تؼدوم
"عقارـقماىؿال..متعاظقامظـرضص"...

جقنمدقـاك

ؼؾدو مأن ماظدرادات اظعدؼدة ماظيت متـاوظت معللظة ماٌقارـة مبداؼة معـ ماظػؾلػةم
ممادماظػؾلػةماظؼداعك-م
اظلقادقةمظؼرنماألغقارم-محؿكمالمغذػبمإشممأبعدمعـمذظؽمأيمروم
ملمتؿؿؽـمعـماإلٌاممبفذاماٌقضقع .غؼرتحمعـمجفؿـا ظممػذاماظؽؿاب مإدفاعات متؿعؾؼم
باىزائرمأنزتمخاللماظلـقاتماألخرية،موذظؽمظممإرارمعشروسلمحبث ،صضالمسـم
هؼقؼنيمأجراػؿامصرؼؼمعرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة 1.م
مملمتم
مهؼقؼاتم مع
معـم م ممممم
ممم مم
اغطالضا
طان ماهلدف مػق مصقاشة متلاؤالت محقل ماٌقضقع ممم م
مممظمماجملؿؿعم،موأػؿمتؾؽماظؿلاؤالتمعاؼؾل :م
ومعمدلاتمحملمممادةم
جماالتمخمؿؾػةم مممم م مم مم
ومطقػممممتمماظؿعاعؾمععفامظمماجملؿؿعماىزائري؟
 عامماٌقارـة؟ممممم ػؾمتؾؾقرتماٌقارـةمسـدغا؟مػؾماختذتمذؽالمواضحماٌعامل؟مومطقػموؾتمظمماجملؿؿع؟م
مزاتفامم،مسقائؼفامورػاغاتفا؟
 عاػلمحمػمممممهقؾ مػذهماألدؽؾةمإشم مإرػاصات مأخرىمعـمصؿقؿ ماظلقدقق مأغـروبقظقجقا مصضالم
سـ مختصصاتماظعؾقمماالجؿؿاسقة ماٌكؿؾػة،مواظيتمدؿؼقدغامإشممعراجعةمعصطؾقاتم
وأرر مظؾؿػؽري معـؾمتؾؽماظيتمتؿضؿـفاماظــائقاتماٌؿـاضضة :مصماسةموجمؿؿع،مدقادةم
و مدؼـ ،مجـلقة مو معقارـة ،مصضاء مسؿقعل مو مصضاء مخاص .مطؿا مهقؾ مإشم معـاضشةم
ممرات ماظيت مضد مزمؿؾفام
اظؿقمضمر ،مواظمؿصقم
سـاصر مأخرى مطعالضة م ماظـؼاصة ماظلقادقة م مبممم
اجملؿؿعمحقلماظدميؼرارقةموماظػعؾماالغؿكابل،موحقلمعدىمحضقرمجمؿؿعمعدغلمعـم
خالل مايرطة ماىؿعقؼة مظم مسالضؿفا مباجملؿؿع ماظلقادل مو ماظدوظة ،مغاػقؽ مسـممم
1ماٌشروعماألولمعقدقممب:م"مأحباثمحقلمعؼاربةممومتطؾقؼماٌقارـة:محاظةماىزائرم(تارؼخ،مثؼاصةموجمؿؿع)"،م
 2008-2005م ،مأعا ماٌشروع ماظـاغل م ،مصؽان مهت مسـقان م":اٌقارـة مظم ماىزائر ماظققم :ممتـالت موتطؾقؼات"،م
 .2011-2009م
ومأعاماظؿقؼقؼانمصقؿعؾؼماألول مبـ:م"ماٌـؿكبماحملؾلم:مخطابم ،ممتـالتمومماردات"،مدرادة مظالغؿكاباتم
احملؾقةممظققمم29مغقصؿربم .2007م
ومؼؿعؾؼماظـاغلمبـ:م"عشارطةماٌرأةمظممايقاةماظلقادقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمظمماىزائر"،مدـةم .2009م
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عللظة ماظقاجؾات مو مايؼقق ماٌرتؾطة مبؽؾ مغظام مصمفقري موعقضقع ماظعالضة مبنيم
اىـلنيمومبروزماظػرد .م
مممخممكم ماإلدفاممصقفامدونمأنمغدسل مألغػلـا ماإلٌامم
ؼؿعؾؼماألعرمإذنمبقرذةمعفؿةمغؿق
اظشاعؾمباعؿداداتفا .مذارك مظمماظعؿؾ مسشرةمباحـني مظم متـلقؼمصقؿا مبقـفؿ ،مساىقام
مممعـماظػصقلم
سددمعفؿم
اٌقضقعمعـمخاللماثينمسشرةمزاوؼة.ممسحمظـامذظؽمعـمهصقؾم ممممم
متتمععاىةمطؾمحمقرمعـماحملاورموصؼام
جؿعتمظم مأربعةمأضلاممطربىمحقث م م
اظيتم م
ٌؼؿضقاتماظؿقؼقؼ مو مخصقصقةماٌقدان،موتؾؾقرت مععمعرورماظقضتمإعؽاغقةمماٌؼاربة،م
ومتراءتمظـامظممبعضماألحقانمعلاظؽمجدؼدةمبدتمجمدؼةمدـشريمإظقفامالحؼا .م
ممامرؾقعةماٌـففقةماٌؿؾعة ،موماظيتمدقلتلمذطرػامظممطؾمصصؾمعـماظػصقل ،مصؼدم
أعم
ممممضقسات ممماظيتم ممتمم
ممم ماٌق
موخصقصقة
مصقاشؿفامم مم م مم
ممب ماألدؽؾة ماظيت ممتممتم م ممم مم
أعالػا مسؾقـا ممتشعم
ررضفا.مصمعتماألسؿالماٌـفزةمبنيماٌؼارباتماظؽؿقةمومخمؿؾػمتؼـقاتماظؿقؼقؼ،مم
مممزستمظممبعضم
االدؿؿارةماظيتموم
إذمندماٌؼابالتمععمأصرادمأومجمؿقسات محمددة ،مم م ممممممممم
ممم ممتمممم
األحقان مبشؽؾ موادع مصضال مسـ مهؾقؾ محمؿقؼات ماظـصقص مو ماًطابات ،مطؿا
ممممممفم مأطـرمسؾكماظؿؼـقاتماٌلؿكدعةم
اظؾفقءمظممأحقانمأخرىمإشمماٌؼارغة .مميؽـم مماظؿعر
ماظيتم ممتم موؿقعفا مبـاء مسؾك محمؿقؼاتفا مظم مأربعةم
ماظػصقلم ممم
مخمؿؾػم مممم مم
مممممم م ممم
مخاللم مضراءة
معـم م م م
أبقابمطربىمػل :م
 ماظؾاب ماألول :ماٌقارـة .معؼاربات مصؾلػقة ،متارسمقة مو معمدلاتقة م(عـ ماظػصؾماألولمإشمماظػصؾماظرابع)؛
 ماظؾابماظـاغل:ماٌقارـة،ماهلقؼاتمومايراكماالجؿؿاسلم(عـماظػصؾماًاعسمإشمماظػصؾماظـاعـ)؛
ماظؾابماظـاظث:ماٌقارـةموماٌؿارداتماالغؿكابقةم(اظػصؾماظؿادعموماظعاذر)؛ ماظؾابماظرابع:ماٌقارـةموماظؿـشؽةمعـمخاللماظدؼـموماٌدردةم(اظػصؾماياديمسشرمواظـاغلمسشر) .م
ؼلاسدغامتؼدؼؿموجقزمظؾؿلاػؿاتماالثـيتمسشرة مسؾكماظؿقؽؿمبشؽؾمأصضؾمظمم
اظؿؼلقؿماظذيماسؿؿدغاه،موماظذيمؼضؿـماظؿـادؼموماظؿؽاعؾممبنيمخمؿؾػماظؾققثم
و مباظؿاظل مإسداد مػذا ماظؽؿاب ماظذي مؼؿـاول معللظة ماٌقارـة معـ مخالل موربةم
ومماردةماجملؿؿعماىزائري.م م
م
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الياب األول :مؼاربات فلسػية ،تارخيية و مؤدساتية
ؼؼدم مظـا محسن رمعون ظم ماظػصؾ ماألول م(باظؾغة ماظػرغلقة) ،مو معـ مخالل مسرضم
متفقدي ،مسـاصرمٌؼاربة ماٌقارـة معـ مخالل مأبعادػاماظـظرؼة مو ماٌػاػقؿقة مصضال مسـم
اىاغب ماظؿارسمل ماغطالضا معـ ماظرتاث ماظققغاغل موصقال مإشم ماظعصقر مايدؼـة .متـاولم
أؼضا متارؼخ ماٌقارـة مظم ماىزائر معـذ ماظصدعة ماالدؿعؿارؼة مإشم مشاؼة مبزوغ ماظدوظةم
اظقرـقة،محماوالمتلؾقطماظضقءمسؾكماظـؼاطماظؿاظقة :م
متمظممتارؼخماظػؽرماظلقادلمعـمخاللممم
ممممتم مم مممممم ممممم ممممم ممم م ممم مم م م
مأ .إذامطاغتمعـاضشةمععـكماٌقارـةممضدم
اىؿع متدررمقا مبني مثالثة مأغقاع معـ مايؼقق ماٌدغقة :مايؼقق ماٌدغقة مظمم
بعدػاماظؼاغقغل،مايؼققماٌدغقةمذاتماظطابعماظلقادلموايؼققماالجؿؿاسقة،م
صنشممعاذامزمقؾمععـكمػذهماظؽؾؿةمظمماظػرتةماظراػـة؟ م
ب .عا مػل مععاغل مووؾقات ماٌقارـة مظم ماظـؼاصؿني ماظققغاغقة مواظروعاغقة؟ موطقػم
م
تطقرتمتؾؽماٌعاغلمظمماظػرتةمايدؼـةمواٌعاصرةمالدقؿامظمماظغربمبداؼةمعـمم
اظؼرنماظـاعـمسشر؟م
مج .عا مػل ماظػرضقات ماظػؾلػقة مواألبعاد ماظـظرؼة محقل مععـك ماٌقارـة؟ موعام
سالضؿفا مباظــائقات ماٌؿـاضضة معـؾ :ماياظة ماظطؾقعقة /ماظعؼد ماالجؿؿاسل،م
اجملؿؿع ماٌدغل /ماجملؿؿع مدقادل ،ماظػضاء مخاص /ماظػضاء ماظعؿقعل،م
اظعؾؿـة/الئؽقةمومظمماألخري،ماٌقارـةماظـشطة/ماٌقارـةماظلاطـة.
