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 تقديم

 اجملتمع املدني و املواطنة

ماظعريقةو تشريماألحداثماظيتمجرتمو ماظلاحة ماٌدغيمميدعمإديم1ريمسؾى قمققؼؿظاجملؿؿع
ومملمتؽنمم...وماظعداظةماالجؿؿاسقةماٌشارطةميفماختاذماظؼرارم،ؿعؾريظامةميفمحرؼةـؾمماظؽاعؾةمماٌوارـة

مإرػاصات مغؿقفة مػي مإمنا مو ماظقوم موظقدة ماٌطاظب مإذدايؼةمػذه ميايؼوقمم، ماٌطاظؾة معلعى تطور
ايرطاتم تـظقؿاتمعؿعددةمعنمضؾقلماىؿعقات،ماظرايطاتمومراظلقادقةميظفو وماالجؿؿاسقةماٌدغقة،
موم،اظلقادقة خاصةمتؾكمم،هدؼاتمجدؼدة ػـاكماظقوممرػاغاتمو إضاصةمإديماٌمدلاتماظؿؼؾقدؼة.

مايرؼاتماظػردؼ ماالضؿصادؼة، مياظؿـؿقة مواٌؿعؾؼة مو ة مدقاقم اىؿاسقة ميف ماهلوؼاتماٌطروحة عللظة
مواٌوارـةممظقلتساٌيمجدؼد.م رؾقعةم ظؽـفامعؿطورةمحبلبماظشروطماظؿارخيقةمو عػفوعامجاػزا

مو مصقفا. متوظد ماظيت مغل اجملؿؿعات مأن مميؽن معن مطـريا مهلاؿػقد ٌُفاورة ما ماظػضاءمعـلماٌػاػقم :
ٌُ واظعؿوعي،ماظؿػاوض،ماهلوؼاتماٌرغةم يفمزلماظرػاغاتماظعاٌقةماىدؼدةماٌؿعؾؼةممذظك و،مؿصّؾؾةا

ظؼدمطاغتم ومايؽمماظراذد. ايؽاعةماظدوظقةموم،اٌعؾوعات االتصاالتموماتؽـوظوجق ياظـورةماظعؾؿقةمو
عدؼدمعنمعـشوراتمعرطزماظؾقثماظعدؼدمعنمصرقماظؾقثموعوضوعماظتػؽريمػذهماإلذؽاظقاتمحمورم

مم.2اظـؼاصقة سقةموغـرويوظوجقاماالجؿؿايفماأل
ماظعددم3اظؿلعماٌؼاالتتؿطرقم و إديمػذهماإلذؽاالتميفمماظـاظثمعنمدصاترمإغلاغقاتماٌـؿؼاةمهلذا

ظققؾلمعنصر  اظعقاذي يداؼة،مؼلتيمإدفام.معؿعددةمعداخل وموصقمرؤىم،اظدوظيومماحملؾيماظػضاءؼن
م،دؼدمعػفومماجملؿؿعماٌدغيؾدأميؿقؼعقالدمايرطةماىؿعوؼة،محقثم وريةماظؿعددؼةماظلقادقةمو

ماظـّعرّط ماٌـظؿاتماٌدغقة مسؾى موزا مؼؿـاولم.دورػا شطة ماجملؿؿعممطؿا مظؿؽوؼن ماظؿارخيقة اظشروط
عمدلاتماجملؿؿعماٌدغيميشؽلمعـػصل،ماظؿؿققزمينيم عـفا:مضقاممعمدلاتماظدوظةموماظيت وماٌدغي

ملمؼػؿهم ومضقاممصؽرةماٌوارـة... وميدعؿلماالضؿصااظآظقاتمينيم وميوصػفامعمدلةمآظقاتمسؿلماظدوظة
موامإديماظؿطرق ماٌدغي ماجملؿؿع ميني ماالغؿكاياتم ظعالضة ماير، ماالضرتاع مسؾى ماظؼائؿة اظدميؼرارقة

