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 مقدمة

ماظشؾوبمو ماظعؿقؼي،ممايدؼٌمسن ماظؿغقرلاتماالجؿؿوسقي معؽوغوت مأػم مأعوم مؼضعـو اٌدؼـي،
ماٌؿلورسيمظمماىزائر.ماظعـقػيمو

مايدؼٌ ماىزائر ماألخرل- صؿورؼخ ماظعشرؼي مخالل موم-ةخوصي مأحداثو حرطوتممسرف
موماحؿفوجقي مدمدؾقؿي مظؾشؾوبمصقفو مطون مدؾقؿي، مظؾواجفيمموأدودقماروشرل ماظػؽي مبفذه دصع
ماظلقودقي.ماالجؿؿوسقيمو
اظيتمم"مو2655مرمتعؾرلامسنمػذاماظدورمػومعومأصطؾحمسؾىمتلؿقؿهم"بلحداثمأطؿوبرـصويدثماألط

 م1.عودؼيمععؿدلةميموأدػرتمسنمخلوئرمبشرؼمػزتماظؾالدمٌدةمثالثمأؼوممو
خصوصوممصػيماظلؾعقـوتمعـالمطونماظشؾوبموم،إنمايرطوتماظشؾوبقيمملمتؽنمعقزتفوماظعـفمدائؿو

ماظؼصرلةم ماظػذلة مخالل مايوظي مػذه متؽررت مدؾقؿي. مأطـر مبطرؼؼي مبوظلقودي معفؿؿني معـفم، اظطؾؾي
ظؾيمظؾعضوؼيمظمماألحزابمؿيماظغوحقٌمطونماظعـصرماظشؾوغيماظّلم،2662-2656ظالغػؿوحماظلقوديمبنيم

واىؿعقوتماىدؼدة.مطؿوماحؿؾًمسـوصرمذوبيمعـوصىمضقودؼيمظممطـرلمعنمػذهماظؿـظقؿوت.مإضوصي،م
م.2661ندماظشؾوبمظممعؼدعيمضمؾيماظعصقونمواظعـفماظذيمعّقزماألزعيماظلقودقيمابؿداءمعنمدــيم

                                                                                                                                        
 .2665أوتم-عوي ،2سددم،مإغلوغقوتعؼولمدؾقمغشرهمظممجمؾيمم*

ماالجؿؿوسقيبوحٌمعشوركمظممعرطزماظؾقٌمظمماألغـروبوظوجقومم،االدذلاتقفقيمدرادوتظؾاإلعوراتممسؾمماإلجؿؿوع،معرطزمأدؿوذم**
م.زائرماىم،02000م،اظـؼوصقيوم

،مظممم2653 بوػران،م2651 وضعًمظممدـوات 2655 دورماظشؾوبمصقفومطؾرلا،مدؾؼًمأحداثمأطؿوبرمعظوػراتمأخرىمطونمحضورموم1
 ؿـظرلؼيمهلذهماألحداثمراجع:اظاحملووظيممومخلإ...دطقفمضلـطقـيمو

Colonna, F. (1996), « Sur le passage de l’émeute à l’attentat collectif (1978-1996) », in Monde arabe Maghreb- 

Machrek, N° 153, p. 40-47. 

 ألطـرمتػوصقلمحولمأحداثمأطؿوبرماغظر:م
Charef, A. (1994), L’Algérie, le grand dérapage, Paris, Ed de l’Aube. 

Boukhoubza, M. (1991), Octobre 1988, évolution ou rupture, Alger. 
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مب معـذ ماىزائر مظم ماالحؿفوجقي مايرطوت مارتؾوط مإشم موبوإلضوصي مبوظعـصرمإغه ماظـؿوغقوت داؼي
مممممنوماظدورماالجؿؿوسي صنرورموؾيموم،اٌدؼـياظشؾوغي،مصوظلؿيماألخرىمهلذهماظدؼـوعقؽقيمػومسـصرم

اظلقوديمظؾشؾوبمػوماٌدؼـي.مصػيمبداؼيماظـؿوغقوتمطوغًماٌدنماظؼؾوئؾقيمعلرحوميرطيماجؿؿوسقيممو
اظيتمعلًمعدغومسدةمظممغػسمموم2655مأطؿوبرعظوػراتممثممتؾؿفومرصًم"بوظربقعماظدلبري"،ثؼوصقيمسغم
اظلقودقيماٌـظؿي،مطويرطوتماإلدالعقيمعـالممجؿؿوسقيمواالصويرطوتمم،زؼودةمسؾىمذظكمواظوضً.م

مم2.ػيمعدغقيم)غلؾيمإشمماٌدؼـي(ماظطوبع
هوظقلممخوصيمعومتؾعفومعنمتطوراتمسـقػي،معودةمظؿعوظققمومايرطوت،مومذؽؾًمػذهماألحداثمو

طذامبوظعـفماظلقودي.ممتـظقؿفو،مومػؿؿًمبوظدرجيماألوشممبويرطوتماإلدالعقي،مخطوبفوموطـرلة،ما
مرطزتمدرادوتمأخرىمسؾىماظعواعلماالضؿصودؼيم م)اظؾطوظي،ماظلؽن،ماذمػوضمظمماالموطؿو جؿؿوسقي

قيمػؿممبدورماظػؽيماالجؿؿوساضؾقلمعنمػذهماظدرادوتممومعواردماظدوظي(مظممتػلرلاتفومظألزعيماىزائرؼي.
ظمممدفؿًأاظؿغرلاتماظعؿقؼيمداخلماٌدؼـيماظيتمموم-اظشؾوب-األحداثمماظػوسؾيمظممػذهماظؿطوراتمو

ملقوديماٌؿقزمظواضعماىزائرمخاللمػذهمايؼؾي.ماظمإصرازمأذؽولمعنماظؿغرلماالجؿؿوسيمو
مو ماالضؿصودؼي ماظعواعل مطوغً مظألزعيممصنذا ماألوظقي ماٌؼوعوت متشؽل ماظدميغراصقي االجؿؿوسقي

مو متعؼقدا ماٌمذراتموحدػو،مؼؽونماخؿزاالمظواضعمأطـر مماىزائرؼي،مصوالضؿصورمسؾىمػذه إنمتداخال.
إدالعقيممقزماىزائر،متلودمظممجمؿؿعوتمسربقيمومتاجؿؿوسقيمعشوبفيمظؿؾكماظيتم-زروفماضؿصودؼي

مسؿقماألزعيماظيتمتعرصفوماىزائر.ممإشممذدةموميملمتمدم،مإالمأغفوأخرى
طذامذعورموعواضفماظػوسؾنيماالجؿؿوسقنيممتدركمػذهماظظروف،موموادطؿفومتػلرمواظيتمبصوظطرؼؼيم

