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*

تقدقم
إن محماوظة مدرادة ماًطاب ماظدؼين معـ مخالل ماًطب ماٌـربؼة موعؾـا مأعامم
اظؿلاؤل محقل ماظؽـري معـ ماٌػاػقؿ ماٌؿعؾؼة مباظرتاث ماظدؼين موآظقات ماذؿغاظف موسرضفم
وتؾؼقف،مسؾكماسؿؾارمأنمػذاماًطابمؼؿأدسمسؾكمادؿعؿالمعضؾقطمظؾعؼؾموػقمعامضدم
ؼػلرماظػرقمبنيماظعؼؾماظدؼينمواظعؼؾمايدؼث.1مإنمظؾكطابماظدؼينمعـطؾؼاتفموآظقاتم
اذؿغاظف موػل متشؿغؾ مجمؿؿعة ،مصؽـريا معا متؿداخؾ ماآلظقات مواٌـطؾؼات مإشم مدرجةم
اظؿقحمدمحؿكمظقلؿققؾماظؿػرضةمبقـفؿا،موضدمرصدمغصرمحاعدمأبقمزؼدمظممطؿابفم"غؼدم
مممم
اًطابماظدؼين"مطمسمآظقاتمهؽؿمجمؿؾمػذاماًطابموتلقطرمسؾقفموػل:مآظقةم
اظؿقحقدمبنيماظػؽرمواظدؼـ،مردماظظقاػرمإشممعؾدأمواحد،ماالسؿؿادمسؾكمدؾطةماظلؾػ،م
اظقؼنيماظذػينموايلؿماظػؽريموإػدارماظؾعدماظؿارسمل .2م
ظؽـ معع مطؾ مػذه ماآلظقات موعا مهقؾ مإظقف معـ متأرري مظؾكطاب ماظدؼين مظم ماظزعـم
اٌاضل ،مإال مأن مػذا ماًطاب معـ مخالل ماًطب ماٌـربؼة مسؾك ماألضؾ مؼؾدو محدؼـا،م
ؼؿـاول معلائؾ موضضاؼا مععاصرة موإن مادؿؿد مغؿائفف مأحقاغا معـ مخالل ماالسؿؿاد مسؾكم
اظـصقصماظدؼـقةمسرب مآظقات ماظؼقاسموإياقمعامػقمععاصرمبقضائعمتراثقة مععمإظغاءم
ظؽؾمتؾؽماظػقارقماظزعـقةماظضكؿة.مضدمالمغؽقنمظمماًطبماٌـربؼةمأعاممخطابمدؼينم
واحدمعؿفاغسمبؾمأعاممخطاباتمالممتؿؾؽمحاظةمتقاصؼمأومإصماعمعا،مخطاباتمهقيم
رموػلمهاولماظؿؽقمممػمععماٌلؿفداتماظيتمؼػرزػاماظقاضعماٌؿغريم
أذؽاالمعـماالغشطا مممم مم ممم ممممم
دونمعلاءظةمظؾؿؼقالتماظيتمأطلؾتمػذهماًطاباتمطقـقغؿفا.مزمقؾمػذاماالغشطارمإشمم
* أدؿاذ حبثممبرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ماىزائر.
1
مأرطقن،محمؿد،مضضاؼامظممغؼدماظعؼؾماظدؼين،ترصمة ػاذؿ صاحل ،بريوت ،دار اظطؾقعة،م.1998مصمصم-231
.234م م
2
أبقزؼد،مغصرمحاعد،مغؼدماًطابماظدؼين،ماظؼاػرة،مدقـامظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،م،1994مصمصم94-77
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موخاممصما مجدا مال مؼؿفاوزم
مممم مم
ممممم ممحمؾقا
ممممم مممأحقاغا
ممم مؼؾدو
بقاضعم مضد
عدى مارتؾاط متؾؽ ماًطابات ممممم
جغراصقةماٌؽانماظذيمؼـؿؿلمإظقفمإعامماٌلفد .م
وإذامعاماغطؾؼـامعـمأنمعػفقمماٌقارـةممبكؿؾػمععاغقفمعفؿامضاضتمأوماتلعتمضدم
مؼشمؽمؾ مإحدى متؾؽ ماظؼضاؼا ماٌعاصرة مباظـلؾة مظؾكطاب ماظدؼين ،مإمالم مأن ماظؿـاولم
األؼدؼقظقجل مظعالضة مػذا ماًطاب مباٌقارـة ماخؿزل محبث ماظؿشابؽات ماٌعؼدة مبنيم
اظدؼـمواجملؿؿعمواظلقادةمظممعؼقالتمعـمعـؾ "اظدؼـمخارجماجملؿؿع"مأوم"اظدؼـمصققم
اجملؿؿع"مصاهاماجملالمىدلمزمفبماظؿارؼخمواجملؿؿعمععا.مغـطؾؼمظممدرادؿـامعـم
عؼقظةمأنم"اظدؼـمظمماجملؿؿع" ،موباظؿاظل معـمشريماظضروريمتصـقػ معػاػقؿمحدؼـةم
عـؾماٌقارـةمظممخاغةمعضاعنيماٌؼقظؿانماألوشممواظـاغقة،مبؾمعـماألػؿقةممبؽانماخؿؾارم
سالضؿفامباٌؼقظةماظـاظـة .م
مضدمالمتـارمعلأظةماٌقارـةمظمماًطابماظدؼينمعـمخاللماًطبماٌـربؼةمباظصقغةم
ماًطبم
مم
مممم مم م م
ماظلقادقة،م مإممالم مممأنم مػذه
ماألدبقاتم ممم ممم ممم
ممم مم ممممم
ممم مأو
ماألطادميقة
ماظؽؿاباتم مم مممم
مممم ممظمم ممم ممممم
مغعفدػا
مماظيتم ممم
هؿؾمعضؿقغامؼؿـاولمعقضقساتمظممصؿقؿماٌعاعالتماالجؿؿاسقةموؼدسقمإشممدؾقطقاتم
وعقاضػمذاتمارتؾاطمبايقاة ماٌدغقة ،مطؿامأنماٌلفدمػقمإحدى معؤدلاتماظؿـشؽةم
مم مظمماىزائر ماظققم معـ م" مضضاؼا ماظدوظة".اغطالضامعـمػذهماظرؤؼةم
اظيت متمممغمعدم
االجؿؿاسقةممم م
األوظقة مؼـصب ماذؿغاظـا مسؾك مػذا ماظـؿط معـ ماًطاب ماظدؼين موحبث معدى ماحؿقائفم
ظؾعـاصرماظيتمتؤررمخطابماٌقارـةمظمماىزائرماظققممباظـظر مإشمماألحداثماظلقادقةم
واألعـقةمواظؿققالتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظؼاغقغقةماظيتمسرصؿفاماظؾالد ،موباظـظرم
أؼضامإشممتارؼخمسالضةماظلؾطةماظلقادقةمباٌؤدلةماظدؼـقةم(اٌلفدمظممدرادؿـا).م م
غشريمظممػذاماظصددمإشممأنمػـاكمسددامعـماٌلاػؿاتمتـاوظتمخطاباتموممارداتم
أئؿةماٌلاجدمواظعالضةمبنيماًطابماظلقادلماظرمسلمواًطابماظدؼينمظمماىزائر،م
اٌـطؼةماٌغاربقةمواظعاملماظعربل.مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:م
علاػؿة مسؾد ماظرضمـ معقداوي 3محقل ماٌلاجد مظم ماىزائر معـ مخالل مخطاباتم
ومماردات ماظػاسؾني ،مطؿاب محمؿد مبغداد 4حقل مإغؿاج ماظـكب ماظدؼـقة مظم ماىزائر،م

3

Abderrahmane Moussaoui, « La mosquée en Algérie. Figures nouvelles et pratiques
reconstituées », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 125 | juillet 2009, mis en
ligne le 05 janvier 2012, consulté le 22 mai 2012. URL http://remmm.revues.org/6159.

4بغداد،محمؿد،م"إغؿاجماظـكبماظدؼـقةمظمماىزائر"،ماىزائر،مدارماظقسلمظؾـشرمواظؿقزؼع،م.2010
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درادةمصراغؽمصرؼغقزي 5محقلماظؿـظقؿماٌؤدلاتمظإلدالممظممتقغس،معلاػؿةمحمؿدم
طرو6محقلمدقاداتماإلدالممظممتقغس،محبثماظؼامسلمحمؿدمرؤوف7محقلماظؿـظقؿاتم
اٌلفدؼةمظمماىزائر،مدرادةمسؾدمايؽقؿمأبقماظؾقز 8حقلماظلقادةماظدؼـقةمظمماٌغرب،مم
أرروحة م مسؾاس مبقشامل محقل ماٌلأظة ماظدؼـقة مواٌؤدلة ماٌؾؽقة مباٌغرب ،ماظؿقؼقؼم
اٌقداغل محقل ماظؼقؿ مواٌؿاردات ماظدؼـقة مظم ماٌغرب ،10معلاػؿة مأضمد مزاؼد 11محقلم
اًطابماظدؼينمظممعصرماظققممومدرادةمحمؿدمغؾقؾمعؾني 12حقلماظعالضةمبنيماٌؤدلةم
مممممممم م
ملةماظلقادقةمظمماظلعقدؼة.م
ممممممممممدم ممممم ممم مممم مممم
اظدؼـقةمواٌؤ
تلؿفدف مدرادؿـا محماوظة مصفؿ معضؿقن مػذا ماًطاب مورػاغاتف مو محدوده مسـدعام
ؼؿـاولمضضاؼامذاتمسالضةمبدالالتماٌقارـة.مظؼدماخرتغامطؿدخؾمظدرادةمػذاماٌقضقعم
عؤدلةمدؼـقةمػلمعؤدلةماٌلفدمعـمخاللمأحدمصاسؾقفاماظرئقلقنيمأالموػقماإلعامم
ا ًطقبمؼقمماىؿعة،موالمؼعدمػذاماالخؿقارمواوزامٌداخؾمأخرىمأومظػاسؾنيمهلؿم
أػؿقؿفؿمظممصفؿمودرادةماًطابماظدؼينمداخؾماٌلفدموإمنامػقمجمردماخؿقارمذيم
رؾقعة مإجرائقة مال مميـعـا معـ متـاول مخمؿؾػ ماىقاغب ماألخرى ماظيت مهؽؿ مػذام
اًطابمظؽـمعـمخاللممتـالتموممارداتماإلعام .م
9

م

5

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

 7ماظؼامسل ،محمؿد مرؤوف ،ماظؿـظقؿات ماٌلفدؼة ،موػران ،مدصاتر ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقث مظم ماالغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةم،Crascمعؾػمايرطةماىؿعقؼةمظمماىزائرماظقاضعمواآلصاق،متـلقؼماظزبريمسروس.مرضؿم،13م
.2005
 8أبقماظؾقز،مسؾدمايؽقؿم،م"اظؿقجفاتماىدؼدةمظؾلقادةماظدؼـقةمظمماٌغرب"،مجمؾةمإغلاغقاتم(اجملؾةماىزائرؼةم
ظمماألغـروبقظقجقامواظعؾقمماالجؿؿاسقة)،مسددم،31مجاغػل-معارسم،2006مص.ص. 43-31.
9م سؾاسمبقشاملم،ماٌؤدلةماٌؾؽقةمواٌلأظةماظدؼـقةمباٌغرب،مأرروحةمظـقؾماظدطؿقراهمظممايؼقق،مماٌقدؿماىاععلم
 ،2008-2007مطؾقة ماظعؾقم ماظؼاغقغقة مواالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة ،مجاععة محمؿد ماألول ،موجدة ،ماٌغرب(شريم
عـشقرة).
10