                                                                                                                                                                 
ماظقوم.مإديم2100 عنيداؼةمػيمأحداثمعامؼعرفمياظريقعماظعرييماياصؾةميفمتوغس،معصر،مظقؾقا،ماظقؿن،مدورؼا،ماظؾقرؼن...م و 1
.مأغظرم:م(2102-2112اظذاطرةمعنم اظؾقثمحولماظؿارؼخمومرارمضلميفمإضؿنمعشروعماظؾقثمحولممماردةماٌوارـةميفماىزائرم)م2

محلن م)إذراف(، مرععون ماظقوم:م،(2012). ماٌوارـةماىزائر ممماردة محول موػرانعؼاريات م، معـشورات ميفم، ماظؾقث عرطز
مو ماالجؿؿاسقة وػران،م،ماضعموماألصاقايرطةماىؿعوؼةميفمىزائرماظوم،(2115) .)إذراف(سروسم،ماظزيريم،اظـؼاصقة األغـرويوظوجقا

م مودصاتر ماالجؿؿاسقة ماألغـرويوظوجقا ميف ماظؾقث م( 2112) .)إذراف( دراسم،سؿر ،اظـؼاصقة عرطز م، ماىؿعوؼة مايرطة ماٌغربيف
م م.اظـؼاصقة عرطزماظؾقثميفماألغـرويوظوجقاماالجؿؿاسقةمووػران،مدصاترم،ماظعريي

،مضدممتمتـؼققفا دواءمياظؾغةماظعريقةمأوماظػرغلقةمومإغلاغقاتدمدؾقمغشرػاميفمجمؾةمضمدصاترمإغلاغقاتاٌؼاالتماٌـؿؼاةمهلذاماظعددمعنمم3
ماألظػازماحملؾقة.ممممم إضاصةماظشروحاتماظالزعةميفماهلاعش،مخاصةمياظـلؾةمظؾؿصطؾقاتمو ومتصقققفا
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اٌمدلاتم ومايدؼـةماجملؿؿعماٌدغيمعمدلاتمسـدماٌؼارغةمينيأوضحم حؼوقماٌوارـة.مو اظربٌاغقةمو
ماٌم،اظؿؼؾقدؼةماسقةجؿؿاال ميؼوةماظمرؼةوػاىػارضة متـقو ماظيت مواٌمدلات ماظؿـظقؿات مأن ميف ؽاعـة

ماحملاصظة ماظؼوى مأعا ماجؿؿاسقة. مظؼاسدة متػؿؼد ماٌدغي ماجملؿؿع متعؾري ميؼاسدةمم،الدؿعؿال صؿقظى
عـفامسادةمعامماػاعماضطاسمإالمأّنم،لؿحميندخالماظؿغرياتماٌرشويةميفميـقةماظلؾطةتاجؿؿاسقةموادعةم

ملماظلقادي.مؼرصضماظدخولميفمجمالماظعؿ
مم و ماظلقاق ممه،غػليف موكرومي  أريدؼؿـاول ميايداثة مسالضؿفا ميف مصؾلػقةم اٌوارـة مرؤؼة صق

مـّظُتمعػاػقؿقة ميقـفؿا، ماظيتمتريط مظؾعالضة مسؾىر ماظضوء موسيموشّؽاظؽقػقاتماظيتمُؼمعلؾطا ععارفم لميفا
ٌُرتؾطمياظعؼلماظػؼفيماٌوارنميفماظلقاقماظعرييماإلدالعي عنمماًلعـذماظؾدءمإديمأنمُطمٌُمّظفامؼشري .موا

ماظغرييميفمملدلؿاتماظؾؿنيايداثةم اٌوارـةمو يفماظػضاءمايضاريماظعرييممغػلقفؿاماندواظػضاء
م"اٌرطبماظغرؼب".موومم،اإلدالعي سنماظعوائقمصاحبماٌؼالميعدمػذاماظؿشكقصمؼؿلاءلم طلغفؿا

مريورةماظؿارخيقة.ملاظيتمحيصرػاميعدماظؿقؾقلميفماظ اٌؿلؾؾةميفمذظكمو
ماظطروحات و مععمػذه اظؾقثميفماٌقؽاغقزعاتماظيتمُتَؿّؽنماجملؿؿعمدراس سؿرمحياولمم،تواصؼا
تؽونماظدوظةمذاتماظؿصورماظشؿوظيممحقثعنماالظؿػافمسؾىمعـطقماحؿؽارماظلؾطة،مايضريمماٌدغي

