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ادلوارـة يف خطابات األحزاب اظسقادقة
حمؿد حريش بغداد

*

عؼدعة
إنمتلخرمزفقرمأغـروبقظقجقو ماٌقارـي 1معردهمإظب أنماظػؾلػيماظغربقيماٌرتؾطيمبعصرم
األغقارمأحدثًمصصالمبنيم اجملؿؿعماظطؾقعلم(ايوظيماظطؾقعقي)موبنيماجملؿؿعماٌدغلم
(ايوظي ماظلقودقي) .موطون مال مبد محقـفو معـ ماسؿؾور مايوظي ماظلقودقي موضعو مجقػرؼوم
وأدودقو،محؿكمبوظـلؾيمظؾؿراحؾماألوظبمعـمسؿرماظؾشرؼي .موؼؿػؼماظؾوحـقنمسؾكمأنم
األغـروبقظقجقوماظلقودقيم"مترجعمإظبمعاؼن2مMaineم 1861وعورشنمMorganم1877م
ػ...ؼمإنمصؽرمعاؼن ؼدورمحقلمغؼدمصؾلػيماألغقار،موخوصيماًطوبماظـوغلمظـمرودو،م
ممؾبربػـو مسؾك مأن ماظؿـظقؿم
مممممم معم
ماإلغلوغلم مػ...ؼ
مظؾؿورؼخم مم مم ممم
مممم ممممممم
ماٌؾوظغم مصقف
ممممممم مممممم
مؼعؿربهمم ماظؾـوء
ممم مممم
مممممم معو
وإداغي
اظلقودل م(ايوظي ماٌدغقي) مػق مععطك مجقػري مؼب ماظعصقر ماظؼدميي مسؾك مخالفم
اظػالدػي" .3مإن مػذه ماظرؤؼي ماىدؼدة مجعؾً ماألغـروبقظقجقو متلخذ معـقو م"شريؼو"،م
عؿفووزةم"اظـظرةماظغرائؾقي" 4اظيتمتشؽؾمسوئؼومابلؿؿؾقجقو.م م
طؿومؼالحظمأؼضومتلخرماظعؾقمماظلقودقيمؼبمدراديماألحزابماظلقودقي ،مصؼدمالحظم
بقار أصرؼل معدى م"اظؿلخر مؼب مإدراج ماألحزاب مضؿـ ماظدرادوت ماٌؿعؾؼي مبـظؿم
ايؽؿ" 5إظبمأنمغشرمعورؼسمدوصرجقهمطؿوبفماٌقدقمم"األحزابماظلقودقي"،6ماظشلءم
مممؽم ـمعـمدعٍماألحزابمؼبمدراديماظـظؿماظلقودقي.موعـمثؿماسؿربتماألحزابم
اظذيمع
ممم
أطـرمأػؿقيمعـماظددؿقرمذاتف،مألنمسددػو،متكظػفوموتقجفوتفو،مظفمتلثريمالمؼلؿفونم
* أدؿوذ حبٌممبرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي
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بفمؼبمايقوةماظلقودقي.7موؼؿؾنيمأنمغشوطمايزبمؼؾدأمعـماظػضوءماظعؿقعل،مهًم
شطوء مذرسقي مغشوط مايرطوت م"اىؿعقؼي" ،مواظيت مؼؽقن مػدصفو معؿصؾ بنحداثم
اظؿغقري االجؿؿوسل،مالماظؿؿرطزمأومأخدماظلؾطيمعـؾؿومػقمذلنمايزب.8مإنمايزبم
ظقسمعفقؽومألجؾمإغؿوجمخطوبمحقلماٌقارـي،مبؼدرمعومػقمعفقلمالخؿزالماظلقودلم
واهلقؿـيمسؾكماجملؿؿعماٌدغلموسؾكماظدوظي.مم
وظؽـمايزبمالمؼقظدمحزبو،مإغفمغؿوجمصريورةمعـماظعؿؾماظطقؼؾ،محقٌم"ؼظفرم
صضوء مايزب مسـدعو مؼصؾح ماجملؿؿع معلقلو ،مأي مسـدعو مؼلؿقؼظ مذبؿؾ ماظشعىم
ظؾلقودي".9موؼبمزؾماظدميؼرارقيمؼعؿؾماٌقارـقنمسؾكمإغشوءماألحزابماظيتمتـوضؾمعـم
أجؾماظدصوعمسـمحؼققماٌقارـ،موضؿون مآظقيماظؿداولمسؾكماظلؾطيمبطرؼؼي متـوصلقيم
هصؾ معـ مخالهلو مسؾك مأصقات ماٌقارـني ماٌمعـني ممبؾودئفو .موعـف ،مصنن م"اظػرضقيم
اٌؼدعيمحقلمأنمصفؿمعػفقممايزبمصعىمجدا ،تعقدمإظب مأنمذظؽمميرمعـمخاللم
درادي ماظػعؾ ماظلقودل ماظلوبؼ ماًوص مبويرطي/اظرابطي .مإن مايزب مظقس معـوضضوم
بؾلوري مظؾقرطي ،موظؽـف مؼؿوبع معلورػو مإظب مايد ماظذي متصري مصقف مايرطي محوضرةم
بشؽؾمطؿقغلمؼبمايزب".10مواألحزابمتطقرمععماظزعـمداخؾمعمدلوتفوموػقوطؾفوم
عقضػومععورضومظؾدميؼرارقي،موذظؽمحؿكمبوظـلؾيمظألحزابمذاتماظرباعٍماظدميؼرارقيم
اظؼصقى،11محقٌمأنم"دعؼرري"ماألحزابمعفؿيمصعؾي .12وضدمتؾنيمأنم"ايؽؿماٌؾوذرم
ظؾفؿوػري مؼػؼد مأرضقؿف مظصوحل مدؾطي ماجملوظس .موتظفر مػؽذا مايوجي مإظب متعقؼضم
اظؼودةماظظرصقنيمبوظؼودةماحملرتصني".13م م
حول عػفوم ادلوارـة ورػاغاتفا:متؿفؾكماٌشورطيماىؿوسقيمؼبمذمونماٌدؼـيمسربم
اظؿورؼخ معـ مخالل م"األشقرا ماظققغوغقي ،ماظؾفون ماظؼروؼي اظؿؼؾقدؼي ماألعرؼؽقي ،مذبوظسم
اظعؿول ،ماظـقادي مواظصوظقغوت مؼب ماظؼرن م18م" .14مواٌقارـي مؼب مغظر معتقو جقاغي ػلم
"اإلجوبيمسـمدمالمعـمأغو؟موعوذامصبىمسؾلمأنمأصعؾ؟مسـدعومؼؿؿمررحفؿومؼبماظػضوءم
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اظعؿقعل" .15موميؽـ ماسؿؾور ماٌقارـي مذبؿقسي معـ ماظضقابط ماٌؿعؾؼي مبوظػضوء ماظعؿقعلم
اٌشرتك،موػلمتؿفؾكمؼبمأربعة عستوؼات :ماالغؿؿوءم(اهلقؼي)،مايؼقق ،ماظقاجؾوتم
(اٌعوؼريمواظؼقؿ)،مواٌشورطيمؼبماظػضوءماظعومم(اٌمدلوت).موإذامطونم"اظؿػووض"مودقؾيم
ظؿفووزماًالصوت،مصنغفمؼبمذبؿؿعمدميؼرارلمالمميؽـماظؿػووضمسؾكماٌقارـيمذاتفوم
بوسؿؾورػوموضعومضوغقغقو،مواظيتمتصريمبلؾىمذظؽم"ػقؼيمدقودقي"متؿفؾكمعـمخاللم
16
"ورـقيماظددؿقر".
مم-مخدعوت"،م
مهلومإظبم"ػقوطؾم
مم مممم ممممممم
مممممؽبمقق
اٌمدلوتماظققممتؿغريموتؿطقر،مؼبماووهمت
بدأتمممم م مم ممممممممممم ممممم ممم مم ممم
17
بدل مبؼوئفو مذبرد معمدلوت معـؿفيمأومسوطليمظؾفقؼي .مإنمػذاماظؿغريماظذيميؼم
وزقػيماٌمدلوتمغوتٍمسـمايداثي،محقٌمالمؼؿعؾؼماألعرمبوظـلؾيمظؾؿمدليمبوظؿػووضم
وعـوضشيمعضؿقنم"ايقوةماىقدة"،موإمنومتصؾحمعلريةموعدؼرةمظؾشلنماظلقودل،موػلم
مضماظـظرمسـم
مم
ممممؽب ممممم ممم م
معوعؾماظـوسمبغ
ممم ممم مممممم
االجؿؿوسقي،محقٌمت
اظضوعـماحملوؼدمأعوممعبقعماظػؽوتمم م مممم ممم مم مم
دؼـفؿ موسرضفؿ .مواظطوبع ماإلجرائل مهلوتف ماٌمدلوت مؼلفؿ مؼب مجعؾفو مضوبؾي مألنم
مممم م
مػووضموتػووض.مم
تمؿؽبمؽبممم ممممممم
وإذا مطوغً ماجملؿؿعوت ماظؾقرباظقي ماظققم متعؿرب مأن ماظؼوغقغل مواظؿشرؼعل ماظقدقؾيم
اٌػضؾي مظؾضؾط ماالجؿؿوسل موظقس مصضوء ماٌقارـي ،مصنن مذظؽ مراجع مإظب ماسؿؼودػو مأنم
اٌراضؾيماىذرؼيمظؾلقودلمسـمررؼؼماٌؾودئماظؿشرؼعقيمواظددؿقرؼيم(ضؿونمايرؼوتم
وايؼققماألدودقيمظؾؿقارـني)،متؼضلمسؾكماظؼضوؼوماٌطروحيمؼبماظـؼوشماظلقودل،م
واظيت متؽقن معصدر ماظصراع .مإن مؼب مذظؽ مدسقة مصرضبي معـ مأجؾ مغزع ماظلقودي مسـم
اظلقودل .18موظؽـمػذامالمؼصؾحمإالمؼب مذبؿؿعماظؿعددؼي،ماظذيمتؽقنمصقف مايرطقيم
ضوئؿي مسؾك متػوسؾ ماألذكوص مايوعؾني مظؿصقرات مععؼقظي محقل م"ايقوة ماىقدة"،م
واظؼوبؾيماصرتاضقومظؾؿػووض.19موػذاماظـؿقذجمؼػشؾمؼبمذبؿؿعمعؿعددماظـؼوصوتمؼعرفم
صراسوتمحودةمحقلماهلقؼيمواظـؼوصي،مإذمايؾمؼبمعـؾمػذاماظقضعمػقم"إسودةمتلققسم
اظلقودل"،مألغفمؼبمدقوقماجؿؿوسلمعؿلثرمبوظصراسوتماهلقؼوتقيمواظـؼوصقيمؼصريمعـم
شري ماجملدي مصرض م"عضؿقن معقارـي" مشري مضوبؾ مظؾؿػووض ،موذظؽ محؿك مؼؿؿؽـم
اجملؿؿعمعـمإسودةمهدؼدمععـكم"االغؿؿوءماىؿوسل"،مهؼقؼومظقحدةمععؼدة.م م
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وإذامطوغًماجملؿؿعوتماظغربقيمضدمحؼؼًم"اظؿقاصؼ"،مصننماجملؿؿعوتمشريماظغربقيم
تؾؼكمؼبمغظرمباديم"ممزضيمبنيمعـطؼماظؿؽقػموعـطؼماظؿفدؼد،مصوٌـطؼماألولمععروفم
بلغفمواضعلموسؼالغلمسؾكماٌدىماظؼصري.مأعوماٌـطؼماظـوغلمصقـكرطمصؽرؼومؼبماٌدىم
اظؾعقد ماظـوضٍ مصؽرؼو" .20مإن ماجملؿؿعوت ماظؿؼؾقدؼي م(اظؽؿقغقي ،ماظطوئػقي )...متؿؿقزم
بلقودة ماظقالءات ماحملؾقي موصوء مظؾفقؼوت ماًوصي ،موميؽـ مأن مغضقػ مصقؿو مطبصم
اظـؼوصيماإلدالعقيمأغفوم"متؿقددمبوظـظرمإظبماظؽقغلماٌـكرطمؼبماظقحل،موػلمتؿففم
سبقماظؿصدؼرمبدلماالدؿريادم" .21وظؽـمتلدقسماظدوظيماظقرـقيمايدؼـيمؼشرتطمزوالم
اظقالءات ماًوصي ،مصوظلقوق ماظعوٌل ماىدؼد مؼضعـو مأعوم مععطك م"االغؿؿوء ماٌقارينم
اظعوم"،22ماظذيمؼلفؾمسؿؾماظلؾطيماإلدارؼي.موعـف،مصننم"اظدوظيمػلماظشؽؾماظقحقدم
عـمايؽقعوتماظيتمترصضمطؾمػقؼيمذاتمخصقصقي"،23مبوالووهمسبقمال متلققسم
اجملؿؿع مأو مال متلققس ماظػضوء ماظعؿقعل ،مألن م"اظػضوء ماظعؿقعل مصقف مدؼـوعقؽقي،م
واخرتاعماظدوظيمغوبعمعـمضدرتفومسؾكمدبؾقصماجملؿؿعمعـماظلقوديموبـوئفمخورجفو،م
ؼبمصضوءمخوص".24م
وعومطونمؼـؼصماٌلؾؿنيمالدؿؽؿولماظشروطماحملؼؼيمظؾؿقارـيمػقمعومتعؾؼمبوٌشورطيم
ؼب م"اظػضوء ماظعؿقعل" ماظذي مؼلؿح مبـ م"اظؿػووض" محقل ماظؼقاسد ماظؿـظقؿقي مظؾققوةم
اٌشرتطي .25موذظؽ مأن ماظلقوق ماظؿورطبل مظؾؿلؾؿني مآغذاك محدد ممنطو مععقـو معـ مإدارةم
ذمونم"اٌدؼـي"،محقٌمطوغًم"األخقة" 26معـماألحودقسماإلغلوغقيماظداسؿيمظؾقحدةم
واالغؿؿوء.م
وسـدعومبدأتماظػؿقحوتمبوظرتاجع،مزفرمشزومعضودموععودمعـمخاللمتعوضىمسددم
عـ ماٌلؿعؿرؼـ ،مواظذي مطوغً مظف مآثور مبوظغي ،معؿعؾؼي مبـؼؾ ماجملؿؿع معـ موضعقيم
اجؿؿوسقي ،ماضؿصودؼي مودقودقي م"بدائقي" مإظب معلؿقى محداثل موهدؼـل مؼؿقاصؼ مععم
علؿقىماٌلؿعؿرموتقجفوتف،م"صؽؿومؼبمطؾماظؾؾدانماحملؿؾي،مصننماالدؿعؿورمػقماظذيم
ؼؼقممبوظعؿؾماظـقريماظذيمالمؼلؿطقعماجملؿؿعماظؼقوممبفم" .27م
20
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إن مضقاغني  14جقؼؾقي م 1865ماٌعروصي مبـ :م  ،Sénatus-consulteمضد موضعًم
"األػوظل" مخورج معشروع ماٌقارـي ماظػرغلقي .موػذه ماظقضعقي متعؿرب مؼب مغظر مطـري معـم
داردلماظؼوغقنم"بشوسيمضوغقغقي"،28مإذمطونمػدفماظلؾطوتماظعلؽرؼيمعؼؿصرامسؾكم
إخضوع ماىزائرؼني مظرضوبي موتـظقؿ ماظؼقاغني ماٌدغقي مواظلقودقي ماظػرغلقي .29وضدم
"حووظًماظدوظيماالدؿعؿورؼيمتفؿقشماظؾغيماظعربقيمعـمأجؾماظؼضوءمسؾكمطؾمربووظيم
ظؿلققسماإلدالم"،30ماظؿلققسماظذيمضدمؼمديمإظبمخؾؼماٌؼووعوتموتلجقففو،مبداصعم
صد ماظؽوصر .مظؼد معس ماظؿدخؾ ماالدؿعؿوري ماٌؾؽقي ماظػردؼي ،موعس مأؼضو ماىـلقيم
وذرسقيماالغؿؿوءمإظبماظؾقؽيماألصؾقي:م م
إذ ،مو"عـ مأجؾ ماظؿقؽؿ مؼب ماجملؿؿع ماىزائري موعـ مأجؾ مايد معـم
اغدعوجف/تػوػؿف ماالجؿؿوسل ماظؿؼؾقدي ،مصنن ماٌلؿعؿر مغػد مصعؾقني مإدارؼني :مأوهلؿوم
اإلضرار مبوٌؾؽقي ماظػردؼي مظألرض مواظذي مال مؼؿقاصؼ معع متؼؾقد ماظرتحول ماًوصم
بوىزائرؼنيمػ...ؼ مأعوماظؼرار ماظـوغلمصقؿعؾؼممبردقم مطرميقو مظـم 24مأطؿقبرم،1870م
واظذي معـح م 35000مؼفقدي ماىـلقي ماظػرغلقي ،معو مأدى مإظب ماغؼلوم ماجؿؿوسل مبنيم
اىزائرؼني ماٌلؾؿني مواظقفقد ،مؼب محني مأن مػمالء مطوغقا مؼعؿربون مجزءا معـ ماٌـظقعيم
االجؿؿوسقيماألصقؾيم" .31م
وجوءتمضقاغنيمدـيم 1919مظؿصقحماظقضعمجزئقو،مبوسرتاصفومبويؼققماظلقودقيم
ظـ م"األػوظل" ،مظؿمطد ماٌعـك ماظعوٌل مظؾؿقارـي موظؿؼرب مبني ماظلقوق ماىزائري مودقوقم
ايوضرة ماظػرغلقي .مصؾؿ متشرتط مدبؾل م"األػوظل" مسـ موضعفؿ ماًوص ماٌؿؿـؾ مؼبم
اإلدالم .موػذا معؽـ ماىزائرؼني مؼب ماظؾداؼي معـ متلدقس ماىؿعقوت ،ماظرابطوتم
وايرطوت ماٌداصعي مسـ محؼقضفؿ مؼب مبعدػو ماهلقؼوتل .مإن ماظالئؽقي موصؼ ماظددؿقرم
اظػرغللمتعين :م
م "تلوويمعبقعماٌعؿؼداتمأعومماظؼوغقنمػ...ؼمإالمأنمسددامعـماظؼراراتماٌؿكذةمعوم
بني م 1830مو 1851مجلدت مدقطرة ماظدوظي مسؾك ماإلدالم ماىزائري معـ مأجؾ موضعم
ضطقعي مبني ماظلؾطي ماظعـؿوغقي موتعوضى ماظدوظي ماظػرغلقي .مإن ماٌلوجد ماألدودقي موطذام
ايؾقس،مضدممتمإدعوجفومؼبمممؿؾؽوتماظدوظيمػ...ؼمطؿومضومممضرارم 30مأصرؼؾم1851م
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