ػـ.ممطقػمتطرحمعللظةماٌقارـةمظمماىزائرمعـمخاللماظعقدةمإشم:
 وضعقةماظؾالدمضؾقؾم1830مومتلثرياتماظصدعةماالدؿعؿارؼة؛ اظلقادة ماٌـؿففة معـ مضؾؾ ماالدؿعؿار ماظػرغلل مظم مػذه ماٌللظة مو ماظصراساتماظيتممتمخقضفامظؾقصقلمسؾكمجمؿقسةمعـمايؼقق؛
ممر ماٌقارـة مظدى مايرطةماظقرـقةمومجؾفةماظؿقرؼرماظقرينم
 ومظمماظـفاؼة ،ممتصقمممررحفمظممماظدوظةماظقرـقةمبعدماالدؿؼالل.
وطقػممتمم مم ممم
سمؾص مػذا ماظؼلؿمإشم مررح معػاده مأن ماظــائقة :مورـقة /عقارـة مضد مأصضت مدقاءم
سؾكمعلؿقىمماًطابمأوماٌؿاردةماظرمسقةمإشمماواهمدمقمتفؿقشماظؽؾؿةماظـاغقةمممام
مممممخمر مظم مبؾقغ مثؼاصة ماٌقارـة .موسؾقف متؾؼك مإحدى مأػؿ مرػاغات ماياظقةم
مممىم ممإشمم ماظؿل
أد
ظؾؿفؿؿعممػلماظلعلمإشممإرمادماظؿقازنمبنيمععـقلماظقرـقةمواٌقارـة .م
متـاول ممصطػى جماهدي ظم ماظػصؾ ماظـاغل م(باظؾغة ماظػرغلقة) ماًطاب محقلم
اٌقارـةمعـمخاللمضراءةمصقػمجزائرؼة مالدقؿامإغؿاجمومادؿؼؾالماظرداظة ماإلسالعقة.م
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مصفلم مؼقعقة م"اجملاػد" ماظصادرة مباظؾغةم
ماألوشمم مم م
مممام مم مم
اخؿار مظؿقؼقؼ مذظؽ مؼقعقؿني :م مأع
مممميم معـذ متلدقلفا موإصدار م مغلكؿفا ماألوشم مخالل مثقرةم
اظػرغلقة ،مو ماظيت مطاغت متمد
مماماظققعقةماظـاغقةمصفلمجرؼدةماًربم
اظؿقرؼر معفامماظصققػةماظرمسقة مظمماىزائر.موأعم
اظصادرة مباظؾغة ماظعربقة مو ماظيت مبرزت مظؾقجقد م مبعد ماإلصالحات ماظيت مأسؼؾتم
عقاجفاتمأطؿقبرم،1988ممبؾادرةمخاصةمعـمررفمبعضماظصقػقنيمطانمععظؿفؿمظمم
عمدلاتمإسالعقةمتابعةمظؾدوظةمعـؾمصققػيتماظشعبموماٌلاء .م
ممممم مأممنم مطؿابات ماظصقػقني مال متعؽس مععـكم
الحظ ماظؾاحث مإثر مضراءتف متؾؽ مماىرائد
اٌقارـةمعـؾؿامؼؿفؾك معـمخاللماظؽؿاباتماألطادميقة مومإمناماٌعـكماظذيمؼؿقاصؼمععم
عقضػ ماىرؼدة .مهدد ماظظروف ماظيت محلؿت مخالهلا ماىرؼدة متقجفاتفا ،مإغؿاجم
ماظذيم مؼممملـد مظؾؿقارـة ،موال مؼؿؿ مذظؽ مإال مظم مإرار ماظؿقجفات ماظعاعة مظؾكطم
اٌعـكم مممم
مممم
االصؿؿاحل.مصؾؽـمطاغتماٌقارـةمعرتؾطةمبايؼققموماظقاجؾات،مصنن ماظؽؿابةماظصقػقةم
تؾدو ماغؿؼائقة موترتؾط مارتؾارا موثقؼا مباألػداف ماظلقادقة مظؾفرؼدة .ممؼلمفمؾ معـ مجفةم
مممكم معؿعددا مظؾؿػفقم مؼؿقضػ مسؾك مزرصقة مايدث مو مؼؿلثر مبلقادةم
ثاغقة مادؿعؿال مععـ
اًطماالصؿؿاحلمظؽؾمعـماظقدقؾؿنيماإلسالعقؿني .متلعكمجرؼدةماجملاػدمإشمماظؿعؾريم
سـماالدؿؿرارؼةمظمماًطماظقرينمعـمخاللماظدصاعمسـماظدوظةماظضاعـةمظؾعقشماظالئؼم
ظؾؿقارـ معـ موراء مانازاتفا ،م(وباظؿاظل ميؼقضف) ،موباٌؼابؾ معـ مواجب مػذا ماألخريم
دسؿفامالدقؿامسـمررؼؼماٌشارطةمظمماالدؿقؼاضاتماالغؿكابقة.متضعم"اًرب"مضؿـم
األوظقؼات ،ماظؿعؾري مسـ مشقاب ماظعداظة مو م"ايؼرة" ماظيت مضد مؼعاغل معـفا ماجملؿؿع،م
وباظؿاظل مصفذا ماألخري معطاظب مبػرض ماحرتام محؼقضف مو ماظدوظة مجمربة مسؾك ماحرتامم
واجؾاتفا .م
مممممـماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععماظصقػقنيموماٌرادؾنيماخؿالصاتمصقؿامسمصم
ملمتؾقم
اٌقارـة موصؼا مظالغؿلاب مإشم مجرؼدة مأو مألخرى ،موباظؿاظل مصنمنم ماظؿؾاؼـ مظم ماظرؤىمممممممممم
مممممؿام
عؽسمعقاضػماظصقػقنيموإغم
وماظؿصقراتمحقلمععـكماٌقارـةمظدىماىرؼدتنيمالمؼ م م مممممم مممم م ممم
ممممىممممعرتؾطةمإشممحدمطؾريممبقاضػمطؾمجرؼدةمواهمضرائفا.متـعؽسمتؾؽماٌقاضػم
مػلمرؤ
مممحقلماٌقارـة،مصطؾقعةماذؿغالماىرائدمالمتلؿحم
ممممممرماءم
عـمضؾؾماظمؼ
ممملماًطابم م مممم
سؾكمتؾؼم
مماء مباظقظقج مإشم مثؼاصة معقارـة مواضقة مظم معؾادئفا .ممتؿؾؽ مطؾ مؼقعقةم
هلمالء ماظؼرم
اًاصةمسؾكماسؿؾارمأغفامظقلتمعمدلةمعؽؾمممػةممبفؿةمثؼاصقةمصقلب،م
ادرتاتقفقؿفا مم مم ممم مم ممم مممممممم ممممم م مممم م مممم
ممةمععطقاتمظمم
تؿدخؾمسدم
بؾمػلمأؼضامعمدلةمعـكررةمظممعـاصلةموارؼة .موعـمػـا مممم م مم
اظؾعؾة،معـفاماظؾقثمسـماٌـريمىؾبماالغؿؾاه،موماالظؿزاممباظؾؼاءمظممحدودماظؿقجفاتم
مممر معلؿؿر مظؾؿعـك ماظذي مؼلـد مظؾؿقارـة .م مربمممؿام
ممم
ممي مإشم متغقم
اظلقادقة ،ماألعر ماظذي مؼمدم
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تلؿحمععاىةمسددمأطربمعـماىرائدمومودائؾماإلسالمماظـؼقؾةمبصقاشةممصرضقةمحقلم
مممممممدماٌعـكمحقلماٌقارـة .م
رتؾطةمبؿعدم
وجقدماحؿؿاالتمأطربمعـماظمؿفؾمممقاتماٌممم
مؼعرض محممد بغداد حريش ظم ماظػصؾ ماظـاظث م(باظؾغة ماظعربقة) مغؿائج مدرادةم
ًطاب ماألحزاب ماظلقادقة مظم ماىزائر ،ماخؿار معـ مبقـفا محزب مجؾفة ماظؿقرؼرم
اظقرين،محرطةمجمؿؿعماظلؾؿمومحزبمجؾفةماظؼقىماالذرتاطقة .م
مل مؼؽـ ماخؿقار مػذه ماألحزاب ماسؿؾارقا ،مألن ماظغرض معـ موراء مذظؽ مػق متـاولم
اظؿقجفاتماظلقادقةماظؽربى ماظيتممتقز مخطابفاماٌقجفمظؾؿفؿؿع،موماٌقدقممباظقرينم
باظـلؾةمىؾفةماظؿقرؼرماظقرين،مباظطابعماإلدالعلمباظـلؾةم ميرطةمجمؿؿعماظلؾؿمممممممم
واظطابع ماٌطؾيماظدميؼرارلمباظـلؾةميزبمجؾفةماظؼقىماالذرتاطقة.مومٌامطانمطؾم
حزبمعـمػذهماألحزابمميؿؾؽمػقؼؿفماإلؼدؼقظقجقةماٌؿؿقزة،مصنغفمعـماٌػرتضمأنم
ؼؿفؾكمذظؽمظممعؼاربةمطؾمعـفامظؾؿقارـة.
