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 تؼدوم 

 عقارـقماىؿال..متعاظقامظـرضص...""

 جقنمدقـاك

م مؼؾدو متـاوظتماظعدؼدة اظدراداتأن ماٌقارـةماظيت ممبداؼةمعللظة اظػؾلػةمعـ
م-اظؼداعكاظػؾلػةمادممم رومأيممظؽذعـممحؿكمالمغذػبمإشممأبعدم-مؼرنماألغقارظاظلقادقةم

تؿعؾؼممإدفاعاتماظؽؿابظممػذام غؼرتحمعـمجفؿـا ذاماٌقضقع.فاإلٌاممبملمتؿؿؽـمعـم
صضالمسـم ،روسلمحبثظممإرارمعشوذظؽم،مخاللماظلـقاتماألخريةمأنزتباىزائرم

م.1االجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمااألغـروبقظقجقهؼقؼنيمأجراػؿامصرؼؼمعرطزماظؾقثمظمم

مػق ماهلدف متلاؤالتمطان ماٌقضقعمصقاشة معلممحقل مهؼقؼات معـ م اغطالضا مم م ممممم م م مم ممم م تممم
مممومعمدلاتمحلمادةمجماالتمخمؿؾػةم م م م مم مم م موأػؿمتؾؽماظؿلاؤالتمعاؼؾل:،مظمماجملؿؿعممممم

م ومطقػممتمم؟عامماٌقارـة - مم مم  ععفامظمماجملؿؿعماىزائري؟ماظؿعاعؾممم

؟مػؾماختذتمذؽالمواضحماٌعامل؟مومطقػموؾتمػؾمتؾؾقرتماٌقارـةمسـدغا -
 ظمماجملؿؿع؟م

ممحمػمزاتفاعاػلم -  ؟فارػاغاتفاموسقائؼم،مم ممم

مإشمم ماألدؽؾة ممإرػاصاتهقؾمػذه ماظلقدقق مأأخرىمعـمصؿقؿ صضالمغـروبقظقجقا
ماالجؿؿاسقةمسـ معصطؾقاتمواظيتمدؿؼق،ماٌكؿؾػةمختصصاتماظعؾقم مإشممعراجعة دغا

صماسةموجمؿؿع،مدقادةمم:ـفاماظــائقاتماٌؿـاضضةؿعـؾمتؾؽماظيتمتؿضمؿػؽريظؾموأرر
مخاص مصضاء مو مسؿقعل مصضاء معقارـة، مو مجـلقة مدؼـ، معـاضشةمم.و مإشم مهقؾ طؿا

ممسـاصر مطعالضة ماظلقادقةمأخرى م اظؿقضمبمماظـؼاصة م مممم مم ؿصقماظور، مم مزمؿؾفامرات مضد اظيت
جمؿؿعمعدغلمعـمماجملؿؿعمحقلماظدميؼرارقةموماظػعؾماالغؿكابل،موحقلمعدىمحضقر

م ماىؿعقؼة مايرطة مسالضؿفاخالل مبمظم ماظدوظة، مو ماظلقادل مسـمماجملؿؿع مغاػقؽ

                                                                                                                   
حباثمحقلمعؼاربةممومتطؾقؼماٌقارـة:محاظةماىزائرم)تارؼخ،مثؼاصةموجمؿؿع("،مأ:م"مبماٌشروعماألولمعقدقمم1

موتطؾقؼات"،مم2005-2008 ممتـالت ماظققم: ماىزائر مظم م:"اٌقارـة مسـقان مهت مصؽان م، ماظـاغل ماٌشروع مأعا ،
م.2009-2011
م مأعا ماألولو مصقؿعؾؼ مماظؿقؼقؼان م" مظمماردات:مخطابم،ممتـالتمواٌـؿكبماحملؾلمبـ: مدرادة الغؿكاباتم"،

م.2007غقصؿربمم29مظققممماحملؾقة
م.2009ومؼؿعؾؼماظـاغلمبـ:م"عشارطةماٌرأةمظممايقاةماظلقادقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمظمماىزائر"،مدـةم
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م معللظة مصمفقري مغظام مبؽؾ ماٌرتؾطة مايؼقق مو مبنيممقضقععواظقاجؾات اظعالضة
مومبروزماظػرد.ماىـلني

مغؿقخمكبقرذةمعفؿةمؼؿعؾؼماألعرمإذنم م  اإلٌامممألغػلـاماإلدفاممصقفامدونمأنمغدسلمممم
مااظشاعؾمباعؿداداتف مباحـنيمظمذاركمظمماظعؿؾم. مبقـفؿمسشرة مصقؿا متـلقؼ ساىقام،
مم سددمعفؿممصقؾذظؽمعـمهظـاممسحمم.زاوؼةمةسشرماثيناٌقضقعمعـمخاللم عـماظػصقلممممممم

طؾمحمقرمعـماحملاورموصؼامتمععاىةمم متممأربعةمأضلاممطربىمحقثمؿعتمظمم جماظيتم
إعؽاغقةمماٌؼاربة،مععمعرورماظقضتمموتؾؾقرتن،مخصقصقةماٌقداموماظؿقؼقؼؼؿضقاتمٌ

مإظقفامالحؼا.األحقانمعلاظؽمجدؼدةمبدتمجمدؼةمدـشريممظـامظممبعضمومتراءت

ؼدمصم،وماظيتمدقلتلمذطرػامظممطؾمصصؾمعـماظػصقلم،امرؾقعةماٌـففقةماٌؿؾعةمم أعم
م مأعالػا مم تشعمسؾقـا مم ماظيتب ماٌقماألدؽؾة موخصقصقة مصقاشؿفا مممممتمت ممم مم م مم مم مم ممم م م ممتممقساتضم  م اظيت م م ممم
مررضفا ماٌـفزةمصمعتماألسؿالم. مو مم،ؿقؼقؼاظتؼـقاتمخمؿؾػمبنيماٌؼارباتماظؽؿقة

مإذمندماٌؼابالتمععم ماظيتموممحمددة،مجمؿقساتأصرادمأو مم االدؿؿارة م ممم مممممم م زستمظممبعضمم
م موادع مبشؽؾ ماألحقان مسـ مصضال مهؾقؾ محمؿقؼات مو ممتممم،اًطاباتاظـصقص م مطؿا م ممم

ماظؿعرمفممميؽـمماظؾفقءمظممأحقانمأخرىمإشمماٌؼارغة. اظؿؼـقاتماٌلؿكدعةمسؾكمأطـرممممممم 
ممتم ماظيت ماظػصقل مخمؿؾػ مضراءة مخالل م عـ م م ممم م مم مممم م ممم م مممممم م م م م م مأربعةممم مظم محمؿقؼاتفا مسؾك مبـاء وؿقعفا

م:ػلأبقابمطربىم

مم- ماألول: ماظؾاب ماظػصؾمصؾلػقةمعؼارباتاٌقارـة. م)عـ معمدلاتقة مو متارسمقة ،
 األولمإشمماظػصؾماظرابع(؛

اظؾابماظـاغل:ماٌقارـة،ماهلقؼاتمومايراكماالجؿؿاسلم)عـماظػصؾماًاعسمم-
 إشمماظػصؾماظـاعـ(؛

 ارـةموماٌؿارداتماالغؿكابقةم)اظػصؾماظؿادعموماظعاذر(؛اظؾابماظـاظث:ماٌقم-

اظؾابماظرابع:ماٌقارـةموماظؿـشؽةمعـمخاللماظدؼـموماٌدردةم)اظػصؾماياديمم-
مسشرمواظـاغلمسشر(.

ؿمبشؽؾمأصضؾمظممسؾكماظؿقؽمةؼلاسدغامتؼدؼؿموجقزمظؾؿلاػؿاتماالثـيتمسشر
ظؿؽاعؾممبنيمخمؿؾػماظؾققثموماظذيمؼضؿـماظؿـادؼموما،ماظؿؼلقؿماظذيماسؿؿدغاه

موربةم مخالل معـ ماٌقارـة معللظة مؼؿـاول ماظذي ماظؽؿاب مػذا مإسداد مباظؿاظل و
ماجملؿؿعماىزائري.مومماردةم

م
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 ، تارخيية و مؤدساتيةفلسػيةالياب األول: مؼاربات 

م مظـا ماظػرغلقة( حسن رمعونؼؼدم م)باظؾغة ماألول ماظػصؾ مسرضمم،ظم مخالل معـ و
ماٌػاػقؿقة،ممتفقدي مو ماظـظرؼة مأبعادػا معـمخالل ماٌقارـة مٌؼاربة صضالمسـممسـاصر

ماى ماظاغب مؿارسمل مإشم موصقال ماظققغاغل ماظرتاث معـ مايدؼـةاغطالضا تـاولمم.اظعصقر
م ماٌقارـة متارؼخ ماالدؿعؿارؼأؼضا ماظصدعة معـذ ماىزائر ماظدوظةممةظم مبزوغ مشاؼة إشم

ماظؿاظقة:مسؾكماظـؼاط،محماوالمتلؾقطماظضقءماظقرـقة

ممضدممتمتمظممتارؼخماظػؽرماظلقادلمعـمخاللممإذامطاغتمعـاضشةمععـكماٌقارـةم .مأ م م مم ممم م ممم ممممم ممممم مممممم مم م  ممم
ماٌدغقة مايؼقق معـ مأغقاع مثالثة مبني متدررمقا مظممم:اىؿع ماٌدغقة ايؼقق

،ماالجؿؿاسقةمايؼققوملقادلاظايؼققماٌدغقةمذاتماظطابعمم،بعدػاماظؼاغقغل
ماظػرتةماظراػـة؟صنشممعاذامزمقؾمععـكمػذهماظؽؾؿةمظمم

م .مب مػل موطقػمعا مواظروعاغقة؟ ماظققغاغقة ماظـؼاصؿني مظم ماٌقارـة مووؾقات ععاغل
مبداؼةمعـمالدقؿامظمماظغربمتطقرتمتؾؽماٌعاغلمظمماظػرتةمايدؼـةمواٌعاصرةم

 ؟ماظـاعـمسشراظؼرنم

ممػلمعا .مج مواظػرضقات مماظـظرؼةماألبعاداظػؾلػقة ماٌقارـة؟ مععـك معاوحقل
م ماٌؿـاضضة مباظــائقات مسالضؿفا ماظطؾقعقةعـؾ: ماالجؿؿاسل،مم/اياظة اظعؼد

ماٌدغل ماظم/اجملؿؿع مدقادل، مخاصاجملؿؿع ماظم/ػضاء عؿقعل،ماظػضاء
 .لاطـةاظقارـةماٌم/ةـشطاظقارـةماٌخري،مظمماألمومالئؽقة/عؾؿـةاظ

