيماظقرـقي،مؼبمحنيمأنمػـوكماغشغوالتمأخرىمالمتؼؾمأػؿقيمسـماألعـ،م

ٌمأنم"اظـظوممايؽقعلمؼطرحمبودؿؿرارمأدؽؾيمجدؼدةمبوٌؼدارماظذيمظـمؼؿؿؽـمأبدامحق
أعـ،مأيمٌوممتم-عـمععوىؿفومػ...ؼموبوظؿوظلمعـماظصعىمأنمغػفؿمٌوممتمتلققسماظال

خرمعرتؾطمبوألعراضمآاالخؿقورماظلقودلمًطرمعرتؾطمبوإلجراممواالسبرافمبدلمخطرم
اظؿقجفماظلقودلمظؾدوظيماظقرـقيمدقاءمؼبمصرغلومأومم.مػذا195اظؼؾؾقيمأومحقادثماظلؼقط"

مشريػؿوماىزائر مجدؼدة"مأو محؼقؼي ماألعـ م"دقق معـ محلوبم196جعؾ مسؾك موذظؽ ،
مأنم"ععوىيم مإذ موسؾكمحلوبمعؾودئمطؾمغظوممعبفقريمحؼقؼل، ماٌقارـي" "دقق

ماظـؼد مؼفؿشون مواإلداري ماظلقودل ماظـظوم موعؾ ماألعـ مبلذؽولم عللظي واٌعورضي
ماظعؿقعقيم197ي"زبؿؾػ مايقوة مؼب ماٌقارـ معشورطي مسؾك معؾوذرة مذظؽ ماغعؽس موضد .

ماظلقودقيم ماٌشورطي مسدم ممبرحؾي ممتر ماظغربقي مصوجملؿؿعوت م" مبوًصقص، احملؾقي
ماحملؾقيمعلؿققؾي،مألنماظدميؼرارقيم ماظدائؿيمؼبمايقوة مواٌشورطي واالجؿؿوسقيمػ...ؼ

م.م198اظؿشورطقيمتضعػماظطوضوت"

ػفؿماٌقارـيمإالمعـمخاللماظصريورةمواظلقوقماظعوٌل،ماظذيمضبوولمغالمميؽـمأنم
أنمصبعؾماٌقارـيمبدؼالمسـماظقرـقي،متعؾريامسـمعقاجفيماظعوٌلمظؾؿقؾل،موظؽـمػذام

ماظؿققلمؼؿؿمسـمررؼؼمخطقاتمثالث:م

ماالطؿؿول،مماخلطوة األوىلإنم "م مػلمؼبمصدد معـدمدـنيمسدؼدة اظيتمذرعمصقفو
ذفدتمإصالدوماضؿصودؼوموالممتؾؽمعرجعقوتمظؾؿفـقد،متشفدمأطـرمصوجملؿؿعوتماظيتم

صؿؿؿـؾمؼبمإضوعيمعمدلوتم)جقش،مماخلطوة اظثاغقةو ػ...ؼ صلطـرمصرارماظؿؼـقنيماٌفرة
م مأعو مػ...ؼ مسوٌقي محؽقعي ماٌؿقدة ماألعؿ مػقؽي مأجؾمجعؾ معـ م...( اخلطوة ربوطؿ،

ًورريماظلقودقيماظعوٌقيمػ...ؼمصفلمعؿقضعي،مإذمػدصفومؼؿؿـؾمؼبمإسودةمردؿماماظثاظثة
موذظؽم ماظؿؼؾقدي مجوغؾفو مؼب موخوصي ماالغدثور ماظقرـقي ماظدول مسؾك مربؿقم مأغف حقٌ
ظصوحلماظؿفؿعوتماالضؿصودؼيمواظـؼوصقيم)ؼبمإرورماظـظومماظعوٌلماىدؼد(ماظيتمػلمؼبم

مغ موسبـ ماإلضؾقؿقي. ماعؿالكماجملؿقسوتماظلقودقي مإظب ماألخريةمػحوجي مػذه مأن رتض
(.موميؽـم1990تؾـكمسؾكمذوطؾيماظدولماظيتمذورطًمؼبمحربماًؾقٍماظـوغقيم)مدقف

                                                                                                                   
195 Sébastien Roché., Sociologie politique de l’insécurité: Violences urbaines, inégalités et 

globalisation. PUF, 2ème édition 1999 juin. pp 154, 155. 
196 Ibid., p 167. 
197 Ibid., p 190. 
198 Ibid., pp. 213-214. 
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تقضعمأنمطؾمعـماٌغربماألضصك،مإدرائقؾ،معصر،مدقرؼو،ماظعربقيماظلعقدؼيمواظقوبونم
م.م199دؿؿـؾماحملوورماظيتمدؿؼوممسؾقفوماظؿفؿعوتماظلقودقيمخورجمأوروبوموأعرؼؽو"

اظعوعي.مػذامصقؿومتعؾؼمماالدرتاتقفقيذهموبوظؿوظل،مصننمعشروعماٌقارـيمؼدخؾمؼبمػ
مؼؿعؾؼمبوظلقوقماحملؾل،مصفـوكموؾمواضحمظعقائؼماظؿعوضدم معو بوظلقوقماظعوٌل،مأعو

اظعقائؼماظيتممتـعمعرورماجملؿؿعمعـموضعقيممجقالظي اظقابساالجؿؿوسلمو"مضبددم
قاغىمعؿعؾؼمبوىملأغـروبقظقجذبؿؿعماظؼوغقنمإظبمذبؿؿعماظؿعوضدمؼبمدؾؾني:مأحدػؿوم

مواالجؿؿوسقي معرم،اظـؼوصقي ماآلخر ماظلقودل"تواظلؾى مبوظـظوم ماظذيم200ؾط ماظشلء ،
متؿلدلونمحقلمحى موعقارـؿـو م اإلدالم،ماظعربقيمعرجعقوتمثالث:مصبعؾمورـقؿـو

مواظقرـ.

أنماظػوسؾنيماظلقودقنيممبكؿؾػمتقجفوتفؿموأرقوصفؿمملمؼؿفووزوامدقوديمموؼظفر
ماظيتمملمتـوضؾمعـمأجؾماٌقارـي،مألنمذظؽمؼؿطؾىماظقسلمبلػؿقيم ماظقرـقي ايرطي
مؼبماٌوضلمواألحزابماظلقوديم ماظقرـقي مأنمايرطي مضقظف مميؽـ موعو ماظعؿقعل. اظػضوء

ميمواظقرـقيمصؼط.ماظققممغوضؾقاموؼـوضؾقنمعـمأجؾمايؼققماٌدغق

م
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