 29عؾورك مربؿد ماٌقؾل .متورؼخ ماىزائر مؼب ماظؼدؼؿ موايدؼٌ ،ماجملؾدان ماألوالن م– ماٌمدلي ماظقرـقي مظؾؽؿوبم
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Mohamed Harbi et Gilbert Meynier., Le FLN, Documents et Histoire 1954- 1962, Op.cit, p
13.
31
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اظقزاري،ماٌؿؾقعمبعددمعـمعـوذريمايؽقعيماظعوعيمظؾفزائرمبؿصـقػمأذكوصموأعوطـم
اظعؾودةماإلدالعقي عـمأجؾمسؼؾـيمعراضؾؿفومومتقؼؾفو" .32م
إنمػذهماإلجراءاتمالمتؿقاصؼمععمعؾدأمصصؾماظدؼـمسـماظدوظي،موطذامعؾدأمحرؼيم
اٌعؿؼدموتلوويمعبقعماٌعؿؼدات ،مذظؽمأنم"مضوغقنم 1905مؼبمجوغؾفماىقق-مدقودلم
مل مؼطؾؼ مؼب ماٌلؿعؿرات ماإلصرؼؼقي ،مصؼد ممت متطؾقؼف مؼب ماىزائر مطؿؾدأ موظؽـ مظقسم
طؿؿوردي،محقٌمأنماظالئؽقيماصطدعًمبوظضرورةماالدؿعؿورؼيماًوصيممبراضؾيماظدوظيم
ظؾؿعؿؼد ماإلدالعل ،مػوتف مايوظي ماالدؿــوئقي معربرة مبلن ماظشعقب ماٌعـقي مظقس مهلوم
وربيمصقؿومطبصماظالئؽقيم".33مورشؿمذظؽمصنن،م"اٌمرخنيماظػرغلقنيمضدمتغوضقامسـم
تطقؼرماالدؿعؿورمظال-علوواةموظؾػقارقمخاللمضرنمعـماظزعـمولقدامظقاضعماهلقؿـي،م
واطؿػقامبذطرمربودـفم".34موضدمأدىمذظؽمإظبماغؿؼولماىزائرؼنيمعـماظـضولماظعلؽريم
أومعومؼعرفمبوٌؼووعوتمإظبماظـضولماظلقودل .م
ؼبمػوتفماألثـوءمإذا،مطون"ماىزائرؼقنمؼقاجفقنماالدؿعؿورمبقادطيمحىماظقرـ م Le
 patriotismeموطوغقا مؼقاجفقن ماظـزسي ماالدؿـعؿورؼي مبوظقرـقي م م.35"Le nationalismeم
وإذامطوغًمبقادرماٌؼووعيمضدمزفرتمؼبماظرؼػمبؼقودةماظػالحنيموم"رجولماظدؼـ"،مصننم
ذظؽ مراجع مإظب مأن" ماظػالحني مػؿ ماظذؼـ مسوغقا مأطـر معـ مشريػؿ معـ ماالدؿعؿور ماظذيم
دؾؾفؿ مأراضقفؿ" .36موبعد مذظؽ ماغؿؼؾً ماٌؼووعي مإظب ماٌدؼـي ،محقٌ مولدت مؼب مصؽيم
اظعؿول مواظشكصقوت ماظقرـقي م"اظعؾؿوغقي" .مواٌدؼـي مأؼضو مصضوء مخصى مظظفقرم
اىؿعقوت ،ماظـؼوبوت مواألحزاب ماظلقودقي ماظيت متعؿرب مأدوس مايرطي ماظقرـقيم
اىزائرؼي.موضدمتالضكمأخرياماظطرصونمربؼؼنيم"اظقحدةماظقرـقي".مؼؼقل مسبد اظؽرؼم
بزاز:م"بدأتماٌؼووعيمعـماظرؼػمثؿماغؿؼؾًمإظبماٌدؼـيموعـفومسودتمإظبماظرؼػماظذيم
مل مؼعد مطؿو مطون مؼب مبدأ ماالدؿعؿور مبػعؾ ماظؿقدؼٌ م -مأي ماٌؽــي ،متؼلقؿ ماظعؿؾ،م
اظرتطقزمسؾكمزراسيماظؽرومم-ماظذيمأحدثفماالدؿعؿورمؼبماألرؼوف".37م م
موضد ممت مالحؼو م"إسالن مايرب مضد مصرغلو معـ مأجؾ متلدقس ماظدوظي ماىزائرؼي،م
حقٌمأنماهلدفماظرئقللمطونماالدؿؼاللماظقرينمبقادطي:متلدقسماظدوظيماىزائرؼيم
32
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ذاتماظلقودةماظدميؼرارقيمواالذرتاطقي،ماظؼوئؿي سؾكماٌؾودئماإلدالعقيمواحرتاممطؾم
ايرؼوتماألدودقيمبدونممتققزمبنيماألسراقمواألدؼون.مأعوماألػدافماظداخؾقيمصؽوغًم
تؿؿـؾ مؼب م إسودة مايرطي ماظقرـقي ماظـقرؼي مؼب معلورػو ماظصققح مبوظؼضوء مسؾك ماظرذقةم
واظـزسي ماإلصالحقي ماظيت ممتـؾ مأدؾوب متراجعـو مايوظل .موطذا متقحقد موتـظقؿ مطؾم
روضوتماظشعىمعـمأجؾمتصػقيماظـظومماالدؿعؿوري .38".م
موبذظؽ ،مميؽـ ماظؼقل مأن ماظقرـقي معػفقعو مومموردي مغووي مسـ محقـقوت مايؼؾيم
االدؿعؿورؼي ،موؼب م"دـي م 1906مأصدر مصؽتور دوعـتاز  Victor Demontèsمطؿوبوم
بعـقان:ماظشعىماىزائريم،Le peuple algérienمإذمؼؿعؾؼماألعرمبوألوروبقنيماظذؼـم
ؼعرصقن مأغػلفؿ مبلغفؿ مجزائرؼني" .39مإن م"سددا معـ ماٌـظرؼـ ماظؽؾور مأعـول م Elie
 Kedourieمو Hans Kohnمؼرونمأنماظؾؾدانماٌلؿعؿرةمملمتؿؾـكمدقوديمورـقي،موملم
تؿؿؽـ معـ ماظؿعؾري مسـ مػقؼؿفؿ ماظقرـقي مإال مبػضؾ ماظؿلثري ماظلقودل ماظغربل ماظذيم
خضعقامظفمعـمخاللماالدؿعؿورماألوروبل ؼبماظؼرغنيم19مو.40"20مم
ظؼدمطونماٌـوضؾقنماىزائرؼقنمؼطرحقنمدمالماهلقؼي،مأيماظلمالماظذيمؼؾقٌم
سـمعـمػقماىزائري؟موؼبمػذاماظشلنمزفرتمثالثماووػوتمأدودقيمأعبؾًمصؽرم
ايرطيماظقرـقيمعـمػذهماٌللظي،مصؾوظـلؾيمظـمابن بادؼسمتؿؿقزماىزائرماٌلؾؿيمبوظؾغيم
اظع ربقيموبوظدؼـ،معـمشريمأنمؼعرتضمسؾكماىـلقيماظػرغلقيماظلقودقيمماٌؿؿقزةمسـم
اىـلقيماظقرـقيم.La nationalité nationaleمإنمعؾودرتفمترتؽزمسؾكمدوبؼيمعرتؾطيم
بوإلعربارقرؼيماظعـؿوغقيماٌؿعددةماٌعؿؼدات.مأعومبوظـلؾيمظـمعصاظي احلاج ،صؼدمطونمظفم
غػس ماظؿعرؼػ مظؾقرـ ،موظؽـف مؼب ماٌؼوبؾ مطون مراصضو مألي مجـلقي مأخرى معو مسدام
اىـلقيماىزائرؼي.موضدمرأىمصرحات سباس مبلنماىـلقيمتؿلدسمسؾكماتػوقمحرم
وإرادي ،موطون مؼعؿرب مأن مطؾ معـ ماالدؿعؿور مواظؼقعقي ماإلدالعقي مسوئؼني مأعوم موالدةم
جـلقيمجزائرؼي.موبوظؿوظل ،مغؾعمخقفمعـماظؿداخؾمبنيماىؿوسيماظدؼـقيمو ماظقرـم
 .41La nationوظؽـمايقارمواظـؼوشمحقلماهلقؼيمملمؼؽؿؿؾ،موملمتؿؿؽـمػوتفماٌقاضػم
اٌؿؾوؼـي معـ مأن متؿقصؾ مإظب ماإلعبوع ،مو" مال مإظب متطقؼر مصعؾ مداخؾ ماظـظومم
االدؿعؿوري" ،42مإظب مأن متؾـً مايرطي ماظقرـقي مممـؾي مؼب م PPA44/MTLD43مظؾعـػم
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طكقور .موضد ممسح مذظؽ مبـ م"والدة مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مؼب معـوخ مارووظل مؼػؿؼدم
ظؾقجفي موظؾربغوعٍ" ،45موطلن ماألعر مال مؼؿعؾؼ مبؿطقر متورطبل مبؾ مبطػرة .مواتضح مأنم
أغصور ماظقرـقي ماإلثـقي مواظـؼوصقي مسوجزؼـ مسـ ماظؿػؽري مؼب ماظقرـ مبدون مإخػوءم
االخؿالصوت ماظؿورطبقي مواالجؿؿوسقي مظؾشعقب ماظيت مؼؿؽؾؿقن مبومسفو .م"إن ماظـزسيم
األحودؼي/اظقحدوؼيمL'unanimismeمتلدلًمططوبق،موطونمهلومتلثرياتمدؾؾقي،مصؼدم
طوغًمهقؾمإظبماظؿدؼـ .مإنماظشعىمدائؿوم"واحدا"،مظقسمألغفمربىمظقرـفمبؼدرمعوم
أغفمعلؾؿ.مظؼدممتمإصراغمدوظيماٌقارـنيمعـماسؿؼوداتفومواغؿؿوءاتفوماٌؿعددةمػ...ؼمظؼدم
تقضػًماظلقوديمسؾكمأنمتؽقنمحالمودطوممبنيمعـوصعمعؿؾوؼـيم".46م م

ادلوارـة عن عـظار حزب جبفة اظتحرؼر اظورين
إنم"مبقونمأولمغقصؿرب" 47خطوبمدقودلمؼؼقلمثالثيمأذقوء:
 .1ؼقجدمصقضكماجؿؿوسقيمودقودقيمشريمعؼؾقظيمعـمحقٌمأنمايرطيماظقرـقيمؼبم
علزق،مألنمروحماإلصالح أدتمإظبماظؿكؾػ،مإضوصيمإظب مإخػوقماظعؿؾماٌشرتكمبنيم
تقغس،ماٌغربمواىزائر،موبوظؿوظلمصؼدموجدتمايرطيماظقرـقيمغػلفومعدعرة.مم م
 .2ادبوذمإجراءمؼصقحمػذاماظقضعماٌلدوويمعـمخاللماظؿطفري اظلقودل ،مإغؼوذم
اظؾالدمواظعؿؾمسؾكمادرتجوعمحرؼؿفو.ممم م
 .3م متمهدؼدماإلجراءماٌطؾؼ،موذظؽماغطالضومعـماظعؿؾماظداخؾلماٌرتؾطمبوٌقدانم
اظلقودلمواظعؿؾماحملضموطذاماظعؿؾماًورجل.م
ظؼدماحؿقىماظؾقونمسؾكم 900مطؾؿي،موضدمتؽررتمصقفماظقرـقي واظقرينم 13معرة،م
اىزائر،ماىزائريمواىزائرؼيم 20معرة،متؽررماظؽػوحم08معرات،موتؽررماظشعىم07م
عرات،مأعومجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمصؿؽررتم04معرات.موعـف،متؿؾنيمظـوماٌقزةماظقرـقيم
اظغوظؾي مسؾك ماظؾقون ،مترجع مإظب محرعون ماىزائرؼني معـ ماٌقارـي موعـ ماىـلقي مععو.م
وغظرا مهلذه ماظظروف مزؾ مهؼقؼ ماٌقارـي معرػقغو مبوبؿالع مودوئؾ ماظؽػوح ماٌلؾحم
وعـوػضيماإلعربؼوظقي،محقٌمأنمػذهماظقدوئؾمعقضقسيمًدعيمػدصنيمرئقلقنيمػؿو:م م
أوال:ماالسرتافمبوىـلقيماىزائرؼيمؼبمسالضؿفومبوظؾغي،ماظدؼـمواظعودات.م م
ثاغقا:مهؼقؼماظلقودةمواالدؿؼاللمسـمررؼؼماظؽػوحماٌلؾح .م
 = PPA 44حزبماظشعىماىزائري م
 47بقونمأولمغقصؿرب
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إن ماظلقودة مأدوس ماظؾقون مطؾف ،مصوىزائر ،مجزائري موجزائرؼي معـ ماٌصطؾقوتم
األطـرمتؽرارا،معومؼدلمسؾكمإرادةمضقةمالدؿعودةماهلقؼيماٌػؼقدة،مواظشعقرمبوظقرـقي،م
طؿومأنماظقرـمواظقرـقيمػؿومثوغلمأػؿماٌصطؾقوت.مأعوماظقدقؾيماظيتممتؽـمعـمهؼقؼم
ذظؽمتؾؼكمعؿؿـؾيمؼبماظؽػوحماظذيمميـؾمثوظٌمأػؿمعصطؾقوتماظؾقون.موظؼدمتردكًم
ممورديم"اظعـػ"مطقدقؾيميؿوؼيماظقرـقيموادرتجوعماظلقودة،مصوظعـػمعالزممسؿقعوم
ظؾلؾطي ماظلقودقي .48موعو مؼعـقـو مػـو مػق مػذا ماألثر ماٌؿؿد مإظب معمدلوت ماظدوظي مبعدم
االدؿؼالل ،معضوصو مإظقف مإؼدؼقظقجقو ماظدوظي ،مممـؾي مؼب ماالذرتاطقي مطكقور مظؾقزبم
اظقاحد ،مصؽؾ معـ م" مجقش ماظؿقرؼر ماظقرين موجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مسرب مطؾم
تطقراتفؿو،مرقرامممورديمدعٍماجملؿؿعمؼبمعشروعمخؾؼماظدوظيماظقرـقيمتؾعومظصريورةم
دقودقيمربضي،مخوظقيمعـمأيمتغقريماجؿؿوسل" .49م
وبعد ماالدؿؼالل ممت مهدؼد متصقر محقل ماٌقارـي معـ مخالل مسدد معـ ماظددوتري،م
حقٌمؼعربماظددؿقرمسـمضدرةمايزبمسؾكمصقوشيمعؾودئف،متطؾعوتفموغظرتفمظؾققوة،م
وذظؽمبطرؼؼيمضوغقغقيموربؽؿي.موعـمخاللمطؿوبيماظددوتريموتعدؼالتفومؼـضٍمايزبم
دقودقو ،مخطوبقو موضوغقغقو موتزؼد مععرصؿف مبوجملؿؿع .مإن ماظددؿقر موثقؼي معؽؿقبي متؾزمم
ايزبموعمدلوتماظدوظي،معومؼلؿحمبوظؽشػمسـمعدىمػشوذيمايزبمأومصالبؿفم
دقاءمعـمحقٌماظؿـظريمأوماظؿطؾقؼ.موعـمخاللماظددوتري،موطذاماظؿعدؼالتماظددؿقرؼيم
ميؽـمأنمغؾؿسمعدىماتلوعمأومضقؼم"اظػضوءماظعؿقعل"مطؿفولمظؾؿقارـي،موؼبماظلقوقم
اىزائري ماسؿود ماظلقودققن مواٌشرسقن مسؾك مادؿكدام م"اٌرطزؼي" مو"اظالعرطزؼي"م
طلقودؿنيمورـقؿنيمععربتونمسـمرؾقعيماظعالضوتماظلقودقي،ماالجؿؿوسقيمواإلدارؼيمعـم
عـطؾؼماحؿؽورمأومتعؿقؿموتؼرؼىماظلؾطيمإظبماٌقارـ،مواظذيمارتؼكماظققممإظبمعومؼلؿكم
"ايؽؿماحملؾل"مو"اٌمدلوتماىقارؼي".م م
ضبدد مددؿقرم 501963مصالحقوتمطؾمعـمايزب،ماظشعىموذبؾسماظشعى،مإذم
أنم"اظعؼدماالجؿؿوسل" ماظذي مدقؼوممسؾقفماجملؿؿعماىزائريمبعدماالدؿؼاللماعؿدادم
ظـػس ماظلقودي ماظيت مبودرت مإظقفو ماىؾفي معـ مخالل مبقون مأول مغقصؿرب .موػذا ماظعؼدم
ضبددمثالثمأصعول:ماٌؾودرة،ماٌصودضيمواٌقاصؼي.موػوتفماألصعولممتـحماظػوسؾنيمػقؼيم
خوصي،موصؼومٌـطؼمتراتيبمؼظفرمبقضقحمسؾكماظشؽؾماآلتل:
48

Mohamed Tahar Ben Saada., Le régime politique algérien. Op.cit, p 35.
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
49
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ميؾؽ مايزب مبوسؿؾوره ماظلؾطي ماٌرطزؼي ،مصالحقي ماٌؾودرة مواالضرتاح ،51موميؾؽم
ذبؾس ماظشعى م ANCمصالحقي ماظؼرار ،ماٌداوظي مواٌصودضي .مأعو ماظشعى مممـال مؼبم
"اىؿوػريماظؽودحي"،مصؾقسمظفمإالمصالحقيماٌقاصؼي.مم م
ؼطرح مددؿقر م ،1963ماٌقارـي ماغطالضو معـ ماظـؿقذج ماالذرتاطل ،مبغرض متطقؼرم
ايقوةماالجؿؿوسقيمسؾكمأدوسمعؾدأماٌلوواةماظيتمتشؿؾمضطوسوتماظصقي،ماظرتبقي،م
مممممممممتمم
اظـؼوصيماظقرـقي،مواظلؽـمػودصومإظبمهرؼرماٌرأةمورصعمعلؿقىمسقشماظعؿول.موظؼدم
ممممممممممم مممم ممممم م م ممممممممم مم مممممممممممممم ممم ممم مم مم ممممممم
ممممممممممتمم
،مواظؿغقريماىدري.موصقؿومؼؿعؾؼمبوهلقؼيمصؼدم
االسؿؿودمؼبمذظؽمسؾكماٌـفٍماظـقري 52مممممممم ممم ممم ممممممممممممم مممم
اظرتطقز مرمسقو مسؾك ماظؾغي ماظعربقي ،مصوىزائر متلؿؿد مضقتفو ماظروحقي معـ ماإلدالمم
أدودو،موظؽـماىؿفقرؼيمتضؿـمظؽؾمواحدماحرتاممآرائف،مععؿؼداتفموممورديمععؿؼداتفم
حبرؼي .53مارتؽز ماظؿـظقؿ ماظلقودل مسؾك م"اٌرطزؼي ماظدميؼرارقي" ،مإذ مطون ماهلدفم
األدودلمؼبمتؾؽماظػرتةمػقمادؿؼرارماٌمدلوتماظلقودقي،معـمخاللمدقودةماظشعىم
وايزب ماظقاحد .54مواٌؿوردي ماظلقودقي ماٌؿفلدة مؼب مذؽؾ م"اٌرطزؼي ماظدميؼرارقي"م
تؿففمعـماظؼؿيمإظبماظؼوسدةم(ايزبم←مذبؾسماظشعىمم←ماظشعى).م م
ظؼدمتلدلًماٌقارـيمؼبمػوتفماظػرتةمحقلمصؽوتماجؿؿوسقيمربددة،موبوظؿلطقدمػـوكم
تغققى مظػؽوت ماجؿؿوسقي مأخرى معـؾ :ماىؿوػري مشري ماظؽودحي ،ماٌـؼػقن مشريم
اظـقرؼني،ماظشؾوب،ماظربجقازؼي،ماظرأمسوظققن.موؼبمايؼقؼيمزؾمصضوءماٌقارـيمضقؼوم
بوظـظر مإظب ماظػؽوت ماالجؿؿوسقي ماٌشورطي مؼب ماظـقرة ممبفوالتفو ماٌؿعددة ،موبوظـظر مإظبم
دقطرةماظدميؼرارقيماظؿؿـقؾقيمبدلمتػعقؾماجملؿؿعماٌدغلمواظعؿؾماىؿعقي،مإضوصيمإظبم
دقطرة ممتـالت ماظدوظي ماظقرـقي موإرادة متعؿقؿ ماظشعقر مبوظقحدة معـ مخالل موحدةم
اظشكصقيماظقرـقي،موحدةمايزبمووحدةماألػداف.مواظلعلموراءماظقحدة،مؼعؿربمؼبم
غظرماظؽـريؼـمسوئؼومأعوممايراكماالجؿؿوسل.ممم م
"إن ماٌدردي ماظقرـقي مذات ماظـزسي ماظقرـقي ممتقؾ مإظب ماظؿؾلط مسـدعو متصـػم
اىزائرؼنيمإظبمذبؿقسؿني:ماحملؾنيمظؾقرـم Les patriotesمواًقغي،مجوػؾيمػؽذام
أنماظؼؾوئؾمهلومتورؼخمظقسمواحدمبوظـلؾيمظؾفؿقعموظقسمذومروبعمورين.مإغفومهرمم
غػلفو مػؽذا معـ مطؾ متػؽري محقل مروبع ماجملؿؿعوت ماظؾدوؼي ،ماظؿعورض مبنيم
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".
 52ظؼدمطونمذعورمايزبمؼبمػذهماظػرتةمػقم"اظـقرةمبوظشعىموعـمأجؾماظشعى"(اٌودةم)3
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
ذبؿؿعمدقودل".55مم م
وعـمثؿ مطونماظػضوءماظعؿقعلم(اظلقودل)مربصقرا موضقؼو،موبوظؿوظلمطوغًماظلؾطيم
اإلدارؼيمأضقىمعـماظلؾطيماظؿقاصؾقي.م م
وؼبمددؿقرم561976مؼؿؾنيمأغف ،إذامطون اًطوبماظلقودلمظـم19مجقانم1965مضدم
ضدمموسداموسفدامرمسقو،57مصننماظلقودلمؼـؿؼؾمالحؼومعـمظغيماظقسدموظغيماظؼرارمإظبم
ظغيماظؿربؼر،مألنماظؿغقريمو"اظؿصققحماظلقودل"مادؿدسقومإسودةماظشرسـي،ماغطالضومعـم
اظدسقةمإظبمتؼقؼيماٌـؾماٌؿضؿـيمؼبمبقونمأولمغقصؿرب.مواغؿؼؾماًطوبمإظبمعلؿقىمظغيم
اإلخػوء،مأيمإخػوءماظطوبعماظال-ددؿقريمظإلجراءماظؿصقققل،موذظؽمالجؿـوبمغؼدم
اًصقم،موتػودؼومظمثورماٌدعرةمظؾكربماإلسالعل.موعـمأجؾمطؾحمايرطوتماالجؿؿوسقيم
مت مادؿكدام مادرتاتقفقوت ماظضؾوبقي مواظصؿً .مإن مددؿقر م 1976مؼؿقح مظـو مهدؼدم
ذبول ماظػضوء ماظعؿقعل مواظػوسؾني مصقف ،مصفق مؼؾدأ مبوظرتطقز مسؾك مضرورة م"بـوء ماظدوظيم
وتشققدمذبؿؿعمجدؼدمبوظؼضوءمسؾكمادؿغاللماإلغلونمعـمررفماإلغلون،موشوؼؿفم-ؼبم
إرورماًقورماالذرتاطل -متطقؼرماإلغلونموترضقيماىؿوػريماظشعؾقي .موضدمأطدماظددؿقرم
سؾك أن ماًقور ماالذرتاطل مال مرجعي مصقف ،مصؼد ممت ماالشبراط ماظـفوئل مؼب ماالذرتاطقيم
وإغشوءمضوسدةمعودؼيمهلو".58م م
إنمادؿػؿوءم 27مجقانم 1976محقلماظددؿقر،مؼعؽسمإرادةمإسودةماالسؿؾورمظؾشعىم
وظؾرأي ماظعوم متقاصؼو معع ماظدميؼرارقي ،59مألال مؼصؾح م"اىؿفقر" مذبرد م"عقاصؼ" مسؾكم
ضراراتمتصدرمعـمدؾطوتمسوظقو.مظقسمعـماظضروريمترطقزماظلؾطيمؼبمأجفزةمبعقـفو،م
إذمأنم"ذبؾسماظشعىمػقماٌمدليماظؼوسدؼيمظؾدوظي،موػقمؼشؽؾماإلرورماظذيمتعربم
اإلرادةماظشعؾقيمسـمغػلفومصقف،مواظذيمصقفمتؿقؼؼماظدميؼرارقي.مإغفماظؼوسدةماألدودقيم
ظالعرطزؼي ،مبوإلضوصيمإظبمعشورطيماىؿوػريماظشعؾقيمؼبمإدارةماظؼضوؼوماظعؿقعقيمسؾكم
طؾماٌلؿقؼوت".60موضدمأتققًماظػرصيمظؾػالحنيمواظعؿولمأنمؼؽقغقامجزءامأدودقومعـم
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 57مإنمػذاماظددؿقرمؼرجعمإظب"ماظقسد مأوماظعفد ماظرمسلماٌعؾـمسـفمؼبم 19مجقانم 1965مواظذيمػقماآلنمؼبمصددم