 طقػمتطرحمعللظةماٌقارـةمظمماىزائرمعـمخاللماظعقدةمإشم:ػـ.مم

 ومتلثرياتماظصدعةماالدؿعؿارؼة؛م1830وضعقةماظؾالدمضؾقؾم -

م - مو ماٌللظة مػذه مظم ماظػرغلل ماالدؿعؿار مضؾؾ معـ ماٌـؿففة اظصراساتماظلقادة
 اظيتممتمخقضفامظؾقصقلمسؾكمجمؿقسةمعـمايؼقق؛

مم تصقممومظمماظـفاؼة، - ماظقرـقةمومجؾفةماظؿقرؼرماظقرينايرطةممظدىمقارـةاٌمرم
ممتممررحفمظمطقػمو ممم مم  دؿؼالل.االاظدوظةماظقرـقةمبعدممم م

مإشمممػذاؾصمسم ماظؼلؿ معػاده ماظــائقةررح أصضتمدقاءممضدمعقارـة/ ورـقةم:أن
سؾكمعلؿقىمماًطابمأوماٌؿاردةماظرمسقةمإشمماواهمدمقمتفؿقشماظؽؾؿةماظـاغقةمممام

مأدمى ماظؿلخمممم  م إشم ممممم م ماٌقارـة.م مثؼاصة مبؾقغ مظم متمر محدإمؾؼكوسؾقف مأػؿ مرػاغى اياظقةمات
م.ععـقلماظقرـقةمواٌقارـةاظؿقازنمبنيممرمادإماظلعلمإشممػلممؾؿفؿؿعظ

مم ممصطػى جماهدي تـاول ماظػرغلقة( م)باظؾغة ماظـاغل ماظػصؾ محقلمظم اًطاب
اإلسالعقة.ممالدقؿامإغؿاجمومادؿؼؾالماظرداظةمجزائرؼةاٌقارـةمعـمخاللمضراءةمصقػم
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م مؼقعقؿني: مذظؽ مظؿقؼقؼ مماخؿار مصفل ماألوشم مأعما م م مم م مم مم م"مم م مباظؾغةمم"اجملاػدؼقعقة اظصادرة
مطاغتم،اظػرغلقة ماظيت متمدميمو متلدقلمممم  معـذ موإصدار مثقرةممغلكؿفامفا مخالل األوشم
اماظققعقةماظـاغقةمصفلمجرؼدةماًربممم أعموظمماىزائر.ممعفامماظصققػةماظرمسقةماظؿقرؼر

مباظؾغ مأسؼؾتماظصادرة ماظيت ماإلصالحات مبعد م مظؾقجقد مبرزت ماظيت مو ماظعربقة ة
ظمممطانمععظؿفؿ،ممبؾادرةمخاصةمعـمررفمبعضماظصقػقنيم1988رمعقاجفاتمأطؿقب

ماٌلاء.مواظشعبمعمدلاتمإسالعقةمتابعةمظؾدوظةمعـؾمصققػيتم

م مالحظ مضراءتفثإاظؾاحث مأنممتؾؽمر م اىرائد مم ممممم ممطؿاباتمم متعؽس مال ععـكماظصقػقني
مؼؿفؾكاٌقارـةم ماٌعـكماظذيمؼؿقاصؼمععممعـمخاللماظؽؿاباتماألطادميقةمعـؾؿا ومإمنا

مإغؿاجمماىرؼدة.مضػعق متقجفاتفا، ماىرؼدة مخالهلا محلؿت ماظيت ماظظروف هدد
مؼم ماظذي مم اٌعـك م مممم م مظؾكطممممم ماظعاعة ماظؿقجفات مإرار مظم مإال مذظؽ مؼؿؿ موال مظؾؿقارـة، لـد

اظؽؿابةماظصقػقةممصؾؽـمطاغتماٌقارـةمعرتؾطةمبايؼققموماظقاجؾات،مصنناالصؿؿاحل.م
موت ماغؿؼائقة متؾدو موثقؼا مارتؾارا مظؾفرؼدة.رتؾط ماظلقادقة م لفمم ؼممباألػداف مجفةمم معـ ؾ
م مادؿعؿال م ععـكمثاغقة ممممم مسؾك مؼؿقضػ مظؾؿػفقم مؼعؿعددا مو مايدث بلقادةممؿلثرزرصقة

تلعكمجرؼدةماجملاػدمإشمماظؿعؾريمماًطماالصؿؿاحلمظؽؾمعـماظقدقؾؿنيماإلسالعقؿني.
قشماظالئؼماظدصاعمسـماظدوظةماظضاعـةمظؾعدؿؿرارؼةمظمماًطماظقرينمعـمخاللماالسـم

مانازاتفا، موراء معـ ماألخريممظؾؿقارـ مػذا مواجب معـ موباٌؼابؾ ميؼقضف(، )وباظؿاظل
مسـمررؼؼماٌشارطةمظمماالدؿقؼاضاتماالغؿكاب مالدقؿا مةقدسؿفا تضعم"اًرب"مضؿـم.

ماجملؿؿع، معـفا مؼعاغل مضد ماظيت م"ايؼرة" مو ماظعداظة مشقاب مسـ ماظؿعؾري ماألوظقؼات،
م ماألخري مصفذا مبػروباظؿاظل ماحرتعطاظب مض مو محؼقضف ماحرتامماظام مسؾك مجمربة دوظة

مواجؾاتفا.

ـماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععماظصقػقنيموماٌرادؾنيماخؿالصاتمصقؿامسمصمممممم ملمتؾقم
مألخرى مأو مجرؼدة مإشم مظالغؿلاب موصؼا مم،اٌقارـة مصوباظؿاظل مننم م  ماظرؤىم مظم مممممممممماظؿؾاؼـ

ممممم عؽسمعقاضػماظصقػقنيموإغماىرؼدتنيمالمؼحقلمععـكماٌقارـةمظدىموماظؿصقراتم ممم م مممم مممممم م ؿامم
م مػلمرؤىمم مممم متـعؽسمتؾؽماٌقاضػم.ئفاواهمضرامطؾمجرؼدةمعرتؾطةمإشممحدمطؾريممبقاضػم

ممممم م مممعـمضؾؾماظؼمرماءملماًطابمممم تؾؼمسؾكم مممم صطؾقعةماذؿغالماىرائدمالمتلؿحمحقلماٌقارـة،مم
ماظ مطمم ؼرمهلمالء ممتؿؾؽ معؾادئفا. مظم مواضقة معقارـة مثؼاصة مإشم مباظقظقج مؼقعقةماء ؾ

مم اًاصةمسؾكماسؿؾارمأغفامظقلتمعمدلةمعؽؾممادرتاتقفقؿفا مممم م مممم م ممممم مممممممم ممم مم ممم مم ،مقلبػةممبفؿةمثؼاصقةمصم
مم تؿدخؾمسدمموعـمػـام.بؾمػلمأؼضامعمدلةمعـكررةمظممعـاصلةموارؼة مم م ةمععطقاتمظممممم

ءمظممحدودماظؿقجفاتمظؾؼاـريمىؾبماالغؿؾاه،موماالظؿزاممبااظؾعؾة،معـفاماظؾقثمسـماٌ
م ماظذي ماألعر مإشممم مدمؼاظلقادقة، مممم تغقممي مظؾؿقارـة. مؼلـد ماظذي مظؾؿعـك معلؿؿر مم مممربمؿاممر
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مصرضقةمحقلـؼقؾةمبصقاشةمماظسالمماإلسددمأطربمعـماىرائدمومودائؾمتلؿحمععاىةم
مم ؿفؾماظوجقدماحؿؿاالتمأطربمعـم ممممممم رتؾطةمبؿعدماٌقاتمم مدماٌعـكمحقلماٌقارـة.ممم

مم محممد بغداد حريش ؼعرض ماظعربقة( م)باظؾغة ماظـاظث ماظػصؾ درادةممغؿائجظم
ماى مظم ماظلقادقة ماألحزاب ماظؿقرؼرمماخؿارم،زائرًطاب مجؾفة محزب مبقـفا عـ

م.ومحزبمجؾفةماظؼقىماالذرتاطقةمرين،محرطةمجمؿؿعماظلؾؿاظق

مأل ماسؿؾارقا، ماألحزاب مػذه ماخؿقار مؼؽـ ممل مػق مذظؽ موراء معـ ماظغرض متـاولن
ماٌقدقممباظقرين،مومخطابفاماٌقجفمظؾؿفؿؿعماظيتممتقزماظؿقجفاتماظلقادقةماظؽربى

ماظقرين،مباظطابعماإلدالعلم ماظؿقرؼر مباظـلؾةمىؾفة مممممممرطةمجمؿؿعماظلؾؿميمباظـلؾة
ومٌامطانمطؾم.ماالذرتاطقةيزبمجؾفةماظؼقىمباظـلؾةمدميؼرارلماظطؾيماٌماظطابعو

معـماٌػرتضمأنم مصنغف ماٌؿؿقزة، ماإلؼدؼقظقجقة ماألحزابمميؿؾؽمػقؼؿف حزبمعـمػذه
 ظممعؼاربةمطؾمعـفامظؾؿقارـة.ؼؿفؾكمذظؽم

مجفقده ماظؾاحث ممسؾكمرطز مماًطاباتهؾقؾ ماٌقاضعماظلقادقة مسؾك اٌـشقرة
اظقظقجمدرؼعامبمػذاماالخؿقارممسحمظف.مةاالظؽرتوغقةماظرمسقةمظألحزابماظلقادقةماظـالث

معـفإشمماظـصقصم موضػماألحزابافامهؿؾمبشؽؾمجؾلمعقأغ ماضؿـاسا عامم،مضـاساتفا
متراهمعقاصؼامععمتقجفاتفا.

