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 ،اجلزائر ،منشورات الشهاب ،ملاذا تأخر الربوع اجلزائري :1جابي ناصر
 .ص 232 ،2102

مػذا ممصدر ماظعربياظؽؿاب مباظربقع مؼعرف مأصؾح معا مدقاق مؼلعىميف موػو ،
ممإلجابةظ ماظلؤال مسؾى مخالظه معن مذظكمماٌاذاظؿاظي: مػاعش مسؾى ماىزائر بؼقت

ايراكماظعربيم؟موٌاذامؼلؿعصيماظؿغقريماظلقاديميفماىزائرم؟موعاماظذيمجيعلم
 أيمحماوظةمظؾؿغقريميفماىزائرمعؽؾػةموالمهؼقماٌطؾوب؟

مبقـفامقطاغتمتشؽلمصمأنؼؿأظفماظؽؿابمعنمعؼدعةمومخلةمصصولمومػيمو ؿا
ماألخرىاغهمميؽــامضراءةمطلمصصلممبعزلمسنمبؼقةماظػصولممإالوحدةمعوضوسقةم

 عنمررفماٌؤظفميفمصرتاتمعؿؾاؼـةمأجرؼتسؾارةمسنمدراداتممأغفاذظكم
ماظذيم اصرتضماظؽاتبموجودمثالثةمأجقالمدقادقةميفماىزائرم:مجقلماظـورة

معرحؾةم،ضادمثورةماظؿقرؼرموتأثرمبؿؾكماٌرحؾةماٌؤدلةمعنمتارؼخماىزائرماٌعاصر
ميفم ماظلؾؿي ماظلقادي ماظـضال مصشل مبعدعا ماٌلؿعؿر معع ماظشاعل مباظصراع متقزت
مباظؿوجسم جزائرمعامبنيمايربني.موػيمعرحؾةمصـعتماظـؼاصةماظلقادقةماٌؿؿقزة

م ماظؿعددي مايزبي ماظعؿل ماظلري،عن ماظعؿل موتػضقل ماظشػاصقة دقطرةمم،شقاب
وماظـػورمعنماظـؼاشمذؾهماظعلؽريمماالغضؾاطتػضقلمضقممم،اظعلؽريمسؾىماٌدغي

أعاماىقلماظـاغيمصفومجقلماالدؿؼاللمواظؾـاءممظدىمػذاماىقل.ماظلقاديماظعؾين
م مماظذياظورين ماألوىل ماظلـوات مويف ماالدؿعؿارؼة ماٌرحؾة مأواخر ميف مظالدؿؼاللوظد

مسؾىمو ماٌلقطر ماألول ماىقل مخيدم مأن معن معؽـؿه ماظيت ماظؿعؾقم مصرص معن ادؿػاد
أنممإىلػذاماظوضعممبهمدصعم.االضؿصادياظؿلقريماإلداريمومعؼاظقدمايؽمميفمسؿؾقة

م ماغعؽس متواصل ماألول ماىقل معع معلؿؿر متواصل ميف ماظعالضةممإجياباؼؽون سؾى
ٌنمأتاحوامظهمصرصةماٌشارطةميفمواالعؿـانمماالحرتامحاظةمعنممؼهبأنموظدمظدمبقـفؿا

                                                                                                                                   

م1  ماالجؿؿاع مسؾم مأدؿاذ مجابي ماظلقادقة.مغاصر مظؾعؾوم ماظعؾقا ماظورـقة مواٌدردة ماىزائر مجباععة اظلقادي
ضراباتماظعؿاظقةم"م:م"اىزائرمتؿقرك:مدرادةمدودقودقادقةمظإل صدرتمظهمسدةمطؿبمودراداتمعنمبقـفا

مايؽؿة، ماظؼصؾةمظؾـشر،م:ماظدوظة "االغؿكاباتم2991سنمدار مسنمدار عوارـةمعنمدونمم2998مواجملؿؿع"
مادؿؽذان مذفابعـش، مذفاب،م:م1001م،ورات معـشورات مسن مواظـكب ماىزائريم.1008 اظدوظة ماظوزؼر

ظربقعماىزائري"مسنمامتأخرماذوأخرمعامصدرمظهمػومطؿابم"ٌام.1002،مأصولموعلاراتمسنمدارمابنمخؾدون
 .1021 ،عشوراتمذفاب
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م ماظورين ماظؾـاء مخؾق ماظوضع مػذا ممأؼضاوظؽن مجقال ماظؽاتب مرأي خاعالمحبلب
اظيتمماإلغؼلاموممامداػمميفمػذهماظـزسةمحاظةمم.دقادقامؼعاغيمعنمسفزميفماٌؾادرة