رطز ماظؾاحث مجفقده مسؾك مهؾقؾ ماًطابات ماظلقادقة ماٌـشقرة مسؾك ماٌقاضعم
االظؽرتوغقةماظرمسقةمظألحزابماظلقادقةماظـالثة.ممسحمظفمػذاماالخؿقارمباظقظقجمدرؼعام
إشمماظـصقصماضؿـاسامعـف مأغفامهؿؾمبشؽؾمجؾلمعقاضػماألحزاب،مضـاساتفامو معام
تراهمعقاصؼامععمتقجفاتفا .م
بدامعـمخاللماظؿقؼقؼات،مأنماألحزابماظـالثة مالمتلؿعؿؾمعصطؾحماٌقارـةمإالم
غادرا ،مو مال مؼؼرتح مأي معـفا متعرؼػا مٌػفقم ماٌقارـة مأو مإجراءات مسؿؾقة مٌؿاردؿفم
وتطقؼره.محؿكمومإنمشابماٌصطؾحمومتعرؼػف،مإالمأغفمباإلعؽانماظقضقفمسؾكمتصقرم
تؼرؼي مظؾؿػفقممسـدمتؾؽ ماألحزاب .م مباظـلؾةميزبمجؾفةماظؿقرؼرماظقرين،مؼربزم
أوال ماظشعقر مباالغؿؿاء م( ماهلقؼة) ماظذي مؼؿضؿـ ماظؾعد ماظقرين ماٌرتؾط مبؿضققاتم
اظشفداء،مؼؾقفمبعدمذظؽماالغؿؿاءمظإلدالمموماظعروبة.مؼؿؼدمماظؾعدماظقرين،مظممطـريمعـم
األحقان،مسـماظؾعدؼـماآلخرؼـ.موتؾؼكمايؼققموماظقاجؾاتمباظـلؾةمهلذامايزبمعـم
اخؿصاصماظددؿقرماظذيمؼلعكمإشممهؼقؼماٌدغقةموتؽقؼـم"اٌقارـماظصاحل".مؼؾدومأنم
اىؾفةمبعدمصؼدان معؽاغةمايزبماظقاحدممبقجبمددؿقرم،1989مبؼقتمتؿلرجحمبنيم
خطابمحزبلمخاظص،مومخطابماظـظامماظلقادلماظرمسل.م م
تعؿؾِرمحرطةمجمؿؿعماظلؾؿمأنماهلقؼةمعرتؾطة مباإلدالممضؾؾمطؾمذلء،مثؿمباظؾغةم
اظعربقةمومباألعةماىزائرؼة.مالمتـؾـؼماظقاجؾاتمعـماظؼاغقنماظقضعلماحملؾلم(اظددؿقرم
اىزائري) مأو ماظؼاغقن ماظقضعل ماظعاٌل م(اٌقـاق ماظعاٌل ميؼقق ماإلغلانممممممممممممممم
واٌقارـ)،مومإمنامتـؾـؼممما موردمظممغصقصماظؼرآنموماظلـة .مالمؼؾدومخطابمايرطةم
خطابا مدقادقا مبؼدر معا مؼؿضؿـ متقصقات مدؼـقة مظم مإرار متـؾقت ماظعؼقدة مو مصقاغةم
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اظؼـاسة .متعد مايرطةماىؿعقؼةمظممخطابمػذامايزب مصضاء مغاجعا مٌؿاردةماٌقارـةم
إالمأغف مؼغؾبمسؾك مػذهماٌؿاردةماظطابعماظؿؽقؼينموماظرتبقيمظػائدةماظشؾاب،مبقـؿام
ؼؿقجفماظعؿؾماًرييمإشممطاصةماظطؾؼاتماالجؿؿاسقة.م م
ومأعامجؾفةماظؼقىماالذرتاطقةمصالمؼؼؿصرماظشعقرمباالغؿؿاءمظممخطابفامسؾكماظعاعؾم
اظؾغقيم(اظعربقةمأوماألعازؼغقة)مأوماظعاعؾماظدؼينم(اإلدالم)،مألنماهلقؼةمععؼدةمظؽقغفام
حاعؾةمظؽاصةماٌؽقغاتماظـؼاصقةمظؾؿفؿؿعماىزائري .متؿقضػمايؼققمواظقاجؾاتمسؾكم
عدىمهؼقؼماظعداظةماالجؿؿاسقةموماظؿقزؼعماظعادلمظؾكرياتمدونمأنمؼؿداخؾمذظؽمععم
اظقالء مظؾلؾطة مطشرط مظؿقؼقؼ ماٌؽادب ماالجؿؿاسقة مو ماالضؿصادؼة.وعـ مػذا ماٌـظقر،م
صؿؿاردة ماٌقارـة مال متؽقن مإال مظم محمقط مبعقد مسـ معراطز ماظلؾطة مشري ماٌرغةم
واظؾريوضرارقة،مومهلذامؼمثِرمايزبماظعؿؾماىؿعقيمومتػعقؾماجملاظسماحملؾقةمأوم
اىقارؼة.مؼؽقنماظغرضمعـموراءمذظؽمػقماإلدفاممظممتؼرؼبماٌقارـمعـمعدؼـؿفمومعـم
اظلقادةمعـمأجؾمتدسقؿمدورماجملؿؿعماٌدغل.مغالحظ معـمخاللمعامدؾؼمأنمعػفقمم
اٌقارـةمرمدمبعضماظصعقباتمظؾقصقلمسؾكمعؼاربةمتقاصؼقةمضؿـماجملؿؿعماظلقادل .م
متـاول مأعراب اوزروقن مظم ماظػصؾ ماظرابع م(باظؾغة ماظػرغلقة) م موضعقة مايرطةم
اىؿعقؼةمومتطقرػامعـذمغشلتفامإشممأؼاعـامػذهم(اظػصؾماظرابع)مومؼؿلاءلمصقؿامإذامطانم
ػـاكمهضريمالغطالضةمجدؼدة.مضدممظـاماظؽاتبماٌعطقاتماٌرتؾطةممبدىمتلضؾؿماظؿـظقؿم
ذي ماظطابع ماىؿعقي مبشؽؾف مايدؼث مظم ماىزائر ،مو مذظؽ م معـذ مصدور ماظؼاغقنم
اظػرغللمدـة1901مومآثارمذظؽمسؾكماجملؿؿعماظؽقظقغقاظل .م
حاولماظؾاحثماظرتطقزمسؾكمعامآلمإظقفمحالماجملؿؿعماٌدغلمشداةمادؿؼاللماظؾالدمممم
ومؼؼرتحمسؾقـامعلارامميقزمصقفمبنيمأربعميظاتمأدادقة :م
 -1عرحؾةموضعمايرطةماىؿعقؼة متدررمقامهتموصاؼةمغظاممايزبماظقاحدم
بني م 1962مإشم م 1987م محقث ممت متؼؾقص محضقرػا مظؿصؾح مجمرد متـظقؿاتم
ذؾفمرمسقةمالممتارسمدؾطؿفاماظػعؾقةمإالمضؿـ مدائرةمحزبمجؾفةماظؿقرؼرم
اظقرينمومخمؿؾػماظقزارات ماظيتماغضؿتمإظقفامظمماظلـقاتماألخريةمبعضم
اىؿاساتماٌؾؿػةمحقلماظـظامم(تـظقؿماألدرة،محؼققماإلغلان)...؛
 -2عرحؾةماالغػؿاحمظممحدودماظرضابةموماظيتمأسؼؾتمأحداثمأطؿقبرم1988؛
 -3أدتمػذهماٌرحؾةمإشممإحرازمعؽلؾنيمععمددؿقرم 1989اظذيمؼلؿحمبفاعشم
ظؾقرطة موماظـشاط،محؿكمومإنمسرفمػذاماهلاعش ماغؿؽادةمإثرماظؿطقر ماظذيم
سرصفماظلقاقماالجؿؿاسلموماظلقادلم(صعقدماإلدالعقؼةم،ماإلرػابم)...؛
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 -4أصضك مػذا ماظقضع مإشم معراضؾة مظؾقرطة ماىؿعقؼة مادؿؿرت معـ م 1991مإشممم
 2011معفؿاماتلعتمماالحؿفاجاتمضدػا.مومالمتزالماظلؾطاتماحملؾقةمإشمم
اظققممتشريمإشمموجقدمعامؼؼاربم81000ممصمعقة،مظممحنيمأنمسددماىؿعقاتم
اظيت متلؿؿر مظم ماظـشاط مبطرؼؼة معـؿظؿة مال مؼزؼد مسـ م 5000مصمعقة مادؿغؾتم
ععظؿفامختؾلماظدوظةمسـماظؿزاعاتفامصقؿامسمصمبعضماظقزائػماالجؿؿاسقة،م
و مزمػز مجزء معـفا مذظؽ ماظؿؿقؼؾ ماظذي متؼدعف معمدلات مو معـظؿات مشريم
حؽقعقةمعؿقاجدةمباًارج.
ال مذؽ مأن مرؼاح ماإلصالحات ماظيت مصرضؿفا ماظؿطقرات ماظراػـة مظم ماظعامل ماظعربلم
دؿلفؿ مظم مهػقز ماظـشاط ماىؿعقي .مظؽـ متؾؼك مأػؿ معشؽؾة معطروحة محلبم
اظؾاحث معؿعؾؼة مباظؿقجف مدمقماٌفـقةمعـؾؿا مػق مععؿقلمبف مظم معـارؼ معؿعددة معـم
اظعاملموماظيتمعـمذلغفامأنمتمررماظعؿؾماظؿطقسلموماظـضاظلموماظؾقثمسـمبدائؾم
ظؾقضع ماٌقجقد مو مأغظؿة ماهلقؿـة ماظؼائؿة .مو متؾؼك مباظؿاظل مػذه ماٌلائؾ مصمقعفام
حمؾمعؿابعةمومحبثمعلؿؿرؼـ .م

الياب الٌاني :ادلواطنة ،اهلووات و احلراك االجًماعي
ؼفؿؿ معمر دراس ظم اظػصؾ ماًاعس م(باظؾغة ماظػرغلقة) مبدرادة مايراكم
االجؿؿاسلمومسالضؿفمباهلقؼةماظلقادقةمظمماىزائر .مال مؼؿعؾؼماألعرمبايراكماًاصم
جبقؾ مواحد مصؼط ،م مو مإمنا ماعؿد محبـف مظقشؿؾ مايراك معا مبني ماألجقال مو مخمؿؾػم
اىؿاسات ماالجؿؿاسقة .م مزماول ماظؾاحث ماظقضقف مسؾك متلثريات مذظؽ مايراك مسؾكم
سؿؾقةمبـاءمومتشؽقؾماهلقؼاتماظلقادقة .م
مؼؿؿـؾ مدمال ماالغطالق مظم مععرصة معا مإذا مطان مهؾقؾ مايراك ماالجؿؿاسل مؼلؿحم
باظؿؿققزمعامبنيمصماساتماجؿؿاسقةمومصؽاتمدقدققعفـقةمعؿؾاؼـة،مومإذامطاغتمأظقاتم
اظؿققؼؾمو مأذؽالماظؿقزؼعمظم ماظػضاءماالجؿؿاسل معـ مذـلغفا مبؾقرة مػقؼاتمدقادقةم
عؿؾاؼـةمومخمؿؾػة؟مومػؾمععاملماهلقؼاتماظلقادقةماظيتمأبرزتفامػذهماظدرادةمبنعؽاغفام
ممرمجمؿؿعمعدغلمحؼقؼلمومعقارـةمغشطةمظمماىزائر؟ م
ومتطقم
دسؿمزفقرمممم
تؼدم ماظدرادةمغؿائففاماغطالضامعـمهؼقؼمعقداغلمأجريمظممعدؼـةموػران ،ممشؾم
سقـةمعـؿظؿةمومعصـػةمضقاعفام648مصردامؼـؿؿقنمإشممثالثةمجمؿقساتمأدادقةم(صؽةمعـم
علؿقى معرتػع ،مصؽة معؿقدطة مو مصؽة مدغقا) ،مو مضد ممت متؼلقؿ مػذه ماظػؽات مإشم م15م
جمؿقسةمدقدققعفـقة،مصؿامػلمإذنمأػؿماظـؿائجماظيتمخؾصتمإظقفاماظدرادة؟ م
ؼربزماواػانمطؾريانمصقؿامسمصمايراكماالجؿؿاسل :م
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ػـاك محراك ماجؿؿاسل مضقي مصاسد مبني ماألجقال مؼرتصمف محراك مػقؽؾل مواضح،م