مو ماالضؿصادؼة ماظؿغريات مإجراء ميف ماظوحقد مو اظػاسل ماظص االجؿؿاسقة. مػذا مؼشّؽم،دديف مؼاغوناظل
مذاتماظطايعماظلقاديماٌؿعؾقميشروطمإغشاءماىؿعقاتومم0221دؼلؿربم 10ماىزائريماظصادرميف

ظؽنمعنمشريمأنم وم،ذكمينغشاءمسددمطؾريمعنماىؿعقاتمال اغػراجا،محقثممسحمومشريماظلقادي و
ماجملؿؿع".متؿؿؽنمػذهماألخريةمعنمإحداثمهوالتمجذرؼةمضدماٌلاسيماظراعقةمإديم"دوظـةم

ماظذيمأجراه و ماظؾقثماٌقداغي مؼلتي ماٌدغي، ماجملؿؿع معقالد ماظيتمتؽؾح ماظعوائق مدؾلؾة  ضؿن
داخلماجملؿؿعممػذهماظػؽةذؾابمعدؼـةموػران،مظؾربػـةمسؾىمدورممحولم0225دـةم عزي حمؿدمصرؼد
ظؽنمموماظـورات... وصقهماالحؿفاجات،ماٌظاػراتم صضاءمتـطؾقمعـهمويوصػفامسؾىمدورماٌدؼـةم اٌدغي،مو

ماظعـفماٌػررة أعنمويفمدقاقماجؿؿاسيمسرفماظال م-أدتمإديمجعلماظشارعمم،عظاػر ماعؽاغياسؿؾاره
موم-اظشؾابمصقهمؼيؿؾؼ ماظؿـشؽة مدور مظعب مسؾى مضادر مظؾعزظة،مم،اظؿػاسل شري معؽاغا مأصؾح يل

سيمعنماظشارعمجمالماظؿػاسلماالجؿؿا أنماغؿؼلمعرطزمو ضدمحصلمو ةمايلايات.موصػقت ظؾؿفدؼدمو
 األحزابماظلقادقة.م إديماٌلفدميلؾبمتـاعيمايرطاتمو

ماظ و ماظشؾاغقة ماظؿـظقؿات مواضع معن مؿاغطالضا مؼؼوم ماٌلؿؼل، ماظوجود مإدي مواضة بوكابوس أريد
مو موالئقة مإدي ماظشؾاغقة ماظؿـظقؿات مو يؿصـقف ماظؿارخييممحبـهميدأ ورـقة. ماالعؿداد مسؾى ينرالظة

يعدمثممأذارمخاللماظػرتةماالدؿعؿارؼة.مم0210مزائرمعذطرامياظؼاغونماظصادرمدـةظؾقرطةماظشؾاغقةميفماى
م مذظك مدـة م0201إدي ماظشؾاماظيت، مظؾقرطة معؽـػا مغشارا ماظعاٌقةمغذفدت مايرب مخضم ميف قة
عرطزميفماىزائرمعـل:ممايرطةتؾكميعدػامضامميادؿعراضماٌراطزماألوديماظيتماغطؾؼتمعـفام وم.اظـاغقة

لمغشاطمػمالءميفماٌراطزماظرتيوؼةمغشضدم وم..عرطزماظرؼاض. ،معؾقؼةمتقؽفدةمودقديماٌدغي
متؼـقاتماظعرضممو مإديمادؿعؿال ميعدػا ماالواه مثم ماٌكقؿاتماظصقػقة يفمجمالمماظلقـؿائيخصوصا

اظيتمموم،0282تـظقؿاتفامضؾلم اغقةموواضعمايرطةماظشّؾمتـاولميعدمذظكغشرماظوسيماظورين.م اظؿوسقةمو
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مموم.عنمصـعماإلدارةممغظرهيفمطاغت ماظؿـظقؿاتميعد ،مصؼدمذظكحؿىمععمصؿحماظؾابماظؼاغوغيمهلذه
مياإلدارة معرتؾطة مومزؾت ماٌاظي. ماظدسم مررفم ظـقل معن ماظعام مظؾؿال ماظعؼالغي مشري ماالدؿعؿال ظؽن