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

11مزاؼد،مأضمد،مصقرمعـماًطابماظدؼينماٌعاصر.مخطابماٌؤدلةمواظـكؾة،ماظؼاػرة،مدارماظعنيمظؾـشر،ماظطؾعةم
األوشم،م.2007
 12عؾني ،محمؿد مغؾقؾ ،مسؾؿاء ماإلدالم؛ متارؼخ موبـقة ماٌؤدلة ماظدؼـقة مظم ماظلعقدؼة مبني ماظؼرغني ماظـاعـ مسشرم
وايادي مواظعشرؼـ  ،مترصمة :محمؿد ماياج مدامل موسادل مبـ مسؾد ماهلل ،مبريوت ،م ماظشؾؽة ماظعربقة مظألحباثم
واظـشر،ماظطؾعةماألوشم،م.2011
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عـطؾؼمػذهماظدرادةماٌقداغقةمعامؼؾل:مإذامطانماًطابماظلقادلماظرمسلماظذيم
ممممؾمغم م(صرتةماظلؾعقـاتمواظـؿاغقـات)مسربمعؤدلاتم
غؼؾفمعـمضؾ
ممممممممتم ممممممم
غؿجمحقلماٌقارـةمضدم
أممم مم مم مممممم
تـشؽةماجؿؿاسقةمخمؿؾػةمطاٌؤدلةماالضؿصادؼةمأوماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمسؾكمدؾقؾماٌـالم
صؼد مسرصت ماظلـقات ماظعشر ماٌاضقة محماوظة مغؼؾ مػذا ماًطاب مسرب م"اٌؤدلةم
اٌلفدؼة" .مزفر مذظؽ معـ مخالل مسدد معـ ماٌرادقؿ مواظؼقاغني ماظؿشرؼعقة مواظؿعؾقؿاتم
اظؿـػقذؼةماظيتمصدرتمظممػذهماظػرتةم"ظؿـظقؿمايؼؾماظدؼينمظمماىزائر"مو"االػؿؿامم
مضافم مإشممذظؽم
بقضعموعؽاغةماإلعام"معـمخاللمإدعاجفمظممدؾؽماظقزقػماظعؿقعل .مؼمغم مم
خطابات مومماردات موزارة ماظشؤون ماظدؼـقة مواألوضاف ماظيت مهقؾ مإشم مغزوع معؿقاصؾم
"ظؿأرريموعراضؾةماًطابماظدؼينماٌـربي"ماظققمموصؼم"تصقرمخاص"مألبعادمودالالتم
اٌقارـة مباظرتطقز مسؾك م"اظؾعد ماظقرين" موحماوظة مإدعاجف مطكطاب مثابت مضؿـم
حمؿقؼات ماًطب ماٌـربؼة مظألئؿة مباسؿؾارػؿ م" معقزػني مممـؾني مظؾدوظة" مظم ماٌؤدلةم
مملمظمماًطابماظرمسلمحقلمعؽاغةمووزقػة ماٌلاجدمإشمم
ػذاماظؿققم
اٌلفدؼة.مدصعـام ممممممم
درادةمحدودمتأثريهمسؾكمعضاعنيماًطبماٌـربؼةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمعـمخاللم
عؿابعة مسدد معـ مخطب ماىؿعة مظم معدؼـة موػران موععرصة مردود مأصعال ماألئؿة مسؾكم
ممل ،مو معا مػل ماٌعاغل مواظدالالت ماظيتم
ماظؿققم
مممم مممم
ممم مػذا
مم ممماواه
مواٌؿاردة
ماًطابم ممممممم
ؿقىم مم م مم
علمم
ؼؼدعقغفامػؿمأغػلفؿمظؾكطابمحقلماٌقارـة؟م م
بـاءمسؾكمػذاماٌـطؾؼماإلذؽاظلمحاوظـاماإلجابةمسؾكمسددمعـماألدؽؾةمأػؿفا:مإشمم
أي معدى مميؽـ مأن متصب معضاعني ماًطب ماٌـربؼة مظم مدقاق معؼؿضقات ماًطابم
اظرمسلمحقلماٌقارـةمظمماىزائرماظققمم؟معامػلماظؽؿاباتماٌرجعقةماظيتمؼعقدمإظقفام
اإلعام مظم مبـائف مًطابف محقل ماظلقادة مبشؽؾ مسام موضضاؼا ماٌقارـة مبشؽؾ مخاص م؟م
طقػمتؿطرقماًطبماٌـربؼةمإشمماظؼضاؼا مواألحداثماظقرـقة،معلأظةمحؼققماإلغلانم
بشؽؾمسامموحؼققماٌرأةمبشؽؾمخاصموأخرياماٌشارطةمظممايقاةماظلقادقةمواظػعؾم
االغؿكابل مسؾك موجف ماظؿقدؼد؟ موعا مػق مخطاب ماإلعام ماظققم محقل مسالضة ماظدؼـم
باظلقادةمظم"ماظػضاءماظعؿقعل"؟ م
اغطالضا معـ ماألػداف ماٌؿقخاة مأنزغا مظم ماظؾداؼة مدرادة مادؿطالسقة مالدؿؽشافم
اٌقدان محقث ممشؾت ماظؼقام مجبؿع مخطب ماٌـربؼة م( 30مخطؾة) مأظؼقت مظم مسدد معـم
علاجد موالؼة موػران مبطرؼؼة مسشقائقة .مطؿا مضؿـا مباالدؿؿاع مإشم مسدد معـ ماًطبم
اٌـربؼةمؼقمماىؿعةمظممسددمعـ ماٌلاجدمظممبؾدؼيتموػرانمواظلاغقا.مطانماهلدفمػقم
تلفقؾمعالحظاتمأوظقةمحقلمعقضقساتماًطبماٌـربؼةموتصـقػفا مواظقضقفمسؾكم
اظؽقػقاتماظيتمتـؼؾمبفامعضاعنيمتؾؽماًطب،مإضاصةمإشممصمعمععطقاتمأوظقةمحقلم
ممماغطالضامسؾكمعدىمحظقتفؿمباظؼؾقلمأوم
مػفؿمروادمتؾؽماٌلاجدم
أئؿةماٌلاجدموطقػمؼصـممم مممممممممم مممم مم
ممممممم مم مممممم ممم
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اظرصض،مبـاء معـمتقاراتفؿ ماظػؽرؼةموايزبقةمأوموصؼ مرؾقعةمسالضؿفؿمبإدارةماظشؤونم
اظدؼـقةموشريػامعـماظؿصـقػاتماظيتمبإعؽاغفامأنمتلاسدماظؾاحث م مظمماخؿقاراتفمعـم
اظـاحقةماٌـففقة.م م
ماظلقاقم مممإشمم مممأنم مػـاك مذؽؾني معـ ماًطاب ماظدؼين ماٌـؿجم
مممم ممم ممم
مممم ممظمم مػذا
ماإلذارة
مم مم م
ودر
واٌردؾ مظم ماٌلفد مؼقم ماىؿعة ،مخطاب"اظدرس" مو"خطؾة ماٌـرب" .مسمؿؾػ مذؽالم
اًطابمظمماٌضؿقنمواظردائؾماٌـؼقظةمعـمخالهلؿا ،مإذمؼرتؾطانمظممأشؾبماألحقانم
بـؿطنيمعـم"اظػاسؾنيماٌـؿفنيمواظـاضؾني"،معـؿجموغاضؾمخطابم"اظدرس"موضدمؼؽقنم
"إعاعامعقزػا"مأومؼؽقنمعامؼلؿكمسـدماٌصؾنيم"ذقكا/مذابامداسقة"مميؾؽم"رخصة"م
ممامعـؿجمخطابم"اٌـرب"م
عـمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةمإلظؼاءمخطابم"ماظدرس"مصؼط .موأعم
صفقم"إعاممعقزػ"مظفمرتؾةمظممدؾؿماألئؿةماٌعقـنيمظممعؤدلةماٌلفدم"إعاممأدؿاذ"مممم
أو"إعاممأدؿاذمرئقلل".موضدمطانماخؿقارغاماٌـففلمظمماظدرادةمسؾكمصـػمواحدمعـم
اًطاب مؼقم ماىؿعة مػق ماظصـػ ماظـاغل مأي مخطؾيت ماٌـرب مدون م"خطاب ماظدرس"م
اظذيمؼلؿدسلمدرادةمخاصةمحبؽؿماخؿالصفمسـمخطابماٌـربمظمماألػدافمواظرػاغاتم
واظـاضؾمظفمأحقاغا .م
ادؿفدصـامهؾقالمطقػقامٌضؿقن مخطب معـربؼةمظمممثاغقةم()08معلاجد مبقػران مظمم
اظػرتةمعامبنيمدؾؿؿربم2008موجقؼؾقةم،2009موصؼماخؿقارمضصدي،محقثمأخذغامبعنيم
االسؿؾارمظمماخؿقاراتـامظؾؿلاجدمثالثة مععاؼريمػل :معؽانمتقاجدماٌلفدمبنيمايلم
مممم،مدـموخربةم
معرفمبفامايلماجؿؿاسقا)
مممغممم ممم مممم م ممم مممم
(حلبماظصقرةماظيتمؼ
اظغينموايلماظشعيب م م م م مممم ممممممم
اإلعام مموأخرياماظصقرةماٌؼدعةمعلؾؼام–مبـاءمسؾكماظدرادةماالدؿطالسقة-محقلماظؿقارم
اظدؼينمواظلقادلمظإلعامم("إعاممرمسل"،م"دؾػل"،م"صقظم"،م"عاظؽل"،م"ضمادل")م
(غلؾةمإشممايزبماإلدالعلمحرطةمجمؿؿعماظلؾؿ،م"ػذامإعاممالمسالضةمظفمبأحد") .م
ارتأؼـامظممعؿابعؿـا مظؾكطبماٌـربؼةمظمماظػرتةماظلاظػةماظذطرماظرتطقز مسؾكمعقاسقدم
ممممممم معلؾؼامبـاءماظدرادةماالدؿطالسقة.م
مماخؿقارػا
عـادؾاتقةمظممسالضؿفامبأحداثمورـقةممتم مم
صؼدمطانماهلدفمػقمهؾقؾمرؾقعةماظعالضةمبنيماًطابماظدؼينمواًطابماظرمسلم
حقلماظقرـقة/ماٌقارـة .مضؿـا مسؾكمدؾقؾماٌـالممبؿابعةمخطبماىؿعةمظشفر مغقصؿربم
حقث ماصرتضـا مأن مسددا معـ ماًطب مدؿؿـاول معقضقع م"اظـقرة ماظؿقرؼرؼة" ،مخطبم
ذفر مدؼلؿرب موعقضقع م"حؼقق ماإلغلان" مإضاصة مإشم محدث معظاػرات م 11مدؼلؿربم
 ،1960مخطب مذفر معارس موعقضقع م"حؼقق ماٌرأة" ،مارتؾاط مذفر معاي ممبظاػراتم
اظـاعـ معاي م ،1945وذفر مجقؼؾقة مبعقد ماالدؿؼالل .متابعـا مأؼضا ماظعؿؾقة ماالغؿكابقةم
ظرئادقاتم 09مأبرؼؾم 2009موتأثريػامسؾكمعضاعنيماًطبماٌـربؼة،مصؼؿـا مبذظؽمظمم
صرتةمعامضؾؾ مو معامبعدمايؿؾةماالغؿكابقة،مأيمعامبنيم 20مصرباؼر مو 16مأصرؼؾم.2009م
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مممممكمصامسـفام
مممممغةمعـماًطبماٌؾؼاةمظمماٌلاجدمأومعؾ
وضدمأرصؼـامػذهماٌؿابعةمجبؿعمعدوم
ممممممممممممممممممممممم مم
عـمخاللماالتصالماٌؾاذرمباألئؿةماًطؾاء .م
مادؿعـامظمماظقضتمغػلفممبؼابالتمععماألئؿةمغاضؾلمتؾؽماًطبمظمماٌلاجدمحمؾم
اظدرادة معـمأجؾمصمعمععطقاتمحقل ماٌالعحماظلقدققعفـقة مهلذاماظصـػ معـماألئؿةم
اٌقزمممػنيم ،معلارػؿ ماظؿؽقؼين ،ممتـالتفؿ محقل متقاراتفؿ موعذاػؾفؿ ماظيتم
اًطؾاء مممم
ؼـؿلؾقن مهلا مأو مؼؿأثرون مبفا موخطاباتفؿ محقل مسالضؿفؿ مباظلؾطة ماظقصقة مممـؾة مظمم
عدؼرؼة ماظشؤون ماظدؼـقة مواألوضاف موطذا محقل ماٌعاغل مواظدالالت ماظيت مؼضػقغفا مسؾكم
علأظةماٌقارـةموسالضةماظدؼينمباظلقادلمظمماظػضاءماظعؿقعل .م
ؿرجعيات اخلطاب ادلنربي حول ؼضاقا "ادلواطنة"م م
مإذا معا محاوظـا متصـقػ ماٌراجع مو ماظـصقص ماظيت مؼلؿـد مإظقفا ماألئؿة مظم متـاوهلؿم
ٌقضقساتمذاتمسالضةمباظؼضاؼاماظلقادقةمظممخطبماىؿعة،مميؽـمأنمغؼلؿفامإشمم
صـػني:معراجعمتراثقةموعراجعمععاصرةمتـاوظتماظعالضةمبنيماإلدالممواٌقارـة.م
أوال ،ادلراجع اؾرتاثية :موميؽـ مأن مغؼلؿ مأػؿ متؾؽ ماٌراجع معـ محقث مذؽؾم
تـاوهلامظؾؼضاؼاماظلقادقةمإشممطملةمأمناطمػل:م م
 -1ماآلؼات ماظؼرآغقة مواألحادؼث ماظـؾقؼة :موعـفا متؾؽ ماظـصقص ماظيت متشري مإشمم
ضرورة م"ايؽؿ ممبا مأغزل ماهلل" ،مضقؿة ماظعدل ،مسدم ماإلطراه مظم ماظدؼـ ،مهرؼؿ ماظدعاءم
واألعقال،مصضالمسـ مأصعالمعأثقرةمظمماظلريةماظـؾقؼةمأومدريماًؾػاءمواظعؾؿاءمأيمدريم
"اظلؾػ" .م
-2مطؿبماظػؼفماظلقادل:مصرشؿمأنماظػؼفماظلينمملمؼعنتمطـريامباظػؽرماظلقادلمعـم
غاحقةمسددماظؽؿاباتمحقثمطانماالػؿؿاممأطـرمبأحؽامماظعؾاداتمواألحقالماظشكصقةم
وععاعالتماظلقق،مؼرجعمذظؽمحلبمبعضماظدراداتمإشممتارؼخماظعالضةمبنيماظػؼفاءم
واظلؾطةماظلقادقة.مظؽـمرشؿمػذاماظـؼصمػـاك مبعضماظؽؿاباتمظعؾمأػؿفامواألطـرم
ادؿكداعامطؿابم"األحؽامماظلؾطاغقة"مظؾؿاورديموػقمطؿابمؼضؿم20مبابامتؿضؿـمغؼقالم
سـمصؿاوىماظػؼفاءموخاصةمأبلمحـقػةمواظشاصعلمحقلمسددمعـماظؼضاؼامذاتماظعالضةم
مبؿاردة ماظلؾطة مظم ماظدؼـ مطعالضة ماإلعام مباألعة موسالضؿف مبقالتف .مورشؿ مأن ماظؽؿابم
ؼعؿربمأنم"اإلعاعة"موعامهؿفامعـم"اظقالؼات"مجمردم"سؼقد"مبنيم"اإلعام"مو"األعة"مإالم
أغف مؼؤطد مأن م"اإلعام" مميـؾ ماظلؾطة ماظدؼـقة مواظلقادقة مسؾك محد مدقاء ،موػل مصؽرةم
رئقلة مباظـلؾة مظؽـري معـ مخطب ماىؿعة مسـدعا متؿـاول مسالضة ماياطؿ مباحملؽقم مظمم
جزائرماظققم .م
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 -3مطؿبم"عـاصقةماٌؾقك":موػلمطؿاباتمصؼفقةمطانمػدصفامظمماظلابؼمغصققةم
اٌؾقكمعـمأػؿفامعـالمطؿابم"طؾقؾةمودعـة"مالبـماٌؼػعمأومطؿابم"دؾقكماظلاظؽمظمم
تدبري ماٌؿاظؽ" مظشفاب ماظدؼـ مبـ مأبل ماظربقع ،موػل مطؿابات متـصح ماٌؾقك مباظلريةم
ايلـةمعـمعقضعماظضاعـمالدؿؼرارمحؽؿفمواحملاصظةمسؾكمعصايف .م
 -4مطؿب م"اظلقادة ماظشرسقة" :موػل مطؿب متـقق ماالواه ماظذي ماغؿففؿف مطؿبم
"عـاصقةماٌؾقك"معـمحقثمعامميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمإدرتاتقفقةماظـصحمواإلعلاكمسـم
تـاولماٌقضقساتمايلادةماظيتمتـريمحػقظةموععارضةم"األئؿة"م(اظلؾطةماظلقادقةمظمم
مممممممممم
فامطؿاباتمتعؿينمبؿقجقفمدؾطةماياطؿموتعدم
تعؾرياتمطؿبماظرتاثماإلدالعل) ممظؽـممم مممممممم ممممم ممممم مممم مم مممم
عـمغاحقةمأدؾقبفامظمم"اظـصح"مأطـرمجرأة،موعـمأذفرمػذهماظؽؿبموأطـرػامادؿكداعام
عـمضؾؾماألئؿةمعقضقعماظدرادةمطؿابم"اظلقادةماظشرسقةمظممإصالحماظراسلمواظرسقة"م
البـمتقؿقة.م م
-5مطؿابم"اٌؼدعة"مالبـمخؾدونمطؽؿابمحقلمتارؼخماظلقادةمواظعالضةمبنيماياطؿم
واظرسقة م مظم ماإلدالم ،مإذ مميـؾ مػذا ماظؽؿاب معرجعا مسـد مبعض ماألئؿة ماًطؾاء معـم
مجقامعـم ماىاععاتماإلدالعقة،محقثمؼعقدونمإشمم
مم ممممم
مةمأوظؽؽماظذؼـمختر
اظشؾاب ،مخاممصم مممممم مممممم مم
ععاىاتفمظؾؼضاؼاماظلقادقةمبطابعفاماالجؿؿاسلمواظؿارسمل .موظؽـمطـريامعامؼؿؿمتـاولم
تؾؽ ماظؼضاؼا مضؿـ معـطؼ متؼدؼلل مهلذا ماظـص محقث مشاظؾا معا مؼلؿكدعف ماإلعام مظمم
خطؾؿف مظالدؿدالل مبأن م"سؾؿاء ماإلدالم" مطاغقا م"أول معـ مهدث مسـ مذؽؾ ممماردةم
اظلؾطةمأومررقمزفقرماظدولموضؿقرػا" .م
ثاـيا ،اؾكتابات ادلعاصرة حول اؾعالؼة بني اإلدالم وادلواطنة:موػـامغشريمإشممأنم
بعض ماألئؿة مؼلؿعقـقن مظم مبـاء مخطؾفؿ محقل ماظؼضاؼا ماظلقادقة مبشؽؾ مسام موضضاؼام
اٌقارـةموحؼققماإلغلانموعؽاغةموحؼققماٌرأةمباًصقصمظممسالضؿفامباظدؼـمبعددمعـم
اظؽؿابات مظػؼفاء موعػؽرؼـ مإدالعقني مععاصرؼـ معـ ماٌشرق ماظعربل موعـ متقاراتم
وصماسات مدؼـقة مخمؿؾػة ،محقث مزمؽؿ ماخؿقار متؾؽ ماظؽؿابات مغزوع ماإلعام ماٌذػيبم
ممممممرونمبؿقاريم
وتقارهماظلقادلموخاصةماألئؿةماظذؼـمؼعؾـقنماغؿؿاءػؿمأومسؾكماألضؾمؼؿأثم
ممممممممم ممم م ممم مم مممم ممممممممم ممممممم مممممممممممممم مم ممم مم
"اإلخقانماٌلؾؿني"مأو"اظلؾػقة".مغذطرمعـمتؾؽماظؽؿبمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرم
طؿب:مؼقدػماظؼرضاويم"شريماٌلؾؿنيمظمماجملؿؿعماإلدالعل"،محمؿدماظغزاظلم"اٌرأةم
بنيماظؿؼاظقدماظراصدةمواظعاداتماظقاصدة"،محمؿدمسؿارةم"ععرطةماٌصطؾقاتمبنيماإلدالمم
واظغرب"،محلـماظؾـام"جمؿقسةماظردائؾ"،مدقدمضطبم"اظلالمماظعاٌلمواإلدالم"،م
صفؿلمػقديم"عقارـقنمالمذعققن"،محمؿدمصؿقلمسـؿانم"عراجعةماألحؽامماظػؼفقةم
اًاصةمبغريماٌلؾؿني"،مخاظدماظعـربيم"طؿابمصؼفماظلقادةماظشرسقة"موسؾدماٌاظؽم
رعضاغل ماىزائري م"عدارك ماظـَظر مظم ماظلقادة مبني ماظؿطؾقؼات ماظشرسقة مواالغػعاالتم
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ايَؿعمادقة" .مؼغمضاف مإشممطؾمذظؽ مطؿبمظػؿاوىمعرجعقاتماظؿقارماظلؾػلمحقلماٌقضػم
عـ ماظدميؼرارقة مواالذمراط مظم ماألحزاب ماظلقادقة موحرؼة ماٌرأة مواٌقضػ معـ مشريم
اٌلؾؿنيمواظعـػ،معـؾمطؿبمحمؿدمغاصرماظدؼـماألظؾاغلمومابـمسـقؿنيموسؾداظعزؼزمبـم
باز.م م
تؿـاولمجمؿؾمػذهماظؽؿاباتمعلأظةماٌقارـةمظممسالضؿفامباإلدالممدقاءمظمماٌاضلممممممممممم
أو ماياضر مباإلذارة مإشم موضع موحؼقق مشري ماٌلؾؿني مظم ماظؾالد ماظعربقة م– ماٌشرضقةم
باًصقص– .مؼأتل ماالدؿدالل مسؾك متؾؽ مايؼقق مباظرجقع معؾاذرة مإشم ماظـصقصم
اظدؼـقةماٌؿعؾؼةمحبؼقق مشريماٌلؾؿنيمأومعامؼطؾؼمسؾقفمظمماًطابماظػؼفلممبصطؾحم
"أػؾماظذعة"مإضاصةمثـائقةماظشقرىمواظدميؼرارقة.13مميؽـماظؼقلمأنماٌؤظػاتماظلقادقةم
اظرتاثقة موحؿك مبعض ماظؽؿابات مٌػؽرؼـ مإدالعقني موصؼفاء مععاصرؼـ ،مواظيت متعؿؿدم
سؾقفامطـريمعـمخطبماىؿعةمظممعلاجدموػرانماظققم،متؿلؿمظممطـريمعـماألحقانم
باٌعاىةماظقسظقة م واألخالضقةمظؾؼضاؼاماظلقادقةمععؿؿدةمظممذظؽمسؾكمضقاسدموغصقصم
ساعة موال متؿفف مإشم ماظطرق ماظعؿؾقة ماظؽػقؾة مبؿطؾقؼ متؾؽ ماظؼقاسد مواظـصقص .مؼطغكم
ممممممم
حقثم متؿؿ
اىاغب ماظـؼؾل م(ضرآن ،مأحادؼث ،مأضقال معأثقرة )...مسؾك مػذه ماًطب م مم
عؼاربةمعقضقعمايؽؿمعـمخاللمرؤؼةمتراثقةمحبؿةمصؿربزمطؾؿاتمظممخطبماىؿعةمعـم
عـؾ:مراسةموظلماألعر،مغصققةماإلعام،مأػؾمايؾمواظعؼد،ماظؾطاغةماظصايةموبطاغةم
اظلقء،محؼققمأػؾماظذعة،مغظاممايلؾةموشريػا.م م
اظذيمؼشمؽمؾمعضؿقنمطـريمعـماًطبماٌـربؼة،م
زمقؾمػذاماظـؿطمعـماًطاب ،مممم ممم
إشممرؤؼةموعؾمعـم"اياطؿ"مأوم"اإلعامم(مباٌعـكماظػؼفل)"معرطزامظؾؿؿاردةماظلقادقةم
صفقم"اظراسلماٌلؤولمسـماظرسقة" .مإغمممفمخطابمؼـػلمبشؽؾمعؾاذرماظقضعماالسؿؾاريم
مهلا مإممالمم
مظقسم م مم
مممم ممم
م"اظرسقة"
مذظؽم مممأنم ممممم
مظؾؿقارـة،م ممم
ممممم مممممم ممم
ماظدالالتم مممايدؼـة
موصؼم مممم م م
اٌقارـم ممم
ظؾػرد -ممممم م
ممممممممةمعشارطةمهلامظممايقاةماظعاعةمالبدمأنمتؽقنمعـمػذام
"واجبماظطاسةمظقظلماألعر"موأؼم
ممم م مممم مم مممممم ممم
اٌـطؾؼ مصؼط ،موظذظؽ مند مأن محدؼث ماألئؿة محقل ماٌشارطة ماظلقادقة مظم ماظعؿؾقةم
سمسؾكمعـطؼمحرؼةماظػردموحؼمممفمطؿقارـمظمماخؿقارمحؽاعفم
مممممدم مم مم مممم م مم مممممممممممم
االغؿكابقةمعـالمالمؼؿأ
م ممم مممممممم مم
بؾمسؾكم"واجبماٌؤعـماٌطقعمظقظلماألعرماظذيمأعرمباالغؿكاب".موإذامعامتطرقماإلعامم
ظممخطؾؿفمإشممظػظماٌقارـةمأومبعضماٌصطؾقاتماجملاورةمظفمطؿصطؾحمحؼققماإلغلانم
م13مٌزؼدمعـماالرالعمسؾكمعقضقساتموحماورماػؿؿاممػذهماظؽؿاباتمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـال:م م
سؿارة،محمؿد،مععرطةماٌصطؾقاتمبنيماظغربمواإلدالم،ماظؼاػرة،مدارمغفضةمعصر،ماظطؾعةماظـاغقة،م .2004م
اظؼرضاوي،مؼقدػ،مشريماٌلؾؿنيمظمماجملؿؿعماإلدالعل،ماظؼاػرة،معؽؿؾةموػؾة،ماظطؾعةماظـاظـة،م .1992م
ػقؼدي،مصفؿل،معقارـقنمالمذعققن،ماظؼاػرة،معؽؿؾةماظشروق،ماظطؾعةماظـاظـة،م.1999
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صإغفمدقعقدمإشممتؾؽماظؽؿاباتمعـمعقضعماظؿـاولماظؿؾفقؾلمظؾرتاثمحقثمؼداصعمسـم
وجقدمػذهماٌعاغلمظمماإلدالممضؾؾمأنمؼعرصفامومياردفاماظغربماظققم .م