مو مذططفم مسن معلموظني مؼعؿدلوغفم معن مووه ماظشؾوب( مم)ػـو مهدد ماظيت مػي ممممممممماظشؽلاشذلابفم،
اظلودقوثؼوصقيمماعلواظعم،ممتـقـواظيتمبوادطؿفومؼعدلمبفومسنماظلكطمأوماظرضو.ممبعـىمآخرايدةممو

معموأسؿقممظؾواضعماىزائريماٌعؼد...صفؿومأود
هلذامطؾه،مدقؽونمػذاماٌؼولمحمووظيمتلؾقطماظضوءمسؾىمبعضماىواغىمعنمصرلورةماظؿفؿقشم

مذظكمبوظذلطقزمسؾىمسـصرؼن:مموم3.إدعوجماظشؾوبمو

 خلل الًنشىة االجًماعوة يف املدونة .1

موسقيماظؿؼؾقدؼيمداخلماٌدؼـيعنمخالظهمتؾقونمسدممادؿقعوبمأررموعمدلوتماظؿـشؽيماالجؿؿدموولم
مجدؼدةم مصموسوتماجؿؿوسقي مإشممزفور ماظصرلورة موطقفمأدتمػذه مايضرؼي، ظؾؿغرلاتماالجؿؿوسقي

دقوديممظممظعىمدورماجؿؿوسيمومدفؿًأاظؿعؾرلممظؾؿـظقممومجدؼدةمأررام-بعدمصراغ-وجدتمظـػلفوم
مبورز.

                                                                                                                                        
  حولماظطوبعماٌدغيمظؾقرطيماإلدالعقيماغظرم: 2

Hadj Ali, S. (1994), « L’islamisation dans la ville », Monde Arabe Maghreb / Machrek, 1er trimestre, p. 69-74. 
متؼوب 3 مععقـي محدثمتفؿقشمظػؽي مجدظقي:مأيمطؾؿو مبلمتؼعموصقمصرلورة معطؾؼي ماظؿفؿقشمػيمظقلًمسؿؾقي ؾهمحمووالتمإنمعللظي

 حلىمررقمخمؿؾػي.ممظالغدعوج
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م السواسوةالٌقافة  .2

ماظلقوديموعنمأجلمحمووظيماضذلابمتػفممدؾوطوتم ماظـظوم اظلقوديمبشؽلممذؾوبماٌدؼـيمووه
ماظؼقم،مم ماٌواضف، ماٌعؿؼدات، م"جمؿوع مبوسؿؾورػو ماظلقودي ماظـؼوصي مإشم ماظػصل مػذا مظم مغؿطرق سوم،

مو ماٌشوسر مماٌـل، موااظؿؼققؿوتماظلوئدة معو، مظؾؾد ماظلقودي ماظـظوم مػذاممووه مداخل ماظػرد مدور طذا
مم4".اظـظوم

اظعـوصرماظذاتقيمظألصرادمهددمإشمممهلذاماالضذلابمػومأنمجمؿوعمػذهماٌؽوغوتمومإنماٌلؾؿيماظـظرؼي
مو مدؾوطوتفم مغعؿدلمأنمدؾوطوتمومحدمعو معنمػذا مصوغطالضو أصعولماظشؾوبماىزائريمصقؿوممأصعوهلم.
ممحصقؾيمظؿؿـالتفممم،أؼضوموم.دميغراصقيدقوغظومماظلقوديمػيمغؿوجمظؾظروفماظلومؼؿعؾقمبوظلقوديمو

مػيمغؿوجمظؾـؼوصيماظلقودقيماظيتمزمؿؾوغفو.م،مبعـىمآخرموم.ووهماظـظومماظلقودياضػفممعوامو
"إنماٌعطقوتماظيتمدـلؿـدمإظقفومظممهؾقؾـومظممػذاماظػصلمػيمععطقوتمٌلحمعقداغيمظؾرأيماظعومم

م00-25ذوبوم)مبنيمم012صرد،معنمبقـفممم2000ظعقـيمتؿؽونمعنمم2662ظممعدؼـيموػرانمأنزمدـيم
اٌرأة،مم(،متـطويمادؿؿورةمػذاماظؾقٌمسؾىمطمليمصصول:مععطقوتمعوضوسقيمسوعي،ماألدرةمودـي

م5اظعؿل،ماظدؼن،ماظـؼوصيماظلقودقيم...

 خلل الًنشىة االجًماعوة
تلورسًمبعدماالدؿؼاللمطونمهلوممخاللمايؽمماالدؿعؿوريمومابؿدأتاظيتممإنمصرلورةماظؿؿدن،مو

اظلؾطوؼيمشرلماٌؽؿؿؾي،ممؿؿوسي.مصعؿؾقيماظؿقدؼٌماٌرطزؼيموخؿاللماظـلقٍماالجامامأدتمإشمأثور
ممو مشرل ماظعؿراغقي ماظؿؼؾقدؼيماٌايرطي ماالجؿؿوسقي مايقوة مأمنوط مسؾى ماألثر مطؾرل مهلؿو مطون ؽؿؿؾي،

مإدؽوغقيم مدقودوت ماسؿؿدت ماألخرلة مصفذه ماىزائر. مظم مايضرؼي ماالجؿؿوسقي ماظؿـشؽي وعمدلوت
معنماظواصدؼنمسؾىماٌدن.صشؾًمظممإدعوجماظعددماهلوئلم

مو ماالجؿؿوسي ماظؿػوسل مصرلورات معمدلوتممإن متـظؿفو مطوغً ماٌدن مظم ماالجؿؿوسقي اظؿـشؽي
موطذامعمدليماييم(Voisinage)اجؿؿوسقيمعـلماظعوئؾي،مصموسيماًالن،مذؾؽيماظؼرابي،ماجملوورةم

(Quartier)مو ماالجؿؿوس . محقوتفم مععظم ماظشؾوبمؼؼضون مطون ماألخرلة مػذه ممقي...داخل اييمطون
اظذيمؼضػيمػوؼيم ؼشؽلماظوحدةماالجؿؿوسقيماألدودقيمداخلماظـلقٍماظعؿراغيمظؾؿدنماىزائـرؼي،مو

خوصيمظؾؼورـنيمبه.مصكاللماٌرحؾيماالدؿعؿورؼيمظعؾًمػذهماألحقوءمدورماٌؾفلماالجؿؿوسيماظطؾقعيم
ظلؽونماظواصدؼن.مإالمأغهماعٍمادؿؿرتمػذهماألخرلةمظممظعىمدورمدم،ظؾلؽونماألصؾقني.مبعدماالدؿؼالل

ماظرؼػقيمخاللماظلؿقـوتمو و ماظؿؿدنماظلرؼعيماٌؿزاعـيمععماهلفرة اظلؾعقـوتمزفرتم غظراميرطي
مم6.جبوارمسوئالتفممأومضرابيمأغوسمؼـقدرونمعنمغػسمعـورؼفممضطن أحقوءمحمقطيمجدؼدة.مو