صضال مسـ موجقب مصالبة ماجؿؿاسقة معفؿة مغلؾقا متظفر مجبزء مطؾري معـ مخالل مبطءم
ايراكماظؾققشراظمموماٌفين.مأوجدتمػاتانماظظاػرتانمحاظةمجدؼدةمعفؿةمظؾغاؼةمصقؿام
سمصماظؿـظقؿماالجؿؿاسلمتؿؿـؾمظممتقجفماجملؿؿعماىزائريمدمقماظطؾؼةماٌؿقدطة.م
صؾعد متشؿت م ماظطؾؼات ماظقدطك معا مبني م 1990مو م ،2000مغعقش ماظققم متقجف مدمقم
إسادةمبـاءمػذهماألخرية .م
تعؿربماظػؽةماظدغقام"ماظشعؾقة"ماٌلؿػقدماألطربمعـمػذامايراكماالجؿؿاسلماظصاسد،م
إالمأنماذؽالمايراكمشاظؾامعامتؽقنمضصريةماٌدىمومتلريمظممحمقطمضقؼ.مؼظفرمعـم
خاللمغؿائجماظدرادةمأنماٌلؿفقبنيمبعقدونم مطؾماظؾعدمسـماألحزابماظلقادقةمومالم
ؼرونمأيمعربرمظقجقدمػذهماألحزابمظمماىزائر.مؼراصؼ مػذاماٌقضػ مضعػمطؾريمصقؿام
سمص ماالذمراط مايزبل ماظلقادل ،ماظـؼابل مو ماىؿعقي ،مو معع مذظؽ مؼؾؼك محزبم
جؾفة ماظؿقرؼر ماظقرين مبقصػف محزبا متؼؾقدؼا مػق ماظذي مزمؿػظ مباظرؼادة مدون معـازعم
وصاحبماألصضؾقةمظدىمذرزمةمعفؿةمعـماٌلؿفقبني .م
تعقد مأدؾاب ماالغلقاب معـ مايقاة ماظلقادقة ،ماظـؼابقة مو ماىؿعقؼة مظم ماىزائرم
حلب ماٌلؿفقبني مإشم مأدؾاب مذات مرؾقعؿني :مشقاب ماظؽػاءة مظدى ماٌلموظنيم
اظلقادقني موإؼدؼقظقجقة ماظـظام مو ماغعؽاداتفا مسؾك ماجملؿؿع .ممل مؼلؿح ماظـظامم
اظلقادلماظشؿقظلمواظشعؾقيمظممزؾماظعالضةماظـزاسقةمبنيماظدوظةمو ماجملؿؿعمبربوزم
اظػرداغقةموماٌقارـةماظـشطة.مؼراصؼمذظؽماغلقابمجؾلمعـماحملقطموماذمراطمضعقػم
ظم مايقاة ماظلقادقة م ،ماظـؼابقة مو ماىؿعقؼة معع متـاضػ مدقادل مزمدث مظم معقاضعم
أخرى.مؼؾدومأنماالغطقاءمسؾكماظدؼـمػقماظذيمؼقصرمظؾػؽاتماظلقدققعفـقةماٌعاملماظيتم
هؿاجمإظقفاموماظيتمتلؿحمهلامبؿقدؼدمععانمظقجقدػا.مأغؿجمطؾمذظؽمعقاضػمدقادقةم
عؿؾاؼـةمومعؿـاضضةمظدىمخمؿؾػماظػؽاتماظلقدققعفـقةماظيتمتـؼلؿمظممعقاضػفامبنيم
عـمؼـشد معشروعمجمؿؿعمحماصظموعـمزمؾؿممبفؿؿع مأطـرماغػؿاحا،مسصرؼة مومحؿكم
تؼدعقة .م
مومميؽـمظمماألخريمأنمغالحظماخؿالصاتمصقؿامسمصمغظامماظؼقؿمعامبنيماىؿاساتم
اظراضقة مو ماىؿاسة ماظشعؾقة ،مظم محني متـقق ماجملؿقسة ماٌؿقدطة مواه معقاضػم
اغؿفازؼة ،مو مػق ماألعر ماظذي مؼمدي مإشم مرػاغات معؿؾاؼـة مصقؿا مؼؿعؾؼ مباظؾقث مسـم
اٌقارـة .م
تعاجلممنوروة بنغربوط رمعون ظمماظػصؾماظلادسمعـمخاللمعؼاهلاماٌقدقمم"غلاءم
ظمماظػضاءماظلقادل:مأضؾقةمظممحاظةماغؾـاق؟"م(باظؾغةماظػرغلقة)معقضقسا مالمميؽـمأنم
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مؼغقمممب مظم مطؿاب محقل ماٌقارـة مال مدقؿا مظم مجمؿؿع مال مؼزال مصقف ماظـظام ماألبقيمممممممممممم
ومتفؿقشماٌرأةمظمماظػضاءماظعؿقعلممسةمبارزةمومجؾقة.م م
ال مذؽ مأن ماظـلاء مظم ماظػضاء ماظلقادل مال مؼشؽؾقن مدقى مأضؾقة ،مإال مأن ماظؾاحـةم
تعؿؼدمأغفامأضؾقةمظممرقرم"اظربوز".متمطدمذظؽمبشؽؾمطؾريماظـؿقفةماظيتمحؼؼؿفاماظـلاءم
ظم ماالغؿكابات ماظؿشرؼعقات ماألخرية ،مإذ م 147معـفـ موصؾـ مإشم ماجملؾس ماظشعيم
اظقرينموػق معامؼعادلم 31%معـمجمؿقعماظؿشؽقؾةماظربٌاغقةمومػل مدابؼةمظقلت مسؾكم
اٌلؿقىماظقرينمصقلبمبؾمسؾكمعلؿقىماظعدؼدمعـماظدولماألخرى .م
تلؿحمظـا مػذه ماٌلاػؿة ماظيت مأنزت مضؾؾ ماغؿكابات م 10معاي م 2012ممبالحظةم
اظؿققالتماظيت مهدثمو متشؿغؾمظمماجملؿؿعماىزائريمظممأؼاعـامػذه،موػق معامؼؾدوم
عللظةمبـققؼة مظمماٌطاظبماظـلقؼةماٌؿعؾؼةمبايؼققمومتغقريماظؼقاغنيماٌرتؾطةمبقضعقةم
اٌرأةموماظيتمترصعفاماىؿعقاتماظـلقؼةمخاصة.متلعكماظؾاحـةمظممػذاماٌؼالمإشممإبرازم
طقػمطاغتمػذهماظؿطقراتماظيتمحدثتمظمماظعؿؼممدؾؾامظمماالغؿؼالمعـماالحؿفاجاتم
اظـلقؼةمإشممعطاظبمعؿعؾؼةمبايؼقق .م
متؽــامضراءةماٌؼالمعـمعؿابعةمايفجماٌلؿؿدةمعـماظؿقؼقؼاتماٌقداغقة.مميؽـمأنم
غالحظمطقػمأغفمظمماٌـطؾؼم،مطاغتماٌلاواةماظددؿقرؼةم"دونمضؿاغات"مومبؼلممتـقؾم
اظـلاءمضعقػامظممػقؽاتماختاذماظؼرارم(سؾكماألضؾمإشممشاؼةماالغؿكاباتماألخرية)،مإالم
أنماظـلاءمملمؼلؾمممؿـمباٌؽاغةماظيتمأصرزتفاماإلؼدؼقظقجقاماٌفقؿـةمبؾمدخؾـمبشؽؾمعـريم
م ممممم مممم ممم
ظم مخمؿؾػ مأرقار ماٌـظقعة ماظرتبقؼة مو ماىاععقة مو مغاضؾـ مظم ماظؿـظقؿات ماظـلقؼةم
واذمررـمظمماظعؿؾماٌدغلمإثرماالظؿزاعاتماظدوظقةمظؾفزائرمظممػذاماجملال .م
تلؿح معؿابعة معلار محقاة مو مغضال ماعرأة مظم محمقط مصعب مو مطقػ متؾؾغ معـصبم
رئقس مجمؾس مبؾدي مظم معدؼـة مصغرية معـ مادؿكالص ماظؽـري معـ ماظدروس مظم مػذام
اإلرار.ؼؼدم ماٌؼال مأؼضا مغؼاذا مثرؼا محقل معللظة م"اظؽقرة" مو ماٌلاواة مظم مايقاةم
اظلقادقةموخمؿؾػماظؿقدؼاتماٌرتؾطةمبفؿا.
مممممرغامبشري السنوديماظذيماػؿؿممبققرم"اٌقارـة واظؾقؽة"م
ظمماظػصؾماظلابعمؼذطم
مم ممممم م مممم ممم
(باظؾغةماظػرغلقة)،مبلغفمعـمبنيماألوظقاتماظيتمتقاجف ماالغلاغقةم مػل معللظةماظؾقؽةم
وعـمثؿمطاغتماحملاصظةمسؾقفامظممصؾبماالػؿؿاعات.متؾؼكمػذهماالػؿؿاعاتمدونمذؽم
عـماخؿصاصمومصالحقاتماٌلموظنيماحملؾقني،ماٌلموظنيمسؾكمعلؿقىمورينمومسؾكم
علؿقىمدوظل،مومظؽـفامأؼضامعلموظقةماألصرادمعامداعتماظؾقؽةمتؿطؾبمصقاغةمومرساؼةم
بشؽؾمؼقعلمو مػقمعا مؼؼؿضلموسقامومتؾـقا مٌقاضػمجدؼدةمومغظقػةمسؾكماألضؾمصقؿام
سمصماٌكاظػاتمضدماظؾقؽة.مومعامدامماألعرمؼؿطؾبمعلموظقةمصردؼة،مصنغف مالمميؽـم
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هؿؾفامبشؽؾمطاعؾمإالمإذامتلطدتماٌقارـةمخطاباموممماردة،موتؿؿـؾمأوشمماًطقاتم
اظالزعةمظمممتؾمممؽماظػضاءاتماىؿاسقة .م
ؼفؿؿ ماًطاب ماظرمسل مظم ماىزائر مدون مذؽ ممبللظة ماظؾقؽة مو ماحملاصظة مسؾقفام
وظؽـ ماألعر مال مؼؿقضػ مسـد مػذا مايد مبؾ مؼؿطؾب مظم مأؼاعـا مػذه مهلقس ماجملؿؿعم
حبقثمؼصؾحمذظؽمأحدماألبعادماٌشؽؾةمظؾقسلماجملؿؿعلمعـؾؿامٌلـامذظؽمظم ماظرباعجم
اٌدردقة م( ماظرتبقةماٌدغقة) م ماظيتمأخذت مػذهماٌللظة مبعنيماالسؿؾار.م مؼؼرتحمسؾقـام
اظؾاحث مظم معؼاربؿف ماظقضقف مسؾك ماظؿػاسؾ مايؼقؼل ماٌقجقد محاظقا مظم ماىزائر مبنيم
ػذؼـماظؾعدؼـ ،مأي ماٌقارـةمومضماؼةماظؾقؽة ،مومذظؽمعـمخاللماظرتطقزمسؾكمذرائجم
عـماجملؿؿع،مومأعـؾؿفمظممذظؽ :م
مممؿام
 ماٌدردقنمظمماألرقار ماظـالثة مظؾرتبقةماظقرـقةمو مسؾقف ممتتمحماورةم 051مععؾمدـقتمظؾؾاحثمصرصةماظؿقاصؾمععفؿمخاللماظرتبصماظؿؽقؼينماظذيمغظؿمحقلمعللظةم
عقارـة،مومطانمايقارمضائؿامسؾكمأداسمدظقؾمعؼابؾة؛ م
 مايرطة ماىؿعقؼة معـ مخالل ماظؿعاعؾ معع مجمؿقسة معـ ماىؿعقات ماٌفؿؿةمباظؾقؽة؛ م
ممم مخملظؿمبقػرانمظممإرارماىاععةماظشعؾقةمظؾؿقارـةم
اظطؾؾةماظذؼـمذارطقامظممتؽقؼـمغم
 ممم ممممممممم مم ممممممم ممم مممصضالمسـممصمعقؿنيمظؾطؾؾةمتفؿؿانمباحملاصظةمسؾكماظطؾقعة؛ م
ممادماظشؾؽةماظعـؽؾقتقةماظذؼـمذارطقامظممحقارمأدارهماظؾاحثمبـػلفمسؾكماظشؾؽة.م م
مرومتؾنيماظـؿائجماظيتممتماظؿقصؾمإظقفامأنمػـاكمذرائحمعـماجملؿؿعمبدأتمتعلمأػؿقةم
بعدماٌقارـةمصقؿامؼؿصؾمبؿؼدؼرماحملاصظةمسؾكماظؾقؽة.