ٌُمساٌػرمغعامبنيممةـكؾاظمػذهممتقزتمبفا ماىقلماظـاظثمصفومجقلممب.عر َّوا أعا
وػومجقلمغشأموترسرعميفمزلمتراجعمم"ايرطاتماالحؿفاجقة"وم"اظػعلماٌؾاذر"

مسنمتأرريه اظـؿقفةمم،اظدوظةماظورـقةماظيتمسفزتمأوالمسنمتؾؾقةمحاجاتهموثاغقا
موادؿغاللم ماألحقان مأشؾب ميف ماظعـقػة ماالحؿفاجقة مايرطات معن مدؾلؾة طاغت

االغؿؼالماظلقاديميفماىزائرممإنماظلقاديمهلامبؽلماظـؿائجماظيتمغعرصفا.ماإلدالم
متػرض مذاخ.ضرورة مضد مصفقلماظـورة ماظؾقوظوجقة ماالحؿؿاالتماظضرورة ميفمأخر مفا

ميفمحالدقـارؼومػادئمماظلقادي:مظالغؿؼالمنيمممؽـنيدقـارؼوػمؼؼدمماظؽاتبمػـاو
واىقلماظـاغيمودقـارؼومسـقفموثوريميفمحالمماألولجرىماالغؿؼالمعامبنيماىقلم

م مواىقل ماألول ماىقل مبني معا ماالغؿؼال ممتجرى معوضوسقةممتاظـاظث. سواعل
اظوضعماٌاظيماٌرؼحمصومأخرىمذاتقةمععوضةميصولمػذاماالغؿؼالماهلادئممعلاسدٍة

ماالغؿؼالطؾفامسواعلمتعؿلميفماواهمم،واظؿفربةماظلابؼةمواظظرفماظعربيمواظدوظي
م ماياظةمماهلادئ.اظلقادي مخصوصقة مسـاصر متشؽل ماظيت ماظذاتقة ماظعواعل وظؽن

مأعا مسائؼا متشؽل ماظلقـارؼومماىزائرؼة ميفمم،ػذا ماظذاتقة ماظعوائق مػذه تؿؿـل
م موضعف ماظلقادي ماظـظام متلقري موآظقات مورؾقعةمماألحزابخصوصقات اظلقادقة

ماىزائر ميف ماظودطى ماٌطؾؾقةمم،اظطؾؼات ماظشعؾقة ماظلقادقة مواظـؼاصة م وضطاسقؿفا
 واٌلاواتقةم.م

م مبـقو ماظعـاصر معنمػذه اظؽؿاب.مصصالمعنمصصولمماإلمجالؼشؽلمطلمسـصر
ماظلقادقةممتمتـؾ ماٌذطرات معن ماالدؿػادة ميف مأوال ماظؽؿاب مهلذا ماٌـففقة اٌؼاربة

ماظيتمغشرتم مإىلاظؽـرية مظألحزابمعنمخاللممعؤخرا. جاغبماظدراداتماٌقداغقة
م مطؿقة موعؼاربة ماٌؾاذرة مواٌؿابعة مودورممإحصائقةاٌؼابؾة مخيصماالغؿكابات معا يف

 اٌرأةميفمايؼلماظلقادي.
اظلقادقةماظيتمملمماألحزابعنمضؿنمععوضاتماالغؿؼالماظلقاديمضعفمندم
اظلقاديميفماىزائرمصظؾتمميفماظعؿلاألدوارم"ماظؿؼؾقدؼةم"ممسنخترجممأنتلؿطعم
م ممأعامعغؾؼة مايقة ماالجؿؿاسقة مايراكمواظػؽات ماحؿواء مسن مبذظك سفزت

م ماظوادع ماالحؿفاجي ماالجؿؿاسي ماظيتحبقث مخنؾفا ماحؿواء مسن محؿى مسفزت
صرصماظرتضقةمداخلمايزبممحمدودؼةمضاضتمذرسامباغعدامماظدميؼرارقةمداخؾفامو

واظرتحالمماالغشؼاضاتممامخؾقمزاػرةمم.اظؿؿوضعمداخلمايؼلماظلقاديمإعؽاغقاتو
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سنمماٌوارـنيسزوفممإىلػذاماظواضعممىاىزائري.مأداظلقاديميفماٌشفدماظلقاديم
اٌشارطةماظلقادقةميفماالغؿكاباتمبلؾبمصؼدانمايزبمطؿؤدلةمعصداضقةممتـقلم

 اظشرائحماظػاسؾةمواظؿعؾريمسـفا.
مبقـفا موعن ماالدؿؼالل معرحؾة مراصؼت ماظيت ماألحداث مةوثقؼومعؤمترمعـؾت