اظؿقؼؼماظؽؾلمعـمخاللماالدؿؿرارؼيموتؼقؼيماٌـؾماظـؾقؾيماظيتمغشطًموأحقًمعـذماظؾداؼيماظـقرةماظعظؿكمألولم
غقصؿربم ."1954م
58ماٌودةم:195م"مالمميؽـمأليمتعدؼؾمددؿقريمأنمميسماًقورماالذرتاطل"ممممممم م
59ممددؿقرم،1976ماٌودةم27م"ماظدوظيمدميؼرارقيمؼبمأػداصفوموؼبمسؿؾفو"م م
60مددؿقرم،1976ماٌودةم 07م
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اجملوظسماظشعؾقي،61مإذمأنم"اظدوظيمتلؿؿدمدؾطؿفومعـماإلرادةماظشعؾقي"62.موعـفمصنن،م
ػذاماظددؿقرمؼعرتفمبضرورةمتؼرؼىماٌمدلوتمعـماجملؿؿعماٌدغل،مظؿقدؼدمعؿطؾؾوتفم
أوماحؿقوجوتف،موظؾؿؿؽـمعـم"ربقماظػروقماٌقجقدةمبنيماٌدؼـيمواظرؼػ" 63.موهـؼقؼوم
ظـم"دقوديماظؿقازنماىفقيمطكقورمأدودل"64.موعـمأجؾمبؾقغمػوتفماألػداف،مالمبدم
عـ متغقري مررؼؼي متـظقؿ معمدلوت ماظدوظي ،مأؼـ مطون مطؾ مذلء مؼؼرر موؼؾقٌ مسؾكم
علؿقى ماظؼؿي .مبدل مذظؽ مال مبد معـ ماظرتطقز مسؾك مدور ماجملوظس ماظشعؾقي ماٌـؿكؾيم
ربؾقو،محقٌم"صبىمأنمؼؽقنمتـػقذماٌكططماظقرينمالمعرطزؼومعـمشريماٌلوسمأوم
اإلخالل مبوظؿـلقؼ ماٌرطزي مسؾك معلؿقى ماهلقؽوت ماظعؾقو مظؾقزب موظؾدوظي" .65مػـوكم
اسرتاف مبوًصقصقوت ماحملؾقي مظؾففوت مواٌـورؼ ،مووسل مبوظؿعددؼي .موعـ مجفيم
أخرى ممتلؽ مضقي مبوظقحدة ماظقرـقي ،ماظيت مؼضؿـفو ماظؿـلقؼ ماٌرطزي مسؾك معلؿقىم
أجفزةماظدوظيماظعؾقو،مصـم"ماظالعرطزؼيمعمدليمسؾكممتقزؼعمذطلمظؾؿفوراتمواٌفومم
ؼؿقاصؼ معع متؼلقؿ مسؼالغل مظؾؿلموظقوت مداخؾ مإرور ماظقحدة ماظقرـقي م" .66موضد مأدفؿم
اظػؽر ماظال-عرطزي مؼب مإذراك موادع مظؾؼقاسد ماظشعؾقي مؼب مايقوة ماظعوعي ،مإضوصي مإظبم
االسرتافمحبؼمإغشوءماىؿعقوت 67،ماظيتمتػعؾمبدورػوماٌؾودراتماظػردؼيمواىؿوسقيم
سؾكماٌ لؿقؼوتماحملؾقي،معشعرةماجملؿؿعماٌدغلمبقجقدهموبؽقوغفماٌلؿؼؾ،محؿكموإنم
طونماظددؿقرمملمؼؿضؿـمإحوظيمعؾوذرةمإظبمعػفقعلماٌقارـيمواجملؿؿعماٌدغل.مم
موصقؿومؼؿعؾؼمبوٌقضػمعـماإلدالم،مصننمددؿقرم 1976مؼعقدمإظبمػوتفماٌللظيمؼبم
68
إرورمحدؼـفمسـمأػدافماظـقرةماظـؼوصقيماظيتمصبىمأنمهوصظمسؾكم"اهلقؼيماظقرـقي"
وهوصظ مأؼضو مسؾك ماإلدالم ،معـ مخالل م"تؾين ممنط مسقش معـلفؿ معع ماألخالقم
اإلدالعقي".69موؼظفرمأنمػذاماظـصم"مؼغوعر"مبطرحمؼقحلمظؾؽـريؼـمبؿصقراتمورم
إظبمتؾينمأمنوطمرادؼؽوظقيمأومأصقظقيمظـم"أدؾؿي"ماظدوظيمواجملؿؿعمععو،مألنم"ممنطم
اظعقش" مؼشؿؾ مايقوة ماظعؿقعقي موايقوة ماًوصي ،ماٌػرتض مبفؿو موصؼ ماظددؿقر مأنم
تؽقغومعـلفؿؿنيمععماألخالقماإلدالعقي،ماظشلءماظذيمؼفددمعؾدأماظػصؾمبنيماظدؼـم
61مددؿقرم،1976مماٌودةم 08م
62مددؿقرم،1976مماٌودةم26
 63ددؿقر  ،1976اٌودة 20
 64ددؿقر  ،1976اٌودة 22
 65ددؿقر  ،1976اٌودة 31
 66ددؿقر  ،1976اٌودة 35
67مددؿقرم،1976ماٌودةم56
68مددؿقرم ،1976اٌودة  19اظعـصرم(أ)
 69ددؿقرم ،1976اٌودة  19اظعـصرم(ت)
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واظدوظي ،موؼفدد مايرؼوت ماظشكصقي مواألدودقي مػحؼقق ماإلغلونؼ ماظيت مؼضؿـفوم
اظددؿقر مغػلف .70موضد مربط ماظددؿقر مبني ماظدؼين مواظقرين ،مصـ م"اظددؿقر ماظقرينم
اٌعروض مسؾك ماالدؿػؿوء مؼب م 1976مميـؾ ماٌذػى ماظرمسل مبوعؿقوز ،مواظذي مؼرتجؿم
اظرتابط مبني ماظقاضع ماظلقودل ماالذرتاطل مواظـؼوصي ماظؿؼؾقدؼي ماىزائرؼي ماظعربقيم
اإلدالعقي".71م م
ػـوكمبوظػعؾمدعلمظؾدعؼرريموظالسرتافمبوجملؿؿعماٌدغل،موؼبمغػسماظقضًمؼصؾحم
عصري ماٌقارـ معلموظقي ماظدوظي مذاتفو ،مصفل متضع مغػلفو م"وصقي" مسؾك ماجملؿؿعم
جبؿقعمصؽوتف،مصفلم"علموظيمسـمعبقعمذروطموجقدمأيمعقارـمػ...ؼموػدصفومهرؼرم
اٌقارـ معـ ماالدؿغالل ،ماظؾطوظي ،ماٌرض مواألعقي .موػل متضؿـ مغبوؼي معقارـقفوم
بوًورج" 72.م أضػمإظبمذظؽمأنم"اظدوظيمهؿلماألعقعي،ماظطػقظي،ماظشؾوبمواظشققخم
عـمخاللمدقوديموعمدلوتمعالئؿي".73مإنمػذهماٌلموظقيمعقجفيمبػؽرةماٌلوواةمأعومم
اظؼوغقن،74مؼبمغػسماظقضًمطبؾؼمػذامددؿقرمرؾؼقيماجؿؿوسقيمالمتؿقاصؼمععماإلدالمم
واالذرتاطقي،مظؽـفومعرتؾطيمبوظـضولماظقرين،موغوبعيمعـمحىماظـضولمواظقصوءمظف،معوم
صبعؾم"اجملوػدؼـموسوئالتفؿممعقضقعمسـوؼيمأومغبوؼيمخوصيمعـمررفماظدوظي"75.م
وظؽـمأالمتعينماظعـوؼيماًوصي،متػضقؾمصؽوتماجؿؿوسقي؟مطؿوممتمتقرؼٌمضقؿماظـضولم
وغؼؾفومعـماٌوضلمإظبمايوضر،موضؿونمحقوةمأبدؼيمهلو.76مظؼدممت متداركمعومتغوضكم
سـف مددؿقر م 1963موتلػقؾ ماظدميؼرارقي ،ماظشعى ،ماظعداظي ماالجؿؿوسقي ،ماٌلوواةم
اظؼوغقغقي ،ماظالعرطزؼي ،ماإلدالم ،ماظـؼوبي ،77ماجملوػدؼـ موجقش ماظؿقرؼر مبطرؼؼيم
عؿـوضضي.مممممم م
وضدمتضؿـمددؿقرم23مصقػريم 1989تعدؼالموصؼومالدؿػؿوءم03مغقصؿربم،1988مبعدم
أحداثم 05أطؿقبرم. 1988موضدمعؽـمػذاماالدؿػؿوءمعـمإسودةمترتقىماظلؾطوتمبنيم
اظشعى ،مايزب موذبؾس ماظشعى ،مععؿربا مأن م"اظلقودة ماظقرـقي مػل معؾؽ ماظشعىم
ػ...ؼ ماظشعىمميورسمدقودتفمعـمخاللماالدؿػؿوء،موميوردفومأؼضومبقادطيمممـؾقفم
70مددؿقرم،1976ماٌودةم،39م110

م
George A. Taliadoros., Op.cit, p 68.

71

72مددؿقرم،1976ماٌودةم 33م
73مددؿقرم،1976ماٌودةم 65م
74مددؿقرم،1976ماٌودةم:40م"اظؼوغقنمواحدمبوظـلؾيمظؾفؿقع" م
75مددؿقرم،1976ماٌودةم .85م
 76مددؿقرم،1976ماٌودةم: 82م"اىقشماظقرينماظشعيبمورؼٌمجقشماظؿقرؼرماظقرينمػقمدرعماظـقرةمومظفمػدفم
دائؿمعؿؿـؾمؼبمغبوؼيماالدؿؼاللمواظلقودةماظقرـقي" .م
77مددؿقرم،1976ماٌودةم:60م"مايؼماظـؼوبلمععرتفمبفمظؽؾماظعؿول" م
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اٌـؿكؾنيمػ...ؼمورئقسماىؿفقرؼيمميؽـفماظرجقعمعؾوذرةمإظبمإرادةماظشعى".78موألولم
عرةمؼقضعماظشعىمؼبمأولماظؼوئؿي مضؾؾمايزبموضؾؾمذبؾسماظشعى.موعؾودرةمدـم
اظؼقاغنيمأوماظؿشرؼعمملمتعدمحؽرامسؾكمايزبمبؾمػلمعؿؼومسيمتزاعـقومبنيماجملؾسم
اظشعيب ماظقرين مورئقس ماىؿفقرؼي ،79ماظذؼـ مأصؾقو معؿقررؼـ معـ مايزب ماظقاحد.م
إذا،موبوظـظرمإظبمددؿقرم،1963مصنغفمضدممتمإسودةمتلػقؾماظشعىموجعؾفمؼبماظصدارة،م
وؼبماٌؼوبؾمزحزحيمايزبماظقاحدمسـماظصدارة،مادؿفوبيمظؾؿطوظىماظشعؾقيمألحداث
 05مأطؿقبرم،1988مواظيتممتمبعدػوماالسرتافمبوظؿعددؼيمايزبقيموحؼماظؿداولمسؾكم
اظلؾطي .م
ميؽـ ماظؼقل مإذا ،مأن مددؿقر م 23مصقػري م 1989مضد مصؿح ماظؾوب مأعوم ماالغػؿوحم
اظدميؼرارل ،مألغف م"ؼعرتف مبقجقد معـوصع مزبؿؾػي موعؿـوضضي مداخؾ ماجملؿؿع ،موبلنم
ػـوكمتعددؼيمؼبمايلودقوتماظلقودقي.موذبلءماظؿعددؼيماظـؼوبقيمؼـدرجمداخؾمػذام
اٌـطؼ،محقٌمؼػرتضموالدةمضقىمغؼوبقيمحؼقؼقيمعضودةمظؾـظوم،مسؾكمخالفمعومطونم
ؼقجدمأثـوءمصرتةماظقحدةماظـؼوبقي".80مظؼدممتؽـمددؿقرم 1989معـموووزماٌؿوردوتم
اظلوبؼيماظيتمتعؾلمعـمذلنماظؼرارماىؿوسلمسؾكمحلوبماظػرد،مصـم"ماظددؿقرماىدؼدم
ظلـي م 1989م جلد ماحرتام مايرؼوت ماظػردؼي مواىؿوسقي ،مإظغوء مضضوء مأعـ ماظدوظي،م
تعدؼؾ مضوغقن ماظعؼقبوت ،معصودضي ماجملؾس ماظشعيب ماظقرين مسؾك ماالتػوضقي ماٌؿعؾؼيم
بويؼقق ماالضؿصودؼي ،ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي موسؾك ماالتػوضقي ماٌؿعؾؼي مبويؼقق ماٌدغقيم
واظلقودقيموسؾكماالتػوضقيماًوصيمبرصضماظؿعذؼىمأوماٌعوعالتماظال-إغلوغقيمػ...ؼم
طؾ مذظؽ مذؽؾ معؽودى مدميؼرارقي متشرف ماىزائر مؼب مذبؿقسفو م" .81موظؽـ مػذهم
اٌؽودى مضد مأحقً معـ مجدؼد ماظصراع ماظلقودل مبني ماظؿقورؼـ ماظقرين مواإلدالعل،م
اظصراعماظذيمزؾمضوئؿومعـذمادؿؼاللماىزائر،موظؽـفمملمؼـؼؾمإظبماظػضوءماظعؿقعلمبؾم
زؾمدائرامؼبمأودوطمضقؼي،موػذامعومجعؾممدؾقؿان عظفر ؼعؿربم"أنمتراجقدؼومدـيم
 1992مػل ماعؿداد مظؾؿقاجفي ماظلقودقي مواالجؿؿوسقي ماظيت ماغدظعً مبعد ماظزظزالم
اظلقدققظقجلمألطؿقبرم 82."1988م
مادؿػؿوءم03مغقصؿربم،1988ماٌودةم5

78

 79ادؿػؿوءم03مغقصؿربم،1988ماٌودةم148
80

Amar Benamrouche., Grève et conflits politiques en Algérie. Karthala- Institut MaghrebEurope. 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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أعومبوظـلؾيمظددؿقرم 08مدؼلؿربم 1996ماٌعدلمبؼوغقنم 14مأصرؼؾم،832002مصؼدممتم
اظرتطقزمسؾكمماظؽؾؿوتماٌػؿوحقيماظقاردةمؼبماظدؼؾوجيموػلمطوآلتل:ممم م
اظعقدةمإظبمايدثماٌمدس ماٌؿعؾؼمبلولمغقصؿرب،مجؾفيماظؿقرؼرماظقرينموايرطيم
اظقرـقي .مأعو مسؾك معلؿقى مايوضر ،مػـوك مبودرة موسل مبوٌقارـي مطقدقؾي مظؿفووزم
اظصراسوت ماظلقودقي ،مبدسقة ماٌقارـ مإظب م"اٌشورطي مؼب مإدارة ماظؼضوؼو ماظعؿقعقي".84
وتـقصرماألػدافماظعوعيمؼبمولقدماظعداظيماالجؿؿوسقي،ماٌلوواةموايرؼيمتقصقؼومبنيم
اظؾعدماالذرتاطلمواظؾعدماظدميؼرارل.موعـمأجؾمتردقخمأدسماظدوظيمايدؼـيمأوماظدوظيم
اظدميؼرارقي،مصؼدممتماإلذورةمإظبمأنم"اظددؿقرمصققماىؿقع"مظؾدالظيمسؾكمأنمايقوةم
االجؿؿوسقيمعمدليمسؾكماظؿعوضد،مصؾقسمػـوكمأيمدؾطيمتعؾقمسؾكماإلرادةماظشعؾقي،م
وبدل ماال حؿؽوم مإظب ماظؿشرؼعوت ماإلهلقي مؼؿؿ ماالحؿؽوم مإظب ماظددؿقر مبوسؿؾوره معصدرام
ظؾؿشرؼع.موبدلمأنمتؽقنماىزائرمدوظيماإلدالمم-مطؿومترؼدػوماألحزابماإلدالعقيمأنم
تؽقن -مصنغفو مدؿصري م"أرض ماإلدالم" .85موظؾػصؾ مبني ماٌعطك ماالجؿؿوسل مظإلدالمم
واٌعطكماظلقودلمظؾدوظيمايدؼـي،مطوسرتافمشريمعؾوذرمبوظالئؽقي،ممتموووزماظعؾورةم
اظلوئدة مؼب ماظددوتري ماظلوبؼي مواظيت متـص مسؾك مأن م"اإلدالم مدؼـ ماظدوظي" .مواٌودةم
اظؿودعي ممتـع مسؾك ماٌمدلوت "اٌؿوردوت ماٌـوضضي مأو ماٌكوظػي مظألخالق ماإلدالعقيم
وظؼقؿ مثقرة مغقصؿرب" .مإن مإظزام ماٌمدلوت مبوألخالق ماإلدالعقي ،مػق مظصوحل ماالسرتافم
بويرؼوت ماظػردؼي موحبرؼي ماٌعؿؼد ،محبقٌ مال مميؽـ مجعؾ مطؾ ماألصراد معؾؿزعقنم
بوألخالقماإلدالعقي،مألنماجملؿؿعمضبقيمتعددؼيم(اظؼؾوئؾ -ماظشووؼي -مبينمعزاب-م
اظطقارق)...مضبؿقفوماظددؿقر.86مؼبمحنيمأنماٌمدلوتماىزائرؼي م(عمدلوتماظدوظي:م
اظربٌون ،ماإلدارات ،ماظلػورات ،ماٌمدلوت ماظرتبقؼي مواظؿعؾقؿقي ،)...مبوسؿؾورػوم
"ػقؽوتمسؿقعقي"معؾزعيمبلنمتؽقنمخوضعيمظألخالقماإلدالعقي،موطلنماإلدالممؼصريم
م"أخالقم
مم
ممم ممم م م
معػفقم
مممممم مممأنم ممم
مععم ماظعؾؿ
مم مم
ماجملؿؿع.
مخؾؼم مم ممم
موظقسم م مم
ممممممم مممم
معمدلوتم ماظدوظي
خم ـؾمممؼم ممم م مم
بوظػعؾ م ؾب
87
إدالعقي"مالمؼؿفووزمصضوئؾماظلؾقكماظعوعيم(االحرتام،ماظؿققي،ماالحؿشوم،ماألعوغي ،م
ضقابط ماٌلطؾ مواٌشرب ،مأداء ماظؼلؿ .)...موػذا مؼشؽؾ مصرضو مجقػرؼو مبوٌؼورغي مععمم
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.
 84عـمدؼؾوجيم1.1مددؿقرم 08دؼلؿربم.1996
 85عـمدؼؾوجيم1.1مددؿقرم 08دؼلؿربم.1996
Mohamed Tahar Ben Saada, Le régime politique algérien: De la légitimité historique à la
légitimité constitutionnelle. ENAL, Alger 1992. pp 111- 115.
86