و مؼالحظ مطذظؽ مأن متلثري ماظرتبقة مال مؼزال مضعقػا مظم مػذا ماجملال ممبا مال مؼلؿحم
بقجقدمتلثري سؾكماظػفؿموماظؿعؾريمسـماٌقارـة.
تؿصؾماٌالحظةماألخرى ممبكؿؾػماًطاباتماٌؿعؾؼةمحبؿاؼةماظؾقؽةمالدقؿامسـدعام
تؿعؾؼ ممبللظة ماٌقارـة معؾاذرة.متشريماظدرادةمإشممأنماًطابماٌلقطرمػقمذظؽماظذيم
زمقؾماٌشؽؾةمإشم ماهلقؽاتمو ماىؿاساتمظممعقاضعمخمؿؾػة مو ماظيت مطـريا معا م متؿفؿم
بؿؾقؼث ماظؾقؽة مأو مسدم متـظقػ ماظػضاءات ماظعاعة .مأعا ماًطاب ماظـاغل مصقظفر مظمم
جمؿقعماٌقاضػماظيتمهقؾمبشؽؾمعلؿؿرمإشمماظدؼـ.مومأعاماًطابماظـاظثمصريتؾطم
مبؼقعات ماظدميؼرارقة مو مترضقة ماٌقارـة ،مو مؼلؿـد مإشم ماألصؽار ماظؽربى ماظيت موعؾم
اظـؼاشمأطـرمعؿعةموماطادميقة.مؼلفؾمػذاماًطاب ماٌرورمإشمماٌؿاردةماظقاضعقةممعـؾم
هدؼد ماظػضاءات ماٌشرتطة ،ماظعؿؾقات ماظدؼداطؿقؽقة مظػائدة ماجملؿقسات ماظشعؾقةم
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احملؾقةمومشريػا.مؼؾدومأغفاماضؿصرتمسؾكماإلشرؼؼ.مظؽـمؼؾدومػـامأنممماردةماٌقارـةم
المتزالمتؾقثمسـمررؼؼفامعـمأجؾمادؿـؿارماظقرذةماظؾقؽقة .م
مملمؼؿؿمإظغاءمسالضاتماٌفاجرؼـمباٌقارـة،مصؼدماخؿارتمأنيسة بوعياد بلنم
م
ممثـامظمماظػصؾماظـاعـمسـمػذهماٌللظةممظممعؼاهلا ماٌقدقمم":عؿغرياتماٌقارـةمظمم
هدم
صرغلا:محاظةماىزائرؼنيموأبـائفؿمظممصرغلا.مدمالمبرػاغاتمعؿعددة"م(اظػصؾماظـاعـ)م
اغطالضامعـمأنمايضقرماىزائريمػقماألضقىمظممػذاماظؾؾدماألجـي.متعقدمبـاماظؾاحـةم
عـماظزعـمدونم مممأنم متممملؼط معـم
ظممهؾقؾفامظؾؿقضقعمإشممصرتةمتصؾ مإشم مأطـر معـ مضرن م م م ممممم م ممم
ايلابماآلثارماظيتمخؾػؿفاماهلقؿـةماالدؿعؿارؼةمصقؿامؼؿصؾمبعالضؿـامباٌقارـة.م م
مممممظـامعـمػذاماٌـظقرماٌفؿمضراءةمٌلارمػذاماٌػفقم ،متصقراتفماظـظرؼة مو موضعفم
تؼدم
حقزماظؿـػقذمظممصرغلامدـةم.1789متؼػماظؾاحـةمأؼضامسؾكممصاسؾقةمػذاماٌػفقمماظذيم
ادؿؿر معـذ معرحؾة ماالدؿعؿار موال مزال مميـؾ مػاجلا مباظـلؾة مظؾفزائرؼني ماٌفاجرؼـم
ؼشؽمؾقن مأػؿ مجاظقة معؼارغة مبؾاضل ماىاظقات ماظؼادعة معـ ماالعربارقرؼةم
اظققم ماظذؼـ مم م
االدؿعؿارؼة ماآلصؾة .مؼلفؿماٌؼال مظممإثراء ماظـؼاشماظػرغللماٌلؿؿرمحقلموضعماٌقارـةم
وطاصة مسـاصره ماٌؿعؾؼة مباٌلاواة ،ماالغدعاج ،معللظة ماظضقاحل مو ماالخػاق ماٌدردل،م
اإلدالم مو ماظالئؽقة ،ماهلفرة مشري ماظشرسقة مو ماهلفرة ماالغؿؼائقة ،مإضاصة مإشم معلائؾم
أخرىمعؿعؾؼةمباهلقؼةماظػرغلقةمواألعـ.م م
تعقدمبشؽؾمعلؿؿر مرػاغاتماظذاطرةماظؽقظقغقاظقة ماظػرغلقةمظقاجفةماظـؼاشمسـدعام
ماىزائرؼنيم مصضال مسـ مذوي ماىـلقة ماٌزدوجة مو ماظيت مؼؿؿم
مباٌفاجرؼـم مم مممممم
ممم مممم مم ممم
مممممؼم ممماألعر
ؼؿعؾ
االحؿفاج مسؾقفا مظم ماظؾؾد ماألصؾل مأؼضا .مو مبصرف ماظـظر مسـ ماالدؿغالل ماظلقادلم
ٌللظة ماهلفرة معـ مضؾؾ ماظقؿني مو ماظقؿني ماٌؿطرف ،مال مرمب ماإلغؽار مأغف ،مخاللم
األزعاتماالضؿصادؼة،ممػـاكمدؼـاعقؽقةمصؽرؼةموماجؿؿاسقةموعؾمعـمصؽرةماٌقارـةمظمم
ممممممممفام"عػفقممظممعرحؾةمتشؽؾمضؿـمتطقرمعلؿؿر" .م
"حاجةمدائؿةمإلسادةمتـشقطفا"مومأغم
م مم ممممممممم م ممممممم مم م

الياب الٌالث :ادلواطنة و ادلماردات االنًخابية
ضدممظـامحسن رمعون ،مصطػى جماهدي ،مفؤاد نوار و جياللي ادلسًاري ،ظمم
ممغؿائجمجزئقةمحقلماالغؿكاباتم
ممصقفمسرضم
مممتم ممممم مم
عؼاالم
اظػصؾماظؿادعم(باظؾغةماظعربقة) م ممم
بقػران،مشؾقزانمومدقديمبؾعؾاسمبقصػفامجزءامعـمهؼقؼمورينمخاصمباالغؿكاباتم
ممممم مباظؿعاونمععمعمدلاتم
ممإنازهم
ممممتم مم
احملؾقةماظيتمأجرؼتمظمم 29مغقصؿرب،2007مومضدم
أطادميقةمخمؿؾػة.م
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اسؿؿدماظؿقؼقؼمسؾكمجمؿقسةمعـماٌعطقاتمالدقؿاماٌؼابالتماظيتمأجرؼتمععم39م
مممممسنيمسؾكممثاغل م مبؾدؼاتم
دـة،معقزم
عـؿكؾامحمؾقامدـفؿمؼرتاوحمعامبنيم 29موم 70م ممم
تابعةمظقالؼاتموػران،مدقديمبؾعؾاسمومشؾقزانمؼـؿؿقنمإشمممأحزابمخمؿؾػة.متـاوظتم
اٌؼابالتمجمؿقسةمعـماحملاورمعـفاماىاغبماظلقدققعفينمواظلقادلم(االذمراطمظمم
ايزب،ماظرتذحمواٌقضعمضؿـماظؼائؿةماالغؿكابقةماٌؼرتحة،مدريماالغؿكاباتمثؿماٌفامم
ضؿـ ماجملؾس ماظشعي ماظؾؾدي .)..اعؿدت ماٌؼابالت مبطؾقعة مايال مإشم ماًطابم
ممممممالتمذاتماظصؾةمبؼاغقنماالغؿكابات،ماظربغاعجماظذيمؼؿؾـاهماٌرتذحموماظعالضةم
واظؿؿـم
بايزب،مبؾاضلماٌـؿكؾنيموماألػؿمعـمذظؽمطؾمممفمممسالضؿفمباظقاضعماحملؾل...م
ارتؽزتماالذؽاظقةماظيتمتلؿفدفمرػاغاتماالغؿكاباتماحملؾقة،مسؾكمصرضقاتم
ميؽـمأنمذمؿصرػامصقؿامؼؾل:
 ؼؿؿ مهقؼر ماألحزاب ماظلقادقة مبقصػفا معمدلات محداثقة مسـ مرؾقعؿفا مسؾكماٌلؿقى ماحملؾل مأؼـ مميؽـ مأن متلقطر ماظؿصرصات ماًاضعة مٌـطؼ ماالغؿؿاءم
ظؾفؿاسةمأوماظؼؾقؾة؛
 ؼظفر مذظؽ مبشؽؾ مجؾل معـ مخالل ماظـزاسات ماظيت مميؽـ مأن متلقد مداخؾماألحزابمالدقؿامظممعرحؾةمإسدادمضقائؿماظرتذققاتمومعامؼراصؼفامعـمترتقبم
اٌرتذقنيمسؾكمػذهماظؼقائؿ؛
 تدخؾماٌؼاوظنيماحملؾقنيمصقؿامسمصمأذؽالمتعقنيماٌرتذقني موترتقؾفؿمسؾكمرؤوسماظؼقائؿ.م
إذا مطاغت مػذه ماظػرضقات مضد مأثؾؿت مبعد ماظؿقؼقؼ مبشؽؾ مسام ،مصؼد ممسقتم
اظدرادةمأؼضامباظقضقفمسؾكمذظؽماظؿػاوتمبنيماٌقاضػماألؼدؼقظقجقةمواظلقادقة ماظيتم
تداصعمسـفا ماألحزاب مسؾك ماٌلؿقى ماٌرطزي مو مترصمؿفا مسؾك ماٌلؿقىماحملؾل مأؼـم
تلقطر ماسؿؾارات مأخرى .مؼؾدو مأغـا مأعام معؼاوظني مدقادقني مؼػاوضقن مبقسائفؿم
االغؿكابلمععماألحزابماىاػزةمظؾؿػاوضمسؾكماظرتتقبمظمماظؼائؿةمومظقسمسؾكمأداسم
اظؿقجفاتموماظرباعج.