"اإلؿام ادلوظف" و رفاـات خطابه حول ادلواطنة
مممم م 411-08ماٌؤرخ مظم م 24مدؼلؿرب م 2008مواٌؿضؿـم
ماظؿـػقذيم مرضؿ
ممم مممممممم
ماٌردقم
ذمؽممؾم مممم
ظؾؼاغقنماألدادلماًاصمباٌقزػنيماٌـؿؿنيمظألدالكماًاصةمباإلدارةماٌؽؾػةمباظشؤونم
اظدؼـقةمواألوضافمتغقريامجؾقامظمماظقضعماالسؿؾاريمظإلعاممومرؾقعةماٌفؿةماظيتمؼؼقمم
بفا ،محقث مهقظت ماإلعاعة مظم ماٌلاجد مإشم موزقػة مسؿقعقة مهؽؿفا مضقاسد موضقاغنيم
اظقزقػماظعؿقعلمسؾكمعلؿقىمذروطماالظؿقاقمباظقزقػة،ماٌفامماٌـقرةمبؽؾمصـػم
عـ مأصـاف ماألئؿة موطذا مايؼقق مواظقاجؾات .مودر ماإلذارة ممإشمم مممأنم مػذا ماظؿققل مظمم
عؽاغة ماإلعام مداخؾ م"عؤدلة ماٌلفد" مػق مادؿؿرار مظلؾلؾة ماٌرادقؿ ماظيت متقاظت مظمم
دـقاتماظعشرماظلابؼةمحقل م"تـظقؿ مضطاعماظشؤونماظدؼـقة"مدقاءمسؾكمعلؿقىمبـاءم
اٌلاجد مو ماٌدارس ماظؼرآغقة مواظزواؼا موحؿك مأعاطـ ماظعؾادة مظؾشعائر مشري ماإلدالعقة،م
دقاءمسؾكمعلؿقىمهدؼدمصالحقاتموعفامموأدوارمعصاحلموعدؼرؼاتماظشؤونماظدؼـقةم
سؾك ماٌلؿقى ماٌرطزي مو ماحملؾل موصقال مإشم مهدؼد مصالحقات موعفام ماظػاسؾني مظمم
خمؿؾػ معصاحل ماظشؤون ماظدؼـقة معـ مأئؿة ،معػؿشني ،موطالء مأوضاف ،معرذداتم
دؼـقات،مععؾؿلمضرآنموأسقانماٌلاجد.14مؼؤطدمعامأحدثفمػذاماٌردقممسؾكماٌلؿقىم
اظؿـظقؿلمصرضقؿـاماظيتماغطؾؼـامعـفامحقلموجقدمخطابمرمسلمحقلمدورماٌؤدلةم
اٌ لفدؼةموعفاعفامؼرادمظفمأنمؼقضعمحقزماظؿـػقذ،ماألعرماظذيمتضعفمغصقصماٌردقمم
حقلمعفامماإلعاممبشؽؾمساممواإلعامماًطقبمبشؽؾمخاصمإضاصةمإشمماظرتطقزماٌلؾؼم
سؾكمحدودمدؾطةماإلعامموخضقعمخطابفماظدؼينمظؾؿراضؾةمعـمخاللماألئؿةماظرئقلقني،م
اٌػؿشنيمأومإدارةماظشؤونماظدؼـقةمسؾكماٌلؿقىماظقالئل .م
ممدماظؼاغقنماألدادلمذرطماالظؿقاقمبقزقػةماإلعاعة ،مخاصةمعامؼؿعؾؼمعـفام
ظؼدمحدم
مممم
مهصممؾم مسؾك مذفادة مأو مإجازةم
ماظذيم م م
مذظؽم مممم
مم ممم
برتؾة ماإلعام ماألدؿاذ مأو ماًطقب ،ممصفق
سمضعماإلعامماٌقزػمظرتبمممصمورؼيبمعدتفمدـةمواحدةم
ععادظةمظمماظعؾقمماإلدالعقة .م م م ممم مممممممم م ممم
14مأغظرمظممػذاماظلقاقماٌرادقؿماظؿاظقةم:ماٌردقممرضؿم 381 -98اظصادرمظمم 01دؼلؿربم1998محقلمهدؼدمذروطم
إدارةماألعالكماظقضػقةموتلقريػاموضماؼؿفا،ماٌردقممرضؿم 200-2000اظصادرمظمم 26مؼقظققمدـةم 2000مواٌؿضؿـم
هدؼدمضقاسد متـظقؿمعصاحلماظشؤونماظدؼـقةمواألوضاف مظمماظقالؼاتموسؿؾفا ،ماظؿعؾقؿةماظقزارؼةمرضؿ م 60اٌؤرخةم
ظم 2000/04/12ماظيتمتؿضؿـمتـظقؿمسؿؾماٌلفد،اظؼرارماظقزاريماٌشرتكمرضؿ 60:معؤرخمظم 1999/04/10:مبنيم
اٌدؼرؼةماظعاعةمظؾقزقػةماظعؿقعقة،ووزارةماٌاظقة،ووزارةماظشؤونماظدؼـقةمواألوضافمؼؿضؿـماًرؼطةماٌلفدؼة،مثؿم
اٌردقمماظذيمغؿقدثمسـفمحقلماظؼاغقنماألدادلمٌقزػلمضطاعماظشؤونماظدؼـقة.
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فدمَدماظرتبصمٌرةم
مممغم م
ميؽـمأنمؼم
ضؾؾمتردقؿفمظممعـصؾفمحقثمؼؿابعمتؽقؼـامهضريؼا.م م م ممم
واحدةمصؼطمبعدػامميـؽـمتلرؼحماإلعاممدونمإذعارمعلؾؼمأومتعقؼضمإذامعام"ممتمماظؿؼققؿم
اظلؾيبمسؾكمأدائفمخاللمصرتةمتربصف".مؼشريماٌردقممإشممأنماألئؿةمظقلقامظممدرجةم
واحدةمعـمغاحقةماٌفاممواٌلؤوظقات،مإذمأنمػـاكمأربعمعراتبم:مرتؾةماإلعامماٌعؾؿ،م
اإلعامماٌدرس،ماإلعامماألدؿاذمواإلعامماألدؿاذماظرئقلل ..مالمؼشرتطمظممصـػلماإلعامم
اٌعؾؿمظؾؼرآنمأوماإلعامماٌدرسماٌلؿقىماظعؾؿلماظعاظلمبؾمؼؽػلمأنمؼؽقغامعـمحػظةم
اظؼرآن ،مظممحنيمؼشرتطمظممصـػ ماإلعامماألدؿاذماظؾقلاغسمظمماظعؾقمماإلدالعقةمطؿام
أدؾػـاماظذطرمعضاصامإظقفامحػظماظؼرآن ،موؼشرتطمظمماإلعام ماألدؿاذماظرئقلل معلؿقىم
اٌاجلؿريمظمماظعؾقمماإلدالعقةمأومخربةمسشرمدـقات مطإعاممأدؿاذ .ماغطالضامعـ مػذام
مػمبإسدادموإظؼاءمخطبماىؿعةمإالم معـمهلؿمرتؾةماألئؿةماألداتذةمأوم
اظؿصـقػمالمؼؽؾمم مممم مممممممممممم م م ممم مممممم
ممم ممم مم ممم
األئؿة ماألداتذة ماظرئقلققن .موبـاء مسؾك مػذا ماظؿؼلقؿ ماىدؼد مظؾؿفام مداخؾ ماٌؤدلةم
اٌلفدؼةمواظذيمؼؿكذمعـماظؿصـقػمواظرتاتؾقةماٌقجقدةمظممعؤدلاتماظؿعؾقؿماظعاظلم
مممممممرماظذيمأحدثفماظؼاغقنمظمموزقػةماإلعاعةموععـاػام
منقذجامظالضؿداء،مؼظفرمسؿؼماظؿغقم
ممم مممم مممممم ممم م ممم مم
ممهلامعـمعـطؼمتؼؾقديمؼؼقممسؾكمعفاممعامطانمؼطؾؼمسؾقفمبـ"ذقخماىاعع"م
حقثمحقم
أؼـمؼؽقنمحػظماظؼرآنمػقمعرطزماظؿصـقػمظؾقضعماالسؿؾاريمظإلعاممإشممعـطؼماظقزقػةم
مبدظقهلامايدؼثمحقثماظشفادةماىاععقةمػلماٌرطزماظرئقسمظممهدؼدمذروطماإلعامم
اًطقب.م م
ممبشؽؾمإداريمعـمضؾؾ معدؼرؼةماظشؤونم
ممممممـم
صاإلعامماألدؿاذماٌؽؾػمبإظؼاءماًطبمؼعق
مم مممممم م ممممممم مم مممممممممم م م
اظدؼـقةموبـاءمسؾكمذروطمسؾؿقةموإدارؼةمومعلابؼةمساعةمتؽقنمإدارةماظقزقػماظعؿقعلم
ررصامرئقلامصقفا.موأعامعامؼؿعؾؼمبأػؿقةمعضؿقنمخطبماىؿعةمظممتـؾقتماإلعاممأوم
تلرزمف معـ معـصؾف مصقؽؿـ مظم محمؿقى ماٌفام ماظيت محددػا ماظؼاغقن ماألدادل مظإلعامم
األدؿاذموعـمأػؿفامظممػذاماظلقاقم"ايػازمسؾكماظقحدةماظدؼـقةمظؾفؿاسةمومتادؽفا"م
(اٌادة م 34معـ ماظؼاغقن ماألدادل) ،محقث مأذار ماألئؿة ماٌلؿفقبقن مأن ماٌعـك ماظذيم
صفؿقهمعـمػذهماٌادةمعـمخاللماظـدواتماظؿؽقؼـقةماٌكؿؾػةمػقم"ضرورةمايػازمسؾكم
اٌرجعقةماظدؼـقةماظقرـقة"موضدماخؿؾػتمتأوؼالتماألئؿةمٌدظقلمػذهماٌرجعقةمصؿـفؿم
عـمؼؿقدثمسـمعفؿةم"اظدصاعمسـماٌذػبماٌاظؽلمأعاممخمؿؾػماٌرجعقاتماٌذػؾقةم
اظؼادعةمعـماٌشرقمسـمررؼؼماظػضائقات"مطؿامجاءمسؾكمظلانمأحدماألئؿة؛موعـفؿمعـم
أذارمإشمم"أػؿقةماظرتطقزمسؾكماظؾعدماظقرينماىزائريمممـالمظممضقؿماظـقرةماظؿقرؼرؼةم
ظممخطبماىؿعة"،مؼصرحمإعاممآخر؛ موعـفؿمعـمهدثمسـم"إبرازماظؼقادةماظدؼـقةم
ظقزارةماظشؤونماظدؼـقة"مظممعؼابؾمػقؽاتموصماساتمدؼـقةمأخرىمترؼدماالدؿققاذمسؾكم
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عرطزؼةماظؼرارماظدؼينمظمماٌلاجدمطاجملؾسماإلدالعلماألسؾكمأوماىؿاساتماظلؾػقةم
واظلقادقةماٌكؿؾػة.م م
ؼؾدومظـامعـمخالل ماٌؼابالتماٌـفزةمععمأئؿةماٌلاجدمأنمرػانماظؼاغقنماألدادلم
ظألدالك ماًاصة مباظشؤون ماظدؼـقة موعـفا ماإلعام ماظـاضؾ مًطب ماىؿعة مػق متؽرؼسم
حمدودؼةماظلؾطةماظدؼـقةمظإلعامموحماوظةماظؿقؽؿمظممعضاعنيمخطابفماظدؼينموخطبم
اىؿعةمبشؽؾمخاص،مصؿصدرماظلؾطةماظدؼـقةمػقمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةماظيتمتلريم
"ضاغقغقا موإدارؼا" مايؼؾ ماظدؼين موػل مباظؿاظل ماظيت متؤرر مػذا مايؼؾ مسؾك معلؿقىم
اظؿقزقػ مواظؿؽقؼـ مواظؿقجقف مواظػؿقى مإضاصة مإشم ماظؿلقري ماٌاظل مواىقاغب ماٌؿعؾؼةم
باألوضاف.موععـكمحمدودؼةماظلؾطةماظدؼـقةمظممػذهماياظةمؼؿعؾؼمأدادامبؿؾعقةماإلعامم
اإلدارؼةمواٌاظقة،مباسؿؾارهمعقزػا،مظلؾطةماظقصاؼةماٌؾاذرةمأيماٌدؼرؼة،ماألعرماظذيم
ضد مرمعؾ مخطابف ماظدؼين مخاضعا مظؾؿراضؾة معـ مجفة موظؽـ مضد مغؽقن معـ مجفة مأعامم
إدرتاتقفقةمزمقؾمإظقفاماظؼاغقنماألدادلموتؿعؾؼمبإعؽاغقةممترؼرمخطابمرمسلمحقلم
اٌقارـة مبشؽؾ مصقضل ممبا مؼؼؿضل مإرارا مضاغقغقا مظقضعف محقز ماظؿـػقذ موذرورا مسؾؿقةم
وتؽقؼـقة مظإلعام ماٌراد متؽؾقػف مبـؼؾ مػذا ماًطاب مسرب مخطب ماىؿعة موظذظؽ مطاغتم
اظرتؾةماًاصةمظإلعامماألدؿاذموذروطمتقزقػفمخمؿؾػةمسـماظرتبماألخرىمظمموزقػةم
اإلعاعةمسؾكمعلؿقىماٌؤدلةماٌلفدؼة.م م