م.هميفمصرتاتمالحؼةثممتؼؾقصمه،اظؿـظقؿاتماىؿعوؼة،مأدىمياظدوظةمإديماظؿفؿقدماٌمضتمظ
ماٌـمو مغػلهعن مم،طؾق مؼـاضش موحشروف ػشام ماٌدغي ماجملؿؿع مضعف ػشاذةم رروحات

ميفماألوداطماظرؼػقةّؾِض ايضريمواظودطماىؿعقاتميفم اإلدفاممذيؾةممصاحبممؼؼّقم،مطؿاؿفا
إذمم)اىزائر(.مدرادةمعقداغقةميفماظودطماظرؼػيمظوالؼةمجباؼة اتموئقةماٌؾـقةمسؾىمإحصاّظعنماألِد

ماىؿعقاتمؿـاولؼ ماٌؿفجماالتمم،سدد ماظؿؼؾقدؼة مياألرر موسالضؿفا مواظيتمذاػؿؿاعفا ماٌـطؼة ميف رة
سؾىمأذؽالماظؿضاعنم وم4ت"ِعَؿِفّؿاظاظرتطقزميشدةمسؾىم"ؼؿمم ولؾطةماظدوظة.مظماوازؼعغشارفاممؽونؼ

ميعدمعـاضشةمغؿائج دورػاميفمتـاعيمايرطةماىؿعوؼةميفماٌـطؼة.مو وم5"اظؿوؼزةـم"اظؿؼؾقدؼةماٌعروصةمي
مظؼفع،مؼرطزمصاحبماٌؼالمسؾىمدرادةمايراػقممصاييمظؾظاػرةم طلمعنمسؿرمدراسمو سؾدماظؼادر
مؼص محقث ممؾحيؾفاؼة، مػذا محبث ماٌللظةاألخري ميف ماظػصل مواٌرجع دورممسؾىمطدأمضد .

م ماٌلؿاة يفمتؼوؼةمم-اظيتمدؿؿقولمإديمىانماظؼرىمالحؼا و-م"تعؿِفّؿاظ"يـاىؿاساتماحملؾقة
ؼدميدأمظم.عمخمططاتماظؿـؿقةماًاصةعتواصؼامم،)اظؼرنماظعشرؼن(ماجملؿؿعماٌدغيميفمصرتةماظلؾعقـات
غؼاذاتهماألوديمععماظلؾطةماٌرطزؼةماغطالضامعنمعطاظبماجؿؿاسقةم اجملؿؿعماٌدغيماحملؾيمحواراتهمو

مو مومػيماٌاء مم15داثمجاءتمأح اظؽفرياء. موم0288أطؿوير اىؿعقاتم ظؿؽلبماألحزابماٌعارضة
ماظػاسؾقة.م عزؼدامعنماظشرسقةمو

خاللمم6"اظؼؾاؼل"حوادثماحؿفاجممشؾتمعـطؼةم صاحليممقايراػمحمؿدؼؿؿؾعمم،يفمػذاماظصدد و
مإرارصم،2110 ماظمػي ماظلؾطة،اٌواجفة معع متؾينممشدؼدة مإدي ماحملؿفون متؼؾقدؼةمأؼؾفل متـظقم مناط
ممتلؿعري ماظؼؾؾقةم،"اظعرش"عن ماىؿاسة معن موم،أي ماٌؿـؾني. ماخؿقار معطاظبم طقػقات مطاغت إن

اجؿؿاسقةمطؿامحيصلميفمذيقعمعـارقماىزائر،مإالمأنماٌطؾبم رؾقعةماضؿصادؼةمومذاتاحملؿفنيم
مو متصّد اهلوؼاتي مياالسرتافميه ماظدوظة معطاظؾة متؾكماٌطاظب، مذيقع مأدىمإدير مواظمعا ضؿعم ؿصعقد