ال مؼؾدو مأن معـؾ مػذه ماٌؿاردات مبعقدة مسـ ماالغؿكابات ماظؿشرؼعقة ،محؿك مو مإنم
طاغتمػـاكمرػاغاتمأخرىمرمبمأخذػامبعنيماالسؿؾارمعـؾمتؾؽماظيتمبرزتمخاللم
اغؿكاباتم10معايم .2012م
ؼؼرتحمسؾقـامفؤاد نوار مظمماظػصؾماظعاذرم(باظؾغةماظعربقة)مععاىةمٌللظةماٌقارـةم
عـ مخالل مهؼقؼ مؼلؿفدف معمدلة مسؿقعقة مظؾؿعدؼـ ،م Tréfilorمترصقؾقرمممممم
متؽمـماظؾاحثمعـم
(ENTPLمدابؼا)،متضؿمػذهماٌمدلةماظقاضعةمبقػرانم190مساعال.م م
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إنازمعؼابالتمشريمعؾاذرةمععم15مساعالم(عـفؿمثالثةمارارات،مطملةمأسقانمتؼـقنيم
ومدؾعةمسؿال)،مومعررمبعدػامادؿؿارةم(85مدماال)مظؽاصةمعلؿكدعلماٌمدلة .م
تعؿربماظـؿائجمذاتمدالظةمحقلمسالضةماظعؿالموماٌقزػنيمباٌقارـة .متشريماظدرادةم
أن مغلؾة م %22مصؼط معـ معلؿكدعل ماٌمدلة مذارطقا مظم ماالغؿكابات ماحملؾقة مدـةم
،2007موم 3/2معـفؿمذارطقامبقضعمأوراقمبقضاءمظمماظصـدوق .مومعـمجفةمأخرى،م
صنن مغلؾة م %1,8صؼط معـكررقن مظم مأحزاب مدقادقة مو مؼرون مظم مطؾ ماألحقال مأنم
األحزابماظلقادقةمالمتفؿؿمباٌمدلةماظعؿقعقة .مالمميـؾمعلؿكدعقماٌمدلةماظعؿقعقةم
ترؼػقؾقرمادؿــاءمصقؿامؼؿعؾؼمباالغؿكاباتمعؼارغةمععمباضلمدؽانمبؾدؼةموػران،ممبعـكم
أنماالغدعاجماالجؿؿاسلماغطالضامعـم"اظعؿؾمظمماظظرفماٌلجقرمظممعمدلةمسؿقعقة "الم
ؼمثرمسؾكمغلبماٌشارطةماالغؿكابقة،ماظعزوف موماالغؿكابمباألوراقماٌؾغاة،موباظؿاظلم
المؼمديمذظؽمإشمماالذمراطمظمماظػعؾماالغؿكابلمبقصػفممماردةمظؾؿقارـة .م
إذامضارغامبنيمخطاباتموممتـمممالتم"ماٌـؿكؾني"مو"معلؿكدعلمترؼػقؾقر"مغالحظمأنم
ممممممممممم مم م مممم مممم
ػـاكمتشابفمسؾكماألضؾمظممأربعةمغؼاطممتقزمحاظقاماظعالضةمباظػعؾماالغؿكابل .م
مبداؼة،م"مأضقكماظػعؾماالغؿكابلمرؼلامروتقـقا"،مصاظػاسؾقنمأيم"اٌرتذققنم/مِممن" مو" ماألحزاب ماظلقادقة" مال مؼطؿققن مإشم متغقري ماظظروفم
ممممممكممؾق
اٌـؿكؾقن"،م م"اٌـؿ
مممم ممم مم
اٌعقشقة مدقاء مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل م(اظؾؾدؼة) مأو مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين م(اجملؾسم
اظشعي ماظقرين) .مال مميؾؽ معـؿكؾق ماجملؾس ماظشعي ماظؾؾدي مأو ماجملؾس ماظشعيم
اظقرين ماظؼدرات مظؾؿدخؾ ماإلرمابل مصقؿا مسمص مايقاة ماظققعقة ،مو مػذا مؼـؼص معـم
اغؿظاراتماٌـؿكؾني.م م
 مؼفقؽؾمساعال م"اظقصقظقةموماظرذقة"ماظصقرةماظلؾؾقةمظؾؿـؿكبموصؼامظؿصرزماتمسؿالمترؼػقؾقر،ماٌـؿكؾنيماٌلؿفقبنيموماٌلموظنيمايزبقنيماحملؾقني .م
ممس مإذؽاظقة محقاد ماإلدارة ،ماحمللقبقة مو ماغعدام ماٌصداضقة م(حلبم
 ممتؽرماٌرتذقنيموماألحزابماظلقادقةمسؾكماٌلؿقىماحملؾل)مزاػرةماظعزوف .م
الممتـمممؾمحاظةماظؾطاظةم(غؿائجم13معؼابؾةمباظرعؽةم–مشؾقزانموماظلاغقةموػران)،ماظعؿؾم
مم
اظعارض م(غؿائج مهؼقؼ محقل ماٌكل ماظلقدققعفين مظؾعؿال ماٌلرحني معـ معمدلةم
ترؼػقؾقر)موماظعؿؾمظمماظظرفماٌلجقرمظممعمدلةمسؿقعقةمسـاصرعفقؽؾةمظؾعالضةمباظػعؾم
االغؿكابل .مإمنمممماٌقارـةماٌطؾقبةمعـمخاللمخطابمسؿالمترؼػقؾقرمومخطابماٌـؿكؾنيم
احملؾقني مػل مضؾؾ مطؾ مذلء معقارـة ماجؿؿاسقة م(ايؼ مظم ماظعؿؾ ،ماظلؽـ ،مايؿاؼةم
االجؿؿاسقة)،مبقـؿامالمتلتلماٌقارـةمظممبعدػاماظلقادلمدقىمظمماٌرتؾةماظـاغقةمومدونم
أنمتؽقنمػـاكمصؾةمبقـفؿامسؾكمعلؿقىماظؿؿـالت.م م
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الياب الرابع :ادلواطنة و الًنشىة من خالل الدون و ادلدردة
ؼؼرتحمسؾقـامجياللي ادلسًاري مظمماظػصؾمايادي مسشرم(باظؾغةماظعربقة)معـاضشةم
ظؾعالضةمبنيماًطابماظرمسلمحقلماٌقارـةمومعضاعنيماًطبماٌـربؼة مظمماٌلاجد،م
وذظؽمعـمخاللماظعؿؾماٌقداغلماظذيمأجراهمظمماظػرتةمممؿدةمعامبني مذفريمدؾؿؿربم
2008ممومجقؼؾقةم2009مظمممثاغقةمعلاجدممبدؼـةموػران .م
ضدمالمتـارمعللظةماٌقارـةمظمماًطابماظدؼينمعـمخاللماًطبماٌـربؼةمباظصقغةم
ماًطمبم
مممم مم 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
هؿؾمعضؿقغامؼؿـاولمعقضقسات مظممصؿقؿماٌعاعالتماالجؿؿاسقةموؼدسقمإشممدؾقطقاتم
مممنمممماٌلفدمبقصػفمعمدلةمعـمعمدلاتماظؿـشؽةم
وعقاضػمذاتمارتؾاطمبايقاةماٌدغقة.مإ
معؽؾمممػة مبـشر مثؼاصة ماٌقارـةم
االجؿؿاسقة مؼعد مظم ماىزائر ماظققم م"ضضقة مدوظة" ،مص مفلم مم
واظؿلاعح.م متـطؾؼ مػذهماظدرادةماٌقداغقة معـماظلمالماظؿاظل :مإشممأيمعدىمميؽـمأنم
تصبمعضاعنيماًطبماٌـربؼةمظممدقاقمعؼؿضقاتماًطابماظرمسلمحقلماٌقارـةمظمم
اىزائرماظققم؟موعامػلماٌعاغلمواظدالالتماظيتمؼؼدعفاماألئؿةمظؾكطابماظدؼينمحقلم
اٌقارـة؟م م
المذؽمأنمخطبماألئؿةمسربماٌلاجدمتؿؼارعمبشؽؾموادعمععماظقضائعماظراػـةم
واٌلؿفداتمماظلقادقةمومخمؿؾػماألحداثماالجؿؿاسقة،مومسؾقفمضدمؼػرضماظظرفم
حاجةمظالحؿػالمبـقرةماظؿقرؼر،محؼققماالغلانمأومضاغقنماٌرأة،مأو مضد مؼػرز مدقاضام
اغؿكابقا م( معـؾؿا مطان مايال مخالل مرئادقات مأصرؼؾ م )2009مأو مأي مزرف مآخر مذوم
رابعماجؿؿاسل،ماضؿصادي،مضاغقغلمأومدقادل.مؼؽقنمعـماٌفؿماظقضقفمسؾكماياالتم
مممممممصمعـمػذام
زماولمظممحاالتمأخرىماظؿؿؾم
اظيتمؼلخذمصقفاماإلعاممصػةمممـؾماظدوظة مو م ممم مم مم مم م ممم مم
اظدور،مصقشرسـمظؾلقادلمظممبعضماألحقانمومؼـزعماظشرسقةمسـفممأحقاغامأخرى،ممإمالمم
أغف مؼضػل مظم مطال ماياظؿني ماظطابع ماظدؼين مسؾك معقاضػف .مطـريا معا مزماول ماإلعام مظمم
خطؾفمأدؾؿةماٌقارـةمومؼؼقمممبـؾمذظؽمععماظقرـقةمطؾؿامدـقتمظفماظػرصةمظؾؼقامم
بذظؽ ،موالمتؽقنمػذهماٌفاممدفؾةمومبلقطةمدائؿا،مإذمطـريامعامؼـؿجممػمالءماظػاسؾقنم
ظممدعقفؿممظؾؿقصقؼمبنيماظدؼـموماٌقارـةمخطابامعؾفؿامومعـطؼامؼصعبمصفؿف .م
المؼؿقاغكماألئؿةمسـمتؼدؼؿماًطابماظدؼينمطـؾعمالمؼـضب،ممبؼدورهمتؼدؼؿمحؾقلم
ممونمظمماظؾقثمسـماظـصقصم
نمومعؽان،مصفؿمؼؽدم
صايةمٌكؿؾػماٌشاطؾمظممأيمزعا ممممم مم م ممم مممم
اظدؼـقةمعـمصقرمضرآغقةمومأحادؼثمغؾقؼةمتربرماظؼقلمأمنم ماظـصماظدؼينمطانمظفماظلؾؼم