                                                                                                                                        
4 Diamond, L. (1994), Political culture and democracy in developing countries, London, Boulder, p. 7. 

  قيأنزمػذاماظؾقٌمظممإرورمذراطيمسؾؿقيمبنيمطلمعنمجوععيموػرانم،موجوععيماظربوطم)اٌغرب(مواٌعفدماألعرؼؽيمظؾدرادوتماٌغوربم5

.(AIMS)  
 غظر:مأألطـرمتػوصقلمحولمػذهماظـؼطيمم6

Benatia, F. (1980), Alger, Agrégat ou cité ? Alger, SNED. 
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مو ماظشؾوب مغشوروت مأشؾى مرؼوضقي،مإن معـوصلوت ماالجؿؿوسقي: معودقؼقي،ممتػوسالتفم حػالت
مو مظالغؿؿوء مبوثؼي مظعىمدور ماألخرل مصفذا مهلو. ماظلؽينمإرورا مايي ماختذتمعن االغدعوجمماخل...،

طذامتدغيماًدعوتممتـوعيماظضغوطماظدميغراصقيمومظؽنمععمترديماظظروفماالضؿصودؼيموموماالجؿؿوسي.
مأع مطصؿوم مبدورػو متػي مال م)ايي( ماالغؿؿوء مأصؾقًمصموسي موواظعؿوعقي، مظمممن ماظؿصدع مبدأ سؾقه

ماظؿؽوصلماالجؿؿوسي.م
حولمحيماظؼصؾيمظمماىزائرماظعوصؿي،مادؿكؾصًمأنمم7يصؿنمخاللمحبٌمعقداغيمضوعًمبهمبوحـ

اييمأصؾحمالمؼؾيبمعفؿيماالغدعوجماالجؿؿوسي،مصؼدمهولمعنمعؽونمظؾؿضوعنماالجؿؿوسيمإشممجمولم
ماظعالضوتماظعؿودؼيماظذلاتؾقي.ميمواألعن،محقٌمضعػًماظروابطماالجؿؿوسقمؼؼلمصقهماظـظوممو

م مظدلوزإن ماجملول مأصلح ماظؿؼؾقدؼي ماالجؿؿوسقي ماظؿـشؽي مآظقوت متالذي مجدؼدةممصرلورة أذؽول
يي،مػومامسنميمجدؼدةمطذظك.مصؼدمأصؾحماظشورعمسوضوبقزفورمصموسوتماجؿؿوسقيمذؾومظؾؿـشؽيمو

محفرماظزاوؼيمظـشوطمػذهماىؿوسوتماىدؼدة...
تصلمطوتؾؿهمإشممخالصيمعشوبفي،م 8خر،محولماييماظؼدؼممٌدؼـيمضلـطقـيظممحبٌمعقداغيمآمو

حقٌمطوغًمطلمزاوؼيمعـهممظوصولعاظؿػوسل،معؽوغوممحقٌمتذطرم"أنماظشورعماظذيمطونمعؽوغومظؾؿـشؽيمو
م مسن موءذيتعؾرل مغػله، مسن ماظػرد مصقه مسمشى مظؾعزظي محقزا مأصؾح موم، مظؾؿفدؼد تلوؼيممعؽوغو

.مضدميو،مطونماٌرءمؼؿوضفمصقهمظؿؾودلمأررافمايدؼٌمععماظزبوئن،مأعومايلوبوتمتلودهماإلذوسوت
م9.ميضيمظممذلغه...مصقؿػودىماٌؽوثمروؼالمظمماٌؽونمغػلهمحؿىمالمؼؽونمحملمذكماظقوممصقؿؾضعمو
قيمإشمماظواجفيماالجؿؿوسقي.مبذؾوماجؿؿوسقيعـذمبداؼيماظـؿوغقـوتمزفرتمصموسوتمموم،ظمماىزائر

م ماألطـر ماظػؽي مبـ"إن متلؿقؿفو مجرى معو ماىؿوسوتمػي مهلذه مووريايّقممتـقال مذؾوم"، مصؽي يمبقػم
ميضونمأشؾىمأوضوتفممعؿؽؽنيمسؾىمجدرانماظؾـوؼوت،محقٌمؼصػفمممؼػؿؼرونمإشممعصدرمسقشمضورمو

هلممبليمصموسيممارتؾوطأحدماظلقودقنيماىزائرؼنيمبـوعمعنماالزدراء،مبلغفمم"خمؾوضوتمبشرؼيمالم
"إذمطونماظؽللمأمماظرذائل،مم:أطـرمعنمذظكمؼؼولمؽذلثنيممبومرمريمعنمحوهلمم"و،مشرلمعاجؿؿوسقي
ظؾوسماآلخرؼنمعؾمػوممدغى.مصفوماظػراغماظؽؾيمظؾروح.مصفيمغظرةمإشممدقوراتموأوري"مدرجيمصننم"ايّق

مميؼًمموط"اظشك..."صويّق مصفو مأغهمجردمعنمحّؼه. مرادكو ماسؿؼودا مؼعؿؼد علؿعدمأليمعغوعرة،مألغه
ملمتلوه،مصفومشرلمعلؿعدمظالغدعوجمظمماجملؿؿع.مسؾىماظعؽسمصفومؼؾقٌمسنمماظيتمملمتشغؾهموماظدوظي

 10.دؾلمعغودرتفومأوماالغؿؼوممعـفو
ظممأسؿولموأغشطي.ممعـكررونمىدران،مصننمسددامطؾرلامعـفمامونظقسمطلماظشؾوبماٌفؿشمؼلـدم

اٌفربني.مصفذهماظػؽيمتؾديمحرطقيم « Trabendo » ظممإرورماالضؿصودماٌوازيمواٌعروصنيمظمماىزائرمبـ
مو مإشمم اجؿؿوسقي مصرغلو مبوظعوملماًورجيمعن مزمؿؽون مجعؾؿفم مغشوروتفم مصطؾقعي مسوظقي، اضؿصودؼي

                                                                                                                                        
7 Vergès, M., « La Casbah d’Alger : chronique de survie dans un quartier en survie », in NAQD, Alger, n° 6.  
8 Boumaza, Z. (1997), « La rue dans le vieux Constantine : espace public, marchand ou lieu de sociabilité », in 

Insaniyat, Oran, n°2, Automne, p. 27-46. 
9 Ibid, p. 32. 