 87إنمعـصىم"األعوغي"موم"األعنيماظعوم"معـماٌـوصىماإلدارؼي،مطؿومأنماظرئقسماىدؼدمؼمديماظؼلؿماظددؿقريم
واضعومؼدهمسؾكماٌصقػمدظقالمسؾكمرشؾيمومسالعيمسؾكماظؿؼقدمبوألخالقماإلدالعقي.
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ددؿقر م 1976مؼب معودتف م ،19مواظيت متربط ماألخالق ماإلدالعقي مبـؿط ماظعقش مغػلفم
(اٌمدلوتمواألذكوص).م م
وبفذه ماظزحزحي ماظؾغقؼي مأو م"اظؾعؾي ماظؾغقؼي" ،مؼؿؿ متضققؼ مصعوظقي ماألحزابم
وايرطوتماإلدال عقي،موغؼؾماٌؿوردوتماإلدالعقيمعـماٌلؿقىماظعؿقعلماٌرتؾطمبلصرادم
اجملؿؿعماظذؼـمميؽـمعالحظؿفؿموعراضؾؿفؿمؼبماظػضوءماظعؿقعلمإظبماٌلؿقىماظضقؼ،م
أيمعلؿقىماٌمدلوتموأجفزةماظدوظيماظيتمؼصعىمعراضؾؿفوموعلوءظؿفومسـمتقاصؼمأوم
سدممتقاصؼمدريػومودؾقكمأصرادػوموػؿمؼمدونمسؿؾفؿمععماألخالقماإلدالعقي .م
ؼعرتف مددؿقر م 1996ممبؼددني مأدودني :ماإلدالم م(عؼدس مدؼين) موثقرة مغقصؿربم
(عؼدسمورين).متعؿؾماظذاطرةماىؿوسقيمسؾكمإسودةمبـوءمػذؼـماٌؼددنيموترطقؾفؿوممبوم
مممممسم ماظقرينماتلوسو،معـمحقٌمأنماالسرتافم
ؼؿالءممععمرػوغوتمايوضر.مؼزداد ماٌؼد
ظقسمعؼؿصرامسؾكمثقرةمغقصؿربمومج ت و،مبؾمأؼضومؼشؿؾمايرطيماظقرـقيماظيتماسؿربم
بقون مأول مغقصؿرب مغشورفو ماإلصالحل مشري مذي مجدوى ،مإضوصي مإظب ماالسرتافم
بوألعوزؼغقيمظغيمورـقي،88مواالسرتافمبلؾطيماظشعىمعصدرامظؾلؾطيمواٌمدلوت.89موؼبم
اظقضً مغػلف ،موبلؾى ماظؿفربي ماظلقودقي ماظيت مأسؼؾً م ،1988مصنغف مضد ممت مايدم
غفوئقو معـ مإعؽوغوت متلققس ماظدؼين ،ماظشلء ماظذي مجعؾ ماظػضوء معػؿقحو مأعومم
اإلدؼقظقجقوماظقرـقي،مإظبمحدمأغفمؼشرتطمعـماٌرذحمظؾرئوديمواٌقظقدمضؾؾم 1942مأنم
ؼربرمعشورطؿفمؼبماظـقرة،مأعوماٌرذحماٌقظقدمبعدمجقؼؾقيم،1942مصعؾقفمأنمؼربرمسدمم
تقرطمأػؾفمأومسوئؾؿفمؼبمسؿؾقوتمععودؼيمظؾـقرة.90مطؿومأنماٌودةم 76متؼــمإدالءمرئقسم
اىؿفقرؼيمبوظؼلؿمسؾكماظصقغيماآلتقيم:م"بلؿماهللماظرغبـماظرحقؿ،موصوءمظؾؿضققوتم
اظؽربى ،موألرواح مذفدائـو ماألبرار ،موضقؿ مثقرة مغقصؿرب ماًوظدة ،مأضلؿ مبوهلل ماظعؾلم
اظعظقؿ،مأنمأحرتمماظدؼـماإلدالعلموأذبده".م م
إنمعومؼمديمإظبماحرتامماظدؼـماإلدالعلمومتفقدهمػقماظقصوءمظؾؿضققوتماظؽربىم
(عؾققن موغصػ ماٌؾققن مذفقد) موضقؿ مثقرة مغقصؿرب ماًوظدة .موبوظؿوظل ،مصنن مظؾقرينم
أدؾؼقيمسؾكماظدؼين،موطلغفموظقمملمهصؾماظؿضققوت،مصننمذظؽمظـمؼضؿـماحرتاممأوم
متفقدماظدؼـماإلدالعل.مم م

88مددؿقرم ،1996اٌودة 3

 89ددؿقر ،1996ماٌودةم8 ،7 ،6
 90ددؿقر ،1996ماٌودةم.73
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إن مدرادي مإحصوئقي مظؾؿػوػقؿ ماألدودقي 91ماٌلؿعؿؾي مؼب مددؿقر م 1996متؾني مأنم
اظغرضمعـماظددؿقرمظقسمعقاصؾيماٌلورماظدميؼرارلم -مصوظدميؼرارقيمملمتذطرمإالمعرةم
واحدة -مبؾ معراجعؿف ،مإن ممل مغؼؾ موضػف مواالغؽػوء مسؾك ماإلرث ماظقرين مواظشرسقيم
ممممققؾيمإظبماإلدالممإظبم،05مماظدؼـمإظبم 03مواهللمإظبم
،موضدمتؼؾصًماظؽؾؿوتماٌم
اظـقرؼي 92ممممممممم م مممم مممم
 .01موبوسؿؾور مأن ماجملؿؿع مطون ممير مبلزعي مسـػ ،مصنن ماظؿؿودؽ مواظقحدة مأصؾقوم
ؼؿقؼؼونمعـمخاللماإلحوظيمإظبمعػفقمماألعيماظذيمتؽررم58معرة.ممم
إنماظدراديماإلحصوئقيمظؿؽرارماٌػوػقؿ 93مؼبمعشروعمح ج ت و 94مظلـيم 2005متمطدم
ػلمأؼضومسؾكماغؽػوءمايزبمسؾكمغػلف.مظؼدمأحولمايزبمإظبمغػلفم189معرة،موملم
ضبقؾمإظبماظدميؼرارقيموالمإظبمايرؼيموظقمعرةمواحدة،مأعومعػفقمماٌقارـي،مصؾؿمؼذطرم
إالمعرةمواحدة،محقٌممتماظربطمبنيم"اٌقارـيماظؽوعؾي"موبنيمحصقلماٌقارـماظعورؾم
سـ ماظعؿؾ مسؾك متلعني ماجؿؿوسل مضبػظ مطراعؿف .95مأعو ماإلدالم مصؼد متؽرر م 03معرات.م
وصقؿومطبصماظؼوغقنماألدودلمظـؾقزب،مصؼدمجوءمؼبمأدسموعؾودئمايزبمأنم"ج ت
و م تـظقؿمدقودلمورينمدميؼرارلمعؾينمسؾكمأدسموعؾودئمبقونمأولمغقصؿربموثقرتفم
اًوظدة" ،96مصوظؾعدؼـ ماظقرين مواظدميؼرارل مػؿو ماٌرجعقؿون ماإلؼدؼقظقجقؿون مظؾقزبم
اٌرتؾطؿونمبؿورؼخماظـضولماظـقري.مأعومصقؿومطبصماظـقابًماظقرـقي،مصننماظؾقونمؼشريم
إظبمعومؼؾل:م"ؼؿؿلؽمح ج ت و بوظـقابًماٌذطقرةمأدغوهم:ماإلدالممدؼـماظدوظي،ماظؾغيم
اظعربقيمػلماظؾغيماظقرـقيمواظرمسقيمواظؾغيماألعوزؼغقيمظغيمورـقي،معؾودئمثقرةمغقصؿربم
وضقؿفو،مصقنماالدؿؼاللماظقرينمودسؿف،ماظـظومماىؿفقري،موحدةماظشعىمووحدةم
اظقرـ ،محرؼي ماخؿقور ماظشعى ،مدالعي ماظرتاب ماظقرين ،ماظعداظي ماالجؿؿوسقي مبؾعدػوم
اظشعيبمؼبمإرورماظؼقؿماإلدالعقي".97مأعومعومتعؾؼمبلػدافمايزب،مصفلمعؿضؿـيمؼبم
 91وسددػو  8595طؾؿي
92ممحزبماظؿقرؼرمعؽررم6معرات،مماظقرـم12معرة،ماظقرـقيمم12معرةم م
93م10641مطؾؿي م
 94م إنمعشروعماظربغوعٍماظعومميزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمضدممتًمصقوشؿفمعـمضؾؾماظؾفـيماظقرـقيمظؿقضريم
اٌممترماظـوعـم(اظؾفـيماظػرسقيمظؾربغوعٍماظعوم)موسرضًمخالصيماالضرتاحوتموماإلثراءاتماظيتمضدعًمعـمررفم
اظؼوسدةمسؾكماظـدوةماظقرـقيمظإلروراتماٌـعؼدةمبؿورؼخم22-21مدؼلؿربم2004ماغعؼودماٌممترماظـوعـمبوٌرطىماألوٌيبم
 05مجقؼؾقيمأؼومم 30م 31-مجوغػلموأولمصقػريم 2005محقٌمسؿؾًمىـيماظربغوعٍماظعومماٌشؽؾيمؼقمم 31مجوغػلم
سؾكمدراديماٌشروعماظـفوئلموأدخؾًمسؾقفماٌالحظوتمواالضرتاحوتماظيتمجوءتمبفوماظؿؼورؼرماىفقؼيموعداخالتم
اٌـدوبني .م وبذظؽمتصؾحمػذهماظقثقؼيماظـفوئقيماظـصماظرمسلمظؾربغوعٍماظعومميزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينماٌـؾـؼم
سـماٌممترماظـوعـماظذيماغعؼدمهًمذعورم"موحدة،معصويي،مادؿؿرارؼي" .م
95مبرغوعٍمحمجمتموم،م2005م–ممبـدماظشعىموربوربيماظؾطوظي م
96ماظؼوغقنماألدودلم–ماٌودةم 1م
97ماظؼوغقنماألدودلم–ماٌودةم5
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اظدصوعمسـمتؾؽماٌؾودئموولقدػو.98موإنمإحصوءماظؽؾؿوتمواٌصطؾقوت 99ماظقاردةمؼبم
اظؼوغقنماألدودلمظؾقزب،متؾنيمػلمأؼضومعومؼؾل:م م
االدؿعؿول ماحملدود مٌصطؾح م"ايرؼي" ماظذي متؽرر معرة مواحدة ،م مو"اظدميؼرارقي"م
تؽررت معرتني ،مؼب معؼوبؾ ماإلحوظي ماظؽـقػي مظـ م"ايزب" ماظذي متؽرر م 50معرة ،موضدم
تؽررتم"اظقرـقي"م 07معرات،مؼبمحنيمأنم"اإلدالم"متؽررم 04معراتموملمؼؿؿمذطرم
عػفقم مأو معصطؾح م"اٌقارـي" .مؼب محني مأن ماٌقارـي متعين مضدرة م"اجملؿؿع ماٌدغل"م
طلؾطيمتقاصؾقيمسؾكماظؿػؽري،ماظؿداول،مايقارمواظؿشوورمؼبمادؿؼالظقيمتوعيمسـماظدوظيم
طلؾطي مإدارؼي .معو مغالحظف مػق مسؽس مذظؽ ،مإذ مظقس مػـوك مأي مغشوط مظؾفؿعقوت،م
ىون ماألحقوء مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي ممبعزل مسـ ماظرسوؼي ماظلوعقي مظؾشكصقوتم
اظلقودقيمعـؾماظقاظل،ماظـقزؼـرمورئـقـسماىؿفقرؼي...مظؼدمأصؾـقــومأعـوممزـوػـرةم
"اظـؿـلعـقـؿ" La nationalisationماظشوعؾمىؿقعماظؼطوسوتماالجؿؿوسقي،م"إنمتلعقؿم
اٌلوجد مؼؿقاصؼ معع مايد معـ محرؼي متعؾري مأئؿي ماٌلوجد ماًوصي ،ماظذؼـ مسؾقفؿم
مبـودؾي مخطؾي ماىؿعي ماًضقع مإظب متعوظقؿ مايؽقعي ماٌقجفي مظزعالئفؿ مؼب معلوجدم
اظؼطوعماظعوم".100مػذامػقماظشلنمؼبمعصرموأؼضومؼبماىزائر،موخوصيمبعدماإلصالحوتم
اًوصيمبنسودةمتـظقؿمأعوطـماظعؾودة.مغػسماإلجراءمؼـطؾؼمسؾكماظـؼوبوت،مصـم"ميؽـم
بوٌـودؾي ماإلذورة مإظب ماإلجراءات ماًوصي مبوظـؼوبوت ماٌفـقي م(عفـددني ،مربوعني،م
أرؾوء)...مذاتماظؿقجفماإلدالعلماظغوظى،مبفدفمصرضمعراضؾيمحؽقعقيمحوزعيمسؾكم
غشوروتفو".101م
ػـوكمجدظقيمضوئؿيمبنيماظـشوطماظلقودلمواظـشوطماظـؼوبل،مصؾؼدممتمإغشوءماالهودم
اظعوممظؾعؿولماىزائرؼنيم U.G.T.Aدـيم1956معـمررفمج ت و.موػذاماظؿـظقؿمطونم
مممم موالدتف معـ مضؾؾ مغؼوبؿني ،ماألوظب مػل ماظقحدة ماظعوعي مظؾـؼوبوتم
موصلومم معـذ
ؾبممؽبمم
عممــ
اىزائرؼي  U.G.S.Aذاتماظؿقجفماظشققسل.مأعوماظـوغقيمصفلماظقحدةماظـؼوبقيمظؾعؿولم
اىزائرؼنيم U.S.T.Aذاتماظؿقجفماٌصوظل.موبوظؿوظل،م"ملمؼؿقضػمسوملماظشغؾمضؾؾم
 98اظؼوغقنماألدودلم– ماٌودة 6م"ؼـوضؾمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمعـ مأجؾمهؼقؼماألػدافماظؿوظقي :ماظؼقؿم
واظؿعوظقؿ ماإلدالعقي .مضقؿ موعؾودئ مثقرة مأول مغقصؿرب م .1954مدوظي مايؼ مواظؼوغقن .ماظدصوع مسـ ماهلقؼي ماظقرـقيم
بعـوصرػوماظـالثي:ماإلدالم،ماظعروبي،ماألعوزؼغقي .مايرؼيمواظدميؼرارقيمواظعداظيماالجؿؿوسقي.ماظرتضقيماالجؿؿوسقيم
اٌؿقازغي.مغبوؼيماٌؾؽقيماظعؿقعقي.األعـموماظلؾؿموماظعدلمؼبماظعومل".
 99سددماظؽؾؿوتمؼبماظؼوغقنماألدودلمػل 2795
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.
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االدؿؼاللموبعدهمعـمأنمؼؽقنمعؽوغومورػوغومظؾؿقاجفوت ماظلقودقيمواظعلؽرؼيمػ...ؼم
واغؿؼولمبعضماظشكصقوتمعـماظـضولماظـؼوبلمإظبمأنمؼؽقغقامضودةمورـقنيمػ...ؼموضدم
طوغًمبعضماظعـوصرماظرادؼؽوظقيمعـماظؿقورماإلدالعلمؼبماظؾداؼيمغؼوبقنيمعـؾمعومػقم
حولمسقسى عسعودي ماٌؾؼىمبـمرقب األصغاغي".102معـماٌفؿماظؿـقؼف مؼبمػذاماظصددم
إظب ماظقضعقي ماًوصي مظألجري مؼب ماجملؿؿعوت ماالذرتاطقي مذات ماظعؿؼ مأو ماًؾػقيم
اظقرـقي،مصؼدماسؿربمشاظقسو "أنمتؾعقيماألجريمبوظـظرمإظبماظدوظيماظقرـقيمدؿؿضوسػم
أطـر مؼب ماظدوظي ماالذرتاطقي" .103موميؽـ ماظؼقل مأن مػوتف ماظعالضي ،مأي مسالضي ماظعؿولم
بوظدوظيمطوغًمؼبماووهمواحد،معـمحقٌمأنمايرطيماظـؼوبقيمطوغًمأداةمدقودقيمالم
تداصع مسـ ماظعؿول مبؾ مطوغً ممتـح ماظشرسقي مظؾلقودقني ،موؼؿؾني مذظؽ معـ مخاللم
"علوغدةم U.G.T.Aمظـمسبد اظعزؼز بوتػؾقؼة ماٌرذحماٌدغلمظؾلؾطي/اظـظومماظعلؽريم
ؼبمرئودقوتم 15مأصرؼؾم.104"1999موؼؿقصؾمسؿار بن سؿروش مإظبمأنم"اظـؼوبيماظعوعيم
ظؾعؿولماىزائرؼنيم U.G.T.Aطوغًموظقدةماظـظومماظلقودلموظقلًموظقدةمتلققسم
صراسوتماظعؿؾ".105موعومؼطؾؼمسؾقفماظققمم"اظـالثقي"ماجمللدةمؼب :مايؽقعي،مأربوبم
اظعؿؾ ماًقاص مواالهود ماظعوم مظؾعؿول ماىزائرؼني مضد م"أؼدت محؿك ماآلن مبراعٍمم
ايؽقعوت ماٌكؿؾػي مػ...ؼ و U.G.T.Aهؿؾ معؽوغي مخوصي مؼب ماظـظوم ماظلقودلم
اىدؼد" .106مواظؿورؼخ مؼؾني مأن ماٌممتر ماألول مظـ  U.G.T.Aدـي م 1963مطون مصرصيم
بوظـلؾيمظؾقؽقعيمعـمأجؾموضعمؼدػومسؾكماظـؼوبي.موبوظؿوظل،مصننم"دراديماظعالضوتم
اٌقجقدة مبني ماظدوظي مواجملؿؿع ماٌدغل متؾني مأن معطؾى ماظؾـوء ماظقرين مؼمدي مإظبم
ادؿقعوبماظدوظيمظؾعضمذرائحموأجزاءماجملؿؿعماظيتمطونمميؽـفومؼبمزروفمأخرىمأنم
تعطلمحرطقيمموادؿؼالظقيمأطرب".107م
ؼرى شاظقسو م "أن ماىزائر متشؽؾ ممنقذجو ،مألغف مضد ممت متردقخ مععـك ماظعؿقعلم
وععـك ماظقزقػي ماالجؿؿوسقي مأطـر معـ مأي معؽون مآخر ،موخوصي مؼب معرحؾي مبوعدؼن.م
مدريم
مم
مممممممممم ممؼبم م م
ممموردي ماظزبوئـقي
مم م ممم مم
مظفر
ماظـؿوغقـوتم مدمقؽبمؾب م
ماالذرتاطلم ممؼبم مممممممممم
ماًطوبم مم م م ممم
مسـم مم م مم
واظؿكؾلم م م
مممم مم
108
األجفزةماظؿوبعيمظؾدوظي"  .مإنمحضقرماظدوظيموػقؿـؿفومسؾكمعبقعماألجفزةموعبقعم
األغشطي مطبـؼ موال مذؽ ماجملؿؿع ماٌدغل ،موطبؾؼ مصقف مروح ماالتؽول مسؾك ماظدوظي.م
102

Amar Benamrouche, Grève et conflits politiques en Algérie. Op.cit, pp 11, 12.
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ودقزدادماظقضعمتلزعومؼبمزؾمتقجفماذرتاطلمؼؽرسمضقؿماظؿضوعـ،ماظدسؿ،ماجملوغقيم
وضبوربمأذؽولماظؿػردمواظرشؾيمؼبماالدؿؼالظقيمواظؿؿؾؽ.ممم م
وميؽـمأنمغلؿكؾصمأنمج ت و،مضدمضضًمسؾكماظؿعددؼيماظيتمطوغًمعقجقدةمؼبم
اىزائرمحؿكمضؾؾماغدالعماظـقرة.موسبـمغعقشماظققممبوظؿقدؼدمسؾكمعومؼعرفمبلقوديم
اظؿقوظػوت،ماظيتمضقضًمػلماألخرىماظؿعددؼيماظيتمغشلتمبعدم.1988موضدمتؾنيمأغفم
"ؼقجد مسالضي مبني ماالحؿفوجوت ماىؿوسقي موربووظي مذبؿقسي مربؿفي ماظدخقل مؼبم
اظـظومماظلقودل.موػذاماظؾـوءمالمؼـػلمإعؽوغقيماظؿقوظػمبنيمذبؿقسيمأومبنيمسددمعـم
اجملؿقسوت ماحملؿفي موبني مأصراد معـ ماظـظوم ماظلقودل موؼب مبعض مايوالت مععم
ايؽقعيمغػلفوم".109م م
بوإلضوصي مإظب م"ػقؿـي" ماظدوظي مسؾك ماظـؼوبوت مواألحزاب ماظلقودقي ،ماعؿد متلثريػوم
ظقؿس ماىؿعقوت ،موؼؿؾني مذظؽ معـ مخالل مدرادي ماظصػي ماٌفـقي مواًربة ماظؿلرريؼيم
ظرؤدوءماظؿـظقؿوتماظيتمضدعًمعشروعمبرغوعٍمتعوضديمظؾؿؿقؼؾمعومبنيم 1994و.1999م م
وؼظفرمعـمخاللماىدول مرضؿم 8م"أنماظؿشؽقؾيماظؾشرؼيمظرؤدوءمػذهماظؿـظقؿوتم
تؿؿؿعمخبربةمعقداغقيمؼبماظعؿؾماظؿـظقؿل،مبوسؿؾورػومعوردًمػذاماظعؿؾمؼبمزؾمغظومم
ايزب ماظقاحد ،مظذظؽ مصعـد مزفقر ماظؿعددؼي ماظلقودقي موحرؼي متؽقؼـ موتلدقسم
اىؿعقوت ،مبودرت معـ ماظؾقظوت ماألوظب مإظب متؽقؼـ ،مأو مبؿعؾري مأصح مإظب مرئوديم
اظؿـظقؿوتماظقرـقي،مألنماظعؿؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمالمؼعطلمظصوحؾفمذبولماظظفقرم
واحؿاللماظصدارة،موػذامعومجعؾمبراعٍموأػدافمػذهماظؿـظقؿوتمتؽرارمٌومدؾؼمعـم
تلرريمواحؿقاءمٌكؿؾػماظشرائحماظشؾوغقي" .110م
والمتؼؿصرمادرتاتقفقي ماحؿقاءماجملؿؿعماٌدغلمسؾكمعرحؾيماالغػؿوحماظدميؼرارل،م
أيمبعدم،1989مبؾمإنمذظؽمعؿفذرمؼبمطوعؾمتورؼخماظدوظيماظقرـقي،محقٌمأنممعرحؾيم
عومبعدماالدؿؼاللمإظبمشوؼيم 1989م"اتلؿًمػذهماٌرحؾيمبعؿؾقيمدوظـيماجملؿؿع،مأيم
دقطرةماظدوظيمواحؿؽورػومٌكؿؾػماٌمدلوتمواهلقوطؾماالضؿصودؼيموصضوءاتماظؿـشؽيم
االجؿؿوسقي ،موتلعقؿفو مبقادطي مخؾؼ مجفوز متشرؼعل موضوغقغل مضفري مومتوؼزي مؼؾطؾم
طؾ ماحملووالت ماظؿـظقؿقي مشري ماظرمسقي ماظيت متـشط مخورج مإرور ماٌمدلوت موايزبم
اظقاحد".111مممممممممممممممممم م
Ibid., p 266.
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 110أغبد مبقطوبقس ،.معؼول :معؼوربي مدقدقق -متورطبقي مظقضعقي ماظؿـظقؿوت ماالجؿؿوسقي ماظـؼوصقي .معرجع مدؾؼم
ذطره،مص .87
 111سؿرمدراس،.معؼول :ماظظوػرةماىؿعقؼيمؼبمزؾماإلصالحوتماىورؼيمؼبماىزائر:مواضعموأصوق.معرجع مدؾؼم
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ادلوارـة سـد جبفة اظؼوى االذرتاطقة FFS

ظؼدمزفرتمجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيمؼبمدؾؿؿربم،1963محقٌممتماالسرتافمبفوم
عـمررفمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظقرينمؼبم 16مجقانم،1965موػذاماالسرتافمملمؼدمم
إالمثالثيمأؼوم.موملمتؿؿؽـمعـمعزاوظيمغشورفومبعدمذظؽمإظبمشوؼيمسقدةمآؼت أمحد مإظبم
اىزائر مؼب م 15مدؼلؿرب م .1989موعـ ماٌقاضػ ماظلقودقي مظؾقزب مغذطر ماآلتل :م"ظؼدم
ضورعمأولماغؿكوبوتمتعددؼيمربؾقيمؼبمتورؼخماىزائرمدـيم،1990مضورعماظدورماألولم
ظالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيمدـيم،1991مسورضموضػماٌلورماالغؿكوبلمؼبمجوغػلم،1992م
ضورع ماغؿكوبوت م ،1995مذورك مؼب مربؾقوت متشرؼعوت م ،1997مذورك مؼب مرئودقوتم
،1999محقٌمأنمآؼت أمحد موػبسمعرذقنيمآخرؼـ ماغلقؾقامسشقيماظققمماظلوبؼم
ظعؿؾقي ماالغؿكوب ،مضورع متشرؼعوت معورس م ،2002موذورك مؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقيم
اظيتمجورتمؼبمغػسماظلـي ...م
إنمحزبمجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيمؼؾؼكمدائؿومسضقمؼبماالذرتاطقي ماظدوظقي،موظفم
تقجفماذرتاطل-مدميؼرارلموالئؽلمػ...ؼموػقمعقجقدمؼبم32موالؼيموؼضؿم 890عـؿكؾوم
سرب ماظرتاب ماظقرين ،موؼلري مبوذرتاطوت ماٌـكررني" .112موسؾك ماظعؿقم ،مصنن مجؾفيم
اظؼقىمتػضؾماٌشورطيمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقيماظؾؾدؼي،معـمعـطؾؼمأنماٌقارـمميؽـفم
أن مؼؿؼرب معـ ماجملوظس ماٌـؿكؾي موؼؿػوسؾ معفؿو مسرب مايقار ،ماظـؼوش مواظعضقؼي مؼبم
حني مأن ماجملوظس ماألخرى م(اظقالئقي ،ماظربٌوغقي )...موعراطز ماظلؾطي م(اٌـوصىم
اظقزارؼي ،ماظرئودي )...مصفل مبعقدة مسـ معؿـوول ماٌقارـ ،موبوظؿوظل مصنن ماظرتبقي مسؾكم
اظدميؼرارقيمتؾدأمعـماظؼوسدة.م م
ػذامعومجعؾمآؼت أمحد مؼعؾـمسـدمسقدتف مإظبماىزائرمبلغفمعـم"اٌفومماظعظقؿيم
ظؾقرطوتماظقرـقيمػلماظرتبقيماظلقودقي،مواٌـوصليمبنيماألحزابماظلقودقيمالمصبىم
أن متؽقن معـوصلي معؿقحشي مػ...ؼ مصوظدميؼرارقي معلور مرقؼؾ معـ ماظؿعؾؿ ،موػل مػشيم
وصعؾيمػ...ؼماٌفؿمأوالموضؾؾمطؾمذلءمػقماظلؾؿماٌدغلموتؼقؼيمػذاماظلؾؿ".113موعـف،م
ؼؿؾني مظـو مأن مػـوك موسل معلؾؼ مبلػؿقي ماظلؾؿ ماٌدغل مطشرط مظؾقصقل مإظب مذبؿؿعم
اٌقارـي،محقٌمأنماظعـػماظذيمسرصؿفماىزائرمأثؾًمبوظػعؾمأغفمالمذبولمظؾؿقارـيمؼبم
زؾ ماًقف مواظرسى .مػـوك معـ مجفي مأخرى ،مإدراك مألػؿقي ماظرتبقي مسؾكم
اظدميؼرارقي ،موعو مضبؿوجف مذظؽ معـ موضً موجفد ،مخوصي موأن ممموردوت مايزبم
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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اظقاحدمضدمردكًمتؾعقيماظػردمواتؽوظفمسؾكماظدوظيمٌو مؼؼوربم 30مدـي،مؼبمحنيمأنم
اظدميؼرارقيمتؼقممسؾكماٌؾودرةماظػردؼي،مسؾكمادؿؼالظقيماجملؿؿعماٌدغلموسؾكماحرتام،م
اظؼؾقل مواالسرتاف مبوآلخر ماٌكؿؾػ .موضد مرأى مأن مايزب ماظذي مؼؼقده مظقس مؼب مطؾم
األحقالموبوظضرورةمععورضومظؾـظومماظلقودل.موبوظـلؾيمظفمصننماٌقارـيماظؽوعؾيمهؼؼم
عـمخاللمإسودةماظـظرمؼبموضعماٌرأة،ماظيتمملمؼؽػؾمهلوماظددؿقرمغػسمايؼققماظيتم
طػؾفومظؾرجؾ،ماظشلءماظذيمجعؾم"ضوغقنماظعوئؾيمبصؿيمسورمبوظـلؾيمظؾفزائر"،114معوم
ؼدلمسؾكمرشؾيمؼبمهؼقؼماٌلوواةمبنيماظرجولمواظـلوء،متقاصؼومععمعومػقمحوصؾمؼبم
اجملؿؿعوتماٌؿؼدعي.مم م
وؼصرح مآؼت أمحد مدـي م 1151999مبضرورة م"وووز مأصؼ ماالغؿكوبوت ماظرئودقي"،م
مبعـك مسدم محصر مغشوط مايزب مؼب ماظـضول معـ مأجؾ ماظػقز ممبـصى ماظرئودي ،مبؾم
تقدقعمغشورفمسربمحقارمدائؿموعلؿؿرمحقلماألزعيماظيتمتفؾؽمأبـوءماظقرـمعـذم07م
دـقات.موػذامؼدلمسؾكمأغفمؼعؿربمأنماظلؾطيمواظرئوديمودقؾيموظقلًمشوؼي،مصالمؼفؿم
عـمضبؽؿ،116موظؽـماٌفؿمػق موووزماألزعيمووضعمحدمظؾعـػماٌلؿػقؾمعـمخاللم
تػعقؾماظـؼوشمداخؾماجملؿؿعماٌدغل.مإذمالمميؽـماظؾقٌمسـماظشرسقيمؼبمزؾماظعـػم
(ثؼوصي ماٌقارـي ،ماظدميؼرارقي ،ماظؿداول مسؾك ماظلؾطي ،)...مبؼدر معو مغؾقٌ مسـم
االدؿؼرار.م م
مممؾبدؼـمؼبماآلنمغػلفماظعـػمواظلؾطي،موػذامعومجوءمؼبماظؿصرؼحماٌشرتكم
إنمايزبمؼم
م ممم مم
ظـمآؼت أمحد،مسبد احلؿقد عفري موعؾود محروش مصقؿومطبصماظؿكقفمعـمتػوضؿم
اظعـػ ،مإذ مؼؼقل مػمالء :م"إغـو مغدؼـ مطؾ ماظعؿؾقوت ماإلجراعقي موإغـو مغؼودؿ مسوئالتم
اظضقوؼو مأالعفؿ موغعرب مهلؿ مسـ متضوعــو مػ...ؼ موسبـ معؿلطدون معـ مأن موضع مخطيم
ظدعؼرري ماظـظوم ،مدعؼرري ممموردؿف موعراضؾؿف مدقشؽؾ مررؼؼو مسبق ماألعـ ماظقرينم
واالدؿؼرار مواألعؾ" .117موؼؿؾني مأن مايزب مال مميوغع معـ ماالغضؿوم مإظب مايرطوتم
واألحزاب ماظيت متشورطف مغػس ماٌقاضػ ،مظقؽقن مظف مثؼؾ مأطرب مؼب مايقوة ماظلقودقي،م

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
116
Ait 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.ffsdz.com/Declaration -de-Messieurs-Hocine.html
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صعـدعومأدركماٌؿـوصلقن-مذبؿقسيماًؿليم-مأنماالغؿكوبوتماظرئودقيمظلـيم1181999م
ظـمتؽقنمغزؼفي،موأنمغؿوئففومدؿؽقنمععروصيمعلؾؼو،مضررواماالغلقوبماىؿوسل .119م
تشؽؾ ماٌللظي ماألعـقي مؼب ماىزائر مواًطوبوت ماظلقودقي ماظيت مأصرزتفو ماغؿؽوديم
حؼقؼقيمٌشروعماٌقارـيماٌـػؿحمعـمخاللماظؿفربيماظدميؼرارقيمواظؿعددؼيماظلقودقي.م
أصؾقًماظغوؼوتماظلقودقيمتصىمؼبمإرورمادرتجوعماألعـماالجؿؿوسل،مؼبماظؾداؼيمسـم
ررؼؼمربوربيماإلرػوبمثؿمسـمررؼؼماٌصويي.موضدمرػـًمجؾفيماظؼقىماظقئوممواظصؾحم
اظقرين120ممبدىمضدرةماظلؾطيمسؾكماٌصورحيمواٌؽوذػي،مومبدىمضدرتفومسؾكمربودؾيم
اىـوة.موتلؿدسكماٌصوييمإعبوسوموتشوورامدقودقو،مؼبمحنيماطؿػكماظـظومم -مغظومم
اىزائر ماظعوصؿي -مبنصدار مغص مخبصقص مضوغقن ماظقئوم ماٌدغل ،مواظذي ممت مادؿػؿوءم
اظشعىماىزائريمحقظفمؼبمدؾؿؿربم.2005موؼؿضؿـماظـصمإسالغومسـمسدممربودؾيم
اجملرعني ،موؼؾزم مسوئالت ماظضقوؼو ماظصؿً مواظـلقون معؼوبؾ متعقؼض معوظل .مإنم
"دقوديماظـلقونماإلجؾوري"مؼبمغظرمجؾفيماظؼقىماسرتافمصورخممبلموظقيماظـظوم.موالم
ميؽـمظؾلؾؿموظؾؿصوييمأنمؼؿقؼؼومعـمشريمايؼقؼي،مإذمأنم"اظعػقمؼؿطؾىمغؼوذو!"121مم
حقٌمأنمتلوعحماظققممبعقدامسـمصضقؾيمايؼقؼيمدققضرمظؽقارثماظغد .122م
ظؼدمصرغومأعومم" عصوييمعػربطي"،موظقسمأعوممعصوييمحؼقؼقي،معومدقمديمإظبم
غؼؾماىزائرمعـماظصراعماٌلؾحمإظبماظعـػماالجؿؿوسل.ممؼؼقلمػواري سدي:123م"عـم
أجؾ مرل ماظصػقي مغفوئقو موضعً ماظلؾطوت مالدؿػؿوء م 29مدؾؿؿرب م 2005معشروعم
عصويي مورـقي مضؾؾ مبشؽؾ مرمسل معـ مررف مأشؾؾقي مدوحؼي معـ ماٌـؿكؾني مػ...ؼم
وؼظفرمأنمذعورماظـظومماظققممؼؿؿـؾمؼبمدصعماظـوسمإظبمممورديماظؿفورةمواالعؿـوعمسـم
مموردي ماظلقودي .مػذا ماظؿطقر مسبق مإدالم ماظؿفورة م L’islamobusinesمظقس مخوصوم
بوىزائر مصؼط ،مصؾؼد مالحظ مباترؼك ػين م Patrick Haenniمغػس ماظظوػرة مؼب
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عصر" .124مإن مػذا ماٌـقك م"اظال-دميؼرارل" ماظلوسل مإظب مإبعود ماظـوس مسـ مايقوةم
اظلقودقي ،معرتؾط مبنخػوق ماظؿفربي ماظدميؼرارقي مؼب ماظؿلعقـقوت ،موعو مغؿٍ مسـفو معـم
صقضكموسـػ.موضدمأصؾقًماألوظقؼيمجراءمذظؽمعؿؿـؾيمؼبمادؿؿؾوبماألعـ،مواالػؿؿومم
أطـرمبوألجفزةماألعـقي،موتقجقفمطوصيماإلصالحوتماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمسبقمتؾؽم
اظغوؼي .مو"سـدعو متدخؾ مػذه ماإلصالحوت مضقد ماظؿـػقذ ،مصنن مأجر مذررل معع ماٌـحم
دؿؿفووزمأجرمرؾقىمعلؿشػكمأومأجرمأدؿوذمجوععلمػ...ؼ مإنمعدؼرؼيماالدؿعالعوتم
واألعـمهلومدًمأومدؾعموزراءمؼبمايؽقعي،ممبومصقفؿماظقزؼرماألولماظذيمالمطبضعم
ظلؾطي ماظرئقس ،موضد موضع مؼب مطؾ موزارة مطقظقغقؾ معفؿؿف ماظرمسقي معراضؾي ماظقزؼرم
واٌقزػني".125ماظشلءماظذيمؼطرحمعـمجدؼدمإذؽوظقيماظعداظيماالجؿؿوسقيمؼبمارتؾورفوم
بوالدؿقؼوق مواظؽػوءة .مظؼد مصور ماظقالء مظؾـظوم موظصوغعل ماظـقرة ،مػق ماظشرط ماألولم
واألخريمعـمأجؾماظؿؿؿعمبويؼققمواٌزاؼوماالجؿؿوسقي.وبوظؿوظل،مصننماٌصوييماظقرـقيم
المميؽـمأنمتؿقؼؼمؼبمزؾمتقزؼعمشريمسؼالغلمظؾـروة،موؼبمزؾماضؿصودمورينمضوئـؿم
سؾكماظؿفـورةمصـلمذؽـؾـفوماظؿـؾـودظلماظؾـلـقـطموشـقـرماظـشــرسـلمأومعـومؼـلــؿـكم
بـ م"اظرتابوغدو" ،م وؼب مزؾ مأدؾؼقي ماٌللظي ماألعـقي مسؾك معو مؼعرف مبـ م"ايراكم
اظلقودل".م م
ظؼد مأذعرت م"اظعشرؼي ماظلقداء" ماىزائرؼني مبلػؿقي ماألعـ مطشرط مضروري مإلضوعيم
صضوءماٌقارـي ،م وظؽـمػذامالمؼعينمإخضوعماظلقوديمألجفزةموعمدلوتماألعـ،مهلذام
اظلؾى مؼرى محمؿد عؼران ذرؼػي 126أغف م"البد معـ مدوظي مأضؾ ،موظؽـ مال مبد مظـو مؼبم
اٌؼوبؾمدوظيمجقدة"،127موبوظـلؾيمظالضؿصودمصفقمؼدسقمإظبمايذرمعـماالضؿصودماظؾقرباظلم
واظشرطوت ماألجـؾقي ماظيت متفدف مإظب ماٌـػعي مصؼط .موبوظؿوظل مال مبد معـ مربط ماٌقارـيم
بوظلقودةماالضؿصودؼيماظيتمالمتؿقؼؼمإالمسـمررؼؼماظؼقؿمواظـقابًماظقرـقي.ممم
ومبـودؾي ماظذطرى ماًؿلقن مالغدالع ماظـقرة ،ممتؽـ مطؾ معـ مآؼت أمحد موعفريم
ومحروشمعـمهؼقؼمحضقرمدقودلمطؾري،128مصؼدمجرىمبفذهماٌـودؾيمغؼوشمدقودلم
بني مػمالء مظؾدصوع مسـ مايرؼوت مواظؿعددؼي موحؼ ماىزائرؼني مؼب ماعؿالك مأدواتم
اظدميؼرارقي مايدؼـي مواخؿقور ممنط مايؽؿ مواظؿلثري مسؾك ماظؼرار .مورأى مرئقس ماٌـظؿيم
اظلرؼيم()OSمدوبؼومأن :م
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.
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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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"دقودةماظدوظيماٌمدليمسؾكمدقودةماظشعىمواألصرادمػدفمملمؼؿقؼؼمبعدم".129مأعوم
محروش مصؼدمرأىمأغفم"بعدماالدؿؼاللممتمتلدقسمغظوممدقودلموملمؼؿؿمبـوءمدوظي،م
وأغف مبعد م 1991م مل مؼؿؿ متؾين مأي مضوغقن مؼعزز مايرؼوت مػ...ؼ مصؽؿ مطوغً ماظـقرةم
سظقؿي،موطؿمطوغًماظدوظيمصغريةمػ...ؼمظؼدمطونمغقصؿربمحدثومدقودقومػوعوموالمميؽـم
االحؿػولمبفمعـمشريمعلوءظيمايوضرمسـماظؼقؿماظيتمطونمؼؿضؿـفوم" .130موؼمطدمآؼت
أمحد مأن م"اظـقرة ماىزائرؼي مدؿظؾ مأدطقرة معو ممل متؿقؼؼ مأػداصفو مػ...ؼ مظؼد مجعؾم
اٌلموظقن ماظلقودققن ماٌشرسني مواظؼضوة مذبرد معقزػني مػ...ؼ موتظؾ ماظؼؾوئؾ متشؽؾم
ضؾعيماظدميؼرارقي".131م م
وظؼدممتؽـًمجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيمعـمأنمؼؽقنمهلوممتـقؾمدقودلمؼبمعـطؼيم
شرداؼي ،مرشؿ مخصقصقوت مػذه ماٌـطؼي .مؼؼقل محمؿد جؾؿاغي 132مأغف م"ؼب م 1988مملم
ضبصؾماغضؿوممطؾريمإظبمايزبماإلدالعلمظإلغؼوذم،FISمألنمخطوبمػذاماألخريمطونم
حوعالمٌؼدعوتمسـػمشرؼؾيمسـمذبؿؿعـومػ...ؼموبعدمتػؽريماخرتغومFFSماظؿػوصومحقلم
ضقؿ :األعوزؼغقي ،ماظعروبي ،ماإلدالم موايداثي ػ...ؼ موبوظـلؾي مالغؿكوبوت م2002م
هصؾـومسؾكمعؼعدؼـمؼبماظؾؾدؼيمػ...ؼ موخصقعـومحووظقامووػؾمذظؽمبؿؼدؼؿماظؼؾوئؾم
طؿؿدخؾني مؼب معقزاب م M’zabمػ...ؼ موسـدعو مضوعً موالؼي مجبوؼي مبؿؼدؼؿ مػؾوتم
وعلوسدات ،مأدؾقسو مبعد ماظػقضوغوت معـ مأجؾ متغذؼي ماظشعى ،مصؼد ممت مإرجوعم
اظشوحـوتماحملؿؾيمإظبماظقالؼي".133موػذامؼدلمسؾكمأنماظـؼوشماظلقودلمواٌؿوردوتمؼبم
اىزائرمملمترتؼمبعدمإظبمعلؿقىماظؿػؽريمؼبماٌصؾقيماظعوعيمأومصضوءماٌقارـيممبعـوهم
اظؿشورطل .موبوظؿوظل ،مصنن م"اىفقؼي" معوزاظً مصوسؾي موعمثرة مؼب مايقوة ماالجؿؿوسقيم
واظلقودقي .موظؽـ مجؾفي ماظؼقى ماالذرتاطقي م-إضوصي مإظب مضقى مدقودقي مواجؿؿوسقيم
أخرى -مهوول معؼووعي مػوتف ماىفقؼي معـ مخالل ماظؿقاجد مؼب مبقؽوت مأخرى مشريم
أعوزؼغقيموشريمضؾوئؾقي،مألنماٌقارـيمتؼؿضلموووزماظقالءاتماظؼؾؾقيماحملؾقيمواظؿػؽريم
ؼبماٌصؾقيماظعوعيمظؾدوظيمايدؼـي.مممممممم م
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Ibid.
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132
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وؼبماٌممترماظرابعمظؾقزب 134أسودمآؼت أمحدماظؿذطريمبوألػدافماظؽربىماظيتمصبىم
سؾكماظدوظيمهؼقؼفوموػل مثالث:ماالدؿؼالل،ماظدميؼرارقي موبـوءماٌغربماظعربل.135م
وبذظؽ،مصننمجؾفيماظؼقىمتلؿؿدمذرسقؿفومخورجمعؼقظيم"اظقرـقي"،مأيماغطالضومعـم
اظؼقؿماظعوٌقيموتضعماىزائر مؼبماظلقوقماظعوٌل معؾوذرة،محقٌمؼؼقلمآؼت أمحد مؼبم
اصؿؿوحمػذاماٌممتر:م م
"إنمحزبـومظفمرؿقحمعشروعمظؾـوءمدوظيمايؼمواظعدلمتؾعومٌعوؼريماظعوٌقي،موحؽؿم
اظؾؾدمتؾعومظؾؿؾودئماظدميؼرارقي.مإنمأػدافماألظػقيمعـمأجؾماظدميؼرارقيمواظؿطقرمطؿوم
أسؾـًمسـفوماألعؿماٌؿقدةمعؿقاصؼيمععمبرغوذبـوموضقؿـومػ...ؼموحؿكموإنمطـومؼبمشرفم
زبؿؾػي،مصنغـومغعقشمؼبمغػسماٌـزلمػ...ؼموعـذموالدةمحزبـومدـيم 1963موػقمؼؿؾعم
ذعورمضقةماظلقوديموظقسمدقوديماظؼقةمػ...ؼموحدػومدقوديمذػوصيمطونمميؽـفومأنم
وـى ماىزائرؼني ماظعشرؼي ماظلقداء مػ...ؼ مإن مػدصؽؿ مؼؽؿـ مؼب متشققد ماىؿفقرؼيم
اظدميؼرارقيماالذرتاطقيماظـوغقيماٌقسقدة" .136م
مإن ماىؾفي متلؿؿد معؾودئفو معـ ماظعوٌل موظقس معـ ماحملؾل م(تورؼخ ماىزائرم
وغضوالتفو)مربووظيمجعؾماظلقوقماحملؾلمعؿقاصؼومععماظلقوقماظعوٌلم(أػدافماألظػقي).م
إغفو مبوظػعؾ متلؿؼل معـ ماالذرتاطقي مواظدميؼرارقي معؾدأػو ماظؼوضل مبػصؾ ماظدؼـ مسـم
اظلقودي ،مطؿوموأنمضقةماظلقوديمتلؿؿدمعـم"اظشػوصقي"مأيمعـماٌؿورديماظدميؼرارقيم
اظيتمتؽػؾمظؾؿقارـنيمحؼماٌشورطيمؼبمإدارةمذمونماٌدؼـي.مإنمػـوكمتعورضمحؼقؼلم
بنيمعؽؿلؾوتماجملؿؿعماإلغلوغلموبنيماًصقصقيمواألصوظي،مإذمؼرىمآؼت أمحدمأنم
اظؿقرر مطون مبػضؾ ماالرتؽوز مسؾك معؾودئ محؼقق ماإلغلون ،مواظيت ممبفرد معو مادؿؼؾًم
اىزائرم"أدارتمدػرػومظذظؽمبودؿماًصقصقيمواألصوظيمػ...ؼمصويؽقعيماىزائرؼيم
اٌمضؿيمػلمآخرمايؽقعوتماٌؿعددةماظيتمسرصؿفوماىزائر".137موبوظؿوظل،محريمبـومأنم
غمدسم"ػقؼيمعرغي"معـػؿقيمسؾكمتطؾعوتماظعصرمورػوغوتفمبعقدامسـماالغغالقمداخؾم
اًصقصقيمواألصوظي.م م
وضد مأدػر ماٌممتر ماظرابع مسـ محصقؾي معـ ماظـؿوئٍ ماظيت مخرجً مبفو ماظقرذوتم
اجملؿؿعي،مصقرذيمسبان رعضانم دسًمإظبم"تغقريمجذريمػ...ؼمتغقريموظقسمإصالح،م
ألن ماظـظوم ماظدطؿوتقري ماٌقجقد مال مميؽـ مإصالحف" .138مإن مػذا ماٌقضػ ماظـقري مؼعربم
134
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135
Ibid.