ظممععاىةمعللظةماٌقارـةمعـذمأطـرمعـمأربعةمسشرمضرغا.ممظقسماظغرضمػـامغشرمثؼاصةم
اٌقارـةمأطـرمعـمطقغفمدصاسا مسـماظدؼـمومتؼدميف مطكطابمسصري مؼضاػلماًطاباتم
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ممممممالممأنماظؾاحثمؼرىم
األخرى،مومعفؿامطاغتماظصعقباتماٌقضقسقةماظيتمتقاجفماألئؿةمإ
أن مػـاك مبقادر مجملفقد مؼفدف مإشم ماغؿاج مخطاب محقل ماٌقارـة ماغطالضا معـ ماظـصم
اظدؼين .م
ؼلؿـؿج مطاتب ماٌؼال مإشم مأن متـاول ماإلعام مظؾعض ماظؼضاؼا مذات ماظعالضة مبدالالتم
مممممرمظمماظؾـقةماظداخؾقةمظؾكطابماظدؼينم
اًطابمحقلماظقرـقةمواٌقارـةمالمؼعقدمإشممتغقم
م م مم مم مم ممممم مممممممممم مممم مممممممم
مممممممقمرماظذيمسرصف ماظقضعماظقزقػلمظـاضؾماًطابم
عقدمإشمماظؿغ
ظمماىزائرماظققممبؼدرمعامؼ ممممم
مممممممنم معقضقساتمخطبماىؿعةمظممطـريمعـماٌلاجدم
أيماإلعامم.إ
اظدؼينماٌـربيماظققم مم ممم
حمؾماظدرادةمعامػلمإالماغعؽاسمًطابمأؼدؼقظقجلمرمسلمحقلمدالالتماٌقارـةم
ؼعؿؿدمظممطـريمعـماألحقانمسؾكماظغؿقضمواالغؿؼائقة،محقثمؼؿؿماظرتطقزمأطـرمسؾكم
ععاغلماظشعقرمباظقاجبماظقرينماواهماألرضمواظذاطرةمدومناماإلذارةمإشمماٌعاغلمذاتم
اظعالضةمبايؼققموايرؼاتماٌدغقة .م
محاول محسن رمعون معـ مجفؿف مظم ماظػصؾ ماظـاغل مسشر م( مباظؾغة ماظػرغلقة)مم
االػؿؿاممباٌقارـةمعـؾؿامتؿفؾك معـمخاللماٌـظقعةماظرتبقؼة.مإذامطاغتماظرتبقةمصقؿام
ؼؿعؾؼ مباٌقارـةمعقدقعةمبؿعددماظؿكصصاتممبامأغفامحاضرةمظممخمؿؾػمعقادماظؿعؾقؿم
دقاءمبشؽؾمجؾلمأومخػلم،مإالمأغفامأطـرمبروزامظممبعضماٌقادممالدقؿامعادةماظؿارؼخم
اظيت متطرق مإظقف ماظؾاحث معـ مخالل مادفاعات مخمؿؾػة مدابؼة ،مإضاصة مإشم مدروسم
اظرتبقةماٌدغقةماظيتمدريطزمسؾقفامظممػذهماظدرادة .م ممت مإذنمهؾقؾمحمؿقؼاتمتلعةم
طؿب معدردقة مجزائرؼة مخاصة مباظرتبقة ماٌدغقة معؿداوظة معـذ م 2003مظم ماٌـظقعةم
اظدرادقةم(معـماظلـةماألوشممابؿدائلمإشمماظؿادعةمعؿقدط).مومضدمىلماظؾاحثمبعدمذظؽم
إشمماٌؼارغةمععماظؽؿبماٌلؿعؿؾةمظمماٌغربم(مخاللماظلـقاتماظلتماظيتمتدرسمصقفام
ػذهماٌادة)مومظممتقغسم(مخاللماظلـقاتماظـؿاغل) .2م
أجرؼتمػذهماظؼراءةمبغرضممتققزمدؾعةمعداخؾمميؽـمأنمتلاسدمسؾكمحصرمعػفقمم
اٌقارـة :م
مأ -عدخؾمؼلؿـدمإشمماظؿؿـالتماهلقؼاتقةم(ماظػردؼةموماىؿاسقة)؛
ب -عدخؾمايقاةماىؿاسقة،ماظؿضاعـموماظؼقؿماالجؿؿاسقة؛
م
ت -عدخؾمتصقراتماإلدارةموماًدعاتماظعؿقعقةموماظدوظة؛
م
ث -عدخؾماظدميؼرارقة،مايقار،ماظؿلاعحموماٌلموظقة؛
م
-2مؼؿعؾؼماألعرمػـامباظـلؾةمظؾؾؾدانماظـالثمباظؽؿبماظيتماغؿفتمضؾؾم"ماظربقعماظعربل"موماظؿقانزتمظممتقغسمعام
بنيمأواخرم2010مومبداؼةم .2011م
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مج -عدخؾمايؼققموماظقاجؾات؛م
مح -عدخؾماظرتاثماظـؼاظم،ماظعؾقم،ماظؿؽـقظقجقاموماظؾقؽة؛
مخ -ومأخريا،معدخؾماظعالضاتماظدوظقة،ماظلؾؿموماألعـمظمماظعامل.
عـماٌالحظمأغفمحؿكمومإنموجدتماظعدؼدمعـمأوجفماظشؾفمبنيماظؾؾدانماظـالثة،م
إال مأن مػـاك ماخؿالصات معفؿة مظم مبعض ماألحقان مترجع مإشم مرؾقعة ماظعالضة مباظـظامم
اظلقادل مو مإشم ماالدؿعؿاالت ماظيت متفدف مإشم ماظشرسـة معـ مخالل ماظدؼين مصضال مسـم
سـاصرمأخرى .م
طانمظؾؿغرياتماظيتمحصؾتمظمماىزائرمسؾكماظصعقدماظلقادلمبعدمأحداثمأطؿقبرم
 1988ممثؿمزفقرماإلرػابمتلثريامجؾقامسؾكمعضاعنيماظرباعجمظمماٌـظقعةماظرتبقؼة،م
حؿك مو مإن مطاغت معللظة م مصعقد ماظؿقار ماإلدالعل معطروحة مباظـلؾة مظؾدول ماٌغاربقةم
اظـالث .م
زفر مظمماظدول ماظـالث ،مالدقؿامظمماىزائرمعـذمغفاؼةمتلعقـقاتماظؼرنماٌاضل،مم
تقجفمإلسادةمصقاشةماظرباعجماظيتمؼؿؿمتدرؼلفامسؾكمأداسمإرادةمواضقةمظدسؿماظػؽرم
اظـؼديموماالغدعاجمظمماظعاملماظعصري.مؼظفرمععمذظؽمأغفمعفؿامطان ماظؿؼدممماياصؾم
مممممالتماٌؿعؾؼةمباٌقارـةماظيت مؼؿؿمتؼدميفامظؾؿالعقذمالمؼزالم
مممنم ماظؿؿـم
ظممػذاماجملالمإالمأ
ممممممم مم ممم
ممم
بعدمعقجةم"اظربقعماظعربل"ماظيتمتفزم
ؼشقبفامبعضماالظؿؾاس.مػؾمدققدثمتغقريمعاممممممم ممممممممم ممممممم ممممم ممم
بعضمدولماٌـطؼةمعـذمدـةم2011م؟

عناصر اخلالصة
مسلمػذاماظعؿؾمماظشؿقظقةمظمماظطرحمومالمميؽـفمدونمذؽمأنمرمقبمسؾكمطاصةم
مممم م مممممممممم
المؼد
األدؽؾةماظيتمررحـاػامظمماظؾداؼة،مصالمميؽـمعـالمحصرماظؿقؼقؼمظممبعضماىرائد،م
بقـؿاماظصقاصةماٌؽؿقبةمتشؽؾمظمماىزائرمحؼالمذادعا،مدونمأنمغـلكمحفؿمودائؾم
اإلسالمماظـؼقؾةمومتلثريماظؼـقاتماظػضائقةموماألغرتغقت.مومالمميؽـمطذظؽمأنمغؽؿػلم
بؿقؾقؾ مخطاب مبعض ماألحزاب ماظلقادقة مأو محمؿقؼات ماظؽؿب ماٌدردقة .مطان معـم
األصضؾ متـقؼع ماظؿقؼقؼات ماظيت مأجرؼـفا معـ مخالل ماالدؿػادة مأطـر معـ ماظرتداغةم
اٌـففقةماظيتموزػـاػا.مطانمعـماٌػقدمأؼضا مأنمغػردممظؾعضماظظقاػرمعـؾماظؿعؿري،م
صمام،مإالمأنماألعرم
اػؿؿاعامخامم م
اظعقٌة،موحؿكماظعـػماالجؿؿاسلموزاػرةماالحؿفاجات ممممممممم
مؼماألعرمباألحرىم مبرباعجمحبـقةم
مممممم ممم مممممم م مم
ؼؿعؾؼمػـامباٌشارؼعمومظقسممبقاورمحبـقة،ممبؾمؼؿعؾ
مممطمؾممعـفامسددامعـماٌشارؼع.م م
مؼضؿم
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مممنم ممم ممم م ممممم ممممممممممممممممممممم ممممم مم م ممم مم مم
ممبعضماألدؽؾةمداظػةماظذطرمضدمتـاوظؿفامصرقمحبثمأخرىم
غشريمظممػذاماظلقاقمأ
م م مم مممممممم ممم
المدقؿامظممعرطزماظؾقثمظمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة محاوظـامواياظةمػذهم
عقضقساتم مجمِ مد معؿـقسة متؿعؾؼ مبنذؽاظقة ماٌقارـة مباسؿؾارػا مزاػرةم
أن مغـلؼ معا مبني م مم مم مم
غاذؽةمظممجمؿؿعـا،مومظلـاماظقحقدؼـماظذؼـمغعقشمػذاماظقضعمومعـمػـامتلتلمأػؿقةم
مممدماالخؿصاصاتموماظؾفقءمإشمماٌؼارغةمععمعامؼـفزمظممدولمأخرىمومعامؼـفزمػـام
تعدم
عـمضؾؾمصرقمأخرى .مومغعؿؼدمأغـامضدمتقصؾـامإشممبعضماظـؿائجماظيتمميؽـماظقضقفم
سؾقفامعـمخاللمضراءةمخمؿؾػماإلدفاعاتماظيتمتؾلمػذهماًالصة.م م