  ظم:ذطرم 10
El- Aïdi, A. (1995), « Jeunesse en Algérie, représentation et enjeux », Inédit, p. 9. 
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اىؿرطيماظعوٌيم ،مبؼؾقلمأومبدونمتعؾقم،متعؾؿوامطقفمؼدبرونمأعورػممداخلماظـظومماظؿفوريموتوؼؾـد
معنمخاللمذظكمعؽوغيماجؿؿو اٌعؼد.مو ماطؿلؾوا مػمم و سقيمداخلمأحقوئفم سوائؾفم،محقٌمأصؾقوا
ظممطـرلمعنمايوالتمأزاحوامدورماألبمأوماألخماألطدل.مإنمأصرادمػذهماظػؽيم وم،بفذا وم.ؾنيمهلوقاٌع

معنمصموسي ماظقوعيمؼواجفونم"ايّق )اٌفربني(،مطلضراغفم مصؿنمخاللمغشورفم وري"مسمشونماظدوظي.
مدلونمسؾىماظرذوةمعنمأجلماظؾؼوء.فهرذوتمأسوانماظدوظيموؼغممبودؿؿرار

تشي(.م-)تشيمقفمرؾقمسؾعومُأم،عنمضؿنماظػؽوتماالجؿؿوسقيماألخرىماظيتمبرزتمظمماظـؿوغقوت
م و مومأبـوءػم مأشـقوء ػمممومؼعقشونمظممزلماظدوظي.مممنمصـوسقنيمخواصماٌوزػنيماظلوعني،موور

مظدغقومبوظالعلوواة.إحلوسماظػؽوتما واذقـاظؿػوخري،مموميظوػرؿاظمنطمحقوتفمممبلؾى
ررقمجدؼدةمماظؿعؾرلاتماالجؿؿوسقيماظعؿقؼيماظيتمأصرزتمصوسؾنيماجؿؿوسقنيمجدد،مومخضمصػيم

الماجملؿؿعماٌدغيمادؿطوسوممصالماظدوظيموم،وةعؾؾطذظكمرؾؾوتماجؿؿوسقيمشرلممظؾوجودماالجؿؿوسيمو
م...تلررلماىؿوسوتماالجؿؿوسقيماىدؼدةمأومتوجقهمرؾؾوتفممسدلمسؿؾقيمدؾقؿي

مو متطؾعوت متؾؾقي مسن مسوجزة مايي مصقفو ممبو ماظؿؼؾقدؼي ماٌمدلوت مأوممأصؾقً ماظشؾوب رؿوح
ماظؿؼؾقلمعنمحدةمإحؾوروتفم.

ماىؿوسوتم متلررل مظم ماظؿؼؾقدؼي ماٌمدلوت مصشؾً محقٌ ماإلدالعقي مايرطوت منقً ظؼد
طوتماإلدالعقيماالجؿؿوسقيماظشؾوغقي.مصؾعدمسؿؾفومداخلماألودوطماظطالبقيمظمماىوععي،مرطزتماير

جمولماظؿػوسلماالجؿؿوسيمعنم عرطزمومغؿؼلابفذاممواحملقطي.ممجفودػومسؾىمدؽونماألحقوءماظشعؾقيمو
إشممجوغىماألعورماظدؼـقي،مضضوؼوممتسماٌلوئلم ،محقٌمأصؾقًمتـوضشمداخؾهمو11اظشورعمإشمماٌلفد
مظؾلؾوكممظذيمميـحأصؾحماإلعومماظشكصقيماألدودقيما وم.حؿىماظعورػقي اٌفـقي،ماظعوئؾقيمو منوذجو
مأدوررلمؼلؿونمبـفو. خقوالمو دؾالمؼؿؾعوغفومو ؼعنيمهلممأػداصومومؼؼؿديمبهماظشؾوب،

مو مايرطوت متـوعي مسّظ إن مظـوذطفو ماظذلخقصماظؼوغوغي مبعد ماإلدالعقي ماهلوؼياألحزاب معن مم
ماىؿوسوتمو مػذه مظؾشؾوبماٌـكررنيمداخل مو االجؿؿوسقي مبوالدؿقؼوق مذعورا مإنما عـقفم ظؼقؿي.
م مبنيمصذلة ماظوادعمظألحزابماإلدالعقي،مخصوصو مإشمم2662-2656اظؿفـقد ماالغؿؿوء معنمذعور ،مسزز

ماظذيمشطىم ماظشعور ماٌمعـني"،مػذا حملماظؿضوعنماظؿؼؾقديمظؾفؿوسوتماالجؿؿوسقيممحل و"صموسي
عـودؾوت،مشرلػو.مإنمضوةماظؿـظقمماىدؼدمبرػـًمسؾىمغػلفومظممسدةم طوألدرة،ماظؼرابي،ماييمو

م و مخالل موماالغؿكوبوتخوصي م احملؾقي ماألحزابم(2662-2660)اظؿشرؼعقي معرذقي مأن محقٌ ،
معدغفم. بوظرشممعنمأنمػمالءمطوغوامأطـرمودرامظممأحقوئفمموم،اإلدالعقيمتػوضوامسؾىماآلخرؼن

ظممإرادةماألصرادممشمإؼعزونمجزئقو،مضوةمايرطوتماإلدالعقيمظممتؾكماظػذلةم 12إنمبعضماحملؾؾني
تؾينماظرعوزممُصلر واهلروبمعنماظضوابطماظؿؼؾقدؼيماظيتمالمتذلكمجموالمظؾققوةماظشكصقي.م اظؿكؾصمو

اظلؾوطوتماإلدالعوؼيمعنمررفماظعدؼدمعنماظشؾوبمسؾىمأغهمحمووظيمعـفممظإلصالتمعنمػقؿـيماظـؿطم و
                                                                                                                                        

مضؿفومععمايرطيماإلدالعقي،ماغظر:سالمحولمأدوارمعمدليماجمللدمو 11
Rouadjia, A. (1990), Les frères et la mosquée, Paris, Karthala. 

معـولمسؾىمػذهماظدرادوتمجمؿوسيماٌؼوالتماٌـشورةمظممطؿوب:م12 
Leveau, R. (1995), (dir.), L’Algérie dans la guerre, Éd. Complexe, Bruxelles. 
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ماظؽؾ مؼـوصلونمدؾطي موأصؾقوا ماجؿؿوسقيمجدؼدة ماطؿلىماظشؾوبمعؽوغي ماألبوي:مصػفلة مبعضموور.
ماظيتمموتقاظػؿ مإجوبوتمظؿطؾعوتفم مصوظشؾوبموجدوا ماظذطرويماٌفقؿن. ارتدؼنمايفوبمظؿالظمماظـؿط

م معرئقني مأصؾقوا ماإلدالعقي مظؾقرطوت مبعضفم ماغؿؿوء مخالل مصؿن ماٌفؿشني. مظألصراد مضقؿي  متـح
(Visibles)موغوت...(.غوصعنيم)علوسدةماظعفزةم،متوزؼعماٌعماظؼؿقص(،مومممقزؼنم)اظؾققيموموم