 136آؼًمأغبد،ماصؿؿوحقيماٌممترماظرابعمىؾفيماظؼقىماالذرتاطقي.مم
 137آؼًمأغبد،ماصؿؿوحقيماٌممترماظرابعمىؾفيماظؼقىماالذرتاطقي.
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سؾك ماظؿؾوؼـ ماإلؼدؼقظقجل ماٌقجقد مبني محزب مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين موبني مجؾفيم
اظؼقى،ماظشلءمصبعؾـومأعوممجؾفؿونمعؿصورسؿون،مجؾفيمورـقيمهلومعرجعقيمتورطبقيم
ربؾقي ،مهوول م"اظؿصوحل" معع ماألصوظي م(اإلدالم) موجؾفي مدميؼرارقي مهلو معرجعقيم
سوٌقي م(شربقي) متؿفووز ماألصوظي .مإن مطال مايزبني (جؾفي ماظؿقرؼر موجؾفي ماظؼقىم
ممممممممؾبػعالنمعقؽوغزعوتماظعراكمواظصراع.م م
االذرتاطقي)مؼم
ممم
وحؿك موإن مزفر مأن مػـوك ماخؿالف مؼب موجفوت ماظـظر مبني مرئقس مايزب موبنيم
عـوضؾلمايزب،معـمحقٌمأنماظؽؾؿيماالصؿؿوحقيمظـمآؼت مأمحد مأطـرمهػظوموترؼـوم
وظؽـفومػلمأؼضومتؿؾـكمادرتاتقفقي مايربمواٌقاجفيماظعـقػيمععماظـظوممعـمأجؾم
تغقريه،محقٌمؼؼقل:م"إنمبرغوعٍمايزبمظفمرؿقح مبـوءمدوظيمايؼمواظعدلمػ...ؼم
وػذاماظربغوعٍمؼضعمظـػلفمػدصونمرئقلقونمػؿو :محؼماىزائرؼنيمؼبمتؼرؼرماٌصري،م
واالخؿقورمايرمظؾددؿقر،مظؾؿمدلوتمواظرجولماظذؼـمدققؽؿقغفؿمواظؿعوونمععماظؼقىم
اظلقودقيمواظؼقىماالجؿؿوسقيماٌلؿؼؾيمظقضعمحدمظؾدطؿوتقرؼيمػ...ؼمإغـومدـربحمػذهم
اٌعرطي" .139موضد متقصؾً مورذي مضادم زؼدون ،140مإظب متؼققؿ مرؾؼل مظؾقضع ماىزائريم
سؾك مأدوس مأن مػـوك م مإضصوء مألشؾؾقي ماىزائرؼني معـ مدوائر ماظلؾطي مواظـروة .مظؼدم
"أصؾقًماىزائرمذبؿؿعومعزدوجو ،حقٌمؼقجدمجزائرماألضؾقيمؼبماظداخؾموجزائرم
األطـرؼيمؼبماًورجمػ...ؼ مإنماظػؼرمؼؿػوضؿ،مواظؼدرةماظشرائقيمتؿضوءلمواظؿػووتمؼزؼدم
ػ...ؼ موأنمغؽقنماذرتاطقنيمؼعينمأنمغؾين مذبؿؿعومأطـرمسداظي،مأنمغؽقنماذرتاطقنيم
ؼعينمأنمنفدمأغػلـومحملقماظال-علوواة".141مإذا،مواغطالضومعـمضقؿماذرتاطقي،مؼعؿؾم
ايزبمسؾكمتػعقؾماٌقارـيمبقادطيماظعداظيماالجؿؿوسقيمواٌؿورديماظدميؼرارقي،ماظيتم
سؾقفومأنمتزحزحممترطزماظلؾطيموتقجففومعـماظداخؾمإظبماًورجمأومعـماٌرطزمإظبم
األررافمظؾؿؿؽنيمعـمتلدقسمسؼدماجؿؿوسلمجدؼد.موتضؿـماظؿؼرؼرماظرتطقيبمظؾؿؾؿؼكم
اظقرين مظؾؿـؿكؾني ماحملؾقني مظؾقزب 142مسددا معـ ماٌطوظى مأػؿفو :ماالدؿؼالظقيم
واظدميؼرارقيماحملؾقي ،ماظؿطقؼرماحملؾلمواظؿعوون معو مبني ماظؾؾدؼوت ،متؾؾقي معؿطؾؾوتم
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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إنماظرتبقيمسؾكماٌقارـيمتؾدأمعـماظؼوسدةماظشعؾقيمأيمعراطزماظلؾطيماألضربمإظبم
اٌقارـ ،مصوجملوظس ماظشعؾقي ماظؾؾدؼي ماٌـؿكؾي متشؽؾ مصضوء مممؿوزا مظقظقج ماظلقوديم
واٌشورطيمؼبمايقوةماظعوعي.موػذامعومؼػلرمأنمايزبمادبذمعـذم1999مدقوديمعؼورعيم
االغؿكوبوتماظرئودقيمؼبمحنيمأغفمؼشوركمبؼقةمؼبماالغؿكوبوتماحملؾقي.مؼؼقلماألعنيم
اظعوممظؾقزبمطرؼم رابو:م"عـماٌؿؽـمممورديماظلقوديمبشؽؾمآخر".143موؼبمغظره،م
صننم"اجملؾسماظشعيبمأصؾحمعـماألعوطـماظـودرةمٌؿورديماظلقوديماظػعؾقيمػ...ؼ موعـم
واجىماٌـؿكؾنيمأنمضبؿقامأصقاتفؿ،مطؿومسؾقـومأنمغؿقضػمسؾكمأنمغؽقنممموردنيم
زرصني مأو معقمسقني مظؾلقودي" 144.موؼب ماالغؿكوبوت ماحملؾقي ماظؾؾدؼي مواظقالئقي مظـ م29م
غقصؿرب م ، 2007مصؼد مطون ماظعؼد ماظلقودل مبني مايزب مواٌقارـني مضوئؿو مسؾك مثالثيم
ذروطمأدودقيمػل :م"اظشػوصقي،مايؽؿماظراذد،ماٌلموظقي.مواظرتطقزمسؾكمادؿؼالظقيم
ممم ماظدميؼرارقة اجلوارؼة
مؼلؿك مبـ
ممم مؾبم مم م
ممم معو
مممم ممؼبم مممإرور
ممم ممماحملؾقي
مواظدميؼرارقي
مممم ممممم مممم
اٌـورؼم ممماحملؾقي
مممم م
اظيت متؿقح مظؾؿقارـني ماإلعؽوغقوت معـ مأجؾ ماالدؿػودة معـ ماًدعوت ماالجؿؿوسقيم
األدودقي" .145م
ادلوارـة سـد حرطة جمتؿع اظسؾم  HMSم
ؼؼقل محمػوز بـون :م"ظؼد مبرزت معللظي ماالحؿفوج ماإلدالعل مبنيوح مسشقيم
االدؿؼالل،موإذا مطوغًمضدمجرت مربووالتميلؿماظؼضقيمسربمربطوتمسدؼدةمعـم
تورؼخماظـقرة،مإالمأغفومبؼقًمربؾمتـوزعمشبؾقي.مؼبمػذاماظصددمميؽــومأنمغؿقدثم
سـ مذبؿقسي معـ ماٌشورؼع :معشروع مإدالعل ،موعشروع محداثل مسؾؿوغل ،موعشروعم
ورين،مؼـضقي مهًمطؾمواحدمعـفومذبؿقسوتمتـظقؿقيموحزبقي".146موسقدةمػذام
االحؿفوجماإلدالعلمووؾقفمظؾعقون،مطونمعرتؾطو مسؿقعومبنخػوقمإؼدؼقظقجقوم"ايزبم
اظقاحد" اظذيماضطرمإظبماظؿكؾلمسـماظـفٍماالذرتاطل،مصودقوماجملولمأعوممظقرباظقيم
عؿقحشي.147موػـوكمعـمؼرجعمػذاماإلخػوقمإظبماظؾـقوتماالجؿؿوسقيماٌؼووعيمظؾؿغقري،م
صرشؿمأنماالذرتاطقيمضدمغبؾًمرؤىمورـقيموإغلوغقيمعـمأجؾماظؿغقريموادؿؾدالموضعم
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
 146اظطوػرمدعقد،ماظظوػرةماإلدالعقي:مضراءةمؼبمتشؽؾمايرطيماإلدالعقيمؼبماىزائر.مذبؾيماٌقاضػمصمص -189
( 200سددمخوصمبػعوظقوتماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقلماظظوػرةماظدؼـقي)،مأصرؼؾم2008م.مصم.191
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
147
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اظؼفرموايرعونماظذيمسوذفماىزائرؼقنمخاللماظػرتةماالدؿعؿورؼي،مبقضعمأصضؾمسؾكم
اظصعقدماالجؿؿوسلمواالضؿصودي،مإالمأنم"تطقؼرمبوعدؼن مظالذرتاطقيمأدىمإظبماغؾـوقم
رؾؼيمسؿوظقيمعـمأصقلمرؼػقيمػ...ؼمواظيت مطوغً مربوصظيموسدوةمظؾؿغقريماالذرتاطلم
اظذيمطونمبوعدؼنمؼرؼدماظؼقوممبف".148موػـومتظفرمعـمجدؼدماألرروحيماظيتمتعؿربمأنم
اظػالحمحبؽؿمارتؾورفمبوألرضمشريمضودرمأنمؼؽقنمظفموسلمسؼالغلمؼػفؿمعـمخالظفم
اظعومل ،مسؾك مخالف ماظعوعؾ ماٌرتؾط مبوظؿؼـقي معـ مجفي موبوظـضول ماظـؼوبل .موأؼو متؽـم
أدؾوب مػذا ماإلخػوق ماإلؼدؼقظقجل ،مصـؿقفؿف مطوغً مصؿح ماألبقاب مأعوم ماظؿعددؼيم
اظلقودقي مػربو مإظب ماألعوم معـ مأجؾ متفدئي ماظرأي ماظعوم ماظداخؾل مواظعوٌل موعـ مأجؾم
تػوديماظطردمعـماظلؾطي 149.موعـمبنيماظؿـوزالتماظيتماضطرتماظلؾطيمإظبمتؼدميفو،م
ػلماظلؿوحمظألحزابماظلقودقيماإلدالعقيمأنمتؼدممعؾػوتماسؿؿودػومطلحزابمرمسقيم
ضبؼمهلوماٌشورطيمؼبمايقوةماظلقودقيمواظؿـوصسمسؾكماظلؾطي،موصعالمصؼدماسؿؿدتم
أشؾىمعؾػوتمتؾؽماألحزاب.موعـف،مصننم"أحداتمأطؿقبرمجوءتمظؿػؿحماجملولمأطـرم
صلطـرمظؾقرطوتماإلدالعقيماظيتمدخؾًمعرحؾيمجدؼدةمعـماظؼقةمواظؿؿؽـ"150.ممممممم
وؼعؿربم"اظشقخ"محمػوز حنـاح م()2003-1942مػقمعـمأدسمايرطي،موضدمتعؾؿم
ؼب ماٌدردي ماإلصالحقي ماظيت مأغشلتفو مايرطي ماظقرـقي ،موذورك مؼب مثقرة ماظؿقرؼرم
اٌؾورطي ،موبعد ماالدؿؼالل ماذؿغؾ مؼب محؼؾ ماظدسقة ماإلدالعقي مؼب معؼوبؾ ماٌد ماظـقريم
االذرتاطلموغشرماظـؼوصيماظػرغلقي،موذغؾمعرطزماظؿعرؼىمبوىوععيماٌرطزؼيمبوىزائرم
اظعوصؿي.موطونمعـ م اظذؼـمأدلقاماٌلفدماىوععلماألولم"علفدماىوععيماٌرطزؼي"م
اظذي محوضر مصقف ماألدؿوذ ماٌػؽر معاظك بن غيب .موضد م"طون متلدقس معلفد ماىوععيم
ربطيمعفؿيمؼبماغطالقماإلدالعقيماىزائرؼي،موعـذئذمرصعماإلدالعققنمذعور:معلفدم
ؼبمطؾمحل،معلفدمؼبمطؾمجوععي،موؼبمطؾمعؽونمدراديموسؿؾ".151موؼبمدـيم،1975م
وسـدعو م"اغؿؼؾ مػذا ماظؿـظقؿ مبوظعؿؾ ماالحؿفوجل مإظب ماظرادؼؽوظقي مواظعـػ مػ...ؼ ممتم
تقضقػ مأبرز مسـوصره موسؾك مرأدفؿ محنـاح موبودؾؿاغي ،مبؿفؿي مربووظي ماظؿدبريم
ظالغؼالبموتؽقؼـمعبوسيمربظقرة"152م.مم
148

Ibid. p 74.
Ibid. p90
جقالغلمطقبقيبمععوذق،معؼوربيمدقدققظقجقيمظؾؿدماإلدالعقيمىزائرمعومبعدماالدؿؼالل،مصمصم.225 -215م
149