معـمخاللماظؿقؼقؼات،مأنماألحزابماظـالث مإال مةبدا مالمتلؿعؿؾمعصطؾحماٌقارـة
مأي مغادرا، مؼؼرتح مال ممو مسؿؾقة مإجراءات مأو ماٌقارـة مٌػفقم متعرؼػا مؿاردؿفٌعـفا

حؿكمومإنمشابماٌصطؾحمومتعرؼػف،مإالمأغفمباإلعؽانماظقضقفمسؾكمتصقرم.موتطقؼره
ماظقرين،مؼربزممماألحزاب.مظؾؿػفقممسـدمتؾؽمتؼرؼي ماظؿقرؼر باظـلؾةميزبمجؾفة

مبؿضققاتمماظشعقرمأوال ماٌرتؾط ماظقرين ماظؾعد مؼؿضؿـ ماظذي ماهلقؼة( م) باالغؿؿاء
ظممطـريمعـمم،اظؾعدماظقرينممؼؿؼد ماالغؿؿاءمظإلدالمموماظعروبة.مؼؾقفمبعدمذظؽاظشفداء،م
عـممباظـلؾةمهلذامايزبايؼققموماظقاجؾاتمماظؾعدؼـماآلخرؼـ.موتؾؼكمسـاألحقان،م

تؽقؼـم"اٌقارـماظصاحل".مؼؾدومأنموماخؿصاصماظددؿقرماظذيمؼلعكمإشممهؼقؼماٌدغقة
،مبؼقتمتؿلرجحمبنيم1989عؽاغةمايزبماظقاحدممبقجبمددؿقرممصؼداناىؾفةمبعدم

ممرمسل.اظـظامماظلقادلماظمخطابمخطابمحزبلمخاظص،مو

باإلدالممضؾؾمطؾمذلء،مثؿمباظؾغةممةرتؾطعرمحرطةمجمؿؿعماظلؾؿمأنماهلقؼةمتعؿِؾ
اىزائرؼة.مالمتـؾـؼماظقاجؾاتمعـماظؼاغقنماظقضعلماحملؾلم)اظددؿقرممباألعةاظعربقةموم

م ماظعاٌل ماظقضعل ماظؼاغقن مأو ماإلغلانماىزائري( ميؼقق ماظعاٌل مممممممممممممم)اٌقـاق
المؼؾدومخطابمايرطةمم.اظؼرآنموماظلـةغصقصموردمظمممتـؾـؼممما واٌقارـ(،مومإمنام

مؼؿضؿ ـدقادقماخطاب معا مبؼدر مما مإرار مظم مدؼـقة مصقاغةممتـؾقتتقصقات مو اظعؼقدة
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ٌؿاردةماٌقارـةمماغاجعمصضاء مبظممخطابمػذامايزايرطةماىؿعقؼةممتعد ماظؼـاسة.
ماظشؾاب،مبقـؿاممكؼغؾبمسؾمفإالمأغ ماظرتبقيمظػائدة ماظطابعماظؿؽقؼينمو ماٌؿاردة ػذه

مؼؿقجفماظعؿؾماًرييمإشممطاصةماظطؾؼاتماالجؿؿاسقة.م

سؾكماظعاعؾمظممخطابفامباالغؿؿاءممشعقراظالمؼؼؿصرمصمأعامجؾفةماظؼقىماالذرتاطقةوم
ععؼدةمظؽقغفام،مألنماهلقؼةم(اإلدالم)ماظعاعؾماظدؼينماظؾغقيم)اظعربقةمأوماألعازؼغقة(مأو

تؿقضػمايؼققمواظقاجؾاتمسؾكممحاعؾةمظؽاصةماٌؽقغاتماظـؼاصقةمظؾؿفؿؿعماىزائري.
ععمذظؽمعدىمهؼقؼماظعداظةماالجؿؿاسقةموماظؿقزؼعماظعادلمظؾكرياتمدونمأنمؼؿداخؾم

م مطشرط مظؾلؾطة ماظقالء ماالضؿصادؼة.ظؿقؼقؼ مو ماالجؿؿاسقة مػذاٌؽادب ماٌـظقر،موعـ ا
مال ماٌقارـة متمصؿؿاردة ماظلؾطة معراطز مسـ مبعقد محمقط مظم مإال ماٌرغةمؽقن شري

مؼمِثاظو متػعقؾماجملاظسماحملؾقةمأومؾريوضرارقة،مومهلذا رمايزبماظعؿؾماىؿعقيمو
ماإلدفاممظممتؼرؼبماٌقارـمعـمعدؼـؿفمومعـمػقمؽظذعـموراءماظغرضممؽقنؼماىقارؼة.

عـمخاللمعامدؾؼمأنمعػفقممماظلقادةمعـمأجؾمتدسقؿمدورماجملؿؿعماٌدغل.مغالحظ
مظؾقصقلمسؾكمعؼاربةمتقاصؼقةمضؿـماجملؿؿعماظلقادل.عضماظصعقباتماٌقارـةمرمدمب

مم ماظػرغلقة(م وقنرأعراب اوزتـاول م)باظؾغة ماظرابع ماظػصؾ مايرطةمممظم وضعقة
ومؼؿلاءلمصقؿامإذامطانمماظػصؾماظرابع(اىؿعقؼةمومتطقرػامعـذمغشلتفامإشممأؼاعـامػذهم)

ماٌرتؾطةممبدىمتلضؾؿماظؿـظقؿماٌعطقات.مضدممظـاماظؽاتبمػـاكمهضريمالغطالضةمجدؼدة
ماىميذ ماظطابع م مذظؽ مو ماىزائر، مظم مايدؼث مبشؽؾف ماظؼاغقنمؿعقي مصدور عـذ

مثارمذظؽمسؾكماجملؿؿعماظؽقظقغقاظل.ومآم1901دـةاظػرغللم

مممشداةمادؿؼاللماظؾالدممحالماجملؿؿعماٌدغلعامآلمإظقفمحاولماظؾاحثماظرتطقزمسؾكم
ميظاتمأدادقة:محمسؾقـامعلارامميقزمصقفمبنيمأربعومؼؼرت

تدررمقامهتموصاؼةمغظاممايزبماظقاحدممعرحؾةموضعمايرطةماىؿعقؼة -1
م مم1962بني متؼؾقصمم1987إشم ممت متـظقؿاتممظؿصؾحماػحضقرمحقث جمرد

ماظػعؾقةم دائرةمحزبمجؾفةماظؿقرؼرممضؿـإالمذؾفمرمسقةمالممتارسمدؾطؿفا
مبعضم مظمماظلـقاتماألخرية اظقرينمومخمؿؾػماظقزاراتماظيتماغضؿتمإظقفا

 ؛ةمحقلماظـظامم)تـظقؿماألدرة،محؼققماإلغلان...(اىؿاساتماٌؾؿػ 

 ؛1988أسؼؾتمأحداثمأطؿقبرماظيتمماظرضابةمومظممحدودغػؿاحماالعرحؾةم -2

اظذيمؼلؿحمبفاعشم1989 دؿقرملؾنيمععمدأدتمػذهماٌرحؾةمإشممإحرازمعؽ -3
ماهلاعش،محؿكمومإوماظـشاطمظؾقرطة اظذيممؿطقراظثرماغؿؽادةمإمنمسرفمػذا

 اظلقاقماالجؿؿاسلموماظلقادلم)صعقدماإلدالعقؼةم،ماإلرػابم...(؛مسرصف
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ماظقضع -4 مػذا ممأصضك معراضؾة مإشم ماىؿعقؼة مظؾقرطة معـ مإشممم1991ادؿؿرت
إشمماظلؾطاتماحملؾقةمالمتزالموم.معفؿاماتلعتمماالحؿفاجاتمضدػام2011

أنمسددماىؿعقاتممظممحنيصمعقة،ممم81000اظققممتشريمإشمموجقدمعامؼؼاربم
م ماظـشاط مظم متلؿؿر ماظيت مؼزؼد مال معـؿظؿة مبطرؼؼة ادؿغؾتممصمعقةم5000سـ

ختؾلماظدوظةمسـماظؿزاعاتفامصقؿامسمصمبعضماظقزائػماالجؿؿاسقة،مععظؿفام
م مو معـفازمػز ممذظؽمجزء متؼدعفاظؿؿقؼؾ مشريمماظذي معـظؿات مو عمدلات

 حؽقعقةمعؿقاجدةمباًارج.

ماإل مرؼاح مأن مذؽ مال مصرضؿفا ماظيت ماظعربلمصالحات ماظعامل مظم ماظراػـة اظؿطقرات
ماىؿعقي. ماظـشاط مهػقز مظم ممظؽـمدؿلفؿ ممأػؿتؾؼك محلبمعشؽؾة عطروحة

ممعؿعؾؼةمؾاحثاظ مػق معـؾؿا ماٌفـقة معـممقلمبفععؿباظؿقجفمدمق معؿعددة ظممعـارؼ
وماظؾقثمسـمبدائؾماظيتمعـمذلغفامأنمتمررماظعؿؾماظؿطقسلموماظـضاظلماظعاملموم

م ماٌقجقد ماهلقؿـةظؾقضع مأغظؿة ماظؼائؿةمو ماٌلائؾ مػذه مباظؿاظل متؾؼك مو مصمقعفا.
م.ومحبثمعلؿؿرؼـمحمؾمعؿابعة

 الياب الٌاني: ادلواطنة، اهلووات و احلراك االجًماعي

م م ظم          عمر در اس ؼفؿؿ م)باظؾغة ماًاعس مايراكمم اظػرغلقة(اظػصؾ بدرادة
مبايراكماًاصمؼؿعؾؼماألعرمالمضؿفمباهلقؼةماظلقادقةمظمماىزائر.االجؿؿاسلمومسال

مجب مصؼطمواحدقؾ ماعؿدم، مإمنا ماألجقالمحبـفمو مبني معا مايراك مخمؿؾػممظقشؿؾ و
ماظ مزماول م ماالجؿؿاسقة. مذظؽمؾاحثاىؿاسات متلثريات مسؾك سؾكممايراكماظقضقف

ماظلقادقة.ماتسؿؾقةمبـاءمومتشؽقؾماهلقؼ

مم مهؾقؾ مطان مإذا معا مععرصة مظم ماالغطالق مدمال مؼؿؿـؾ مايراك ؼلؿحماالجؿؿاسل
مأظقاتة،مومإذامطاغتمؿؾاؼـعمباظؿؿققزمعامبنيمصماساتماجؿؿاسقةمومصؽاتمدقدققعفـقة

م ماالجؿؿاسلمعـمذـلغفا ماظؿقزؼعمظمماظػضاء مأذؽال ػقؼاتمدقادقةممبؾقرةاظؿققؼؾمو
ػؾمععاملماهلقؼاتماظلقادقةماظيتمأبرزتفامػذهماظدرادةمبنعؽاغفاموم؟معؿؾاؼـةمومخمؿؾػة

مم ومتطقممزفقردسؿم م؟رمجمؿؿعمعدغلمحؼقؼلمومعقارـةمغشطةمظمماىزائرممم

ماغطالضامعـماظدرادةممتؼدم مشؾممأجريمظممعدؼـةموػران،هؼقؼمعقداغلمغؿائففا
ردامؼـؿؿقنمإشممثالثةمجمؿقساتمأدادقةم)صؽةمعـمصم648سقـةمعـؿظؿةمومعصـػةمضقاعفام

معلؿق مدغقا(، مصؽة مو معؿقدطة مصؽة معرتػع، ممضدموى مػذه متؼلقؿ ممت مإشم م15اظػؽات
مأػؿماظـؿائجماظيتمخؾصتمإظقفاماظدرادة؟مإذنمؿامػلصمجمؿقسةمدقدققعفـقة،

مؼربزماواػانمطؾريانمصقؿامسمصمايراكماالجؿؿاسل:
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م مصاسد مضقي ماجؿؿاسل محراك مواضح،مػـاك مػقؽؾل محراك مؼرتصمف ماألجقال بني
مسـ مصالبةمصضال مغلموجقب معفؿة ماجؿؿاسقة مطؾريمتظفرؾقا مبطمجبزء مخالل ءمعـ

ؼةمصقؿامظؾغامةعفؿمحاظةمجدؼدةوجدتمػاتانماظظاػرتانمايراكماظؾققشراظمموماٌفين.مأ
ؿؿـؾمظممتقجفماجملؿؿعماىزائريمدمقماظطؾؼةماٌؿقدطة.مسمصماظؿـظقؿماالجؿؿاسلمت

مصؾ مبني معا ماظقدطك ماظطؾؼات م متشؿت مم1990عد مدمقم2000و متقجف ماظققم مغعقش ،
مإسادةمبـاءمػذهماألخرية.