عنمروابطهماظؼدمييمؼصؾحممؼؿكؾصمؿنصننماهلوؼيماىدؼدةماٌؽؿلؾيمتطرحمعػورضي:مصم،ععمذظكمو
مجدؼدة مظممصموسي موم،سضوا مظؾػروق مصقفو ممحقٌمالمجمول ممواظؿعؾرلماظػردؼني. مػيمضد طوغًمػذه

اظلقودقيمعـذمبداؼيماظؿلعقـوت،مإالمأغهمععمتػوضمماألزعيمماظوضعقيماظلوئدةمحؿىمغفوؼيماظـؿوغقـوتمو
اخؿورماإلرػوبمم،مطونمعوضفماظشؾوبمعؿؾوؼـو:ماظعدؼدماظؿققمبوىؿوسوتماإلدالعقيماٌلؾقيمو2661

مو ماظدوظي معن مظالغؿؼوم مودوئلممطودقؾي مسن محبـو ماألصؾقي مبقؽؿفم مإشم مصرجعوا ماألشؾؾقي مأعو اجملؿؿع.
ممظعقشموا ماٌلؿوىماٌعقشيمظؾػؽوتماظشعؾقيمواألعن. متدػور ماظوضعقيمم،ععمادؿؿرار مػذه ملمتلوسد

أدىمإشممتزاؼدمغلىماالغؿقورممعوماظضقوع،معنمػـومتعوزمماظشعورمبوظوحدةموموم.اظشؾوبماظعوئدؼن
م 13.ٌكدراتازؼودةمغلـىمعؿعوريممارتػوعمغلىماٌؿـرددؼنمسؾىمأضلومماظعالجماظـػليمومو

 الٌقافة السواسوة الشيانوة .3

ماظؼؾقلماٌؿوصرموم.اظلقودقيمظمماىزائرضؾقلمعنماظدرادوتمتـووظًمعوضوعماظـؼوصيم 14ػذا
المؼؼومم 

،مهلذامؼصعىمتؿؾعمتطورماظؿغرلاتمسؾىمعلؿوىمتلعؾقيإمنومسؾىمتلوؼالتممسؾىمععطقوتمأعدلؼؼقي،مو
ععمموماٌؼورغي.مععمشقوبمبـكمأومخمزونمظؾؿعطقوتمميؽنماظرجوعمإظقهمظؾؿقؾقلموم،اظـؼوصيماظلقودقي

مػذام،ػذا محول مطؿؾوا ماظذؼن ماظـؼوصيممصنن مبفو ماًصوئصممتؿوز معن مسؾىمجمؿوسي مؼمطدون اٌوضوع
مأ ماىزائرؼني: مظدى مبم-اظلقودقي ماالػؿؿوم، مجابالشذلام-سدم ماظـؼوصيممم-، مظم ماظشدؼد اظصراع

ماظلقودقيمسـدماظـكؾي.
رشممشقوبمععطقوتمتراطؿقي،مصننماٌؿؿؾعمظؾؿورؼخمايدؼٌمظؾفزائرمميؽـهمتؾقونممنطممععمػذامو

مٌواصقماظلقودقيمظممأربعمعراحل:ا ومراءاآل
ماظلـواتماظيتمتؾًمم-أ ماظلقودي (Identification)مؿؿوػيوظمتقزتمبملاالدؿؼالإن ماظـظوم م،عع

مصؾعدمحربمثورؼيمروؼؾي،مجـّدماظّلؽونمٌفوممغودىمبفوماظـظومماظلقودي.
خلماظـكؾيماظـؼدمظؾـظوممدام،مزفرتمأوشممبذورماٌعورضيمو2632اظعلؽريمدـيممباالغؼالبعدمم-ب

صؾعدمسؿؾقوتماظؼؿعماألوشممنقًماظلؾطيمظممم،قلورؼياظطالبقيماظودوطمإشمماألاعؿدمذظكممايوطؿيمو
مععورضقفومظممبداؼيماظلؾعقـوت.ماعؿصوص

                                                                                                                                        
13 Ibid. 

منؾودوطلوغقيماظيتمسوىًمعوضوعماظـؼوصيماظلقودقيمعنمبنيمعواضقعمأخرىمسؾىمدؾقلماٌـول:ألحولماٌصودرما14 
Quandt-William, B. (1969), « Revolution and Political Leadership: Algeria, 1954- 1968 ». Cambridge, MIT 

Press.  

Entelis-John, P. (1986), « Algeria the Revolution institutionalizes », Westwiew Press. 
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بؾغًمذروتفوممإنمأوشممععوملماٌعورضيماظشعؾقيمظؾـظومماظلقوديمزفرتمظممأواخرماظلؾعقـوتموم-ج
مري(.)اظربقعماظدلبم2650ظممأحداثمأصرؼلم

طؿفومظممحّرمضدمومزتمحؼؾيماظـؿوغقـوت،طوغًمػذهماألحداثمبداؼيمظلؾلؾيمعنماٌظوػراتمعّقم-د
م.اشذلابواظغوظىماظػؽوتماظشؾوغقيماألطـرم

،محػزتمسؾىماٌشورطيماظلقودقيماٌؿؿـؾيم2662-2656إنماظؿغرلاتماظلقودقيماظيتمجرتمبنيمم-
ة،متزاؼدماىؿعقوتماٌدغقي،ماألحزابماظلقودقيمظمماظؿظوػراتماظلقودقيماظؽـرلةمخاللمػذهماظػذل

ماٌشورطيمظمماالغؿكوبوت.مو
اٌلحماٌقداغيماظذيمأنزمخاللماٌدةماظؼرؼؾيماٌـصرعي،مظممزرفمجومدقوديمعشقونممبّقنم-
 %3مظممايقوةمسوعي.مإنماظلقودقيمسؿوعومومظممايقوةمأسؿولمسـفمرػقؾي،معلؿوىمعؿدغيمظؾؿشورطيمو

 ٌُ ؼشورطونمظممأغفممم %20 صّرحموم.وجؾنيمخاللماٌلحمذطروامأغفممؼـؿؿونمإشممصمعقيمعولؿصؼطمعنما
مو ماىؿعقوت متؽوثر معن مصؾوظرشم مسؿوعقي. معصؾقي مذات ممأغشطي معـذ مأنمم،2656األحزاب ؼؾدو

ميؽنمردمػذهماظوضعقيمإشممموم.اظلؾؾقيماظلقودقيماظرجولماىزائرؼنيمسودوامإشمماظالعؾوالةموماظـلوءمو
إشمماظضوابطماىدؼدةماٌػروضيمسؾىمايقوةماظلقودقيم)صرضمحوظيماظطوارئ،معـعممأعنمو-اّلحوظيماظ