اخلطب ادلنربقة حول اؾذاؽرة اؾوطنية وؼضاقا ادلرأة
ميؽـمحصرمأػؿماٌقضقساتماٌؿـاوظةمظمماًطبمعـمخاللمتصـقػـاماألوظلمصقؿامؼؾل:م
عقضقسات متؿعؾؼ مباظؼضاؼا ماظعؼائدؼة ،معقضقسات متؿعؾؼ مباظعؾادات ،م(طؾ مخطؾة محلبم
عـادؾة مو مصرتة ماظعؾادة مصرتة ماظصقم ،مايج ،)...،معقضقسات متؿعؾؼ مبأحؽام ماٌعـاعالتم
اٌرتـؾطةمباظعـالضاتماألدرؼة،معقضـقسـاتمتـؿـعؾؼمبأحـداثمتارؼـكقـةمأوماجؿؿاسقةمبعقـفام
أوماحؿػاظقاتمبأؼاممورـقةمأومساٌقةم(ؼقمماالدؿؼالل،مأولمغقصؿرب،ماظدخقلماٌدردل،ماظققمم
اظعاٌلميؼققماإلغلان،مسقدماٌرأة،مسقدماظعؿال،)...معقضقساتمتؿعؾؼمباظعالضاتماالجؿؿاسقةم
اظعاعةم(اظعالضةمبنيماىريان،ماالغرتغتمظمماظؾققت،ماظزواج،ماظطالق،محؼققموواجؾاتماآلباءم
واألبـاء)...موعقضقساتمتؿعؾؼمبؼضاؼامدوظقةم(صؾلطنيمواظعراقمعـال).مؼشريماألئؿةماٌلؿفقبقنم
إشممأنماخؿقارمعقضقساتماًطبمخاللماظلـةمؼرجعمأدادامإشممعـطؼماٌـادؾات،مدقاءم
طاغت متؾؽ ماٌـادؾات مدؼـقة معرتؾطة مبشعائر متعؾدؼة مأو مأحداث مدؼـقةمأو مطاغت معـادؾاتم
عرتؾطةمبأحداثمأومأسقادمورـقة.موأذارماًطؾاءمإشممدورمغظارةماظشؤونماظدؼـقة،مظممهدؼدم
اظلقاـؼاتمواظؿقجفاتماظعـاعـةمظؾكطـبموظؾكطـقبمعلـاحةمعــمايـرؼةمظمماظؿعؾريمسـ
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تؾؽماظؿقجفات،محقثمؼؼقلمأحدماألئؿةمظممػذاماظلقاق:م"طـريامعامغؼقلمأنماظقزارةم
ػلماظيتمتردؾمظـاماًطبمعؽؿقبةمودمـمعامسؾقـامإالماإلظؼاءمصأضقلمظؽمواهللماظعظقؿم
ػذامشريمصققح.طؾمعامظمماألعرمػقمأغفمسـدعامتؽقنمػـاكمعـادؾةمدؼـقةمأومورـقةم
غمؼمطمؾمَبمعـامأنمغشريمإظقفامطؾمبأدؾقبفماًاص".م م
سـدعا مؼؿعؾؼ معقضقع ماًطؾة مبؿـاول ماظؼضاؼا ماظقرـقة معـال ،مؼشري ماألئؿةم
اٌلؿفقبقن مإشم مأغفؿ مؼؿـاوظقن ماألحداث ماظقرـقة مظم مخطب ماىؿعة مطقدث مثقرةم
غقصؿربمأومؼقمماالدؿؼاللمععماظؿذطريمبدورماظعاعؾماظدؼينمظممػذهماألحداثمحقثمترطزم
اًطبمسؾكمأنماظـقرةمعامػلمإال م"عقاجفةمبنيمرغقانماظؽػرموجـدماإلميان"،مطؿام
مممممممممالمم
جاءمسؾكمظلانمأحدماألئؿة،مصاظقضعماظؽقظقغقاظلمباظـلؾةمألطـرماًطبمعامػقمإ
مممم مم ممم مم ممم مممم مممم مممممم م مممم مممممممم مممممم مممم مممممم م م
ادؿؿرارم"ظؾقروبماظصؾقؾقة"موأنمعرجعقةماظشعبماىزائريمظممتعاعؾفمععماالدؿعؿارم
رقالمطؾماٌؼاوعاتماظشعؾقةمطاغتم"اظدصاعمسـمدؼـماألعةموظغؿفاموضقؿفا"،موظممػذام
اظلقاقمتلؿدلمجمؾمماًطبماٌـربؼةمحمؾماظدرادةمباظؿؽقؼـماظدؼينمواظصقظممظؾؼقاداتم
مم ممم ممم ممم مم
اظلقادقةمواٌقداغقةمظؾؿؼاوعاتماظشعؾقةمعـماألعريمسؾدماظؼادرمإشمماٌؼراغلموصقالمإشممعام
تطؾؼ مسؾقف مبعض ماًطب م"اٌؼاوعة ماظلقادقة مأو ماظـؼاصقة" معع مابـ مبادؼس موصمعقةم
اظعؾؿاءماٌلؾؿني.مومإذامعامتـاولماألئؿةمأحداثمثقرةم1954مؼلؿدظقنمخطؾفؿمباظؿلؿقةم
ممارمأيمتلؿقة م"اجملاػدؼـ"مباظـلؾةمظألحقاءموتلؿقةم
اظيتماخؿارتفامضقادةماظـقرةمظؾـقم
معـمخالهلامم ماٌـطؾؼماظدؼينم
ممم مم مم م م
"اظشفداء"مباظـلؾةمٌـمدؼطمظممداحات ماٌعارك مظقممربممروا
ظؾـقرة .مؼدصعـا ماظؿقؾقؾ ماألوظل مٌدظقل مػذا ماًطاب مإشم مأن مغؼػ مسـد مسدد معـم
اٌالحظاتماظؿاظقة:م م
أعا ماٌالحظة ماألوشم مصفل مأغف مخطاب ماغؿؼائل محقل ماظذاطرة ماظقرـقة مزماول معـم
خالظف ماًطاب ماٌـربي مأن مؼرطز ماظضقء مسؾك معرجعقة مدون مشريػا ،مذمب مدقادقةمممم
أومثؼاصقةمعؼاوعةمدونمشريػاموػقمظممػذاماظلقاقمادؿؿرارمظؾكطابماإلصالحلمحقلم
اظؿارؼخمأومباألحرىماظذاطرةماظقرـقة.موأعاماٌالحظةماظـاغقةمصفلمأغفمخطابمالمؼضعم
حدث ماظـقرة مطقدث معـ مأجؾ ماظؿقرؼر ماظقرين مإلضؾقؿ مععني مبؾ مؼؿـاوظف مظم مدقاقم
اًطابماظدؼينمحقلماظصراعمبنيمايؼمواظؾارؾمممامرمعؾماظـقرةمجمردمعـالماظؾدءم
ظؾكطابماألخالضلماظدؼين .موباظؿاظلمصؾلـامػـامأعاممخطابمتـشؽةمعقارـقةمبؼدرمعام
ممثمػذاماظـؿطمعـماًطابماٌـربيمحقلماظذاطرةم
دمـمأعاممخطابمتـشؽةمدؼـقة.مممؼؿقدم
اظقرـقةمبإرمابقةمسـماظؿضققاتماظيتمضدعفامجقؾماظـقرة،موػقمخطابم"جدؼد"مظمم
اٌلاجد معؼارغة مبػرتة ماظـؿاغقـات مأو ماظؿلعقـات محقث مطان مجمرد مايدؼث مسـم
ممح مظـا مأحد ماألئؿةم
مممم ممصرم
مم مطؿا
ماظدؼـ"
مسـم ممممم
ماظغرؼبم م م
م"اًطابم مممممم
ممممم ممم م مم
مممم مممبـابة
ماظقرـقة
مممم مممم
اظؼضاؼا
ممم
اٌلؿفقبني.موظؽـمؼؾؼكمأنمغشريمإشم ممأنم معدساةمػذاماظؿغريمظمماًطابماٌـربيمحاظقام
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تعقدمأدادامإشممأنم م اٌؤدلةماٌلفدؼةموخطابفاماظققممأصؾقامعلأظةمدوظةموأنماإلعامم
مممممم مم مممم ممم
مممممؾ مظؾدوظة مظم ماٌلفد موأن مسؾك ماًطاب ماظدؼين مأن مؼؽقن مخطابام
ممم ماٌؿـم
اٌقزػم مػق
ممم م
"عداصعامسـماٌرجعقةماٌذػؾقةمواظقرـقةمظؾدوظةماىزائرؼة"مطؿامجاءمظممتصرؼحمألحدم
اٌلؤوظنيماحملؾقنيمظؾشؤونماظدؼـقة.م م
وسـدعا مغؿابع م خطاب ماإلعام محقل مدالالت مومماردات ماٌقارـة معـ مخالل محبثم
طقػقةمتـاولمخطبماىؿعةمظؼضاؼاماٌرأةمعـمغاحقةمحؼقضفاماالجؿؿاسقة،ماالضؿصادؼةم
دـفدمأنم معـمأػؿماٌالحظاتماٌلفؾةمسؾكمخطابمومتـالت ماألئؿةمحقلم
واظلقادقةم مم مممم
سؿؾماٌرأةموضاغقنماألدرةمػلممأنم مػـاكماتػاضامظدى معـماظـاحقةماٌؾدئقةمسؾكماظؿـؾقتم
واظؿأصقؾ ماظدؼين مٌلأظة م"ضقاعةماظرجؾ مسؾك ماٌرأة" معـ مجفة مواهلـددة ماالجؿؿاسقةم
ظؾفـس مبؾغة م– مصارؿة ماٌرغقلل م– معـ مجفة مثاغقة ،معع ماخؿالف مظم ماظدرجة مبنيم
خطاباتماألئؿةمحقثمتؾد ومأطـرمحماصظةمظممعلاجدمعؼارغةمبأخرى.مصإذامطانمتعؾقؿم
اٌرأةمعلأظةمضرورؼةمعـمخاللمخطابماألئؿةمممصإنممممذرط مذظؽمسـدػؿ مأنمؼؽقنماظؿعؾقؿم
ظممزروفموأعاطـمتأخذمبعنيماالسؿؾارماظضقابطماظدؼـقةمخاصةمعامتعؾؼمعـفامباظػصؾم
بنيماظذطقرمواإلغاث .مالمؼزالمسؿؾماٌرأةمظمماظػضاءماظعؿقعلمعلأظةمعرصقضةمسـدمسددم
عـماألئؿةمععماخؿالفمظممدرجةماظرصض،مبنيمعـمؼرصضفمصمؾةموتػصقالموعـمؼرصضم
سؿؾ ماٌرأة مظم مجماالت مدون مشريػا ،مؼرصض مجماالت مسؿؾ مؼعدػا مخاصة مباظرجالم
وؼؼؾؾ مأخرى محقث متأتل مأشؾب ماألعـؾة مظم ماًطب مسـ مسؿؾ ماٌعؾؿة مأو ماظطؾقؾة.م
اظؼقلمبأنم مسؿؾماٌرأةمػقمعظفرمعـم
ؼذػبمبعضماألئؿة ،مومبدرجةمأطـرمحدة ،مإشمممممم مممم
دم"طقانماألدر".مظؽـممػذهماٌقاضػمالمتـػلم
مم مممممم ممم م مممممم م
عظاػرم"اظػلادمواظػؿـةمواالدمالل"اظيتمتفدم
م ممممممممم مممممممممممممم م م م مممم ممم
وجقدمبعضماًطبماٌـربؼةماظيتمتؿلاعحمععمحؼماٌرأةمظمماظعؿؾمعفؿامطانمجماظفم
وؼلؿدلماإلعاممظممخطؾؿفمباظؼقلمأنم"ربطماإلميانمباظعؿؾمظممطملنيمآؼةمظمماظؼرآنمملم
ؼػصؾمصقفماهللمبنيماظـلاءمواظرجالمصاظؿؽؾقػمباظعؿؾمظؾفؿقع"،موؼقردمإعاممآخرمضصةم
خدرمةمزوجماظـيبموطقػمطاغتممتؿفـماظؿفارة.م م
عامميؽـماإلذارةمإظقفمأنمماألئؿةماألطـرمضؾقالمظعؿؾماٌرأةمظممخطؾفؿمصـػان:مصـػم
ممم م م ممم م ممممممممممم
األئؿةماألطربمدـامممـمخترجقامعـماٌدارسماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمأيماظؽؿاتقبمأوماظزواؼام
وصـػ ماألئؿة ماظشؾاب ماظذؼـ مخترجقا معـ ماىاععات ماإلدالعقة .مأعا ماألئؿة ماألطـرم
رصضامصفؿماألئؿةماظشؾابماظذؼـمخترجقامعـمععاػدمتؽقؼـماألئؿةمأومحؿكماظؽؿاتقبم
مرونم مباظؿقارماظلؾػلمخاصة.موأعامعام
ممممممممممم
ؼـؿلؾقنمأومؼؿأث
واظزواؼامإضاصةمإشمماألئؿةماظذؼـمممم ممم
ؼؿعؾؼ مباٌقضػ معـ ماظؿغريات ماظيت محدثت مظم مضاغقن ماألدرة مصفاء مخطاب ماألئؿةم
اٌلؿفقبني مذؾف معؿفاغس ،محقث مطاغت ماإلذارة مإشمم مممأنم مضاغقن م 1984معلؿؿد معـم
ممم ممتم ماظرتاجع مسـف مظم م 2005ادؿفابة مٌطاظب مايرطاتم
ممممم مضد
مممم موأغف
ماإلدالعقة
ممممم مم م م
مماظشرؼعة
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اظـلقؼة موضغقرات ماٌـظؿات ماظدوظقة موتأتل مادؿدالالت مخطب ماىؿعة معرطزة مسؾكم
ممممممهماألئؿةمتـازالمعـماظؼاغقنم
عقضقعمواحدمعـمػذاماظؼاغقن،مإغفماٌقضقعماٌؿعؾؼممبامؼعدم
مم مم مممم مممم مممممممممممم م ممممممممم ممممممممم مم
سـمذ رطماظقظلمظممسؼدماظزواج،مصؼدمجاءمسؾكمظلانمإعاممعلؿفقبمضقظفم"المميؽـمأنم
ممج ماٌرأة مبدون موظل" ،موؼذػب مآخر مإشم ماظؼقل :م"اٌرأة مسـدغا مظقلت مععـقة مبفذام
غمتمزوم
(أيمطؾارماظلـمم)م موتلؿؿدمأحؽاعفام
اظؼاغقنمصعالضاتماظزواجمسـدغامعرتؾطةمباىؿاسة ممم ممممممممم م
عـماظشرع".م م
ؼؾدو معـ مخالل ماٌؼابالت ماٌـفزة مأن محدة ماٌقضػ ماظراصض مظؾؿعدؼالت مظم مضاغقنم
األدرةمتزدادمطؾؿامطانماالحؿػالمباظققمماظعاٌلمظؾؿرأةماٌصادفمظؾـاعـمعارس،موؼضقػم
األئؿةمإشممأغفمطاغتمػـاكمحماوالتمعـمإدارةماظشؤونماظدؼـقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلم
ظؾؿكػقػمعـمحدةمردودمأصعالماألئؿةمظممػذهماٌـادؾةموظؽـماظرصضمالمؼزالمضائؿا.م
ؼلؿـد مبعضماألئؿةمظممتربؼرمرصضفؿ مذاك مإشممعقاضػماجملؾسماإلدالعلماألسؾكمعـم
تعدؼؾ ماظؼاغقن ،مطؿامؼشريمأئؿةمآخرونمإشممعقاضػماألحزابماظلقادقةمذاتماٌرجعقةم
ممممدمظـامرصضمايزبماياطؿمأيمجؾفةماظؿقرؼرماظقرينم
وحؿكمأنمػـاكمعـمأطم
اظدؼـقة،م م مم ممم ممممم ممم
هلذا م اظؿعدؼؾ،مظممحنيمؼربرماألئؿةماألطـرمتأثرامأومتعارػامععماظؿقارماظلؾػلمباظرجقعم
إشممعقاضػموصؿاوىمذققخماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمظممػذاماظلقاق.مظؽـمعامدفؾـاهمعـم
خاللماٌؿابعة ماٌقداغقةمًطبماىؿعةموحؿكمعـمخالل ماٌؼابالتمععماألئؿة ،مأغفم
ظقسمػـاكماػؿؿام مخاص معـمضؾؾفؿ مباظؿعدؼؾماظذيمحدثمظممضاغقنماىـلقةمحقثم
وجدغا مأن معقاضػ مأطـر ماألئؿة مترتاوح مبني ماظؼؾقل ماٌؾدئل مظؾؿعدؼؾ مدون مإبداء مأؼةم
ععارضةمألنمتعطلماٌرأةماىـلقةمألرػاهلاموبنيماىفؾماظؿاممباظؼاغقن.م م