األطربمعـمػذامايراكماالجؿؿاسلماظصاسد،مماٌلؿػقدتعؿربماظػؽةماظدغقام"ماظشعؾقة"م
ومتلريمظممحمقطمضقؼ.مؼظفرمعـمماٌدىمضصريةمعامتؽقنمإالمأنماذؽالمايراكمشاظؾا

سـماألحزابماظلقادقةمومالمطؾماظؾعدممنماظدرادةمأنماٌلؿفقبنيمبعقدوؿائجمخاللمغ
ضعػمطؾريمصقؿاممػذاماٌقضػمراصؼرمظقجقدمػذهماألحزابمظمماىزائر.مؼؼرونمأيمعرب

ماي ماالذمراط مذظؽسمص معع مو ماىؿعقي، مو ماظـؼابل ماظلقادل، محزبممزبل ؼؾؼك
مزمؿػظ ماظذي مػق متؼؾقدؼا محزبا مبقصػف ماظقرين ماظؿقرؼر معـازعممجؾفة مدون باظرؼادة

موصاحبماألصضؾقةمظدىمذرزمةمعفؿةمعـماٌلؿفقبني.

م مأدؾاب ماىزائرمتعقد مظم ماىؿعقؼة مو ماظـؼابقة ماظلقادقة، معـمايقاة االغلقاب
ماظ مشقاب مرؾقعؿني: مذات مأدؾاب مإشم ماٌلؿفقبني ماٌلموظنيمحلب مظدى ؽػاءة

مو ماظلقادقني ماغعؽاداتإؼدؼقظقجقة مو مملمفااظـظام ماجملؿؿع. ماظـظاممسؾك مؼلؿح
ماجملؿؿعمبربوزاظلقادلماظشؿقظلمو مو مبنيماظدوظة ماظـزاسقة ماظشعؾقيمظممزؾماظعالضة

اغلقابمجؾلمعـماحملقطموماذمراطمضعقػممذظؽراصؼماظػرداغقةموماٌقارـةماظـشطة.مؼ
معقاضعم مظم مزمدث مدقادل متـاضػ معع ماىؿعقؼة مو ماظـؼابقة م، ماظلقادقة مايقاة ظم

دومأنماالغطقاءمسؾكماظدؼـمػقماظذيمؼقصرمظؾػؽاتماظلقدققعفـقةماٌعاملماظيتمأخرى.مؼؾ
عقاضػمدقادقةممطؾمذظؽمحمهلامبؿقدؼدمععانمظقجقدػا.مأغؿجهؿاجمإظقفاموماظيتمتلؿ

معؿـاضضةمظدىمخمؿؾػماظػؽاتماظلقدققعفـقةماظيتم معؿؾاؼـةمو بنيمتـؼلؿمظممعقاضػفا
ماغػؿاحا،مسصرؼمفؿؿععـمزمؾؿممبؿؿعمحماصظموعشروعمجممؼـشدعـم ومحؿكممةأطـر

م.ةتؼدعق

ومميؽـمظمماألخريمأنمغالحظماخؿالصاتمصقؿامسمصمغظامماظؼقؿمعامبنيماىؿاساتمم
ماظشعؾقة ماىؿاسة مو محنيم،اظراضقة ممتـققمظم مواه ماٌؿقدطة عقاضػماجملؿقسة

م مؼمدي ماظذي ماألعر مػق مو مسـماغؿفازؼة، مباظؾقث مؼؿعؾؼ مصقؿا معؿؾاؼـة مرػاغات إشم
مـة.اٌقار

اٌقدقمم"غلاءمامعؼاهلظمماظػصؾماظلادسمعـمخاللمغربوط رمعون نوروة بنمتعاجلم
المميؽـمأنمماعقضقس"م)باظؾغةماظػرغلقة(ماغؾـاق؟ظمماظػضاءماظلقادل:مأضؾقةمظممحاظةم
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ماألبقيمم غقمم ؼم ماظـظام مصقف مؼزال مال مجمؿؿع مظم مدقؿا مال ماٌقارـة محقل مطؿاب مظم ممممممممممممب
م.مومجؾقةومتفؿقشماٌرأةمظمماظػضاءماظعؿقعلممسةمبارزةم

مأن مذؽ مدقىمال مؼشؽؾقن مال ماظلقادل ماظػضاء مظم ماظماظـلاء مأن مإال ؾاحـةمأضؾقة،
مدمذظؽمبشؽؾمطؾريماظـؿقفةماظيتمحؼؼؿفاماظـلاءمطؿؼدمأغفامأضؾقةمظممرقرم"اظربوز".متتع

ماألخرية ماظؿشرؼعقات ماالغؿكابات مظم م، موصم147إذ معـفـ ماظشعيمؾـ ماجملؾس إشم
سؾكممتدابؼةمظقلملؽقؾةماظربٌاغقةمومػعـمجمؿقعماظؿشم%31عامؼعادلممػقاظقرينمو

م.بؾمسؾكمعلؿقىماظعدؼدمعـماظدولماألخرىماٌلؿقىماظقرينمصقلب

ماظيتم ماٌلاػؿة مػذه مظـا مبالحظةمم2012عايمم10اغؿكاباتممنزتمضؾؾأتلؿح
معامؼؾدومػقو،متشؿغؾمظمماجملؿؿعماىزائريمظممأؼاعـامػذهمهدثموماظؿققالتماظيت

ظمماٌطاظبماظـلقؼةماٌؿعؾؼةمبايؼققمومتغقريماظؼقاغنيماٌرتؾطةمبقضعقةممعللظةمبـققؼة
مإشممإبرازظممػذاماٌؼالمتلعكماظؾاحـةمم.خاصةماىؿعقاتماظـلقؼةمرصعفااٌرأةموماظيتمت

ؼممدؾؾامظمماالغؿؼالمعـماالحؿفاجاتمطقػمطاغتمػذهماظؿطقراتماظيتمحدثتمظمماظعؿ
ماظـلقؼةمإشممعطاظبمعؿعؾؼةمبايؼقق.

ماٌلؿؿدةمعـماظؿقؼقؼاتماٌقداغقة.مميؽـمأنعؿابعةمايفجممتؽــامضراءةماٌؼالمعـم
"مومبؼلممتـقؾماتطقػمأغفمظمماٌـطؾؼم،مطاغتماٌلاواةماظددؿقرؼةم"دونمضؿاغمغالحظ

)سؾكماألضؾمإشممشاؼةماالغؿكاباتماألخرية(،مإالماظؼرارماختاذماظـلاءمضعقػامظممػقؽاتم
مم أنماظـلاءمملمؼلؾم ممم مممم ممممم مـريدخؾـمبشؽؾمعؼدؼقظقجقاماٌفقؿـةمبؾمإلأصرزتفامامؿـمباٌؽاغةماظيتم

م مأرقار مخمؿؾػ مغاٌظم مو ماىاععقة مو ماظرتبقؼة مظمضاـظقعة ماظـلقؼةمؾـ ماظؿـظقؿات
م.إثرماالظؿزاعاتماظدوظقةمظؾفزائرمظممػذاماجملالماظعؿؾماٌدغلواذمررـمظمم

م مو محقاة معلار معؿابعة ممغضالتلؿح مصعب محمقط مظم ممواعرأة معـصبمطقػ تؾؾغ
مادؿك معـ مصغرية معدؼـة مظم مبؾدي مجمؾس مػذامرئقس مظم ماظدروس معـ ماظؽـري الص

ماإل ماٌؼال ممأؼضارار.ؼؼدم مغؼاذا مايقاةمثرؼا مظم ماٌلاواة مو م"اظؽقرة" معللظة حقل
 .فؿاؾطةمبتقةموخمؿؾػماظؿقدؼاتماٌراظلقاد

م ظمماظػصؾماظلابعمؼذطممم مممم ممم مممم م واظؾقؽة"م اظذيماػؿؿممبققرم"اٌقارـةمبشري السنوديرغامممممم
عللظةماظؾقؽةممػلماالغلاغقةمملغفمعـمبنيماألوظقاتماظيتمتقاجفب)باظؾغةماظػرغلقة(،م

االػؿؿاعاتمدونمذؽممتؾؼكمػذهمطاغتماحملاصظةمسؾقفامظممصؾبماالػؿؿاعات.معـمثؿو
اٌلموظنيماحملؾقني،ماٌلموظنيمسؾكمعلؿقىمورينمومسؾكممعـماخؿصاصمومصالحقات

علؿقىمدوظل،مومظؽـفامأؼضامعلموظقةماألصرادمعامداعتماظؾقؽةمتؿطؾبمصقاغةمومرساؼةم
مومتؾـقمػقمعامبشؽؾمؼقعلمو قاضػمجدؼدةمومغظقػةمسؾكماألضؾمصقؿامٌماؼؼؿضلموسقا

مدامماألعرمؼؿطؾبمعلموظقةمصردؼة،مصنغقاظؾسمصماٌكاظػاتمضدم المميؽـممفؽة.مومعا
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أوشمماًطقاتممتؿؿـؾهؿؾفامبشؽؾمطاعؾمإالمإذامتلطدتماٌقارـةمخطاباموممماردة،مو
مؽماظػضاءاتماىؿاسقة.مم متؾممظماظالزعةم

م ماىزائر مظم ماظرمسل ماًطاب مؼفؿؿ مذؽ مسؾقفادون ماحملاصظة مو ماظؾقؽة ممبللظة
م موظؽـ مبؾ مايد مػذا مسـد مؼؿقضػ مال ماجملؿؿعماألعر مهلقس مػذه مأؼاعـا مظم ؼؿطؾب

اظرباعجممؿؿعلمعـؾؿامٌلـامذظؽمظمحبقثمؼصؾحمذظؽمأحدماألبعادماٌشؽؾةمظؾقسلماجمل
ماٌدغقةم)ماٌدردقة ماٌللظةمتأخذاظيتممم(اظرتبقة ممػذه ؼؼرتحمسؾقـاممبعنيماالسؿؾار.
مبنيمماظؾاحث ماىزائر مظم محاظقا ماٌقجقد مايؼقؼل ماظؿػاسؾ مسؾك ماظقضقف معؼاربؿف ظم

ومذظؽمعـمخاللماظرتطقزمسؾكمذرائجمم،اٌقارـةمومضماؼةماظؾقؽةمأيم،ػذؼـماظؾعدؼـ
م:ومأعـؾؿفمظممذظؽمعـماجملؿؿع،