مإنؼنٌؿظاػرا ماظوحدويموم. مذاتماظؾعد ماٌرطزؼة ياًصوصقاتممحقـفاماألحاديمملمتعرتفماظلؾطة
م مظؾؿـطؼة. ماظـؼوشم واحملؾقة ماظشعارات، ماًطايات، معن ميرزتمجمؿوسة ماالحؿفاجات مخضم يف

مأذؽالمعنمتـظقمموؿفرماحملؿفنيميفماظػضاءاتماظعؿوعقة.م اىدارؼةمو
ميفمرأؼهمعامؼلؿحم،دوظي عماٌدغيمعنمعـظارمساٌيمواجملؿؿ،مصنغهمؼلؿؼرئمعدي واريماهلمأعا

مرَظضدمَغ يلمأؼضامسؾىماٌلؿوىماظعاٌي.موم،ظقسمصؼطمسؾىماٌلؿوىماظورينمؿهعؼاوع ومؿهيؼقاسمصعاظق
م،معؾّقـاعـؼوصامعنمسـاصرمحمددةمومياجملؿؿعماظورينماصقؿامإذامطانماجملؿؿعماظدوظيمذؾقّفماظؽاتب

معنمنيغوسأذارماٌؼالمإديم .موأغفامضائؿةمسؾىماظـزاساتمؽشفاظدوظقةمؼمأنماظؾقثميفمرؾقعةماظعالضات
ػرتضمأغفامػيماظػاسلمحبؽممُؼياظدوظةماظيتممهشّؾفُتاألوديماٌؼاريةم:محولماجملؿؿعماظدوظيماٌؼاريات

                                                                                                                                                                 
ماظقوم. شريه،ماألعسمو يمواظؼقادةماظؿؼؾقدؼةماظػاسؾةميفماجملؿؿعماظؼؾاؼؾ اٌؼصودميفذاماٌصطؾحمجمؿوساتماظؿشاورموم4
متمذاتماظـػعماظػرديمأوماىؿاسي.مك"اظؿوؼزة"مػيمذؽلمعنمأذؽالماظؿعاونماىؿاسيمسؾىمإنازماٌـشم5
ماٌوجودميفمػذاماظعدد. يراػقممصاييموحملؿدمامؿرتجمذظكمعربرميفماٌؼالماُظ صضؾـامادؿعؿالمظػظماظؼؾاؼلميدلماظؼؾائلموم6
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مو ماظّل ضدرتفا مأعارايعفا مصؿماٌؼاريةمقادي. مومفهشّؾاظـاغقة، اٌـظؿاتمشريم اىؿاساتمو ياألصراد
ياتتمخمرتضةميػعلمتؽـوظوجقاتممعامؼلؿحميوصلمصاسؾيماجملؿؿعاتماٌكؿؾػةمسربمحدودم،عقةايؽو
 رمسنمجمؿؿعمعدغيمورينمععؿممسؾىماظلاحةماظعاٌقة.معّؾعامُؼػذام و،ماالتصالماىدؼدة سالممواإل
غشلةماظدوظةميفممبن جناتزػريممؼلؿعرضم،اظعاٌي عنمػذهماظزاوؼةماظيتمتريطمينيماحملؾيمو و
متوغ ماظقوم، مإدي ميداؼاتفا معن مس مػي مَتو ممل ماظيت ماٌمدلاتممكُلاظؾداؼات ميني متصادعات عن

مو مواظدوظةماظؿؼؾقدؼة ماألخرية . نمصنم،اجملؿوساتماظورـقة ضغطمسؾىماىؿاساتموت إنمطاغتمػذه
اظورـقةم-ضدمرطزمياًصوصمسؾىمدورماظدوظة .موذظكمعنمااٌمدلاتماظؿؼؾقدؼةمتعؿلمسؾىمهرؼرػ

م و مأنممتاردفامسالضؿفا مياظؿلثرياتماظيتمميؽن ماظقوم ماٌدغيميفمزلموضعمساٌيمؼؿؿقز ياجملؿؿع
مو ماألجـؾقة مأنمم.اظعاٌقةماٌمدلاتماٌاظقة اظدول مهاول ماٌلؿوىماحملؾي مسؾى ماظدوظة مطاغت صنذا