خطاب اإلؿام حول ادلشارؽة االـتخابية
صقؿا مسمص متـاول ماألئؿة ماًطؾاء مٌقضقع ماٌشارطة ماالغؿكابقة مظم مصرتة مايؿؾةم
االغؿكابقةمظرئادقاتم،2009مودرماإلذارةمعـمخاللمعؿابعؿـاماٌقداغقةماٌؾاذرةمظعددم
عـمخطبماىؿعة 15مأغفمسؾكماظرشؿمعـمتصرزماتماظقزارةماظقصقةمأثـاءمصرتةمايؿؾةم
"بعدم مادؿكدام ماٌلاجد مظؾدساؼة مألي معرذح" ،مإال مأن معضؿقن ماًطب ماٌـربؼة مظمم
مممممممم-مملمسمؾمعـمخطابمحقلماٌشارطةمظمماظعؿؾقةماالغؿكابقة،م
اٌلاجدم–محممؾممماٌؿابعة
دقاءمطانمخطابامتعؾقؼامظؾؿشارطةمأومخطابامعضادامظممتصرزمفمأومتؾؿققف .مؼؾدو مأنم
"اظقزقػةم"مظدىماإلعاممطقضعماسؿؾاريمطاغتمأطـرمتأثريامسؾكمعضؿقنمخطابفماٌـربيم
مممجمفا مساعا موإن ماخؿؾػت ماظؿلؿقات مأوم
ماالغؿكابلم متق
ماظػعؾم مم ممم ممم
مسـم ممممم
مايدؼثم م م
مطانم مم ممم
حقثم ممم
مم
مم مضؾؾموأثـاءمصرتةمايؿؾةماالغؿكابقةمظؾرئادقاتم
مماظدرادة
اٌلاجدمحممؾم مممممم
 15مظؼدمتابعـامسددامعـماًطبماٌـربؼةمظمممم مم ممم
وباظضؾطمعامبنيم 20صرباؼرمو 15أبرؼؾم.2009
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اٌقاضػ .موعـ مأعـؾة ماظؽؾؿات ماظيت متداوهلا ماألئؿة مظم مخطؾفؿ مظؾدالظة مسؾك ماٌشارطةم
االغؿكابقة موضرورتفا موأػؿقؿفا مند :م"راسة موظل ماألعر" ،م"سدم مطؿؿان ماظشفادة"،م
"األعر مباٌعروف مواظـفل مسـ ماٌـؽر" موشريػا .مسـدعا متـاوظـا مػذا ماٌقضقع معع ماألئؿةم
اٌلؿفقبني ،مبدا مظـا ماظؿؾاؼـ ماظقاضح مظم معقاضػ ماألئؿة معـ مسالضة ماٌلفد مباظلقادةم
أوال،معـمسالضةماٌلفد مباألحزابمواىؿاساتماظدؼـقةمثاغقا ،موعـمدورهمظممايدثم
االغؿكابل مثاظـا .مظؼد مطشػت ماٌؼابالت ماظيت مأجرؼت معع ماألئؿة ماًطؾاء مأن مػـاكم
ثالثة مسقاعؾ مرئقلة متؤثر مظم متؾؽ ماٌقاضػ ماٌؿؾاؼـة ،مصفـاك مساعؾ ماظلـ ،ماٌلارم
اظؿؽقؼينموماظؿقارماٌذػيبمأوماظلقادلماظذيمؼؿؾـاهمأومؼؿأثرمبفماإلعام.مأعامساعؾماظلـم
صؼدمدفؾـامأغفمطؾؿامطانماإلعاممأطربمدـامطؾؿامطاغتمعقاضػفمعـمسالضةماظدؼـمباظلقادةم
عؤررة مباالظؿزام مبطاسة م"وظل ماألعر" موباظؿاظل مميؽـ ماظؿقرؼض معـال مسؾك ماٌشارطةم
االغؿكابقةمإذامعامرؾب"وظلماألعر"معـماإلعاممصعؾمذظؽم(أيماظقصاؼةماٌعـقة)مبدونم
اظدسقةمإشمماظؿصقؼتمسؾكمحزبمبعقـفمأومذكصمبعقـف،مظممحنيمأغفمطؾؿامطانماإلعامم
أصغر مدـا مطؾؿا موجدغا معقاضػ معؿضاربة متصؾ مإشم محد ماظؿـاضض محقث مؼرى ماظؾعضم
مممحم مإعاممذاب مضائال :م"ظؾؿلفدمدورمظممايقاةماظلقادقةمألنماإلعامم
بأػؿقؿف،مطؿا ممؼصر
ػق معرطز ماظؿقجقف مباظـلؾة مظؾؿفؿؿع موسؾقف مأن مؼؼقل مػذا مايزب مأو مػذا ماظشكصم
صاحلمأومشريمصاحلمعـمعـطؾؼماألعرمباٌعروفمواظـفلمسـماٌـؽر".مؼرىماظؾعضماآلخرم
أنمسؾكماٌلفدمأنمؼؾؼكمبعقدامسـمايقاةماظلقادقةموايزبقة،موأنمؼفؿؿماإلعامم"أوالم
بؼضاؼاماجملؿؿعماظؼرؼبمعـفمظممايلمأوماظؼرؼةمحقثمعلؤوظقؿفماظرئقلقةموعامدونم
ذظؽمصؾفمأػؾفموأصقابفماظذؼـمؼفؿؿقنمبؿؾؽماظؼضاؼا".موأعامساعؾماٌلارماظؿؽقؼينمصؼدم
بدا مظـا معـ مخالل ماٌؼابالت ماٌـفزة مواٌؿابعات ماٌقداغقة مًطب ماىؿعة مأن ماألئؿةم
اظشؾاب مخررمل ماٌعاػد ماىاععقة مظم ماظعؾقم ماإلدالعقة مػؿ ماألطـر ماػؿؿاعا موتـاوالم
ظؾؼضاؼاماظلقادقةمعـمشريػؿمأيماظذؼـمخترجقامعـماظزواؼامأومععاػدمتؽقؼـماألئؿة.م م
ؼدسقمػؤالءمإشمماٌشارطةماالغؿكابقةموؼعدوغفام"واجؾامدؼـقا"،مظؽـمظقسمعـمعـطؾؼم
راسةموظلماألعرموظؽـمعـمعـطؾؼم"واجبماٌؤعـماٌؿؿـؾمظمماألعرمباٌعروفمواظـفلمسـم
اٌـؽر"مطؿامؼؼقلمأحدماألئؿةماٌلؿفقبني.مورشؿمأغفؿمالمؼشريونمظممخطؾفؿماٌـربؼةم
أثـاءمصرتةماظعؿؾقةماالغؿكابقةمإشمماألذكاصمأوماألحزابمإالمأغفؿمؼؿـاوظقنماًطقطم
األؼدؼقظقجقة ماظعاعة مظرباعج ماٌرتذقني مبطرؼؼ ماظؿؾؿقح مأحقاغا مواظؿصرؼح مأحقاغام
أخرى.موأعاماظعاعؾماظـاظثماحملددمظطؾقعةماًطابماٌـربيمحقلماٌشارطةماالغؿكابقةم
صفق ماظؿقار ماٌذػيب مواظلقادل ماظذي مؼـؿؿل مأو مؼؿأثر مبف ماإلعام م(االغؿلاب مإشمم
اجملؿقسات ماظدؼـقةأو ماألحزاب ماظلقادقة) ،مصاألئؿة ماظذؼـ مؼـؿؿقن مأو مدؾؼ مهلؿم
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االغؿؿاء مإشم مجمؿقسات مدؼـقة مأو مأحزاب مدقادقة 16مػؿ ماألطـر ماػؿؿاعا مبايدثم
االغؿكابلمظممخطبماىؿعةمبغضماظـظرمسـماظلـمأومرؾقعةمعلارماظؿؽقؼـ .م
ؼؿغريمتـاولمػذاماظصـػمعـماألئؿةمظؾؿشارطةماالغؿكابقةمحلبماٌقاضػماظلقادقةم
ظألحزاب موحلب ماظػؿاوى مواآلراء ماظدؼـقة ماظيت متؿداوهلا ماىؿاسات مداخؾ مدوائرػام
وصقؿامبنيمأصرادػامسؾكماٌلؿقىماحملؾلمأوماظقرينم– مطؿامصرحمظـامأحدماألئؿةمممـم
ؼضع مغػلف مضؿـ ماظؿقار ماظلؾػل .-مبـاء مسؾك مذظؽ مال متؿـاول مػذه ماظػؽة مظم مععظؿفام
اٌشارطة ماالغؿكابقة مظم مجاغؾفا ماإلرمابل مأو مباسؿؾارػا م"واجؾا مدؼـقا" ،مبؾ مؼصرحم
اظؾعض معـفؿ موؼؾؿح ماظؾعض ماآلخر مإشم مأن ماٌشارطة ماالغؿكابقة ممبـابة م"اإلثؿ" مأوم
"اظؼؾقلمباٌـؽر"مأوم"ذفادةماظزور"،مباسؿؾارمأنماظـاخبم"دقؼرماخؿقاراتموبراعجمالم
مم"دقؾاؼعمحؽاعامالمؼعرفمأػداصفؿموعقاضػفؿمعـم
مممممممممفم
،ؼصرحمأحدماألعة،مطؿامأغ
ؼعرصفا" مم مم ممم مممم ممم
مم .متؿـاولماظػؽةماظـاغقةمعـمػؤالءماألئؿةمايدثماالغؿكابلم
محمآخر
مم ممم
،مؼصر
اظدؼـمخاصة" ممم
بشؽؾ م"أطـرمتػاؤالموضمادا"م– مطؿامجاءمظممتصرؼحمإلعاممعلؿفقب،-محقثمترىم
أغفامعـمبابم"اظقاجبماظدؼينمواظقرين"،موععـكمطؾؿةم"اظقاجبماظقرين"ماٌلؿكدعةم
ظم ماًطب مسـد مػذه ماظػؽة مػق مأػؿقة ماٌشارطة ماالغؿكابقة مظم مدسؿ ماظقحدة ماظقرـقة.م
صؾاظـلؾة مهلؤالء مأن مإناح ماظػعؾ ماالغؿكابل موخاصة معا متعؾؼ معـف مباظرئادقات مؼعدم
مبـابة م"اظقضقف مظم موجف ماظؿؿزق ماظداخؾل معـ مجفة مواظؿدخؾ ماًارجل معـ مجفةم
أخرى"م،طؿاموردمظممإحدىمخطبماىؿعة.م م
غصؾ معـمخاللمػذهماألعـؾةماٌلؿؼاةمعـمعضاعنيماًطبماٌـربؼةموعقاضػماألئؿةم
حقلمعلائؾماظذاطرةماظقرـقة،مضضاؼاماٌرأةمواٌشارطةماالغؿكابقةمأنماًطابماظدؼينم
ظم معلاجد موػران محقل مبعض مدالالت موععاغل ماًطاب ماظرمسل محقل ماظقرـقةم
واٌقارـةمظمماىزائرمظقسمخطابامعؿفاغلامبؾمخمؿؾػامباخؿالفمأجقالماألئؿةماًطؾاءم
وعلاراتفؿماظؿؽقؼـقةمورؾقعةمارتؾارفؿمبؿقاراتمدؼـقةمأومدقادقة.م م