مومةاظـالثمرقارنمظمماألاٌدردقم- ماظقرـقة ممسؾقفمظؾرتبقة ؿامممم ععؾمم051متتمحماورة
صرصةماظؿقاصؾمععفؿمخاللماظرتبصماظؿؽقؼينماظذيمغظؿمحقلمعللظةمثمؾؾاحقتمظـد

معقارـة،مومطانمايقارمضائؿامسؾكمأداسمدظقؾمعؼابؾة؛

ماٌفؿؿةمم- ماىؿعقات معـ مجمؿقسة معع ماظؿعاعؾ مخالل معـ ماىؿعقؼة ايرطة
مباظؾقؽة؛

ممم اظطؾؾةماظذؼـمذارطقامظممتؽقؼـمغمم- ممم ممم مممم ممم مم ممممممممم ظؾؿقارـةمرارماىاععةماظشعؾقةمؿمبقػرانمظممإمخملظممم
ماحملاصظةمسؾكماظطؾقعة؛صضالمسـممصمعقؿنيمظؾطؾؾةمتفؿؿانمب

مماظؾاحثمبـػلفمسؾكماظشؾؽة.همتقةماظذؼـمذارطقامظممحقارمأدارادماظشؾؽةماظعـؽؾقمم رومم-

مأنمػـاكمذرائحمعـماجملؿؿعمبدأتمتعلمأػؿقةممتماظتؾنيماظـؿائجماظيتم ؿقصؾمإظقفا
 ؾكماظؾقؽة.بعدماٌقارـةمصقؿامؼؿصؾمبؿؼدؼرماحملاصظةمس

ماظرتب متلثري مأن مطذظؽ مؼالحظ مو ممبا ماجملال مػذا مظم مضعقػا مؼزال مال مؼلؿحمقة ال
 سؾكماظػفؿموماظؿعؾريمسـماٌقارـة. تلثريمبقجقد

عامدمبكؿؾػماًطاباتماٌؿعؾؼةمحبؿاؼةماظؾقؽةمالدقؿامسـمتؿصؾماٌالحظةماألخرى
تشريماظدرادةمإشممأنماًطابماٌلقطرمػقمذظؽماظذيم.معؾاذرةماٌقارـةممبللظةمعؾؼتؿ

مإشمم ماهلزمقؾماٌشؽؾة ممؿاساتمظممعقاضعمخمؿؾػةاىقؽاتمو معا ماظيتمطـريا تؿفؿممو
مب مؿؾقؼث مسدم مأو ماظعاعةمتـظقػاظؾقؽة ماظػضاءات ممأعا. ماظـاغل ماًطاب ظممصقظفر

ماٌقاضػمجمؿقعم مإشمماظدؼـ. ماظيتمهقؾمبشؽؾمعلؿؿر مأعا صريتؾطمثماًطابماظـاظو
موعؾم ماظيت ماظؽربى ماألصؽار مإشم مؼلؿـد مو ماٌقارـة، مترضقة مو ماظدميؼرارقة مبؼقعات

اٌرورمإشمماٌؿاردةماظقاضعقةممعـؾممؼلفؾمػذاماًطاباظـؼاشمأطـرمعؿعةموماطادميقة.م
ماظ ماظدؼدهدؼد ماظعؿؾقات ماٌشرتطة، مظاػضاءات ماظشعؾقةمطؿقؽقة ماجملؿقسات ػائدة
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ػـامأنممماردةماٌقارـةمؼؾدوممظؽـمأغفاماضؿصرتمسؾكماإلشرؼؼ.م.مؼؾدوومشريػاماحملؾقة
مؾقثمسـمررؼؼفامعـمأجؾمادؿـؿارماظقرذةماظؾقؽقة.المتزالمت

بلنمأنيسة بوعياد اخؿارتمملمؼؿؿمإظغاءمسالضاتماٌفاجرؼـمباٌقارـة،مصؼدممم
ماٌللظةمممم هدم مظمماظػصؾماظـاعـمسـمػذه اٌقارـةمظممعؿغرياتم:"اٌقدقمممظممعؼاهلاثـا

(ماظـاعـ"م)اظػصؾمبرػاغاتمعؿعددةمدمالم.ظممصرغلامأبـائفؿصرغلا:محاظةماىزائرؼنيمو
اظؾاحـةمتعقدمبـامم.زائريمػقماألضقىمظممػذاماظؾؾدماألجـياىايضقرماغطالضامعـمأنم

م متصؾ مإشممصرتة مظؾؿقضقع مضرنمظممهؾقؾفا معـ مأطـر متمإشم مأن ماظزعـمدون مم عـ م مم م ممم م ممممم م معـمم لؼط
ماهلقؿـةماالدؿعؿارؼةمصقؿامؼؿصؾمبعالضؿـامباٌقارـة.مايلابماآلثارماظيتمخؾػؿفام

وضعفممومتصقراتفماظـظرؼةم،ممظـامعـمػذاماٌـظقرماٌفؿمضراءةمٌلارمػذاماٌػفقمممم تؼدم
اظذيمماٌػفقممقةمػذاصاسؾمسؾكماظؾاحـةمأؼضامتؼػمم.1789دـةمصرغلامحقزماظؿـػقذمظمم

معـذ ماالدؿعؿارمادؿؿر مومعرحؾة مظال مباظـلؾة مػاجلا مميـؾ ماٌفاجرؼـزال مؾفزائرؼني
مماظققم م ؼشؽماظذؼـ م ممؾقنم مبؾاضل معؼارغة مجاظقة ماظؼادعةأػؿ ماالعربارقرؼةمماىاظقات عـ

اظـؼاشماظػرغللماٌلؿؿرمحقلموضعماٌقارـةممثراءظممإماٌؼالؼلفؿممصؾة.اآلمدؿعؿارؼةاال
م ماالغدعاج، مباٌلاواة، ماٌؿعؾؼة مسـاصره موطاصة ماٌدردل،معللظة ماالخػاق مو اظضقاحل

ما مو موظاإلدالم ماظشرسقة مشري ماهلفرة مماهلفرةمالئؽقة، مإشم مإضاصة علائؾماالغؿؼائقة،
مأخرىمعؿعؾؼةمباهلقؼةماظػرغلقةمواألعـ.م

مرػاغاتماظمتعقدمبشؽؾمعلؿؿر سـدعاماظػرغلقةمظقاجفةماظـؼاشممةاظؽقظقغقاظقذاطرة
م ماىزائرؼني مباٌفاجرؼـ ماألعر مؼؿعؾمؼ م مممممم مم م ممم مم مممم ممم مم م مؼؿؿممممم  ماظيت مو ماٌزدوجة ماىـلقة مذوي مسـ صضال

م مسؾقفا ماظؾؾاالحؿفاج ماألصؾلظم ماظلقادلمأؼضامد ماالدؿغالل مسـ ماظـظر مبصرف مو .
ماإل مرمب مال ماٌؿطرف، ماظقؿني مو ماظقؿني مضؾؾ معـ ماهلفرة مٌللظة خاللممف،أغغؽار

دؼـاعقؽقةمصؽرؼةموماجؿؿاسقةموعؾمعـمصؽرةماٌقارـةمظممػـاكمم،ماألزعاتماالضؿصادؼة
مممممممم "حاجةمدائؿةمإلسادةمتـشقطفا"مومأغم م مم ممممممم م ممممممممم مم مفام"عػفقممظممعرحؾةمتشؽؾمضؿـمتطقرمعلؿؿر".م

 الياب الٌالث: ادلواطنة و ادلماردات االنًخابية

م مظـا ظممفؤاد نوار و جياللي ادلسًاري، م،حسن رمعون، مصطػى جماهديضدم
ماظعربقة( مصقفمسرضمماظػصؾماظؿادعم)باظؾغة معؼاالممتم م مم م مممم م  م م غؿائجمجزئقةمحقلماالغؿكاباتمممم

خاصمباالغؿكاباتمؾاسمبقصػفامجزءامعـمهؼقؼمورينمبقػران،مشؾقزانمومدقديمبؾع
مممممضدممتممإنازهموم،م2007غقصؿربم29اظيتمأجرؼتمظمماحملؾقةم م مم باظؿعاونمععمعمدلاتممممم

 قةمخمؿؾػة.مأطادمي
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م39اظؿقؼقؼمسؾكمجمؿقسةمعـماٌعطقاتمالدقؿاماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععماسؿؿدم
مبنيم مؼرتاوحمعا مدـفؿ محمؾقا مم29عـؿكؾا مممم دـة،معقزمم70و م بؾدؼاتممممثاغلسنيمسؾكمممم

.متـاوظتمؼـؿؿقنمإشمممأحزابمخمؿؾػةتابعةمظقالؼاتموػران،مدقديمبؾعؾاسمومشؾقزانم
اٌؼابالتمجمؿقسةمعـماحملاورمعـفاماىاغبماظلقدققعفينمواظلقادلم)االذمراطمظمم

واٌقضعمضؿـماظؼائؿةماالغؿكابقةماٌؼرتحة،مدريماالغؿكاباتمثؿماٌفاممايزب،ماظرتذحم
ماظؾؾدي..( ماظشعي ماجملؾس ماًطابم .ضؿـ مإشم مايال مبطؾقعة ماٌؼابالت اعؿدت

ماٌرتذحمومالتمذاتماظصؾةمبؼامممممم واظؿؿـم عالضةماظغقنماالغؿكابات،ماظربغاعجماظذيمؼؿؾـاه
 سالضؿفمباظقاضعماحملؾل...ممم ممطؾمفمبؾاضلماٌـؿكؾنيموماألػؿمعـمذظؽمم،بايزب

ماظيتمتلؿفدفمرػاغاتماالغؿكاباتماحملؾقة،مسؾكمصرضقاتم ارتؽزتماالذؽاظقة
 ميؽـمأنمذمؿصرػامصقؿامؼؾل:

م - ماظلقادقة ماألحزاب مهقؼر مؼؿؿ مرؾقعؿفابقصػفا مسـ محداثقة سؾكممعمدلات
م مأن مميؽـ مأؼـ ماحملؾل ممتلقطراٌلؿقى ماالغؿؿاءماظؿصرصات مٌـطؼ اًاضعة

 ظؾفؿاسةمأوماظؼؾقؾة؛

م - ممذظؽؼظفر ماظـزاسات مخالل معـ مجؾل مبشؽؾ متلقد مأن مميؽـ مداخؾاظيت
معـمترتقبم مؼراصؼفا األحزابمالدقؿامظممعرحؾةمإسدادمضقائؿماظرتذققاتمومعا

 اٌرتذقنيمسؾكمػذهماظؼقائؿ؛

وترتقؾفؿمسؾكممٌؼاوظنيماحملؾقنيمصقؿامسمصمأذؽالمتعقنيماٌرتذقنيتدخؾما -
 مرؤوسماظؼقائؿ.