مضدر سؾىمتلقريمذموغهميـػله،ممتهتـؼصمعنمذلنماجملؿؿعماٌدغيممبمدلاتهماٌكؿؾػةميدسوىمسدم
دورػا.م اظورـقةمإديمضغوطمخارجقةمتعؿلمسؾىمتؼؾقصمحفؿفامو-يفماٌؼايلمتؿعرضماظدوظة صنغهمو
اظراذد،محؿىممايؽمأوممالمميؽـفامأنمتضطؾعميدورمايؽاعةم-ميفمغظرمصاحبماٌؼالم-ػذهماظدوظةم و
رواصدهم ؼوحدمضوىماجملؿؿعمو إنمطانمهلاميفماظؾداؼةمدورمإجياييممتـلميفمتؾـقفامًطابمؼصفرمومو

سـاؼؿفام ؾؿفؿؿعموظاٌػررةمماظدوظةمرساؼةأدتممضدماالدؿؼالظقة.مو اٌكؿؾػةميفمدؾقلمعشروعماظلقادةمو
يفمزلمدقاقمساٌيمظقرباظيمحيررماظطاضاتماظػردؼةمم،مخاصةاظشدؼدةميهمإديمإصالسمسالضؿفاميه

عاٌقةمينغشاءمحمررةمأعامماظؿفارةماظ المؼعرتفميايدودماظورـقةماظيتمصارتمعػؿوحةمو اىؿاسقةمو و
مشريماٌعؾـة.م اٌـارقمايرةماٌعؾـةمو

م،إديمأنمعمدلاتماجملؿؿعماٌدغيمػيميفمرورماإلغشاءيفمجمؿؾفاممػذهماإلدفاعاتؾتمضدمتوّص و
ظوجمايداثة.مو شريماظؼادرمسؾى اظذيمميقلمإديماالحؿؽاممإديماظؿؼاظقدمو غظرامظـؿطماظوسيماٌؿشؽلمو

محؾقلةتؾؼىماٌوارـةم وم.ةايدؼـ ومةاظؿؼؾقدؼمأذؽاهلاماٌوارـةموضدماغعؽسمذظكمسؾىممتظفراتممو
ٌُماسقةمأومعػررةماظرساؼةمواظّرم-دوظةاظمايدؼـةماظيتمتؿؿقزميؽوغفاماظورـقةم-اظدوظةمتصورات ؿفاوزةما

مظالضؿصادؼاتممبػيماألخرىم ماجملؿؿعماظدوظي،محقثمصارتماظدوظةمهتمتلثريمعؾاذر مآلمإظقه ا
مم"ايؽمماظراذد".مدقاداتيؿؾينمأذؽالمايؽمماٌؿواصؼةمععممفاطاظؾاتماظيتمتاهلقؽ اظعاٌقةمو
م ممُؼلؿـؿجو مطلن ماإلدفاعاتمو معنمذيؾة دنمإديمميعدأنماجملؿؿعماٌدغيمملمؼصلممتعؿرباظدوظة

ايالمياظـلؾةمظؽـريمطؿامػومم،اظرذدماظذيمؼمػؾهمظؾؿشارطةميفمصـعماظؼراراتماٌؿعؾؼةمياظشلنماظعام
ومعنمم،،مػذامعنمجفةتماظيتمملمتؿؿؽنمعنماظعؿلماٌلؿؼلميعقدامسنمدسمماظدوظةمهلاعنماىؿعقا

م مأخرى، مجفة مطلن مو ماٌدغيؼظفر مميدورهماجملؿؿع متؿصفممبواصػاتماظدوظةمؼعؿرب مال ماظدوظة أن
معـؼوصة مػيمدوظة مأو مومايؼقؼقة ماًربة اظلقادة مومعـؼوصة مدـّفا ميداثة مه إعا مظوضوسفا متإعا

 م.اظلقادقة االضؿصادؼةموم،وعؾفامختػقميفمهؼققمأػداصفاماالجؿؿاسقةمضغوراتمدوظقة
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