اخلطاب ادلنربي حول ادلواطنة وؿنطق األقدقوؾوجية اؾدقنية
ظؼد مأذار ماألئؿة ماٌلؿفقبقن مإشم مأزعة مخطابفؿ ماٌـربي مظم ماظؾقظة ماظراػـة موإنم
اخؿؾػمتشكقصفؿمظطؾقعةمػذهماألزعةموعصادرػاموأدؾابفاموحدودمتأثرػا.مصإذامطانم
بعضماألئؿةماٌلؿفقبنيمؼربطقنمأزعةمخطابفؿممبشؽؾ ماظؿقاصؾمعع ماظشؾابماظذيم
16م عـمػؤالءماألئؿةماظذؼـمأجرؼـامعؼابالتمععفؿمأومتابعـامخطؾفؿمعؾاذرةمعـمدؾؼمظفمأوماغؿؿكمأومتأئرمبطروحاتم
بعض ماألحزاب مطقرطة مجمؿؿع ماظلؾؿ مأو محزب مجؾفة ماظؿقرؼر ماظقرين مأو محرطة ماإلصالح موحؿك م"اىؾفةم
ممم وعـفؿمعـمارتؾطمباظؿقارماظلؾػلموعـفؿمعـمتأثرمجبؿاسةماظدسقمةمواظؿؾؾقغمإنمأشؾؾفؿمالم
اإلدالعقةمظإلغؼاذماٌـقؾمممة"
م م م مممممم ممممممممم
زالمارتؾارفمبؿقارهمايزبلمأومصماسؿفماظدؼـقةمضائؿاموظقمبشؽؾمشريمرمسل.
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ؼرتادماٌلاجد،مؼرجعمأئؿةمآخرونماٌلأظةمإشممعشؽؾماٌلؿقىماظضعقػمظؿؽقؼـماإلعامم
اظذي مال مؼؿالءم محاظقا معع ماٌلؿفدات ماظعؾؿقة مايدؼـة معـ مجفة موعطاظب ماظـاسم
واظشؾابمخاصةمعـمجفةماألخرى.موضدمصرحمظـامإعاممخطقبمععرتصامبؼصقرمتؽقؼـفم
سؾكمتـاولمعامأمساػام"اظؿقدؼاتماظيتمتقاجفماىؿاسةماظدؼـقةموتفددموحدتفاموغقاةم
اسؿؼادػاماظققم"،متؾؽم"اظؿقدؼاتماظؼادعةمسربماظػضائقاتموتؼـقاتماإلسالممواالتصالم
اٌكؿؾػة" ،مومؼرتؾطمأئؿةمتشكقصفؿمهلذهماألزعةمإشممعامأرؾؼقامسؾقفم"اظؿأثريماظلؾيبم
ظؾكطابماظلؾػلمسؾكمأصؽارمودؾقطقاتمواغضؾاطماألئؿةماظشؾابموعقاضػفؿموعرجعقاتفؿم
ظمماظؿقجقفماظدؼين".م م
إذامعاماغطؾؼـامعـماظقاضعماظؿؽقؼينموحاوظـامهؾقؾمرؾقعةمتعاعؾماإلعاممععماظؼضاؼام
ذاتماظعالضةمبدالالتماٌقارـةموحؿكماظقرـقةمعـمخاللماألعـؾةماظيتمتابعـامتـاوهلامظمم
خطبماىؿعةموسالضؿفاممبشؽؾةمتؽقؼـفماظدؼين،مصإنمذظؽمؼضعـامأعاممأػؿقةماظػصؾم
مأومؼؼقممبـؼؾفماظققم مممبنيم
مم
مممم مممممممممممممممممممم
منمسؾقفماإلعام
مم مم مممممم
دؼينماظذيمتؽق
ظممتـاولمعضؿقن ماًطابماظ مم ممممم ممم
عـطؼماظعؼؾماظدؼينموعـطؼماظعؼؾمايدؼث.موضدمأذارمحمؿدمأرطقنمظممعشروسف-مغؼدم
اظعؼؾ ماإلدالعل -مإشم ماألػؿقة ماظؾاظغة مظضرورة ماظؿػرؼؼ مبني معلؿقؼات موصاسؾقة مومنطم
إغؿاجماًطابمهلذؼـماظصـػنيمعـماظعؼالغقةم(اظدؼـقةموايدؼـة)ماغطالضامعـماظؿػاوتم
اظؿارسمل مبقـفؿا .مظؽـ مغؿصقر مأن مػـاك مصرضا مبني ماظؿصـقػ ماٌعرظم ماإلبلؿقؿقظقجلم
ظؾعالضةمبنيماظعؼؾماظدؼينمواظعؼؾمايدؼث،مواظؿصـقػماألؼدؼقظقجلمهلذهماظعالضة .م
ؼـطؾؼماظؿصـقػماٌعرظممعـمأػؿقةمػذاماظػرقمظؿفاوزمأزعاتمععرصقةمضدمتؼعمظمماظدرادةم
واظؾ قثمدومنامغػلمألحدػؿامأومجفؾفمأوماإلسراضمسـفمأوماًػضمعـمضقؿؿفمودورهم
اظؿارسمل،مأعاماظؿصـقػماألؼدؼقظقجلمصؼدمؼػضلمإشمماظرصضماٌؿؾادلماظذيمالمميتمم
ممممم م م ممممممممم ممم ممم ممممممم م مممممممم م ممم مممممم مممممممم ممممم مم مم م
ماظرؤىم
مم
متؾؽم ممممم
ممم ممم
مممم مػق
موعـطؾؼف
ماظرصضم مممم
مممم ممممم
ممممم مػذا
ممم موعردم
ممم مممبصؾة
ماٌقضقسقة
موعؼؿضقاتم مممم مم
ممممممم ممممم ممم
مإشمم ماٌعرصة
سـدعامدمؾمممؾمغظامم
اظؿؼدؼلقةمظؽؾمعـماٌؼقالتماظدؼـقةمأومايداثقةمسؾكمحدمدقاء.م مممممم
إغؿاجماًطابماظدؼينماٌـربيماظققممندهمالمؼلؿطقعمواوزماظؿصـقػماألؼدؼقظقجلم
اظؼائؿ مسؾك ماظــائقة مايدؼة مواظرصض ماٌلؾؼ .مؼؾدو مذظؽ مجؾقا معـ مخالل معا مزمقؼفم
عضؿقغفمعـم"حؽؿمتعؿقؿلمعلؾؼ"مسؾكمطؾماٌعاغلمواظؼقاغنيموماٌؤدلاتمواٌؿارداتم
اظلقادقةمايدؼـة،ممبامظممذظؽمعامتعؾؼمعـفاممبدظقلماٌقارـةمواسؿؾارػام"عشروسامشريم
إدالعل" .م
ممػذهماظصقرةمتقاصالمععمغظرةماٌدردةماإلصالحقةماٌشرضقةمظؾعؼؾمايدؼثم
متشمؽممؾم
ممادماظػؽرماإلصالحلماظلؾػلماٌشرضلموغعينمبفؿ:مصمالماظدؼـم
وعـفزاتف.مصؼدماختذمروم
17