م مطاغت مإذا ماظػرضقات مػذه ممأ ثؾؿتضد مسام، مبشؽؾ ماظؿقؼقؼ ممسقتمبعد صؼد
اظيتممؼدؼقظقجقةمواظلقادقةاظؿػاوتمبنيماٌقاضػماألذظؽمباظقضقفمسؾكماظدرادةمأؼضام

ممـفاتداصعمس مترصمؿفا أؼـممسؾكماٌلؿقىماحملؾلاألحزابمسؾكماٌلؿقىماٌرطزيمو
مأخرى. ماسؿؾارات مأمؾدوؼمتلقطر مبقسائفؿمأغـا مؼػاوضقن مدقادقني معؼاوظني عام

اظؼائؿةمومظقسمسؾكمأداسماالغؿكابلمععماألحزابماىاػزةمظؾؿػاوضمسؾكماظرتتقبمظمم
 اظؿقجفاتموماظرباعج.

ماٌؿاردا مػذه معـؾ مأن مؼؾدو ماظؿشرؼعقةال ماالغؿكابات مسـ مبعقدة مإنمت مو محؿك ،
عـؾمتؾؽماظيتمبرزتمخاللمرمبمأخذػامبعنيماالسؿؾارمطاغتمػـاكمرػاغاتمأخرىم

م.2012عايمم10اغؿكاباتم

ععاىةمٌللظةماٌقارـةمظمماظػصؾماظعاذرم)باظؾغةماظعربقة(ممفؤاد نوارؼؼرتحمسؾقـام
مهؼق مخالل مظؾؿعدؼـ،عـ مسؿقعقة معمدلة مؼلؿفدف مممممترصقؾقرممTréfilorمؼ

(ENTPLم)م متؽمم.ساعالم190تضؿمػذهماٌمدلةماظقاضعةمبقػرانم،مدابؼا عـماظؾاحثمـمم
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ساعالم)عـفؿمثالثةمارارات،مطملةمأسقانمتؼـقنيمم15نازمعؼابالتمشريمعؾاذرةمععمإ
مدماال(مظؽاصةمعلؿكدعلماٌمدلة.م85،مومعررمبعدػامادؿؿارةم)ومدؾعةمسؿال(

متشريماظدرادةمتعؿربماظـؿائجمذاتمدالظةمحقلمسالضةماظعؿالموماٌقزػنيمباٌقارـة.
مغلؾة ماٌمدلةم22%مأن معلؿكدعل معـ ممصؼط ماحملؾقة ماالغؿكابات مظم مدـةذارطقا

ومعـمجفةمأخرى،ممذارطقامبقضعمأوراقمبقضاءمظمماظصـدوق.عـفؿمم 2/3،موم2007
مغلؾةص م  1,8%منن مصؼط ماألعـكررقن مطؾ مظم مؼرون مو مدقادقة مأحزاب مأنمظم حقال

المميـؾمعلؿكدعقماٌمدلةماظعؿقعقةمماألحزابماظلقادقةمالمتفؿؿمباٌمدلةماظعؿقعقة.
بؾدؼةموػران،ممبعـكممدؽانمباضلمعؼارغةمععمتباالغؿكاباؼؿعؾؼممؿاترؼػقؾقرمادؿــاءمصق

الم" اظظرفماٌلجقرمظممعمدلةمسؿقعقةأنماالغدعاجماالجؿؿاسلماغطالضامعـم"اظعؿؾمظمم
باظؿاظلموماالغؿكابمباألوراقماٌؾغاة،مومؼمثرمسؾكمغلبماٌشارطةماالغؿكابقة،ماظعزوف

مقارـة.المؼمديمذظؽمإشمماالذمراطمظمماظػعؾماالغؿكابلمبقصػفممماردةمظؾؿ

مم إذامضارغامبنيمخطاباتموممتـم مممم مممم م مم التم"ماٌـؿكؾني"مو"معلؿكدعلمترؼػقؾقر"مغالحظمأنمممممممممممم
مػـاكمتشابفمسؾكماألضؾمظممأربعةمغؼاطممتقزمحاظقاماظعالضةمباظػعؾماالغؿكابل.

قنمأيم"اٌرتذققنم/مالغؿكابلمرؼلامروتقـقا"،مصاظػاسؾبداؼة،م"مأضقكماظػعؾمام-
م"اٌـؿكمؾق ِممماٌـؿكؾقن"، مممممم م مم ممم مومممم من" مؼ" مال ماظلقادقة" ماظظروفمطؿقاألحزاب متغقري مإشم قن

ماٌعق مسؾك مدقاء م)اجملؾسماٌشقة ماظقرين ماٌلؿقى مسؾك مأو م)اظؾؾدؼة( ماحملؾل لؿقى
م ماظقرين(. ماظشعي مميؾؽ ماظشعيممعـؿكؾقال ماجملؾس مأو ماظؾؾدي ماظشعي اجملؾس

ما مظؾؿدخؾ ماظؼدرات معـإلاظقرين مؼـؼص مػذا مو ماظققعقة، مايقاة مسمص مصقؿا مرمابل
ماغؿظاراتماٌـؿكؾني.م

كبموصؼامظؿصرزماتمؿ"اظقصقظقةموماظرذقة"ماظصقرةماظلؾؾقةمظؾؿـمؼفقؽؾمساعالم-
مسؿالمترؼػقؾقر،ماٌـؿكؾنيماٌلؿفقبنيموماٌلموظنيمايزبقنيماحملؾقني.

مم تؽرمم- ماإلدارةم محقاد مإذؽاظقة م)حلبمس ماٌصداضقة ماغعدام مو ماحمللقبقة ،
ماٌلؿقىماحملؾل(مزاػرةماظعزوف.ماٌرتذقنيموماألحزابماظلقادقةمسؾك

مم الممتـم شؾقزانموماظلاغقةموػران(،ماظعؿؾمم–عؼابؾةمباظرعؽةمم13ؾمحاظةماظؾطاظةم)غؿائجممم
معمدلةم معـ ماٌلرحني مظؾعؿال ماظلقدققعفين ماٌكل محقل مهؼقؼ م)غؿائج اظعارض

ظؾعالضةمباظػعؾممعفقؽؾةرترؼػقؾقر(موماظعؿؾمظمماظظرفماٌلجقرمظممعمدلةمسؿقعقةمسـاص
م مإنممماالغؿكابل. اٌقارـةماٌطؾقبةمعـمخاللمخطابمسؿالمترؼػقؾقرمومخطابماٌـؿكؾنيمم

مايؿاؼةم ماظلؽـ، ماظعؿؾ، مظم م)ايؼ ماجؿؿاسقة معقارـة مذلء مطؾ مػلمضؾؾ احملؾقني
االجؿؿاسقة(،مبقـؿامالمتلتلماٌقارـةمظممبعدػاماظلقادلمدقىمظمماٌرتؾةماظـاغقةمومدونم

مكمصؾةمبقـفؿامسؾكمعلؿقىماظؿؿـالت.مأنمتؽقنمػـا
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م ماظعربقة(ممياديظمماظػصؾمامجياللي ادلسًاريؼؼرتحمسؾقـا م)باظؾغة عـاضشةمسشر
،مظمماٌلاجدماًطبماٌـربؼةعضاعنيمحقلماٌقارـةموماظرمسلمبنيماًطابمؾعالضةمظ

معـمخاللماظوذظؽم مبنيعؿؾماٌقداغلماظذيمأجراهمظمماظػرتةمممؿدة مدؾؿؿربذفريممعا
مظمممثاغقةمعلاجدممبدؼـةموػران.م2009جقؼؾقةموممم2008

ضدمالمتـارمعللظةماٌقارـةمظمماًطابماظدؼينمعـمخاللماًطبماٌـربؼةمباظصقغةم
ماًط مػذه مأن مإالم ماظلقادقة، ماألدبقات مأو ماألطادميقة ماظؽؿابات مظم مغعفدػا ماظيت م مم ممم م م مم م  مم م ممم ممم ممم م ممممم مم ممم ممم ممم م مم م ممممم ممم م م مم مم ممم م بممم

دسقمإشممدؾقطقاتمؼظممصؿقؿماٌعاعالتماالجؿؿاسقةمومهؿؾمعضؿقغامؼؿـاولمعقضقسات
م م.مإنمموعقاضػمذاتمارتؾاطمبايقاةماٌدغقة عمدلةمعـمعمدلاتماظؿـشؽةمبقصػفماٌلفدمممم

مدوظة" م"ضضقة ماظققم ماىزائر مظم مؼعد مصاالجؿؿاسقة معؽؾم، مم فل مم م ماٌقارـةم مثؼاصة مبـشر مػة
ماظدرادةماٌقداغقةمـطؾؼتمواظؿلاعح.م إشممأيمعدىمميؽـمأنممعـماظلمالماظؿاظل:مػذه

تصبمعضاعنيماًطبماٌـربؼةمظممدقاقمعؼؿضقاتماًطابماظرمسلمحقلماٌقارـةمظمم
حقلماظدؼينمظؾكطابماألئؿةمامفعامػلماٌعاغلمواظدالالتماظيتمؼؼدعواىزائرماظققم؟م

ماٌقارـة؟م

م مسربماٌلاجد شؽؾموادعمععماظقضائعماظراػـةمتؿؼارعمبالمذؽمأنمخطبماألئؿة
اٌلؿفداتمماظلقادقةمومخمؿؾػماألحداثماالجؿؿاسقة،مومسؾقفمضدمؼػرضماظظرفمو

مضاغقنماٌرأة،مأو ماظؿقرؼر،محؼققماالغلانمأو دقاضاممؼػرزمضدمحاجةمظالحؿػالمبـقرة
م مايال مطان معـؾؿا م) ماغؿكابقا مأصرؼؾ مرئادقات مذ2009خالل مآخر مزرف مأي مأو مو(

ؼؽقنمعـماٌفؿماظقضقفمسؾكماياالتمم،مضاغقغلمأومدقادل.اضؿصادياجؿؿاسل،مرابعم
ممممممم زماولمظممحاالتمأخرىماظؿؿؾمموماظيتمؼلخذمصقفاماإلعاممصػةمممـؾماظدوظة مم ممم م مم مم مم صمعـمػذامممم

م إالم،ممظممبعضماألحقانمومؼـزعماظشرسقةمسـفممأحقاغامأخرىمصقشرسـمظؾلقادلاظدور،م مم
م مؼضػل مأغف ماياظؿني مظممطال معقاضػف.ماظدؼيناظطابع ممسؾك معا مطـريا مظممزماول اإلعام

ماظػرصةمفمخطؾ مدـقتمظف مؼؼقمممبـؾمذظؽمععماظقرـقةمطؾؿا ماٌقارـةمو ظؾؼقاممأدؾؿة
دائؿا،مإذمطـريامعامؼـؿجممػمالءماظػاسؾقنمدفؾةمومبلقطةموالمتؽقنمػذهماٌفامممبذظؽ،

مؼصعبمصفؿف.ماعؾفؿامومعـطؼمخطاباوماٌقارـةمماظدؼـظؾؿقصقؼمبنيممظممدعقفؿم

مبؼدورهمتؼدؼؿمحؾقلمم،المؼؿقاغكماألئؿةمسـمتؼدؼؿماًطابماظدؼينمطـؾعمالمؼـضب
مم نمومعؽان،مصفؿمؼؽدماصايةمٌكؿؾػماٌشاطؾمظممأيمزع مممم ممم م مم ونمظمماظؾقثمسـماظـصقصمممممم

م أنماظؼقلماظدؼـقةمعـمصقرمضرآغقةمومأحادؼثمغؾقؼةمتربرم اظـصماظدؼينمطانمظفماظلؾؼممم
غشرمثؼاصةمماظغرضمػـاظقسممما.سشرمضرغمأربعةعـذمأطـرمعـمظممععاىةمعللظةماٌقارـةم

ؼضاػلماًطاباتممطكطابمسصريمفسـماظدؼـمومتؼدميمااٌقارـةمأطـرمعـمطقغفمدصاس
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م ألئؿةمإالمااظصعقباتماٌقضقسقةماظيتمتقاجفممطاغتومعفؿامم،األخرى أنماظؾاحثمؼرىمممممممم
ماظـصم معـ ماغطالضا ماٌقارـة محقل مخطاب ماغؿاج مإشم مؼفدف مجملفقد مبقادر مػـاك أن

ماظدؼين.