150

ذبؾيماٌقاضػمصمصم 200-189م(سددمخوصمبػعوظقوت ماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقلماظظوػرةماظدؼـقي) ،مأصرؼؾ
 .2008مص 223
 151اظطوػرمدعقد،ماظظوػرةماإلدالعقي:مضراءةمؼبمتشؽؾمايرطيماإلدالعقيمؼبماىزائر.معرجعمدؾؼمذطره.مص
194
 152اٌرجعمغػلف،مص .197
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وضد مأدت ماٌرحؾي ماظيت متؾً مدفـ ماظشقخ مإظب مصقوشي مجدؼدة مظشكصقؿف ماظيتم
صورتمجوععيمظؿفربيمعومضؾؾماالدؿؼالل،موربيماالدؿؼالل،موربيماىوععيمووربيم
اظلفـمواٌعورضي.موؼبم"دؼلؿربم 1990مهقلمػذاماىـوح مإظبمحزبمدقودل مبودؿم
حرطيمغبوسمععمبؼوءمأجـقؿفماالجؿؿوسقيمواظـؼوبقي،مصػلماٌقدانماالجؿؿوسلمتؾؼكم
عبعقي ماإلرذود ماظذراع مايصني مظؾقرطي ،مأعو ماظعؿؾ ماظطالبل مصنن ماالهود ماظطالبلم
ايرمؼؾؼكمودقؾيمايرطيمؼبمضخمعـوضؾنيمجدد" 153.موعـمأػؿمأرروحوتم"اظشقخ"م
اظلقودقيمند:ماظشقرى ،ماظدميؼرارقي،ماظؿلوعح،ماحرتام محؼققماإلغلون ،معشورطيم
اٌرأةمؼبمذبوالتمايقوة،ماالسؿؿودمسؾكماإلصالحماظلقودل،ماظقدطقيمواالسؿدال.موظؼدم
دعك م دقودقومظؾربطمبنيماظقرين،ماظؼقعلمواإلدالعل،مسربماظؿلدقسمظػؽرةماٌممتراتم
عـ مأجؾ متقرقد ماظعالضي مبني ماظؼقعقني ،ماإلدالعقني مواظقرـقني .154مبدأ م"اظشقخ"م
غشوروتفمبؿلدقسم"رابطيماظدسقةماإلدالعقي"،مو"عبعقيماإلرذودمواإلصالح"مؾبثمؿمأغشلم
بعدمذظؽم"حزبمحرطيماجملؿؿعماإلدالعل"،موضدمترذحمظالغؿكوبوتماظرئودقيمدـيم
.1551995موهصؾمايزبمسؾكماٌرتؾيماظـوغقيمؼبماالغؿكوبوتماظربٌوغقيمظلـيم1997م
مبفؿقع م 70غوئؾو ،مظقرتاجع مػذا ماظعدد مبعد متشرؼعوت م 2002و  .2007وبعد موصوةم
"محمؾممربؾمممف أبو جرة دؾطاغي.ممممممممممم
"اظشقخمسبـوح مم
ؼعؿرب م"اظشقخ" مجزءا معـ مزوػرة مايرطي ماإلدالعقي ماٌعوصرة ،موطون مؼعؿؿد مسؾكم
ذعور م"اإلدالم مدؼــو ،ماظعربقي مظغؿـو ،مواىزائر مورــو" .موعـ مبني معو متلثر مبفؿ مؼبم
اظداخؾ ،مند معبعقي ماظعؾؿوء ماٌلؾؿني :مسبد احلؿقد بن بادؼس -اظبشري
اإلبراػقؿي -اظػضقل اظورتالغي،موتلثرمطذظؽمبوألدؿوذمحمؿد حمػوزي مأحدمأرطونم
ممومسؾكمعلؿقىماٌرجعقوتم
حزبماظشعى،مإضوصيمإظبماػؿؿوعفمبػؽرمعاظك بن غيب.مومأعم
مممبدرديماإلعوممابن تقؿقة،موحسن اظبـامو"اإلعوم"محمؿد عتوظي
مممممممثمرم
اًورجقي،مصؼدمتل
اظشعراويمو"اظشقخ"محمؿد اظغزاظي.مورشؿمأنماظؿقورماإلدالعلمؼبماىزائرمظفمعشوربم
صؽرؼيمعؿعددة،مطفؿعقيماظعؾؿوءماٌلؾؿني،ماإلخقانماٌلؾؿني،موعبعقيماظؼقؿ،156مإالم
أنماٌرجعقيماإلبوضقيمواظشقعقي مػلماألصؾماٌغقىمظدىمايرطيم(غبس)،ميلوبم
االووهماظلين.م م
 153اٌرجعمغػلف،ماظصػقيمغػلفو.
 154اٌرضعماظرمسلمظؾقرطي.مم(غؾذةمتعرؼػقيمبػضقؾيماظشقخمربػقزمسبـوحمرغبفماهللمعمدسمحرطيمذبؿؿعماظلؾؿ)
 155اٌقضعماظرمسلمظؾقرطي-مغؾذةمتعرؼػقيمبػضقؾيماظشقخمربػقزمسبـوحمرغبفماهللمعمدسمحرطي ذبؿؿعماظلؾؿ
 156جقالغلمطقبقيبمععوذق،معؼوربيمدقدققظقجقيمظؾؿدماإلدالعقيمىزائرمعومبعدماالدؿؼالل،مصمص .225 -215م
ذبؾيماٌقاضػمصمص ( 200-189سددمخوصمبػعوظقوتماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمحقلماظظوػرةماظدؼـقي)،مأصرؼؾ 2008
صمص .220 ، 219 ،218 ،217
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ألغف،محؿكموإنمطون "اظشعىماىزائريمعؽقنمعـماظلـيماٌوظؽقيمإالمأنماٌدردؿنيم
األخريتنيم(اظشقعي -ماإلبوضقي)مػؿوماظؾؿونمصـعؿوماظصقرةماًوصيمظؾؿغرب.موؼعؿرب
اًقارجمؼبماظؿورؼخماظعربلماإلدالعلمدؼـماظرببرمواظؼوسدةماظلقودقيمواالجؿؿوسقيمهلؿ.م
واًقارج مطوغقا مضؾقؾي معشوسقي مطؿو مػق محول مضؾوئؾ محمؿد [ص] .مواًورجقي مسوٌقيم
تعؿؾ ممبؾدأ ماٌلوواة موهلو مروبع مذعيب ،موؼب ماظطوئػي ماًورجقي مؼقجد مأربعي مسـوصرم
عػوػقؿقيمػل:محوظيماجملد،محوظيماظؿػوغل،ماظؿضققيمواظؿؼقي"157.مم م
وضد م"أسطً ماٌدردي ماظشقعقي ماظصقرة ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي مظؾؿغرب موظؾفزائرم
ػ...ؼ ،وذظؽ مبندخول مسـوصر معـظؿي مال معرطزؼي موحقوة مدؼـقي مصقصقي ،موخوصي مؼبم
اٌـورؼماظرؼػقيمػ...ؼمصوظشقعيمػؿماظؼقىماٌمدلوتقيماظيتمدصعًماظلؽونماحملؾقنيمإظبم
رصض ماظؼقى ماٌلقطرة مشري ماٌغوربقي" .158موبوظؿوظل ،مصنن مػذا ماالووه ممبؿوردوتفم
وضـوسوتفماظعؼوئدؼيمطونمسوعؾمتغقريموثقرة،مصؼدمضووممبينمعقزابماإلدارةماالدؿعؿورؼي،م
وملمؼرضقامبؿفـقدمأبـوئفؿ.159مصالمميؽـمبوظؿوظلماظؿغوضلمسـمػذاماظدورموأػؿقؿفمؼبم
أيمربووظيمألدؾؿيماجملؿؿع،مبغرضماظؿطوبؼمععموربيمتورطبقيمأوظب،موؼبمحوظيمعوم
إذاممتماظؿغوضلمسـمػوتفماهلقؼيماظدؼـقيماحملؾقي،مؼصريمعـماظصعىمبؾقغماظرصوه،مألنم
اظقدوئؾمواظشروطماٌقضقسيمظؿقؼقؼفمتؽقنمعؿقاصؼيمععمتصقرغومظؾفقؼي،موؼبمحوظيمعوم
إذامتصقرغومػقؼيمظقلًمػقؼؿـو،مصننماظـؿوئٍماظعؿؾقيمتؽقنمعغؾقريموشريمعرضقي.مظؽـم
اٌالحظم"أنماإلصالحماإلدالعلمضدممتمإدخوظفمؼبماىزائرمعـمررفمذكصقوتمدؼـقيم
دـقيمشريمجزائرؼيمعـؾماٌصريماظشقخمسبده اظداسلمإظبموالدةمإدالممتؼؾقدي ػ...ؼم
وضوعًمعبعقيماظعؾؿوءماٌلؾؿنيمبـشرمػذهماألصؽورمؼبمزبؿؾػمأرجوءماىزائر".160م م
إنمعبعقيماظعؾؿوءمػلمأولمعمدليمدقودقيمحدؼـيمهلومثؼوصيمدقودقيمتعربمسـم
ضقاسدماظقرـقيماىزائرؼيمايدؼـيمعـمحقٌمأنماإلدالممػقماظدؼـ،ماظعربقةمػلماظؾغيم
واىزائرمػلماظورن.161موؼبماظذطرىم18مظؾؿلدقس:ماٌػوتقحماظعشرةمظقػفؿفوماظـوس،162م
متماظؿطرقمإظبماألدوسماٌـففلمواٌرجعقوت:م م
" مأوال -مصؽرتـو :متؿؾكص مصؽرتـو مؼب ماظعقدة مبوجملؿؿع مطؾف ،موعـ مورائف ماظعوملم
اإلدالعل مواظؾشرؼي معبعوء مإظب ماظـؾع ماظصوؼب مػ...ؼ مظلـو محزبو مدقودقو مػ...ؼ موظلـوم
عبعقي مخريؼي مإصالحقي مػ...ؼ موظلـو مصرضو مرؼوضقي مػ...ؼ مظلـو مذقؽو معـ مػذهم
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اظؿشؽقالت مصنغفو معبقعو متربرػو مشوؼي معقضعقي مربدودة مػ...ؼ موظؽــو مأؼفو ماظـوس،م
صؽرةموسؼقدةموغظومموعـفوجمالمضبددهمعقضقعموالمؼؼقدهمجـسمػ...ؼموذظؽمألغفمغظومم
ربماظعوٌنيموعـفوجمردقظفماظؽرؼؿمػ...ؼ مثاغقا-مردوظؿـو:مػلمردوظيماإلدالمماألوظب،م
اظداسقي مإظب ماالسؿصوم محبؾؾ ماهلل مػ...ؼ مثاظثا -معـففـو :مػق معـفٍ ماظلؾػ ماظصوحل،م
عـفٍ مواضح موبلقط موعؿدرج مؼؾدأ مبرتبقي ماظػرد ماٌلؾؿ مواظؾقً ماٌلؾؿ مواظشعى ماٌلؾؿم
ػ...ؼ مرابعا -معرجعقؿـو :موتعين مبفو ماظرجقع مإظب ماألصؾ مػ...ؼ مخاعسا -متـظقؿـو:م
اظؿـظقؿمذلنمداخؾلموجفدمبشريمعلؿؿدمعـمووربماظذؼـمدؾؼقغو،موعؾـوهمضوسدةم
أصقظقيمعشفقرةمتؼقل:معومالمؼؿؿماظقاجىمإالمبفمصفقمواجى ػ...ؼمداددا-مضقودتـوم:م
صؼدمصورمعـماظػروضماظقاجؾيماغؿكوبمضقودةمظؽؾمعبوسيمػ...ؼ مدابعا -مذرسقؿـو:م
اظشرسقيمسـدغومثالثمعلؿقؼوت:مذرسقيماظلؾػ ماظذيمصـعؿفماألجقولمتؾقماألجقولم
(أي ماألجقول ماظدؼـقي-اٌؿدؼـي) ،مذرسقي ماظؿـظقؿ م(أي ماالغؿكوب/اٌمدلي/اظشقرى)،م
وذرسقي ماظعقارػ  :موػل ماظشرسقي ماظيت متـؿق مؼب مضؾقب ماظرسقي ماووه مراسقفؿ مػ...ؼم
واظطرؼؼماظؼقؼؿمظؾـوءماٌـشقدةمررؼؼمرقؼؾيموذوضيمتؾدأمبرتبقيماإلغلونمأدودومػ...ؼم
صوظقرـمرطـمثوظٌمعـمأرطونمطقـقغؿـوماظلقودقيمبعدماظدؼـمواظؾغي" 163م
ؼلفؾمػذاماًطوبمأدؾؼقيماظدؼينمسؾكماظقرين،محقٌمؼؿؿمإسطوءماألدؾؼقيمظؽؾم
عـماظدؼـمواظؾغيمسؾكماظقرـ.موميؽـمإذا،مأنمغصـػمصؽرمايرطيمؼبمإرورم"اظـؼوصيم
اظؿؼؾقدؼي"ماظيتمتػرضممنطومخوصومعـمايراكماالجؿؿوسل:م م
"إن ماظـؼوصي ماظؿؼؾقدؼي متدرج مؼب مطؾ معؽون مررؼؼي مؼب ماظقجقد مواظػعؾ مسؾك مأدوسم
عقؽوغزعني مأدودقني ،معـ مجفي مأوظب ماًقف معـ ماًورج ،ماإلحلوس مبعورم
اظؿققالت/اظـقرات ،ماظؿكقف معـ ماٌصري ،ماظؿلوؼؾ ماظلقري مظؾققادث ماالجؿؿوسقي،م
االتؽول ،ماًضقع ،ماظػصؾ مبني ماىـلني موبني ماألسؿور ،ماالغلقوق مواظرضوبيم
االجؿؿوسقي .موعـ مجفي مأخرى ماشؿـوم ماظػرص ،ماظؿؽقػ معع ماظظروف ،مايقؾي،م
اًؾٌ،ماظؿالسى،ماإلخػوء،ماظؿلثري،ماالبؿزاز،ماالطؿـوز،ماألوظقؼيماٌؿـقحيمظؾؿصوحلم
اًوصيمواظؽلىماٌؾوذرمعـمأجؾمادؿفالكمؼقعل".164م م
مإن مػذا ماظشؽؾ ماظؿؼؾقدي مؼب مغظر مدؾقؿان عدػر ،مؼـفح مؼب ماألوضوت ماظعصقؾيم
وؼػشؾمؼبماألوضوتماألخرى،مصػلماجملؿؿعماظؽؿقغلمأوماظطوئػلمؼؿؿماإلسالءمعـممذلنم
اظؼقؿماظروحقيمطػؽرةم"األخقةمؼبماهلل"مطؿومالحظمبرػان شؾقون،معومؼلفؾماظؿضوعـم
واظؿؽوصؾماىؿوسلمٌؼووعيماألخطورماًورجقيمواظداخؾقي.مؼبمحنيمأنماظقرـقيمملمتؽـم
 163غبس.غً:مؼبماظذطرىم 18ظؾؿلدقس:ماٌػوتقحماظعشرةمظقػفؿفوماظـوس/مأبقمجرة/30 /عوي2009/
Slimane Medhar, L’échec des systèmes politiques en Algérie. Édition Chihab, Alger 1999.
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ظقحدػو مضودرة مسؾك مهؼقؼ مغػس ماظـؿقفي .موعـف ،مصنن م"اظؼقؿ ماٌؿـؾي مظؾؿمدلوت مؼبم
اظقدط ماظؿؼؾقدي معـؾ :ماظقحدة ،ماظؿفؿع ،ماألخقة ،ماظؿضوعـ ،ماظؿعوون مواظدصوع مسـم
ذبؿقسوت ماالغؿؿوء ،مظقلً مذبدؼي مإال مؼب ماألوضوت ماظعصقؾي م(اظـدرة-االجؿقوح-
.165")...مإنمػوتفماظـفوسيمميؽـمعالحظؿفومبقضقحمأثـوءماظـقرةماىزائرؼي.مواظقصوءمٌوم
ػقمتؼؾقديمجعؾم"اإلدالعقنيمؼرصضقنماظدميؼرارقيموأذؽولماظؿـظقؿمواظؿلقريماٌؿعؾؼيم
بوالضؿصود ماظؾقرباظل ،مصوإلدالعقني مؼدسقن مإظب متؽققػ ماظؿؽـقظقجقوت مايدؼـي مععم
اًصقصقوتماظـؼوصقيماحملؾقي.مطؿومأغفؿمؼلعقنمإظبمإضوعيمغظوممتققضرارلمعـمأجؾم
إحقوءماألعي".166ممم
وؼب ماظدورة ماظعودؼي مجملؾس ماظشقرى ماظقرين مبوىزائر ماظعوصؿي مؼب م 11مأشلطسم
 ،2009موعـ مخالل ماظؽؾؿي ماالصؿؿوحقي مظرئقس مايرطي ،مأي مأبو بوجرة دؾطاغي
ؼالحظمؼبمػذاماًطوبماظرتطقزمسؾكماٌمدلوتمبدلماألذكوص،محقٌمأنم"طورؼزعوم
األذكوص مضد مصور معـ محدؼٌ ماٌوضل مواظؽورؼزعو ماظققم مٌمدلوت ماظؿداول موادبوذم
اظؼرارموعؿوبعيماظؿـػقذ".167موؼذطرمرئقسمايرطيمبوٌـودؾيممبومتعرصفماظلوحيماظلقودقيم
عـ متـؽر ماٌـكررني مؼب ماألحزاب ماظلقودقي مٌؾودئ مأحزابفؿ مودصوسفؿ مسـ معؾودئم
أحزاب مأخرى ممل مؼؿؿؽـقا مبلؾى ماٌـوصلي ماظلقودقي معـ ماظؿقاجد مسؾك مرأس متؾؽم
األحزابمطـقابمأومرؤدوء مذبوظسمبؾدؼي.مإنمايزبماظلقودلماظققممأصؾحمذبردم
شطوءمضوغقغلمعـمأجؾ ماظرتذحمٌـوصىمدقودقيموإدارؼيمعـمشريماظدصوعمسـمعؾودئم
ايزب ماظذي مأوصؾفؿ مظؿؾؽ ماٌـوصى .مؼؼقل مأبو جرة :م"إن مطؾ معؿـؽر مراصضم
ظؾشرسقي ،مأو ماالغصقوع مظؼرارات ماٌمدلي مؼعد معـشؼو مسـ مايرطي معفؿو مضدم معـم
عربرات".168م
متقؾمايرطيمإظبم"عفودغيماظلؾطي"مواظؿعوؼشمععفو،معومصبعؾفومتشقدمبننوزاتم
اظلؾطي مايوطؿي :م"إن محرطي مذبؿؿع ماظلؾؿ متمطد مأن مطـريا معـ ماًدعوت مضدم
هلـً،موطـريامعـماٌشورؼعمضدمأنزتموأنماألزعيماٌوظقيمضدممتماعؿصوصمصدعؿفوم
إظب مشوؼي م .169"2011موؼؿصقر مذبؿؿع ماٌقارـي ماظلقودقي مبـوء مسؾك م"أن مدوظي مايؼم
واظؼوغقن موايؽؿ ماظراذد مػل مدوظي مايؼقق مواظقاجؾوت موػل مأؼضو مدوظي مصصؾم
Ibid. p 14.
Ibid. p 244.
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اظلؾطوت" .170موايرطي معؿقاصؼي معع ماظشرؼعي ماإلدالعقي مؼب مغظرتفو مإظب ماإلضراض،م
صؾلؾى مأن م"اٌقارـ مصبد مغػلف مبني معطرضي ماٌمدلوت ماالدؿفالطقي مودـد ماظؼدرةم
اظشرائقيمػ...ؼموحؾمػذهماٌعودظي،مؼبمغظرغو،مضبؿوجمإظبمضرارمآخرمأطـرمذفوسي،موػقم
عـحماٌقارـنيمعؿقدطلماظدخؾم–مممـمتؿقصرمصقفؿمذروطماإلضراض-مضروضومحلـيمبالم
صقائد" .171موتؾؼك ماغشغوالت مايرطي ماجؿؿوسقي ،موطلغفو ممل متلؿطع ماظؿكؾص معـم
عـشؽفو مورواصدػو ماألوظب مطفؿعقيم(عبعقيماإلصالحمواإلرذود)،مصفـوكمؼبمغظرمرئقسم
ايرطيمثالثمجؾفوتمأدودقيمػلم"اىؾفيماالجؿؿوسقيموعومتـؿظرهمعـمتقاصؾمورصعم
اغشغوالتمػ...ؼ ،ماووهماٌلوػؿيمؼبماظؿقسقيماٌؿعؾؼيمبويدمعـمتقدقعمدوائرماآلصوتم
االجؿؿوسقي مػ...ؼ مواووه مإخقاغؽؿ موأذؼوئؽؿ مؼب مطؾ مبمر ماظؿقتر مؼب ماظعومل ماظعربلم
واإلدالعل" .172مأي مأن مػـوك ماغؿؼول معـ ماالجؿؿوسل ماظقرين مإظب ماالجؿؿوسل ماظعربلم
(اظؼقعل)مواالجؿؿوسلماإلدالعل.م(اظقرينم←ماظعربلم←ماإلدالعلم).مم م
إنماىوغىماألخالضلمواظدؼينمحوضرمبؼقةمظدىمايرطي ،حقٌ ؼؽؿىمأبو جرة
دؾطاغيممبـودؾيمذفرمرعضونمعؼوالمحقلمصضوئؾمػذاماظشفرمؼؾكصمعـمخالظفمغظرتفم
إظبمايقوةمعـمعـطؾؼمأنماًالصماإلغلوغلمعرػقنمبـم"مودؼدمايقوةمععماهللمػقم
اًطقة ماألوظب ماظيت متػؿح مظؽ مأبقاب مادؿؽؿول معدارج ماظلوظؽني ممبراجعي مسالضؿؽم
بـػلؽمصؿؿفددمحقوتؽ،مثؿمسالضؿؽمبوظـوسمممـمخوصؿًموػفرتموزؾؿًموأدلتم
اظظـمػ...ؼ،مصنذامصؿقًمضؾؾؽموجدتـومؼبماغؿظوركمسبؿؾمإظقؽمؼبمضؾقبـومذعور:ممواهللم
إغـومسبؾؽمؼبماهللم".173مإضوصيمإظبمذظؽ،مصننمأبو جرة طبصصمسددامعـماٌؼوالتم
اٌؿؿوبعيمحقلم"صؼفماالدؿقالل"معقجفوماغؿؼوداتمإظبماجملوظسماظيتمؼؿؿققرمايدؼٌم
صقفوم"بذطرمسققبماآلخرؼـموطشػمسقراتفؿ".174موضدمحددمأربعيمذبوظسمدقءمػل:م
"ذبوظس ماظغقؾي مواظـؿقؿي موضقل ماظزور ،مذبوظس ماظضقؽ مسؾك ماظـوس مواظؿـدر مبفؿ،م
ذبوظسماظؽقدمألػؾماإلميونمواظؿكطقطمظؾقضقعيمبفؿ ،موذبوظسماًؿرمواظػفقرموػؿؽم
اٌلؿقر" .175مإن مخطوب مايرطي مظقس مخطوبو مدقودقو مبؼدر معو مػق مخطوب مدؼينم
ووسظل.مواٌرجعقيماظدؼـقيمواضقيمعـمخاللماٌراجعماٌعؿؿدةمواٌصرحمبفو،محقٌم
ؼؼقل:م" عـمأرادماالدؿزادةمؼراجعمذروحمحدؼـلم"أتدرونمعـماٌػؾس"مو"أتدرونمعوم
 170اٌرجعماظلوبؼ.
 171اٌرجعماظلوبؼ .
 172اٌرجعماظلوبؼ.
 173اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب  :HMSغبس.غً:مأبقمجرةمدؾطوغل،ممصضوئؾمذفرمرعضون.
 174اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب  :HMSأبقمجرةمدؾطوغل،ممػقاعشمعـمصؼفماالدؿقالل.
 175اٌرجعماظلوبؼ.
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اظغقؾي"مؼبماظؽؿىماٌعؿؿدة،مطؿومميؽـماالدؿؽـوسممبومجوءمؼبمطؿىماظرضوئؼمواظرتبقيم
اإلميوغقي:مإحقوءمسؾقمماظدؼـ،مصؼفمإحقوءماظربوغقي،مآصوتمسؾكماظطرؼؼ" .176مواغطالضوم
عـماسؿؾوراتمأخالضقيمودؼـقي،مصننمايرطيماظققمموععمزسقؿفومأبو جرة تـكرطمؼبم
عشروع ماٌقارـي مواظؿلوعح ،مصػل معؼوظف محقل :م"تعؾؿقا معومؼلؿك:مجرب ماًورر"،177م
ؼداصع م"اظشقخ" م سـمضرورةمربؾيماىؿقع،موسدممإؼذاءماظـوس،م"وؼبمطؾماألحقال:م
اٌمعـ مال مؼظؾؿ مأحدا محؿك معـ مطوغً مبقــو موبقـفؿ مخصقعي" .178موتؼؿضل مايقوةم
زبوظطيماظـوسم"صوظؼؾقبمبقدماهلل،موظؽـمجربماًقاررمبقدكمأغً،موذظؽمعـمصضؾم
اهللمورغبؿف:مصعوذرممبعروفمػ...ؼمودوعحمعـماسؿدىمػ...ؼموصورق،موظؽـمبوظيتمػلم
أحلـ".179مإنمػذهماظرؤىمالمدبرجمسـمغطوقمبـوءماجملؿؿعمسؾكمأدوسم"األخقةمؼبم
اهلل"ماظيتموحدػومميؽـمأنمتضؿـماظؿعوؼش،ماظؿكظػمواالغؿؿوء .م
ومتققر ماالغطؾوع ماظعوم مخالل م"ردوئؾ ماظطؾعي ماظؿودعي مظؾفوععي ماظصقػقيم
ظؾقرطي"180حقلماالغؼلوعوتماظداخؾقيمظؾقرطيمواغشؼوقمبعضماألسضوءمسـفو،موؼبمغظرم
مجال زواوي أمحد مصنن،م"غبالتماظؿشؽقؽموربووالتمزسزسيماظؼـوسوتمبويرطيم
وعمدلوتفوموضقوداتفومبوءتمبوظػشؾماظذرؼعمػ...ؼ موضدمثؾًموبوظدظقؾماظعؿؾلمطذظؽ،م
وعـمخاللماغطؾوسوتمعومؼزؼدمسـم 1500معشوركمؼب ماىوععي،مأنماظضربيماظيتمالم
تؼلؿمزفركمتؼقؼؽمػ...ؼموظؽـمععمذظؽمتشعرموتؾؿسمأدػماىؿقع،مبدءامعـمضقودةم
ايرطيمعرورامبؽؾماٌشورطنيمسؾكماخؿالفمعلؿقؼوتفؿماظؿـظقؿقيموعقاضعفؿماظؼقودؼي،م
سؾكمصؼدانمايرطيمظؾعضمأبـوئفوم".181م م
وبوظؿوظلمػؾمميؽـمظؾقزبمأنمؼـفضممبشروعمظؾؿقارـيمؼبمزؾماغؼلوعوتمداخؾقي؟ م
ؼبمبقونماظؿقوظػماظرئودل ،مولدتمربووظيمترضقيماظؿقوظػماظرئودلمإظبمذراطيم
دقودقيمحؼقؼقي،182محقٌ مأدػرماجؿؿوعماظؿقوظػماظرئودلممبؼرمايرطيمؼقمماالثـنيم
22مجقانم2009مإظبماظـؿوئٍممواإلسالغوتماظؿوظقي :م