مؼعّززمعوضفماظشؾوبمعنماظعزوفمسنماظلقودي،مػوماسؿؼودػممأنمم.اٌظوػراتمواظؿفؿعوت...( إنمعو
ٌُم %31ػذهماألخرلةمأعرمععؼدمالمميؽنمظؾؿوارـنيماظعودؼنيمصفؿه،مصلطـرمعنم لؿفوبنيمؼؿؾـونمعنما

مػذاماٌوضف.م
م ماظشؾوب ممبواضف مؼؿعؾق مصقؿو ماظلقودياأعو ماظـظوم مإرموبقومم %05مننصم،ووه متؼققؿو زمؿؾون

محنيا مظم موم% 22مأنمووػه، مبطؾؾوت مؼفؿم مأو مؼلؿفقى معو مغودرا مأغه حوجقوتممؼعؿؼدون
أطـرمعنمأيمذهمآخر.مماظلؾممادؿؿؾوبأشؾىماٌلؿفوبنيمععـقنيمبوظدرجيماألوشممبنسودةممواٌوارـني.م

ذظكمموم.صفممؼضعونمػذاماظطؾىمسؾىمرأسماألوظوؼوتماظيتمرمىمسؾىماظـظومماظلقوديمأنمزمؼؼفو
مم15.أنمؼرتؾوامحلىماألوظوؼيمجمؿوسيمعنمايوجقوتماظيتمسؾىماظلؾطوتمتؾؾقؿفومُرؾىمعـفمحنيم

اٌشورطيمغلؾيمم،محقٌمدفؾ2662ًاظرئودقيمظممغوصؿدلمماالغؿكوبوتظؼدمتلطدمػذاماٌوضفمخاللم
مموم.(%42)شرلمعؿوضعيم مصلر مومغداءأشؾىماٌالحظنيمغلؾيماٌشورطيماظعوظقيمسؾىمأغفو رصضممظؾلؾم

مشرلػم.مصرقمطؾرلمبنيمصؽيماظشؾوبمووجودمظؾعـف...عومميؽنمعالحظؿهمظممػذاماجملولمػوم
مآخرمو مجبوغى مؼؿعؾق ماظلقودقيمصقؿو ماظـؼوصي ماظّؿم،عن محووظـو ماظشؾوب معوضف مسؾى عنمعرف

ممواٌؿوردوتم معنماألجوبي موجوداٌمدلوتماظدميؼرارقي،مصقظفر معـلممسدم رؾىمعؾحمسؾىمإضوعي
ماظلمالماآلتي: صؼطمعنماٌلؿوجؾنيمأجوبوامبـعممسؾىم %25 اٌمدلوت،مصننمغلؾيمػذهماٌؿوردوتمو

مػيمإضوعيمأنمؼراسقفوماظـظومماظلقوديماظيتمرمىمسؾىعؿؼدونمأغهمعنماٌفومماٌلؿعفؾيمت"ػلم
ٌُأطدمضدممومتطوؼرماٌمدلوتماظدميؼرارقي".مو ذظكمبوإلجوبيمسؾىمدمالممنمسؾىمػذاماالووهموبووفلؿعما

ماظلقودي،مو مرجول مبوظصػوتماظيتمرمىمأنمؼؿقؾىمبفو مؼرتؾط مظمممآخر عنمبنيماظصػوتماٌؼذلحي

                                                                                                                                        
  اظلؽنمبمطوغًماألوظوؼوتمآغذاكمٌشؽؾيماظؿشغقلمو 2661 "اظورن"مظممدؼلؿدلمEl Watanمراءمأنزتهماىرؼدةماظقوعقيظممددلمظً 15

  .% 21 األعنمصفوءمظمماٌرتؾيماألخرلةمبمأعو ،% 13
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م ماالظؿزام، ماظعداظي، ماألخالق، ماظؿفربي، مػي: مصماالغػؿوحاظلمال ماظلقودقي، ماألصؽور مؼؼعمسؾى ؾم
معنماظشؾوب.م %24 االخؿقورمسؾىمػذهماألخرلةمإالمعنمررف

أنمػذهماألخرلةممعنمػذاموحدهمأنمػـوكمشقوبمظـؼوصيمدميؼرارقيمومأوماالدؿـؿوج المميؽنماىزم
ميؽنمأنمغؼرمأنمػـوكمعمذراتمتؾنيمأنماظـؼوصيمم-بؿقػظمو–ععمػذاممومحمصورةمظممذمؾيمصغرلة.

مبوظ مظقلًمعـؿشرة مدؾقمػومحصولمموم.شؽلماظؽوظماظدميؼرارقي مإشممعو ماٌمذرات،مبوإلضوصي ظممأحد
م مظممجوان ماالغؿكوبوتماظؿشرؼعقي مظم مم2664األحزابماظدميؼرارقي معـكػضي عنمم(% 21)سؾىمغلؾي

مجمؿوعمأصواتماظـوخؾني.
إردوءمضواسدماظدميؼرارقيمالمؼشغلماىزائرؼنيمطـرلامظمماظظروفماظيتمأنزمصقفوماظؾقٌ،ممإذامطون

الممسؾىمطلمعومإشممأنماظدميؼرارقيمظدىماظؽـرلؼنمعـفمماضذلغًمبوظػوضىموطـرلامعومتغممرمبومكمعردهصذظ
م مأطؿوبر مأحداث معـذ ماظؾالد مظم م2655وضع معقالدمسرفممو. ماألحداث، مػذه مبعد ماظلقودي االغػؿوح

سنممطذامختؾىماظدوظيموم.شقوبمععوؼرلماظعؿلماظلقوديمأحزابمسدؼدة،معقزهمطذظكمغوعمعنماظػوضىمو
أحداثمذغىمأخرى،ممعومأدىمإشممأحداثمخطرلة:مطوظعصقونماٌدغيموم،جزءمعنمعفوعفوماظؿـظقؿقي

مأسؿولمإرػوبقيمخطرلة.مبعدهمدخولماظؾؾدمظممعوجيمسـفموماغؿفًمبنؼؼوفماٌلورماالغؿكوبيمو
ػيمعوممإنمػذاماظظرفمدصعمطـرلمعنماٌوارـنيمإشمماالسؿؼودمأنماظدميؼرارقيمشرلمصوييمظؾؿفؿؿعمو

منرصضوؼم%20أطـرمعنمعومجعلممؾيمادؿكدعًمعنمررفماظـظومماظلقوديمظقلؿؿرمظممايؽم...قإالمح
أنمرصضماظؼقممم،إذاظفرمزمؿؾوغفومجزءمعنماألزعيماظيتمػزتماظؾالد.مصاظيتماظؿعددؼيمايزبقي،م

مبوظظروفماظلقودقيموماٌمدلوتماظدميؼرارقيمومو د.مصفذاماالضؿصودؼيمظؾؾالمآظقوتفومعرتؾطمإشممحدمعو
ؽلمأصرادماظعقـيمسنماٌمدلوتماظدميؼرارقي،مصعـدعومدغمماظرصضمالمؼظفرمأغهمعوضفمعؾدئيمعنماظـؼوصيمو