م مأن مإشم ماٌؼال مطاتب مبدالالتمؼلؿـؿج ماظعالضة مذات ماظؼضاؼا مظؾعض ماإلعام تـاول
ممممم اًطابمحقلماظقرـقةمواٌقارـةمالمؼعقدمإشممتغقم مممممممم مممم مممممممممم ممممم مم مم مم م رمظمماظؾـقةماظداخؾقةمظؾكطابماظدؼينمم

ممممممم عقدمإشمماظؿغقمؼاظققممبؼدرمعامظمماىزائرم اظقضعماظقزقػلمظـاضؾماًطابممسرصفرماظذيمممممم
م.إنمماظدؼينماٌـربيماظققم م أيماإلعام ممم مممم مم م عقضقساتمخطبماىؿعةمظممطـريمعـماٌلاجدممم

مػلمإالماغعؽاسمًطابمأؼدؼقظقجلمرمسلمحقلمدالالتماٌقارـةم حمؾماظدرادةمعا
مأطـرمسؾكمؼعؿؿدمظممطـريمعـماألحقانمسؾكماظغؿقضمواالغؿؼا ماظرتطقز ئقة،محقثمؼؿؿ

ععاغلماظشعقرمباظقاجبماظقرينماواهماألرضمواظذاطرةمدومناماإلذارةمإشمماٌعاغلمذاتم
ماظعالضةمبايؼققموايرؼاتماٌدغقة.

مم ماظـمحسن رمعونحاول ماظػصؾ مظم مجفؿف ماظػرغلقة(مماغلعـ مباظؾغة م) مسشر
متؿفؾك معـؾؿا مباٌقارـة معـمخاللماٌـظقعماالػؿؿام مصقة مطاغتماظرتبقة مإذا ؿاماظرتبقؼة.

ظممخمؿؾػمعقادماظؿعؾقؿمباٌقارـةمعقدقعةمبؿعددماظؿكصصاتممبامأغفامحاضرةممؿعؾؼؼ
عادةماظؿارؼخمالدقؿاممماٌقادبعضمظمممادقاءمبشؽؾمجؾلمأومخػلم،مإالمأغفامأطـرمبروز

ماظاظيت مإظقف معـمتطرق مخمؿؾػةمؾاحث مادفاعات مدابؼةمخالل مإشم، دروسممإضاصة
ماظدرادة.اظرت مظممػذه مةإذنمهؾقؾمحمؿقؼاتمتلعمم متممبقةماٌدغقةماظيتمدريطزمسؾقفا

م معدردقة مطؿب ماٌدغقة مباظرتبقة مخاصة مجزائرؼة معـذ مم2003عؿداوظة اٌـظقعةمظم
مؾاحثمبعدمذظؽىلماظماظؿادعةمعؿقدط(.مومضدإشمممابؿدائلوشمم)معـماظلـةماألماظدرادقة

اٌغربم)مخاللماظلـقاتماظلتماظيتمتدرسمصقفامإشمماٌؼارغةمععماظؽؿبماٌلؿعؿؾةمظمم
م.2((مومظممتقغسم)مخاللماظلـقاتماظـؿاغلػذهماٌادة

أجرؼتمػذهماظؼراءةمبغرضممتققزمدؾعةمعداخؾمميؽـمأنمتلاسدمسؾكمحصرمعػفقمم
ماٌقارـة:

 ؛اهلقؼاتقةم)ماظػردؼةموماىؿاسقة(معدخؾمؼلؿـدمإشمماظؿؿـالت -مأ

 ؛ايقاةماىؿاسقة،ماظؿضاعـموماظؼقؿماالجؿؿاسقةمعدخؾ -مب

 ؛عدخؾمتصقراتماإلدارةموماًدعاتماظعؿقعقةموماظدوظة -مت

 ؛عدخؾماظدميؼرارقة،مايقار،ماظؿلاعحموماٌلموظقة -مث

                                                                                                                   
اظؽؿبماظيتماغؿفتمضؾؾم"ماظربقعماظعربل"موماظؿقانزتمظممتقغسمعامؼؿعؾؼماألعرمػـامباظـلؾةمظؾؾؾدانماظـالثمبم-2

م.2011ومبداؼةمم2010بنيمأواخرم
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 م؛عدخؾمايؼققموماظقاجؾات -مج

 ؛عدخؾماظرتاثماظـؼاظم،ماظعؾقم،ماظؿؽـقظقجقاموماظؾقؽة -مح

 .وماألعـمظمماظعاملعدخؾماظعالضاتماظدوظقة،ماظلؾؿمومأخريا،م -مخ

،مةعـماٌالحظمأغفمحؿكمومإنموجدتماظعدؼدمعـمأوجفماظشؾفمبنيماظؾؾدانماظـالث
م مأن مإال ماألحقانػـاك مبعض مظم معفؿة مماخؿالصات مباظـظاممترجع ماظعالضة مرؾقعة إشم

مصضالمسـم ماظدؼين معـمخالل ماظشرسـة مإشم مإشمماالدؿعؿاالتماظيتمتفدف اظلقادلمو
مسـاصرمأخرى.

تماظيتمحصؾتمظمماىزائرمسؾكماظصعقدماظلقادلمبعدمأحداثمأطؿقبرمطانمظؾؿغريا
م1988 مم ماإلرػابمتلثريا مزفقر ماظرتبقؼةثؿ مسؾكمعضاعنيماظرباعجمظمماٌـظقعة ،مجؾقا

مإن ممحؿكمو معطروحة ماإلدالعل ماظؿقار مصعقد م معللظة ماٌغاربقةمطاغت مظؾدول باظـلؾة
ماظـالث.

معـذمغفاؼةمتلعقـقاتماظؼرنماٌاضل،مالم،اظـالثمدولظمماظمزفر مظمماىزائر مدقؿا
تقجفمإلسادةمصقاشةماظرباعجماظيتمؼؿؿمتدرؼلفامسؾكمأداسمإرادةمواضقةمظدسؿماظػؽرم

اظؿؼدممماياصؾممطاناظـؼديموماالغدعاجمظمماظعاملماظعصري.مؼظفرمععمذظؽمأغفمعفؿام
م ظممػذاماجملالمإالمأنم ممم ممم مم ممممم زالمؼؿؿمتؼدميفامظؾؿالعقذمالمؼمةماظيتالتماٌؿعؾؼةمباٌقارـممممم اظؿؿـمممم

مم بعدمعقجةم"اظربقعماظعربل"ماظيتمتفزممعامتغقريمقدثاالظؿؾاس.مػؾمدقمبعضمؼشقبفا ممم ممممم ممممممم ممممممممم ممممممم
 ؟م2011بعضمدولماٌـطؼةمعـذمدـةم

 عناصر اخلالصة

مالمؼدمسلمػذاماظعؿؾ مممممممم مم م قبمسؾكمطاصةمميؽـفمدونمذؽمأنمرمومالمماظشؿقظقةمظمماظطرحممممم 
ميؽـمعـالمحصرماظؿقؼقؼمظممبعضماىرائد،م،مصالماظؾداؼةاػامظمماألدؽؾةماظيتمررحـ

بقـؿاماظصقاصةماٌؽؿقبةمتشؽؾمظمماىزائرمحؼالمذادعا،مدونمأنمغـلكمحفؿمودائؾم
ماظـؼقؾ ماألاإلسالم غرتغقت.مومالمميؽـمطذظؽمأنمغؽؿػلمةمومتلثريماظؼـقاتماظػضائقةمو

مط ماٌدردقة. ماظؽؿب محمؿقؼات مأو ماظلقادقة ماألحزاب مبعض مخطاب معـمبؿقؾقؾ ان
ماظرتداغةم معـ مأطـر ماالدؿػادة مخالل معـ مأجرؼـفا ماظيت ماظؿقؼقؼات متـقؼع األصضؾ

م،أنمغػردممظؾعضماظظقاػرمعـؾماظؿعؿريمأؼضااٌـففقةماظيتموزػـاػا.مطانمعـماٌػقدم
م ماػؿؿاعامخاصمام،موحؿكماظعـػماالجؿؿاسلموزاػرةماالحؿفاجاتاظعقٌة مم ممممممم ،مإالمأنماألعرمم

مبؾمؼؿعؾمؼماألعرمباألحرىمبقاورمحبـقة،مؼؿعؾؼمػـامباٌشارؼعمومظقسم مم م مممممم ممم مممممم  حبـقةمبرباعجممم
مم ؼضؿم م طؾممم معـفامسددامعـماٌشارؼع.ممم
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ممغشريمظممػذاماظلقاقمأنممبعضماألدؽؾةمداظػةماظذطرمضدمتـاوظؿفامصرقمحبثمأخرىم مم ممم م مم ممممم مممممممممممم ممممممممم ممممم م ممم م ممم ممم ممم مممممم مم مم م م
حاوظـامواياظةمػذهممالمدقؿامظممعرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة

م مأن مبني معا مجمغـلؼ ِمعقضقسات م م مم مم مزاػرةممم دممم مباسؿؾارػا ماٌقارـة مبنذؽاظقة متؿعؾؼ عؿـقسة
غاذؽةمظممجمؿؿعـا،مومظلـاماظقحقدؼـماظذؼـمغعقشمػذاماظقضعمومعـمػـامتلتلمأػؿقةم