 17أغظرمظممػذاماظلقاقمأرطقن،محمؿد،مضضاؼامظممغؼدماظعؼؾماظدؼين،مصمصم-236م.243م م
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األصغاغل،محمؿدمسؾدهمورذقدمرضامعقاضػمسدائقةمعـمايداثةموأمناطماظؿعؾقؿمواٌعرصةم
اٌرتؾطة مبفا مباسؿؾارػا مجزءا معـ ماظـؼاصة ماألوروبقة مايدؼـة ماظيت ماسؿربوػا م" مثؼاصةم
ظمماظقضتمغػلفمسـممتملمؽمعطؾؼمبرتاثمدؼينم"عضلءمومعشرق"،م
ممم مممممم مممم ممم م مم
مرمػؤالءم
ممممممم
شازؼة".مؼعؾ
المؼشمؽممؾم مظمم
مم ممم
مؽمبأصقلماظدؼـماإلدالعلم
مممملم مممم مم مممممم ممم م م مم
ظؽ مـ ماظؿؿ
ععمضرورةمإحقائفمواظؿشؾعمبؼقؿف.مم م
ممم
معفؿم
مممم مم
مسؼالغقا
ممم م مم
ماٌلار
مممم ممم
ممم مػذا
مادؿؾفام
مؼرونم مممأنم مم ممم
مايداثل،م مممبؾم مممم
ممم مم مممم م
مظؾؿلار
متعطقالم مممم
مممم ممم مم
مغظرػؿ
ممممل ماظؿعؾقؿ ماظدؼينم
مبضرورة متؾـم
ممممم مم ممممم
الدؿـؾاط م"حؾقل مدؼـقة" مٌكؿؾػ ماظؼضاؼا .مظؼد مغادوا
طؼاسدة مأدادقة مظم متؽقؼـ ماظـاذؽة مواظـكب مسؾك محد مدقاء موعؼاوعة مطؾ متعؾقؿم
"حداثل"مباسؿؾارهم"سؾؿاغقا" ،ماظغرضمعـفماظعصػمبأصقلماظعؼقدةمواظدؼـ.مظؼدمطانم
عـطؾؼ ماإلصالحقني مظم متـاوهلؿ مٌلأظة ماظعالضة مبني ماإلدالم موايداثة مػق محماوظةم
"اظؿقصقؼ مبنيمغصقصماظدؼـموإنازات مايداثة"محماوظةمعؾـقةمسؾكمععادظةماظؼؾقلم
حبداثةمالممتسماظعؼقدةماظدؼـقةموضقاسدمايقاةماالجؿؿاسقةماظؼائؿةمسؾكمعـطؼماٌعرصةم
اظػؼفقةمسؾكماظرشؿمعـمايضقرماىؾلمظعؼالغقةمعلؿـريةمسـدمحمؿدمسؾده.مغعؿؼدمأنم
مفماإلصالحلماٌشرضلمػقماظذيمؼؤررماًطابماظدؼينماٌـربيمحقلممدالالتم
ممممممممجم ممم م م م م مممم ممم مممممممم مممم مممم م مم مممممم ممممم م مم مم
ػذاماظؿق
باسؿؾارمحضقرهماٌؽـػمظممعلارمتؽقؼـمجمؾمماألئؿة،موخاصةماظشؾابمعـفؿ،م
اٌقارـة،ممم مممممم م ممممممم مم مم ممم ممممم ممم مم
دقاءمعـمخاللمعؼرراتماظؿعؾقؿماظدؼينمظمماىاععاتموعدارسمتؽقؼـماألئؿةمأومعـم
خاللماظؿقجمفماظعاممظؾؽؿابماظدؼينماٌلؿفؾؽمظمماٌؽؿؾةماىزائرؼةماظققم.م م
م م مممممم