ررابؾسمعـاالمعـريامظػفمماظـؼاصةماظلقادقةميفماىزائرمصؼدممتمتؾينماظوثقؼةمعنمدونم
ماحؿدمماًالفمحولممإمجاعصعماألؼديمرشممأغفامملمتؽنمحملمعـاضشةمبر بقـؿا

م ماٌـاصب ممأنمإىلتوزؼع ماىؾلة مجبالءممإىلسؾؼت ماٌـال مػذا م.ؼوضح مػذا ؼوعـا
مو ماظػؽرؼة ماظؼضاؼا مماإلؼدؼوظوجقةػاعشقة اظوصولمواظؿؿوضعميفمعراطزممإرادةوػقؿـة

موالئي مجفوي معـطق موصق ماظؼرار ماظؼراراتمم،اختاذ مأن مصفو ماظـاغي ماظدرس أعا
خارجفاموصقمعوازؼنممإمنااٌؤدلاتماظرمسقةمومإراراٌصريؼةمواٌفؿةمالمتؿكذميفم

م.صعوبةمتؿؾعمعلارماختاذماظؼرارميفماىزائرمإىلػذاماظواضعممأدىماظؼوىماظلقادقة.
موتلقريم ماظلقادقة ماظؿعددؼة مضرار مػؿا معـاظني مخالل معن ماألعر مػذا ماظؽاتب درس

ماىزائرعؾ ميف ماحملروضات ماػاذمٌؼؾ قِّنم.ف مالمماٌـاالنن ماىزائر ميف ماظؼرارات بأن
ػومػقؿـةماظعلؽريمسؾىماٌدغيممذظكودؾبمم،تؿكذميفماٌؤدلاتماظرمسقةمظؾدوظة
ماظؼرار ماختاذ معراطز مسؾى محلابمم،ودقطرته مسؾى مواظلرؼة ماالغضؾاط مضقم اغؿشار

 أداةمعنمأدواتممماردةماظلؾطة.اظشػاصقةمواظـؼاشماظعؾينمحبقثمأصؾقتماظلرؼةم
موأخرىمػـاك مأدؾوعمعنمدونمأنمغشفدمحرطةماحؿفاجقهمػـا م.المؼؽادممير

م مايرطات مػذه مطل مسفزت ماآلن مويد مدقادقاممسنوظؽن مغػلفا مسن اظؿعؾري
حرطةمدقادقةماجؿؿاسقةمضادرةمسؾىمتوصريمبدؼلممإىلظؿؿقولمعنمحرطةماحؿفاجقهم

ماظؿغقري موصرض ماظؼائم ماظـظام مم.سن مؼرجع ماظؽاتب محبلب مذظك ميف مإىلواظلؾب
ؼػلرموظومجزئقاممػومعاضعفماظؿـظقممواظؿأرريمظدىمػذهمايرطاتماالحؿفاجقةمو

وػيمبدورػامتؿوجسمعنمػذهمايرطاتمم،اظطؾؼاتماظودطىمواٌؿعؾؿةمسـفامبغقاب
م مععفا ماالخنراط موترصض ميفممإنوم-االحؿفاجقة متشارطفا ماألخرى مػي طاغت

ما معنماألوضاع مظـفدمم-ياظقةمدكطفا مظدؼفا ماظعـفموضعفماظؿـظقم الدؿعؿاهلا
 حرطةمعػرشة.مأعاممأغػلـا

أصردماظؽاتبمصصالمظدرادةماٌشارطةماالجؿؿاسقةمواظلقادقةمظؾؿرأةموضدمتوصلم
أغهموباظرشممعنماٌؽؿلؾاتماظيتمحصؾتمسؾقفاماٌرأةميفمحؼؾيماظؿعؾقممواظعؿلممإىل

ظؾكروجمعنماظوضعممةادرتاتقفقعنماظؿعؾقممبػضلمسزميةماٌرأةماىزائرؼةمواختاذػام
اظـزسةماحملاصظةمظدىماظـكبممأنمإالاظدوغيماظذيمؼضعفامصقهماجملؿؿعماظؿؼؾقديم



 عروض لكتب

64 

مُه مالزاظت مػذاماظلقادقة ماظلقادقة ماظعؿؾقة ميف مظؾؿرأة مايؼقؼي ماظؿؿـقل مدون ول
رؾقعةماذؿغالمايؼلماظلقاديماىزائرمذيماًصوصقاتماآلغػةممأنمإىلمباإلضاصة

 ذطرمؼصعبمػوماآلخرمعنمصرصممتـقلماٌرأة.اظ

 مركاش فريد