ميؽـ مهلذه ماظـؿائج مأن متلفؿ مظم متلؾقط ماظضقء مو مظق مجزئقا مسؾك ماألدؽؾة ماظيتم
ررحـاػامظممبداؼةمػذهماًالصةماظؿؿفقدؼة مومتلاسدغامدونمذؽمعـمخاللماإلجاباتم
اٌمضؿةمسؾكمصقاشةمأدؽؾةمأخرى.ممومعـمأػؿماظـؿائجماظعاعةماظيتمتقصؾـامإظقفامعاؼؾل :م
تع مد ماٌقارـة مظم مجمؿؿعـا مأو مظم مجمؿؿعات مأخرى مأؼـ مبرزت مظؾقجقد ،محؼقؼةم
عرتؾطة مباظعامل ماظعصري مو معلؿؾفؿة معـ مغظرؼة ماظعؼد ماالجؿؿاسل ماظيت مجاءت مبفام
اظػؾلػةماظلقادقةمابؿداءمعـم ماظؼرنمماظلادسمسشر،محقثمأضقتمعطؾؾامصماػريؼامم
ثؿ متلدلت متدررمقا مظم ماظغرب مالدقؿا معع ماظـقرات ماظصـاسقة مو متطقر ماٌؿاردةم
اظدميؼرارقةمخاللماظؼرغنيمماظـاعـمسشرموماظؿادعمسشر.م م
تؾؼك ماٌقارـة مظممطؾماألحقالمحؼقؼةمتعرفمحرطقةمدائؿةمومتقاجفمآعاالمومضضاؼام
جدؼدة.مؼعرفمصضاءممماردةمايرؼاتماظػردؼةموماىؿاسقةمعـالماتلاسامعلؿؿرا،مومظمم
اٌؼابؾ مهاول ماظدول ممماردة ماظرضابة مظقس مسؾك مايقاة ماظعاعة مصقلب ،مبؾ مسؾكم
ايقاة ماًاصة مطذظؽ .مميؽـمأنمؼرتجؿمػذامبـقعمعـماظالعؾاالةمداخؾماجملؿؿع ،مأوم
"اظؿالذلماظدميؼرارل"مبؽؾمعامؼـفرمسـفمعـمشقابماظؿعؾؽةمسؾكماظصعقدماظلقادلم
واظعزوفمسـماظػعؾماالغؿكابلمومظممبعضماألحقانمسـمأبلطماألعقرماٌؿعؾؼةمباٌدغقة .م
تصؾحماألعقرمأطـرمتعؼقدامسـدعامتطرحماٌللظةماالجؿؿاسقةمبؼقة،موم ؼطرحمععفام
سدمماظؿـادب،مأومباألحرىماظؿػاوتمبني م"اظدميؼرارقةماالضؿصادؼة"مو م"اظدميؼرارقةم
اظلقادقة"مظممساملمملمتعدمصقفماظعداظةماالجؿؿاسقةموصؼماظؿصقرماظذيمتـشدهماالذرتاطقةم
ممؽـامظمماظعؼقدماألخريةمأعاممػقؿـةماظرأمساظقةمظممغلكؿفاماظـقق-مظقرباظقة.
وجدمػذاماظؿعارضمبشؽؾمصارخمظمماياظةماظؽقظقغقاظقةماظلابؼةمأؼـمطاغتماٌقارـةم
و ماظدميؼرارقة مسؿؾقات م"زرع" معلؿقردة مو موجدت مباظؿاظل مصعقبات مظم مضقاعفا مظمم
جمؿؿعات مسرصت ماظلقطرة ،مإضاصة مإشم متػؽؽ مبـقاتفا مظػرتات مرقؼؾة .مود مػذهم
اجملؿؿعاتمغػلفامإشمماظققممظممعقاجفةماٌكؾػاتماظيتمتعقؼماظؿققلمدمقماظدميؼرارقةم
ومتػؿؼدمظمماظؽـريمعـماألحقانماظؿقؽؿمظممػذهماظعؿؾقة،مطؿامتعاغلمعـمحاالتماظؿزاؼدم
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اظدميغراظم،ماظـزوحماظرؼػل،ماظؿػاوتماالجؿؿاسلمومتفؿقشماظعؿؾم موماىفدمبقصػفؿام
سؿؾقؿان ممتؽـان معـ مهؼقؼ ماظـروة مو موؿقعفا .مال مذؽ مأن ماظقضقف مسؾك ماظعالضةم
باٌقارـةمظمماىزائرمالمؼؽقنمإالمظممزؾمػذاماظلقاقماظعام،مومػقمعامتلعكماظؾققثم
اٌذطقرةمإشمممإبرازه .م
متؾني مػذه ماألحباث مطذظؽ مأن ماالواػات ماظؼقؼة ماظيت مزفرت متؿلؿ ممبظاػرم
وحرطاتمعؿـاضضةمغقجزػامصقؿامؼؾل :م
.1مأصضتمايرطةماظقرـقةمومبعدػاماظـضالمعـمأجؾماظؿقررمإشممتلدقسماظدوظةم
اظقرـقة ماىؿفقرؼة مذات ماٌقزة ماٌرطزؼة مو ماظقعؼقبقة .مإذا مطان مذظؽ مضد ممسحم
ظؾفزائرؼني مباظؿؿؿع مباىـلقة ،مصنن مػذه ماىـلقة ممل متؽؿؿؾ مبشؽؾ مؼػضل مإشمم
ايصقلمسؾكماٌقارـةماظؽاعؾةموماظشاعؾة .م
 .2متقجد ماظدوظة مو ماجملؿؿع مسؾك محد مدقاء مهت مورلة معؼؿضقات ماظطابعم
اىؿاساتل مو ماألحالم ماجملؿؿعقة مايدؼـة ،مإضاصة مإشم مصعقبة ماظػصؾ مبني مذرسقةم
علؿؿدةمعـماٌرجعقةماظدؼـقةممومأخرىمتـشد ماٌعاؼريماظؿعاضدؼةموماظؿشرؼعقةماٌرتؾطةم
باظقضعماىؿفقريمومدوظةماظؼاغقن.مميؽـمأنمغالحظمذظؽمسؾكمدؾقؾماٌـالمظممخطابم
اظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظرتبقةماٌدغقة،ماظذيمزماولماىؿعمبنيماٌرجعقةماظدؼـقةم
ظمماظرتغمممحماياصؾم
وماظؿلطقدمظمماظقضتمذاتفمسؾكماٌؾادئ ماظعاٌقة.مؼؿفؾكمذظؽمأؼضام م مممم
ظم ماجملؿؿع مبني متػضقؾ ماظـظام ماظدميؼرارل معـ مجفة ،مو مضؾقل متطؾقؼ ماظشرؼعة معـم
ػذامومالمتزالمعؽاغةماٌرأةمومعللظةماٌلاواةمظممايؼققممتـمممؾمرػاغاتم
جفةمأخرى ،م مممممم ممممم ممم مممممممممممممم ممممممم مممممم ممم ممم مم
طؾرية.
ممملم معطؾب ماظعداظة ماالجؿؿاسقة ،ماظـضال مضد ماظالسداظة ،مايؼرة مصقؿا مؼؿعؾؼم
.3م مؼد
بايؼ مظم ماظعؿؾ مو مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة م مسؾك مأن ماٌللظة ماالجؿؿاسقة متؾؼك ماٌطؾبم
األداس مباظـلؾة مظؾػؽات ماظعرؼضة ماٌشؽؾة مظؾؿفؿؿع ماىزائري ،موػذا معا مؼػلر مذظؽمم
"ايـني"مظؾؿرحؾةماظيتمطاغتمتعؾـمصقفاماىزائرمرابعفاماالذرتاطل .م
مممممـماظعزوفمسـماألحزابماظلقادقة،ماظـؼاباتمومايرطةماىؿعقؼةمبشؽؾم
.4مؼؾقم
سام،موجقدمأزعةمتصقراتمتارسمقةمداخؾماجملؿؿعمومظدىماظشؾابمخاصة،مإضاصةم
إشم مشقابماظـضجمظدىماظـكب ماٌكؿؾػة.مصالمتزالمػذهماألخرية،مإنموجدت،متقاجفم
صعقبةمظممبؾقرةمعشارؼعمتعؾقؼةموؿعمبني معؽؿلبماىـلقةموماظطؿقحمإشمماٌقارـةم
وال متلؿطقع مبـاء معشروع مجمؿؿع مضائؿ مسؾك ماظعداظة ،مسؾك ماطؿلاب مو مإسادة ماغؿاجم
اٌعرصةمومسؾكماىرأةمظممبؾقرةموماضرتاحمتصقراتمتـؿقؼة .م
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.5ملمرمـماجملؿؿعماىزائريماظذيمساغكمعـمآثارماظعالضاتماألبقؼةم(اظؾطرؼارطقة)م
وماظـظامماظشؿقظلمصضالمسـماإلرػابموماالدؿعؿالماظدؼينمظؾلقادة،مغؿائجموربؿفم
اٌاضقة ،مو مػذا معا مزمقؾ مصعال مإشم مضعػ ماظـضج مظدى ماظـكب ماٌـؼلؿة مصقؿا مبقـفام
ماتلم .م مؼؾؼك ماجملؿؿعم
ممممم
مواهلقؼ
مظؾؿقؾلم ممم
مممم مممم مم
معـم ممحدود
ماألصؼم مم
مؼؿفؾمممكم ممظمم مم مم
ممم ممم
مممم مممإشمم معا
مإضاصة
اىزائري،معـذمسشرؼـمدـةمعرتضمممؾامظؾؿطقرماياصؾمظمماظعاملمعـمحقظفمومعؿطؾعامأطـرم
م ممممم م مممممم م ممم مم ممممم
ممامطانمسؾقفمعـمضؾؾمإشمماظؿعؾريمسـمايؼققموماظقاجؾاتماٌرتؾطةممبؿاردةماٌقارـة.م
ومتؽشػمايرطاتماٌقجقدةمداخؾماجملؿؿعماىزائريمسـموجقدماواػاتمعؿـاضضةم
تشؿغؾ مظم ماظعؿؼ .مو مظعؾ مصدى م"اظربقع ماظعربل" ماظذي متؾؼقـاه مواألدؾاب ماظؽاعـةم
ذظؽمبشؽؾمجؾمملم .م
مممـمطمؾمممم مم ممم م م مم
وراءه،ممإضاصةمإشممغؿائجمتشرؼعقاتم10معايم2012متؾقم
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