 176اٌرجعماظلوبؼ.
 177غبس.غً:متعؾؿقامعومؼلؿك:مأبقمجرةمدؾطوغل،ممجربماًورر-ماألحد  19ؼقظققم2009
 178اٌرجعماظلوبؼ.
 179اٌرجعماظلوبؼ.
 180اٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾقزب  :HMSعبولمزواويمأغبد ،مردوئؾماظطؾعيماظؿودعيمظؾفوععيماظصقػقيمظؾقرطيم–م
(األربعوءم 19أشلطس .)2009
181ماٌرجعماظلوبؼ .م
182مغبس.غً:ماظـالثوءم23مؼقغققم2009.م م
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"اظعرصون ماٌؿفدد مظػؼقد مايرطي م(حمػوز حنـاح) ،ماظروح ماظعوظقي مظؾؿرذقني،م
نوحماالغؿكوبوتماظرئودقي،مسظقؿماظؿؼدؼرمىؿقعماٌقارـنيمواٌقارـوتمعومؼمطدمروحم
االغضؾوط ماظعوظقي مواٌقارـي ماًوظصي ماظيت مهؾك مبفو ماجملؿؿع مؼب ماالغؿكوبوتم
اظرئودقي ،مترضقي ماظؿقوظػ ماظرئودل مإظب مذراطي مدقودقي محؼقؼقي ،ماظرشؾي مؼب متقدقعم
اظؿـلقؼماظقرينمإظبماظؿـلقؼماحملؾلمسؾكماٌلؿقىمايزبلمواجملوظسماحملؾقيمؼبمإرورم
اظؿقوظػماظرئودل،مودؼدماٌقاضػماظـوبؿيمظؾدوظيماىزائرؼيمإزاءماظؼضقيماظػؾلطقـقيم
واووهمطؾماظؼضوؼوماظعودظي،موؼبمعؼدعؿفومحؼماظشعىماظصقراويمؼبمتؼرؼرمعصريه،م
تفـؽيماظشعىماىزائريمبوغؿصوراتماٌـؿقىماظقرينمظؽرةماظؼدم،مواظؿقوظػماظرئودلم
صبددمادؿـؽورهمظؾعـػموؼرتحؿمسؾكمأرواحمضقوؼوماظقاجىماظقرين".م 183مم م
وضدمدقطرتمأصؽورماالغؼلوم مؼبماٌممترماظرابعمظؾقرطي،184موػذامعومزفرمؼبماظعؾورةم
"اٌـدوبني معصرون مسؾك ماظـؾوت مؼب معقاضعفؿ مواظدصوع مسـ معقاضػفؿ مواًروج مبؼراراتم
حومسيمعفؿومروظًمأؼومماٌممترموظقوظقفموعفؿومطوغًمضقةماظضغطمسؾكماألسصوبموعفؿوم
تـقسًمبراسيماظؿالسىمبعقارػماإلخقان" 185موتؾقـًمأوظقؼوتمايرطيمسربمعومأرؾؼم
سؾقفمأبو جرةمبـم"ماظربوسقوتماحملػقزيمعـمردوظيماٌممترماظرابع"مواظيتمحددػومؼب:م
"عرضوة مربـو ،موحدة مصػـو ،مدالعي مصدورغو ،مادؿؽؿول مبـوء معمدلوتـو" .186معو مؼدلم
سؾك ماظصعقبوت ماظؿـظقؿقي ماظيت مواجفً مايرطي ،موظؽـ مألن م"ضـوسي ماىؿقع مبلغـوم
غعؿؾ مؼب مإرور معرجعقي ماىؿوسي مصؽرة ،موردوظي ،موعـففو موثؼوصي موأخالضو ،موضـوسيم
اىؿقعمبلنماٌممترمػقمأسؾكمػقؽيمؼبمايرطي،موضـوسيماىؿقعمبلنماٌمدلوتمػلم
صوحؾيماظؽورؼزعو".187مصؼدممتؽـًمايرطيمعـموووزماألزعيماظداخؾقي،م"حؿكمالمؼؼولم
عوتماظشقخم(رغبفماهلل)مصؿكوصؿماإلخقانمضؾؾمأنمؼربدمؼبمضربه".188مورشؿمذظؽمصؼدم
ممعبمدم
تقاصؾًماالغؼلوعوتموتغريماظقالء،موػذامعومغؾؿلفمعـمخاللمبقونمايرطيماظذيم
ممم مم ممم ممم مممم ممممم ممممم مم ممممممممممممم مممم مم م م ممممم ممم مممممممم
صقفمسضقؼيم9مغقابمؼبماظؽؿؾيماظربٌوغقي،189موضؾؾمذظؽمأصدرتمايرطيمؼبم12مأصرؼؾم
 2009مبق وغومتلؿـؽرمصقفمتلدقسمإرورمجدؼدمخورجمايرطي،موصرحمأبو جرة مضوئال:م
"بعد ماغؿفوء ماٌممتر ماظرابع موإصدار معمدلوت مايرطي مضراراتفو ماظشقرؼي مؼب ماظرجولم
183مغبسمغً:مبقونمألحزابماظؿقوظػماظرئودلماظـالثوءم23مؼقغققم2009ماظـالثوءم23مؼقغققم .2009م
 184م غبس.غً :مردوظي ماظعوم :مبعد معرور مسوم مسؾك ماٌممتر ماظرابع :ماظربوسقوت ماظعوصؿي معـ ماظؼقادؿ م /ماًؿقسم
30أصرؼؾم2009.م م
185ماٌرجعماظلوبؼ .م
186مغبس.غً:ماٌممترماظرابعمظؾقرطي
187ماٌرجعماظلوبؼ.
 188المرجع السابق.
 189غبس.غً:مبقون:مايرطيموؿدمسضقؼي  9غقابمؼبماظؽؿؾيماظربٌوغقيم/ماظـالثوء  14أصرؼؾ .2009
62

ادلوارـة يف خطابات األحزاب اظسقادقة

واظرباعٍ مواٌـوػٍ مواظؿقجقفوت ممل مؼؾؼ مأعوم مأي معـوضؾ مإال ماالغضؾوط مواظعؿؾ موصؼم
اظؼقاسد ماٌؿػؼ مسؾقفو ،موعـ ماخؿور مشري مذظؽ مغدسق ماهلل مأن مؼقصؼف مًدعي ماظؾالدم
واظعؾود".190مممممم م
وعـمأػؿماالغؿؼوداتماٌقجفيمإظبمػذاماظؿقورم"اٌعؿدل"متؿؿـؾمؼبمإدراكمأنماسؿدالم
ػذه مايرطوت موذبوراتفو مظؾلؾطي مذبرد مإدرتاتقفقي مإلسودة ماطؿلوب ماظـؼي بعدم
اغؿؽودفو،191موأغفمؼبمحوظيماظقصقلمإظبماظلؾطيمتظفرمإظبماظلطحماٌلوسلماظراعقيمإظبم
تطؾقؼ ماظشرؼعي .مإن مايرطي مػل ماظققم مبصدد متفقه ماجملؿؿع موهضريه متدرصبقوم
ظؾؿلؿؼؾؾ،مظذظؽمصفلمطقزبمؼؼدممغػلفمطقرطيموظقسمطفؾفيموغشورفماظلقودلم
علؿؿرمرقلماظلـيموظقسمعرػقغومبوالغؿكوبوتمأومبوٌـودؾوتماظلقودقي.مظؼدمادؿػودتم
ايرطيمعـموربيمجؾفيماإلغؼوذماإلدالعقيماظيتمأرادتمأنمتلؿقظلمأوالمسؾكماظلؾطيم
ثؿ متطؾؼ ماظشرؼعي مبعد مذظؽ .م موعـف ،مصنن م"أغصور ماظدوظي ماإلدالعقي معو مزاظقا مأدرىم
حؾؼيمغظرؼي/سؾؿقيمعػرشي،موملمؼلؿطقعقامأنمصبقؾقامسؾكمدمالمعؾح،مػؾمؼلؿقظقنم
سؾكماظلؾطيمثؿمؼطؾؼقنماظشرؼعيمأممؼفقؽقنماجملؿؿعمتدرصبقومثؿمؼـؿفقنمإظبمتطؾقؼم
اظشرؼعي؟".192مواٌػورضيمأنم"ػوتفماظؿعوظقؿمإعومأغفمادؿقولمتطؾقؼفومرشؿمػبليمسشرم
ضرغو معـ ماظؿفورب ،موإعو مأن ماظؼودرؼـ مسؾك متطؾقؼفو مأرضك مبوظضرورة معـ ماألوائؾ،م
وسـدئذمالمعربرمظؾعقدةمإظبماٌوضلمظالضؿداءممبـ مصشؾقامػ...ؼموايرطوتماإلدالعقيمعـم
حقٌمأغفومدؼـقيمبطؾقعؿفو،مصنغفمالمعلؿؼؾؾمهلومتورطبقو"193.م م
و تؾؼكماالووػوتماإلدالعقيمحبرطوتفوموأحزابفومتلعكمإظبمهؼقؼممنقذجمايقوةم
اإلدالعقيماألوظبم(اجملؿؿعماٌـوظل)،مو"ميؽـماظؼقلمأغفمبوظـلؾيمظؽؾماٌلؾؿني،مصننم
عػفقم ماجملؿؿع ماظؽوعؾ مظقس مذبرد مصؽرة مرقبقؼي مأو معقؿوصقزؼؼقي ،مصفذا ماجملؿؿعم
اٌـوظلمميؽـمهؼقؼفمؼبموجقدمتورطبلمطؿومطونمايولمخاللمحقوةماظـيبمربؿد" .194م

ادتـتاج
إن م"اٌللظي ماألعـقي" ماٌطروحي محبدة مؼب ماظعومل ماظققم م– معو متعؾؼ معـفو ممبقوربيم
اإلرػوب ،ماظـزاسوت ماإلضؾقؿقي ،ماظلالح ماظـقوي ،ماهلفرة مشري ماٌشروسي ،مايد معـم
حرطيماألذكوصمبقادطيماالغؿؼوءمواظصراعيمؼبمعـحماظؿلذرياتموعراضؾيماألذكوص،م
 190غبس.غً:مبقون:مايرطيمتلؿـؽرمتلدقسمإرورمجدؼدمخورجمايرطيم/مأبقمجرةمؼب  12أصرؼؾ .2009
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.
191
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األعراضماٌعدؼيم -متغطلموهفىمإظبمحدمعومممورديماٌقارـي.مبوظـلؾيمظػرغلومعـالم
غالحظ مأن ماظال-أعـ ممل مؼعد مؼلؿح مبوغؾـوق مذبؿؿع ماٌقارـي ،موبدل متـؿقي مػوتفم
اٌؿوردي،مػـوكمتقجفمصرؼحمسبقمتـؿقيم"اظقرـقي"،مطؿومػقمعؿفؾلمعـمخاللمإغشوءم
وزارةمظؾفقؼيماظقرـقي،مؼبمحنيمأنمػـوكماغشغوالتمأخرىمالمتؼؾمأػؿقيمسـماألعـ،م
حقٌمأنم"اظـظوممايؽقعلمؼطرحمبودؿؿرارمأدؽؾيمجدؼدةمبوٌؼدارماظذيمظـمؼؿؿؽـمأبدام
عـمععوىؿفومػ...ؼموبوظؿوظلمعـماظصعىمأنمغػفؿمٌوممتمتلققسماظال-أعـ،مأيمٌوممتم
االخؿقورماظلقودلمًطرمعرتؾطمبوإلجراممواالسبرافمبدلمخطرمآخرمعرتؾطمبوألعراضم
اظؼؾؾقيمأومحقادثماظلؼقط".195مػذاماظؿقجفماظلقودلمظؾدوظيماظقرـقيمدقاءمؼبمصرغلومأوم
اىزائر مأو مشريػؿو مجعؾ معـ م"دقق ماألعـ محؼقؼي مجدؼدة" ،196موذظؽ مسؾك محلوبم
"دققماٌقارـي"موسؾكمحلوبمعؾودئ مطؾ مغظوم معبفقري محؼقؼل،مإذمأنم"ععوىيم
عللظي ماألعـ موعؾ ماظـظوم ماظلقودل مواإلداري مؼفؿشون ماظـؼد واٌعورضي مبلذؽولم
زبؿؾػي" .197موضد ماغعؽس مذظؽ معؾوذرة مسؾك معشورطي ماٌقارـ مؼب مايقوة ماظعؿقعقيم
احملؾقي مبوًصقص ،م" مصوجملؿؿعوت ماظغربقي ممتر ممبرحؾي مسدم ماٌشورطي ماظلقودقيم
واالجؿؿوسقيمػ...ؼمواٌشورطيماظدائؿيمؼبمايقوةماحملؾقيمعلؿققؾي،مألنماظدميؼرارقيم
اظؿشورطقيمتضعػماظطوضوت".198م م
المميؽـمأنمغػفؿماٌقارـيمإالمعـمخاللماظصريورةمواظلقوقماظعوٌل،ماظذيمضبوولم
أنمصبعؾماٌقارـيمبدؼالمسـماظقرـقي،متعؾريامسـمعقاجفيماظعوٌلمظؾؿقؾل،موظؽـمػذام
اظؿققلمؼؿؿمسـمررؼؼمخطقاتمثالث:م م
م" إنماخلطوة األوىل ماظيتمذرعمصقفومعـدمدـنيمسدؼدةمػلمؼبمصددماالطؿؿول،م
صوجملؿؿعوتماظيتم ذفدتمإصالدوماضؿصودؼوموالممتؾؽمعرجعقوتمظؾؿفـقد،متشفدمأطـرم
صلطـرمصرارماظؿؼـقنيماٌفرة ػ...ؼ واخلطوة اظثاغقةمصؿؿؿـؾمؼبمإضوعيمعمدلوتم(جقش،م
ربوطؿ ،م )...معـ مأجؾ مجعؾ مػقؽي ماألعؿ ماٌؿقدة محؽقعي مسوٌقي مػ...ؼ مأعو ماخلطوة
اظثاظثةمصفلمعؿقضعي،مإذمػدصفومؼؿؿـؾمؼبمإسودةمردؿماًورريماظلقودقيماظعوٌقيمػ...ؼم
حقٌ مأغف مربؿقم مسؾك ماظدول ماظقرـقي ماالغدثور موخوصي مؼب مجوغؾفو ماظؿؼؾقدي موذظؽم
ظصوحلماظؿفؿعوتماالضؿصودؼيمواظـؼوصقيم(ؼبمإرورماظـظومماظعوٌلماىدؼد)ماظيتمػلمؼبم
حوجي مإظب ماعؿالك ماجملؿقسوت ماظلقودقي ماإلضؾقؿقي .موسبـ مغػرتض مأن مػذه ماألخريةم
دقفمتؾـكمسؾكمذوطؾيماظدولماظيتمذورطًمؼبمحربماًؾقٍماظـوغقيم(.)1990موميؽـم
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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ماظعربقيماظلعقدؼيمواظقوبونم،مدقرؼو،معصر،مإدرائقؾ،تقضعمأنمطؾمعـماٌغربماألضصك
م م.199"دؿؿـؾماحملوورماظيتمدؿؼوممسؾقفوماظؿفؿعوتماظلقودقيمخورجمأوروبوموأعرؼؽو
مػذامصقؿومتعؾؼم.مصننمعشروعماٌقارـيمؼدخؾمؼبمػذهماالدرتاتقفقي ماظعوعي،وبوظؿوظل
مصفـوكموؾمواضحمظعقائؼماظؿعوضدم،مأعومعومؼؿعؾؼمبوظلقوقماحملؾل،بوظلقوقماظعوٌل
االجؿؿوسلمو"مضبددمجقالظي اظقابس ماظعقائؼماظيتممتـعمعرورماجملؿؿعمعـموضعقيم
مأحدػؿومأغـروبقظقجلمعؿعؾؼمبوىقاغىم:ذبؿؿعماظؼوغقنمإظبمذبؿؿعماظؿعوضدمؼبمدؾؾني
 ماظشلء ماظذيم،200" مواظلؾى ماآلخر معرتؾط مبوظـظوم ماظلقودل،اظـؼوصقي مواالجؿؿوسقي
ماظعربقي م، ماإلدالم:صبعؾمورـقؿـوموعقارـؿـومتؿلدلونمحقلمحى معرجعقوتمثالث
 م.واظقرـ
وؼظفر م أنماظػوسؾنيماظلقودقنيممبكؿؾػمتقجفوتفؿموأرقوصفؿمملمؼؿفووزوامدقوديم
مألنمذظؽمؼؿطؾىماظقسلمبلػؿقيم،ايرطيماظقرـقيماظيتمملمتـوضؾمعـمأجؾماٌقارـي
 موعو مميؽـ مضقظفمأنمايرطي ماظقرـقي مؼبماٌوضل مواألحزابماظلقوديم.اظػضوءماظعؿقعل
م م.اظققممغوضؾقاموؼـوضؾقنمعـمأجؾمايؼققماٌدغقيمواظقرـقيمصؼط
م
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عؾورك مربؿد ماٌقؾل .متورؼخ ماىزائر مؼب ماظؼدؼؿ موايدؼٌ ،ماجملؾد ماظـوظٌ،م
اىزائر،معؽؿؾيماظـفضيماىزائرؼي،م .1964م
سروس ماظزبري ،م(تـلقؼ) ،مايرطي ماىؿعقؼي مؼب ماىزائر :ماظقاضع مواآلصوق .مدصوترم
عرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،مرضؿم،13موػران،معـشقراتم
،Crascم.2005مم م
سؿرمدراس ،م"اظظوػرةماىؿعقؼيمؼبمزؾماإلصالحوتماىورؼيمؼبماىزائر:مواضعم
وأصوق"،مذبؾيمإغلوغقوت،مسددم،28مأصرؼؾ-مجقانم.2005م م
سوئشي مبورطل ،م"ايرطي ماىؿعقؼي مؼب ماىزائر مو موربي م"اضرأ" م" ،مضؿـ مدصرتم
ايرطي ماىؿعقؼي مبوىزائر :ماظقاضع مو ماآلصوق .معـشقرات معرطز ماظؾقٌ مؼب ماالضؿصودم
اظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقي،ماظعددم،53ماظػصؾماظـوظٌم.2000مم
سقلك مبـ ماألخضر" ،وربي ماظعؿؾ ماالجؿؿوسل مو ماظرتبقي مىؿعقي ماإلرذودم
واإلصالح"،مضؿـمدصرتمايرطيماىؿعقؼيمبوىزائر:ماظقاضعموماآلصوق.معـشقراتمعرطزم
اظؾقٌمؼبماالضؿصودماظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقي،ماظعددم،53ماظػصؾماظـوظٌم.2000ممم
سروس ماظزبري ،م"اجملؿؿع ماٌدغل :ماألداة ،ماظرأي مو ماظػؼراء ماىدد" .مضؿـ مدصرتم
ايرطي ماىؿعقؼي مبوىزائر :ماظقاضع مو ماآلصوق .معـشقرات معرطز ماظؾقٌ مؼب ماالضؿصودم
اظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقي،ماظعددم،53ماظػصؾماظـوظٌم.2000م م
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