دماالخؿصاصاتموماظؾفقءمإشمماٌؼارغةمععمعامؼـفزمظممدولمأخرىمومعامؼـفزمػـامممم تعدم
مإشممبمعـمضؾؾمصرقمأخرى. مضدمتقصؾـا مأغـا مغعؿؼد عضماظـؿائجماظيتمميؽـماظقضقفمو

مالصة.ماًسؾقفامعـمخاللمضراءةمخمؿؾػماإلدفاعاتماظيتمتؾلمػذهم

ماظيتم ماألدؽؾة مسؾك مجزئقا مظق مو ماظضقء متلؾقط مظم متلفؿ مأن ماظـؿائج مهلذه ميؽـ
ومتلاسدغامدونمذؽمعـمخاللماإلجاباتممػامظممبداؼةمػذهماًالصةماظؿؿفقدؼةاررحـ

متقصؾـامإظقفامعاؼؾل:اظيتماظعاعةماظـؿائجمومعـمأػؿممى.مأخرمأدؽؾةمصقاشةمسؾكاٌمضؿةم

محؼقؼةممم دمتع مظؾقجقد، مبرزت مأؼـ مأخرى مجمؿؿعات مظم مأو مجمؿؿعـا مظم اٌقارـة
م ماظعصري مباظعامل ماظيتعرتؾطة ماالجؿؿاسل ماظعؼد مغظرؼة معـ معلؿؾفؿة مبفاممو جاءت

مؼامريػأضقتمعطؾؾامصمااظلادسمسشر،محقثمنمماظؼرمابؿداءمعـماظػؾلػةماظلقادقةم
م مثؿ مو ماظصـاسقة ماظـقرات معع مالدقؿا ماظغرب مظم متدررمقا ماٌؿاردةمتلدلت تطقر

م.ماظؿادعمسشرومماظـاعـمسشرظؼرغنيمماظدميؼرارقةمخاللما

مضضاؼاظممطؾماألحقالمحؼقؼةمتعرفمحرطقةمدائؿةمومتقاجفمآعاالمومماٌقارـةمتؾؼك
ومظمممعلؿؿرا،صضاءممماردةمايرؼاتماظػردؼةموماىؿاسقةمعـالماتلاساممجدؼدة.مؼعرف

م ممهاولاٌؼابؾ ممماردة ممظقسماظرضابةاظدول ماظعاعة مايقاة مبؾسؾك سؾكممصقلب،
مأومؿع،ميؽـمأنمؼرتجؿمػذامبـقعمعـماظالعؾاالةمداخؾماجملؿم.طذظؽماًاصةمايقاة

مب مسـ"اظؿالذلماظدميؼرارل" مؼـفر ماظلقادلعـمشقابمفمؽؾمعا ماظؿعؾؽةمسؾكماظصعقد
مباٌدغقة.ماألعقرماٌؿعؾؼةواظعزوفمسـماظػعؾماالغؿكابلمومظممبعضماألحقانمسـمأبلطم

مبؼقة،مومتصؾحم متطرحماٌللظةماالجؿؿاسقة مسـدعا متعؼقدا مأطـر ؼطرحمععفام األعقر
مباألحرىماظؿػاوتمبني مأو ماظؿـادب، مومسدم ماالضؿصادؼة" "اظدميؼرارقةمم"اظدميؼرارقة

ماالذرتاطقةمتـشدهؿصقرماظذيموصؼماظماظعداظةماالجؿؿاسقةمصقفمملمتعدظممساملمملقادقة"اظ
 ظقرباظقة.م-ـققاظاألخريةمأعاممػقؿـةماظرأمساظقةمظممغلكؿفاممؼقداظعمظمممؽـام

ؼـمطاغتماٌقارـةمبشؽؾمصارخمظمماياظةماظؽقظقغقاظقةماظلابؼةمأماظؿعارضموجدمػذا
مسؿؾقات ماظدميؼرارقة مظمممو مضقاعفا مظم مصعقبات مباظؿاظل موجدت مو معلؿقردة "زرع"

ماظلقطرة مسرصت مرقؼؾةجمؿؿعات مظػرتات مبـقاتفا متػؽؽ مإشم مإضاصة م، م. ػذهمود
دميؼرارقةماظغػلفامإشمماظققممظممعقاجفةماٌكؾػاتماظيتمتعقؼماظؿققلمدمقماجملؿؿعاتم

اظؿزاؼدممحاالتمعـمتعاغلم،مطؿاومتػؿؼدمظمماظؽـريمعـماألحقانماظؿقؽؿمظممػذهماظعؿؾقة
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فؿاموماىفدمبقصػماظـزوحماظرؼػل،ماظؿػاوتماالجؿؿاسلمومتفؿقشماظعؿؾماظدميغراظم،م
م ممتؽـسؿؾقؿان موؿقعفا. مو ماظـروة مهؼقؼ معـ ماظعالضةمان مسؾك ماظقضقف مأن مذؽ ال

باٌقارـةمظمماىزائرمالمؼؽقنمإالمظممزؾمػذاماظلقاقماظعام،مومػقمعامتلعكماظؾققثم
مبرازه.إمإشممماٌذطقرة

ممبظاػرمم متؿلؿ مزفرت ماظيت ماظؼقؼة ماالواػات مأن مطذظؽ ماألحباث مػذه تؾني
مصقؿامؼؾل:وحرطاتمعؿـاضضةمغقجزػام

م1 ماظـضالمعـمأجؾماظؿقررمإشممتلدقسماظدوظةم. أصضتمايرطةماظقرـقةمومبعدػا
ممسحم مضد مذظؽ مطان مإذا ماظقعؼقبقة. مو ماٌرطزؼة ماٌقزة مذات ماىؿفقرؼة اظقرـقة

مبا مػذهظؾفزائرؼني مصنن مباىـلقة، مإشممماىـلقةمظؿؿؿع مؼػضل مبشؽؾ متؽؿؿؾ مل
مايصقلمسؾكماٌقارـةماظؽاعؾةموماظشاعؾة.

مت2 م. مقجد مهت مدقاء محد مسؾك ماجملؿؿع مو ماظطابعمورلاظدوظة معؼؿضقات ة
مايدؼـة، ماجملؿؿعقة ماألحالم مو مماىؿاساتل مإشم مذرسقةمإضاصة مبني ماظػصؾ صعقبة

اٌعاؼريماظؿعاضدؼةموماظؿشرؼعقةماٌرتؾطةممتـشدعلؿؿدةمعـماٌرجعقةماظدؼـقةممومأخرىم
دؾقؾماٌـالمظممخطابممكباظقضعماىؿفقريمومدوظةماظؼاغقن.مميؽـمأنمغالحظمذظؽمسؾ

اظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظرتبقةماٌدغقة،ماظذيمزماولماىؿعمبنيماٌرجعقةماظدؼـقةم
مم ظمماظرتغممؼؿفؾكمذظؽمأؼضاماظعاٌقة.مماٌؾادئاظؿلطقدمظمماظقضتمذاتفمسؾكموم حماياصؾممممم

معـم ماظشرؼعة متطؾقؼ مضؾقل مو مجفة، ماظدميؼرارلمعـ ماظـظام متػضقؾ مبني ماجملؿؿع ظم
مم ػذامومالمتزالمعؽاغةماٌرأةمومعللظةماٌلاواةمظممايؼققممتـممجفةمأخرى، مم ممم ممم مممممم ممممممم مممممممممممممم ممم ممممم ؾمرػاغاتممممممم

 طؾرية.

مؼدلم3 م . ممم ماالمم ماظعداظة مؼؿعؾؼمعطؾب مصقؿا مايؼرة ماظالسداظة، ماظـضالمضد جؿؿاسقة،
م متؾؼك ماالجؿؿاسقة ماٌللظة مأن مسؾك م ماالجؿؿاسقة مايؿاؼة مو ماظعؿؾ مظم ٌطؾبمابايؼ

مظ مباظـلؾة مؼػلراألداس معا موػذا ماىزائري، مظؾؿفؿؿع ماٌشؽؾة ماظعرؼضة ذظؽمممؾػؽات
ماالذرتاطل.ايـني"مظؾؿرحؾةماظيتمطاغتمتعؾـمصقفاماىزائرمرابعفام"

مؼؾقم4 مممم . مايرطةماىؿعقؼةمبشؽؾمم ـماظعزوفمسـماألحزابماظلقادقة،ماظـؼاباتمو
ومظدىماظشؾابمخاصة،مإضاصةمسام،موجقدمأزعةمتصقراتمتارسمقةمداخؾماجملؿؿعم

المتزالمػذهماألخرية،مإنموجدت،متقاجفمص.ماٌكؿؾػةمشقابماظـضجمظدىماظـكبمإشم
ممعؽؿلبماىـلقةموماظطؿقحمإشمماٌقارـةصعقبةمظممبؾقرةمعشارؼعمتعؾقؼةموؿعمبني

متلؿطقع مموال ماظعداظة، مسؾك مضائؿ مجمؿؿع معشروع مبـاء ماغؿاجمسؾك مإسادة مو اطؿلاب
مظممبؾقرةموماضرتاحمتصقراتمتـؿقؼة.مسؾكماىرأةاٌعرصةموم
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.ملمرمـماجملؿؿعماىزائريماظذيمساغكمعـمآثارماظعالضاتماألبقؼةم)اظؾطرؼارطقة(م5
ماظشؿقظلمص ماظـظام ماالدؿعؿالماظدؼينمظؾلقادة،مغؿائجموربؿفمو ضالمسـماإلرػابمو

مظدىماظـكب مضعػماظـضج مإشم مصعال مزمقؾ معا مػذا مو مبقـفامماٌاضقة، مصقؿا اٌـؼلؿة
مواهلقؼماتل مظؾؿقؾل محدود معـ ماألصؼ مظم مؼؿفؾمك معا مإشم مإضاصة ممم مم ممم م مم مممم مممم م م مم م مم مم م م م مم  ممم ممم م مم مممم مم ماجملؿؿعمم. ؼؾؼك

مم اىزائري،معـذمسشرؼـمدـةمعرتضم ممممم مم ممم م مممممم م ممممم ؾامظؾؿطقرماياصؾمظمماظعاملمعـمحقظفمومعؿطؾعامأطـرمم
إشمماظؿعؾريمسـمايؼققموماظقاجؾاتماٌرتؾطةممبؿاردةماٌقارـة.ممعـمضؾؾممامطانمسؾقفم

ومتؽشػمايرطاتماٌقجقدةمداخؾماجملؿؿعماىزائريمسـموجقدماواػاتمعؿـاضضةم
م ماظعؿؼ. مظم متشؿغؾ مظعؾ مومصدىو متؾؼقـاه ماظذي ماظعربل" ماظؽاعـةما"اظربقع ألدؾاب

م مطؾممـمممم تؾقمم2012عايمم10غؿائجمتشرؼعقاتمموراءه،ممإضاصةمإشم م ذظؽمبشؽؾمجؾلمم مم مم م م ممم م.مم
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