خالصة
ؼشفدماًطابماٌـربي مظممعلاجدموػرانماظققممتغرياتمعؾققزةمعرتؾطةمارتؾارام
ممملمتماظقضعماالسؿؾاريمظـاضؾماًطاب،مأيماإلعاممعـم
لقاقماظؿغقرياتماظيتمع
عؾاذرامب ممم ممممممم مم مممم
اظـاحقةماظؼاغقغقة .مصـالحظمسؾكماٌلؿقىماظقزقػلمأنماظـشاطماظدؼينمظإلعامممبامصقفم
خطبماىؿعةمأصؾحمعؤررامأطـرمصأطـرمعـماظـاحقةماإلدارؼةمعـمخاللمإدعاجموزقػةم
اإلعاممظممدؾؽماظقزقػماظعؿقعلمبقادطةمعردقمم28مدؼلؿربم ،2008األعرماظذيمرمعؾفم
"ممـالمرمسقامظؾدوظة"مظم معؤدلةماٌلفدموباظؿاظل معلؤوال معـماظـاحقةماإلدارؼة مسـم
خطابف موتصرصاتف مأعام ماظقصاؼة ماٌعـقة مأي معدؼرؼة ماظشؤون ماظدؼـقة مباظقالؼة موعـم
خالهلاماظقزارةماٌؽؾػةمباظؼطاع.مجعؾمػذاماظقضعماىدؼدمعـماًطابماٌـربي،موبـاءم
ممارتؾارامم مباجؿفادماإلعاممظممتـاولماٌقضقساتم
ممؾممممممم
سؾكمتصرزماتماألئؿةماٌلؿفقبني،مأض
بؼدر معا مأصؾح معرتؾطا مبإرار معقضقساتل متضعف ماظؿعؾقؿات ماإلدارؼة ماظعدؼدة ماظيتم
ؼلؿؼؾؾفاماإلعاممخاللماظلـةمغاػقؽمسـماظـدواتماظؿؽقؼـقةماظيتمؼـظؿفام"اٌػؿشقن"م
بشؽؾ مدوري .مؼشري مػذا ماظقضع مإشم مايدود ماظيت موصؾت مإظقفا محماوالت ماًطابم
اظرمسلمتأرريموعراضؾةماًطابماظدؼينماٌـربيمباًصقص .م
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مممرمسـ م ػذهماياظةماظؽـريمعـمتصرزماتماألئؿةماٌلؿفقبني،محقثمؼؤطدمػذام
متعؾم
مودمـم ممدممضمرم
مممممممم مم م
مممممممم ماظذاتقة
مممممم مممإشمم ماٌراضؾة
مممم ماظققم
ممم مبـا
موصؾم ممماألعر
ممممم مم م
اٌعـك مإعام موػق مؼؼقل":ظؼد
مممـا ماظققم مالم
مبعقـفا ،مإغم
معقضقساتم ممممم مم م
مبؿـاولم ممم مم مم
ماظؿقصقاتم مممممم
مممم ممممم ممم
مم مممتؽرار
محبؽؿ
مممم م م
موخطؾـا
ممم مم م
درودـا
ممم
ممممممؿمظمماٌدردة".موضدمحاولمبعضماألئؿةماظؿؼؾقؾمعـمدرجةمػذهماٌراضؾةم
ذمؿؾػمسـماٌعؾم
ممم مم م
حقثمضالمأحدػؿ:م"طـريامعامغؼقلمأنماظقزارةمػلماظيتمتردؾمظـاماًطبمعؽؿقبةم
ودمـمعامسؾقـامإالماإلظؼاءمصأضقلمظؽمواهللماظعظقؿمػذامشريمصققح.مطمؾممعامظمماألعرمػقم
ممممامأنمغشريمإظقفامطؾم مبأدؾقبفم
ممممممغمطمؾمَبمعـم
أغفمسـدعامتؽقنمػـاكمعـادؾةمدؼـقةمأومورـقةمؼم
مممم ممممممم مم ممممم ممممم مممممممممممممم
اًاص" .مرشؿمتؾاؼـمعقاضػماألئؿةمظممايؽؿمسؾكمػذاماظؿأرريمظؾكطابماظدؼين مبنيم
مممالممأنمعامميؽـماإلذارةمإظقفمظممػذاماظلقاقمػقمأنمػـاكمعراضؾةمضدم
اإلرمابمواظلؾب،مإ
م م مم ممممم مم م
ممممم رة معـمحقثمصراعؿفا مباظـلؾةمٌلاجدمدونمأخرى،موباظـلؾةمألئؿةمدونم
تؾدو معؿغقم
مممم
آخرؼـمحلبماظصقرةماظيتمتضعفاماظقصاؼةمسؾكماٌلفدموإعاعفمأومحلبمدرجةمغػقذم
اإلعاممظدىماظقصاؼةمأومحلبمسددمردائؾماظشؽقىماظيتمتصؾمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةم
حقلمعضؿقنمخطابماإلعاممؼقمماىؿعة.م م
اضؾةمػذامإشممأنم متـاولماإلعاممظؾعضماظؼضاؼامذاتماظعالضةمبدالالتم
زمقؾمواضعماٌرمممممممممم ممم
مممممرمظمماظؾـقةماظداخؾقةمظؾكطابماظدؼينم
اًطابمحقلماظقرـقةمواٌقارـةمالمؼعقدمإشممتغقم
م م مم مم مم ممممم مممممممممم مممم مممممممم
مممممممرماظذيمسرصف ماظقضعماظقزقػلمظـاضؾماًطابم
عقدمإشمماظؿغقم
ظمماىزائرماظققممبؼدرمعامؼ ممممم
اظدؼين ماٌـربي ماظققم .ممإنم معقضقسات مخطب ماىؿعة مظم مطـري معـ ماٌلاجد محمؾم
اظدرادةمعامػلمإالماغعؽاسمًطابمأؼدؼقظقجلمرمسلمحقلمدالالتماٌقارـةمؼعؿؿدم
ظم مطـري معـ ماألحقان مسؾك ماظغؿقض مواالغؿؼائقة ،مإذ مؼؿؿ ماظرتطقز مأطـر مسؾك مععاغلم
اظشعقرمباظقاجبماظقرينماواهماألرضمواظذاطرةمدومناماإلذارةمإشمماٌعاغلمذاتماظعالضةم
بايؼققموايرؼاتماٌدغقة.
جؾمم
ممممؼ مبؽقػقة متـاول ماظؼضاؼا مذات ماظعالضة مبدالالت ماٌقارـة ،مصإنم م م
ممم مؼؿعؾم
ممم معا
وأعام
خطب ماألئؿة ،معقضقع ماظؿقؾقؾ ،متؿطرق مهلذه ماٌقضقسات مباسؿؿاد مخطاب ماسرتافم
بؼقؿؿفا موأػؿقؿفا مباظـلؾة مظإلغلان موحقاتف ماالجؿؿاسقة ماظققم ،مظؽـف مخطاب معؤررم
بقادطةمخطاب مآخر معؾينمسؾكمعـطؼم"اىقاز مأوماظؼؾقل ماظشرسل"،مأيمعـطؼماظعؼؾم
اظدؼينم–مبؿعؾريمحمؿدمأرطقن-محقثماٌرجعقةماٌعرصقةمواٌؿاردةماظؿارسمقةمظدالالتم
اٌقارـةمعرتؾطةمأداداممبرطزؼةماظـصماظدؼين .مندمظمماًطبماظيتمتؿـاولماظؼضاؼام
اظلقادقةمواظقرـقةم"خطابمضؾقلمظؼقؿماٌقارـةم(وصؼماًطابماظرمسلمظممطـريمعـم
األحقان)"مظؽـمبـاءمسؾكمإرارمدؼينمصؼفلمذيمرابعمتؼدؼللمؼعؾلمعـمضقؿةماٌعارفم
اظدؼـقة مورمعؾفا ماٌصدر ماظرئقس مظؼقؿ ماٌقارـة موحؼقق ماإلغلان ماظلائدة ماظققم .مإغفم
خطابمالمؼعرتفمبؿارسمقة مدالالتماٌقارـةموممارداتفا مطؿػفقممزفرمععماظـقراتم
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اٌعرصقة مواظـضاالت ماظلقادقة مايدؼـة .مؼدل مسؾك مػذا ماظؿقجف مظم ماًطاب مذظؽم
االدؿداللماظذيمؼؾفأمإظقفماإلعاممسـدعامؼؿقدثمسـمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمحقثم
ؼؿؿمادؿدساءمآؼاتمضرآغقةمأومأحادؼثمغؾقؼةمأومأضقالمعأثقرةمظػؼفاء مم"اظلؾػ"مإشمم
ععاغلمضرؼؾةمدونمأنمؼأخذمبعنيماالسؿؾارماظؿغريمظمماظلقاقماظؿارسملماٌكؿؾػمعـم
جفة،مواإلرارماٌعرظمماظذيمؼػصؾمبنيمعـطؼماظعؼؾماظدؼينموعـطؼماظعؼؾمايدؼثمعـم
جفةمأخرى .م

ؿعامل بيبليوغراػية
أبقزؼد،مغصرمحاعد،مغؼدماًطابماظدؼين،ماظؼاػرة،مدقـامظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،م.1994م م
أرطقن ،محمؿد ،مضضاؼا مظم مغؼد ماظعؼؾ ماظدؼين ،مترصمة مػاذؿ مصاحل ،مبريوت ،مدار ماظطؾقعةم
 .1998م
أرطقن ،محمؿد ،معـ ماظؿػلري ماٌقروث مإشم مهؾقؾ ماًطاب ماظدؼين ،مترصمة مػاذؿ مصاحل،م
بريوت،مدارماظطؾقعة،م.2001م م
اظؼامسل ،محمؿد مرؤوف ،ماظؿـظقؿات ماٌلفدؼة ،موػران ،مدصاتر ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقث مظمم
االغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةم،Crascمعؾػمايرطةماىؿعقؼةمظمماىزائرماظقاضعمواآلصاق،م
تـلقؼماظزبريمسروس.مرضؿم،13م.2005م م
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