م معن مأطـر مصنن معوارـقه، معصوحل مأصضل مسمدم ماظذي ماظلقودي مدقودقيمم%م32اظـظوم مأغظؿي سقـوا
.مإنمسوعلم %21ـماظوالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمبموم %06دميؼرارقيمشربقي،مهؿلمصرغلوماظصدارةمبـم

ظؾػؽيماظيتمتزؼدمأسؿورمأصرادػومسنمممصؾوظـلؾياظلنمؼػلرمبعضماظػروضوتمظمماإلجوبيمسنمػذاماظلمال:م
مصرغلومظمماظصدارةمبـلؾيمماظـالثنيمدـيمو ماظػؽيماظيتم%22مـاظوالؼوتماٌؿقدةمبموم %12ضعوا ،مأعو

واظي.مػذامؼعينمأنمػـوكماػؿؿوعومسؾىماظؿم% 12ومم% 03مـدـيمصلجوبوامبم00تؼلمأسؿورمأصرادػومسنم
اظذيمأتىمضؿنمماظـظومماظلقوديماظوحقدمشرلماظغربيموموم!عؿزاؼدامظدىماظشؾوبمبوالغػؿوحمسؾىمأعرؼؽو

م.(م%21)اٌلؿفوبنيمػوماظعربقيماظلعودؼيمبـمماخؿقورات
مػلمتدلمسؾىمانذابماظشؾوبمإشمم مأو ماظدميؼرارقي ماالخؿقوراتمتعؽسمعقوالمظألغظؿي صفلمػذه

وظيماظرخوءماالضؿصوديماظيتمؼػذلضمأغفومتلودمظممػذهماظؾؾدان؟مصوٌعطقوتماظيتمحبوزتـومالمتلؿحمح
االدؿفوابوتماٌطوظيمععمبعضممبوإلجوبيماظدضقؼيمسنمػذاماظلمال.مإالمأنمبعضماٌالحظوتماٌقداغقيمو

مو ماظؼوة ماالضؿصودي، ماظؿؼدم ماظغربقي ماألغظؿي مظم مؼـؿـون مأغفم متػقد ماماظشؾوب ظعداظيمطذظك
سالواتممدوظيماظرخوءماظيتممتـحمطلمأغواعماظؽػوالتماالجؿؿوسقيمطوظضؿونماالجؿؿوسيمومو االجؿؿوسقي
مظدىماظشؾوبممىاظيتمتؾؼمشرلػو.مطذظكمعنمبنيماظؼقمماظلوئدةمظمماألغظؿيماظغربقيموماظؾطوظيمو تؼدؼرا

موتماظلقودقي.اذؿغولماٌمدلمبفذهماظؼقمماظلوظػيماظذطرمأطـرمعنمأغفومآظقوتمظذلتقىمو
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مطوغًمغظرة الممضقمماظـؼوصيماظلقودقيماظرزلقيمومالمتواصقمعواضفموماظشؾوبمضقممومعواضفم،صنذا
ماٌشورطي" ماظلقودي م"بوظـؼوصي ماظغربقي ماظلقودي ماألدبقوت مظم متلؿقؿفو مسؾى مأصطؾح معو معع م16تـطؾق

تصوراتمحولماظلقوديمموممبعـىماظـؼوصيماظلقودقيمايدؼـي،مصفذامالمؼعينماظؾؿيمأغفممالمميؾؽونمضقؿو
ماظـظومماظلقوديماظذيمؼعقشونمهًمزؾه.ممو

 ضقممدقودقيمأخرى:ماظعدل،مؼمطدماظشؾوبمسؾىمتصوراتمومصػيماظظروفماظيتممترمبفوماىزائر،
ماخل. مضوؼي... مدقودقي مضقودة ماٌلوواة، مموماظـزاػي، مظؽن مومواتلوع ماظرذوة ماالجؿؿوسيمماغؿشور اظظؾم

مصؿومضضى ماظؼقم. ممسؾىمػذه ماٌوارـنيموؼـؿـمواظشؾوبمؼؾؿغقه مطـرلمعن مغظر مظم مطون ماظقوم ميضقععه
ممظؾوضً، ماظلقودي موميخدعمجعؾًمظمحقٌمأن موماٌصوحلماًوصي ماظػرق اظعصؾقوتمداخلممتـوحر

ماظدوظي.ػقؾيماظلؾطيمأضعفم
م"أذطرم مدمال مسن ماظشؾوب ماٌلؿفوبني مإجوبي مظم متدلز مضوؼي، مدقودقي مظؼقودة ماٌؾقي صويوجي

ماٌعوصر"ذكصقؿ ماىزائر متورؼخ مظم موم.نيمأثرتو ماظؼودر مسؾد ماألعرل مػي مترددا ماألزلوء ػواريممأطـر
جفدهمظممبـوءمدوظيماىزائرمايدؼـي.ممبدلماظـوغيماالدؿعؿورمومالضووممروؼألنماألولممبوعدؼن،مغظرا

ماظـؿوغقـوتم حرؼيممسرصًمظؾقصولمسؾىماٌوادماالدؿفالطقيمومسرصًمعروغيصعؾىماظرشممعنمأنمصذلة
برزمادمملصمأطدلمظمماظؿـؼل،مإالمأنمالمأحدمؼذطرماظشوذظيمبنمجدؼدماظذيمحؽمماظؾالدمظممتؾكماظػذلة.

اظؽدلؼوءممؼدلمسؾىمارتؾوطموتـؿنيماظشؾوبمظؼقمماظعداظيماالجؿؿوسقي،ماظؼوةمومعومػواريمبوعدؼن،ػوم
م.بوعدؼنمإشممصذلةمبيلواٌـاظورينم

مؼظ معو مسـدمفرإن ماظلقودقي ماظـؼوصي مومظم مظؾعضماٌالعح مادؿؿرار مػو اظؼقممماظشؾوبمايضري،
مصوٌلوواتي مغؿوئٍماظؾقٌم(égalitarisme) ماظـؼوصقيماألدودقي. ماظيتمتمطدػو ماظعـوصر ػيمإحدىمػذه

ؿيمبوادطيماألؼدؼوظوجقيماظشعؾوؼيماٌضّكمػيمعؿفذرةمظمماٌؼووعيماظطوؼؾيمضدماالدؿعؿورموموم.اٌقداغي
ماظـروة.ملوواتقيمتعؿلمطكظقيمظــزعماظشرسقيمسنماظلؾطيموعـذماالدؿؼالل.مصؼقؿيماٌ
معرتؾطيمعـالمملمتؽنم"عظوػراتماىوع"مبؼدرمعومطوغًمتعؾرلامسنمعطوظىم2655صلحداثمأطؿوبرم

عنماٌلؿفوبنيمؼرونمأنمم% 51مإذمأندكطمضدماظػروقماالجؿؿوسقيماٌؿـوعقي،ممعداظيماالجؿؿوسقيموبوظ
مو مبنيماظػؼراء مماهلوة متعوزؿً.األشـقوء ماظشؾوبممومضد مظمممغفمرعوحبذعور معنمحؼفم ماالدؿػودة عن

ؼلودمذعورممحقٌماظـكؾيمايوطؿي،مطونمحوصزامظؾرصضماظعـقفمظؾـظومماظلقوديموم،اظـروةماظورـقي
سدمماظؽػوءةممحودمبنيماٌوارـنيماىزائرؼنيمأنمبؾدػممشينمجدا،موظؽنمغظرامظؿػشيماظػلود،ماظرذوةمو

 ... رماظؾؾدوصؼإمؾىمذظكمظمتلمؼدص،ماٌلرلؼنبنيم
مظؾشؾوبمإنم مبوظـلؾي ماظلؾعقـوتماظلقودقي مايؼؾي-عرجعقي مهلذه مأشؾؾقؿفم مععوؼشي مسدم م-رشم

م مصقؿومموم« L’Etat-providence »تدلزمايـنيمإشممدوظيماظرخوء ماظورـقي،مصؼدمؼظفرمإشممحدمعو اظؼقم

                                                                                                                                        
مؼورغيمظممأعرؼؽومبوًصوصمأػممممـؾقهم:مػذهماٌصطؾقوتمعلؿكدعيمعنمررفمإضذلابمغظريمظؾعؾومماظلودقيماٌ 16

Almond, G., et Verba, S. (1963), The Civic culture; political attitudes and democracy in Five nations, 

Princeton (N. J.), Princeton University Press. 
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اٌؿؿـؾيمخوصيمم،مو2664يمىوانماظؿشرؼعقماالغؿكوبوتدفؾؿهمبعضماألحزابماظورـقيماظشعؾوؼيمظمم
مظممسودةمحزبمجؾفيماظؿقرؼرماظورين.

 اخلالصة 

مو مهوالتمسؿقؼي ماظؿقوالتممسرصًماىزائر مطوغًمػذه ماظـالثمحؼىماٌوضقي. مخالل درؼعي
مظؾدوظي.مصرطوئزمػذهماظلقودي اظؿعؾقممم:ػيمغؿقفيمظلقوديمتـؿوؼيمذوعؾيمؼرجعماظدورماظرؼوديمصقفو

ماظؿصـقع.مو،ماظؿؿدنميرلاىؿوػ
مو مطلماظشرائحماالجؿؿوسقي خوصيممهؼؼًمخاللمايؼؾؿنيماألوظوؼؿنيمإنوزاتمادؿػودتمعـفو

عـقفومدورمدقودي.ممصؽيماظشؾوبمحبقٌممتمإدعوجفومظمماجملؿؿعمسنمررؼقمتوصرلمعـوصىمذغلمو
موـقدمدقوديمطـقف.م درؼعمومياجؿؿوسصؽوغًمعرحؾيميراكم

ماظدميغراظممإنمبروزماظصعوبوتماالضؿصودؼي،مو ماظزؼودةمظممغلىماظـؿو )سؾىماألضلمحؿىم ادؿؿرار
تعؿققمظممماٌفين،مشقوبمإصالحمدقوديمومعـؿصفماظـؿوغقـوت(،ماغؿؽوسمظممايراكماالجؿؿوسيمو

مومسّؾرواماظذؼناظؿػووتماالجؿؿوسي،مأدىمإشممتفؿقشمسددمطؾرلمعنماظشؾوبم شضؾفمممسنماشذلابفم
مإظقفممطؿصدرمظؿفؿقشفم.ممرونظؼـممنمملـقاظمبوظـزولمدورؼومإشمماظشورع،مو

صوظؿظوػرمظقلًماظودقؾيماظوحقدةماظيتمؼعؿؿدػوماظشؾوبمظؾؾقٌمسنمعؽوغيمهلممداخلماجملؿؿع.م
صفممؼلؿكدعونمطلماٌصودرماٌؿوحيمهلم:ماظعوئؾي،ماظدوظيمم،صوغدعوجفمماالضؿصوديمؼلؾكمررضومصعؾي

ضقممثؼوصقيمظؽيمزمؼؼواممتوصقؼقيمبنيممنوذجمومتقفقوادذلاتمعواضػومومونؼؿؾـّػممموماالضؿصودماٌوازي.مو
 اظيتمزموولمبفوماظشؾوبماظؿوصققمبنيمغظوممععقوريماالدذلاتقفقوتاغدعوجفمماظـؼوظم...صفذهم

خصوصومسـدعومأبعدوامسنماٌلوػؿيمظمماجملؿؿعماالدؿفالطي.مم،خؾؼًمتوتراتمتقيوؿشبراعؿطؾؾوتممو
ػذامعوموؾىمخاللماظؿؿـالتممتؾطمبوالغدعوجماظلقودي،موإنمأطدلماظصعوبوتماظيتمتواجهماظشؾوبمتر

مظممددلممضفااٌومو معواضفمورااآلاظيتمسدلمسـفو مواظيتمتعؽسمظممجوغىمآخر اووػوتمذعؾوؼيممء
مراصضيمظؾـظومماظلقودي.

خمؿؾػي،مصؿنممذاتمرؾقعيتزاعنمرؾؾوتممياظيتمتواجهماظـظومماظلقوديماىزائـريمػمؾيضاٌعإنم
ممممطرحمسؾقهمرؾؾوتمعؾقيمظؾؿشورطيعنمجفيمأخرىمتغمموتماضؿصودؼي،ماجؿؿوسقيموجفهمتظؾؿواجفيمت

ماظلقودقي.مماحملودؾيمو
صعوظي،معومزادمظممتػوضممأوضوعممإنمتطؾققماإلصالحماالضؿصوديمملمتراصؼهمدقوديماجؿؿوسقيمعالئؿيمو

ماجملؿؿع.مإنمعومأعوماإلصالحوتماظلقودقيمصؾممتـفحمأومتعؿلمسؾىمإدعوجماظشؾوبمظمماظػؽوتماظدغقـو.
ؾذلمجفدمإذامملمؼغممزالمضوئؿو،موماظعـفمعومأدؾوبماظغضىمومعنماطؾرًلماجزًءمؼؾعٌمسؾىماظؼؾقمػومأن

مظؾشؾـوب.ممؿوناٌؿؾؼقـماناظؿعؾرلماظوحقدمؿوودقؾمؿواظعـفمػمحؼقؼيمالدـؿقعوبفومصؼدمؼؽونماظؿظـوػرمو
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