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 (,12)** حسن رمعون

ماظعدؼدمعـماٌؤظػاتمصدرتعـذمزفقرمعاماصطؾحمسؾكمتلؿقؿفمباظربقعماظعربل،م
ماظؾؼاءاتماظعؾؿقةغظؿتمو م1اظؽـريمعـ ماظظاػرة،ممبفدف، حماوظةمموهؾقؾمػذه

غاربقةمظؽؾقةماٌدراداتماظعلؿؼؾاًل.مضؿـمػذاماظلقاق،مضاممطؾمعـمخمربممفاإردائ
اظـؼاصقةمماالجؿؿاسقةموماىؿعقةماظؿقغلقةمظألغـروبقظقجقاموماظعؾقمماالجؿؿاسقةميفمتقغس

2
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م ماظؿقاصؼ ماظؿقغلقة: م"اظـقرة معقضقع ماظلقادقة".ماظؿارسملموحقل أوضحمماٌقارـة

                                                                                                                                   
* Texte publié dans l’Africa Review of Books/Revue africaine des livres, Vol. 9 n° 2, 

Septembre 2013. 
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معـمبنيمػذهماظؾؼاءاتمميؽـماالذارةمإشممعامؼؾل:م1

معـم ماظذيمغظؿ ماظؿػؽريميفماظؿغقري" م"اىزائر، محقل ماظقرينمم6026دؼلؿربمم3إشممم2اظـدوة م"اٌرطز يفمعؼر
 يفموػرانم)اىزائر(.م(CRASC)ظؾؾقثميفماالغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة"م

يفمجاععةمصرياطروزاغامخالباميفماٌؽلقؽمم(IIHS)اٌؤمترماظذيمغظؿفم"ععفدماظؾققثماظؿارسمقةمواالجؿؿاسقةم
حقلمعقضقعم"احؿفاجاتمواغؿػاضاتميفماظعامل"م)ظؼاءمرطزمبشؽؾمخاصمسؾكم 6026غقصؿربمم63وم66ؼقعلم

 اظعاملماظعربلموأعرؼؽاماظالتقـقة(.

معـم ممجاغػلميفم21إشممم21اٌؾؿؼكماٌـظؿ ماظقرـقة ماظعاظلمظؿارؼخمايرطة ( ISHMN)تقغسمعـمضؾؾماٌعفد

ماٌعاصرةم مظالغؿػاضاتمواظـقراتميفمايؼؾة معؼارغة م"ثقرات":معـمأجؾمعؼاربة محقلمعقضقع معـقبة وجاععة
 )اظؼرغنيماظؿادعمسشرمواظعشرؼـ(.

ماٌربعجمعـمضؾؾ ماٌعاصر ماظؿادعمواظـالثنيمحقلماظػؽر مإشمماٌؤمتر مغشريمأؼضًا عؤدلةماظؿؿقؿلميفمتقغسممطؿا
أصرؼؾ،ماٌكصصمحقلمعقضقعم"االغؿؼالماظدميؼرارلميفمم23إشممم22باظشراطةمععمعؤدلةم"طقغرادمأدغاور"معـم

ماٌغربماظعربل:ماظقاضعمواآلصاق".
م(.Hanns Seidel)غظؿمػذاماظؾؼاءمحقلماظؿقاصؼماظؿارسملمبػضؾمدسؿمعؤدلةم"ػاغسمدقدل"مم2
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م ماٌمإذؽاظقةاٌشارطقنميفمبداؼة مؿؾػذا ماظؾؼاء مػذا ؼرعلمإشممتدسقؿمؼكمأنم"عقضقع
مو ماظؿقترات مظؿلقري ماظؿارسمقة ماظصريورات متـقع محقل ظؿـاضضاتمحقلمامععارصـا

ماظؼقؿ:مغقسني مؼمعـ ماألول مواظـقع ماظػرداغقة ماظؼقؿ ميف ماٌؿعؾؼةممؿؿـؾ اظؾقرباظقة
مو مواٌقامباألخالق ماظلقادقة، مؼمرـة ماظـاغل ماظؽؾقاظـقع مباظؼقؿ مذاتماٌققلمؿعؾؼ ة

مسـاٌـاػضةمظؾقرباظقةماهلقؼاتماىؿاسقةماظقرـقة.مؼـؾـؼمػذانماظـقسانمعـماظؼقؿم
مو ماظعؾؿاغل ماظـؼايف ماظؾعد مبني ماٌلؿؼرة مشري ماظؿارسمقة ماظـؼايفمماظؿقاصؼات اظؾعد

متعّؾ ماٌؾادرة،اظدؼين". مػذه ماجملؿؿعممر معـ ماغشغاالتمطؾ مسـ مصرزمة، بصقرة
مو مماٌدغل ماظلقادل ممتممواجملؿؿع متقغلقة"، م"ػقؼة مصقاشة مإسادة ميف تؿؿـؾ

م مدـة ماظؾالد مادؿؼالل معـذ م"اظؿقغلة"م2192هدؼدػا ممنقذج م(tunisianité)موصؼ
م مبقرضقؾة مغظام مصاشف ماظذي مَرو ماظؾعدمّطاظذي مسؾك ماٌـظؿني، محلب مصقف، ز

ماظذيمماظعؾؿاغل. ماظؼقيمم،عـذمدـؿنيمعـماظـقرةمررأظؼدمصرضماظؿطقر ععماظظفقر
مو ماالجؿؿاسقة ماظلاحة ماالدالعقةمسؾك مظؾؿقارات مضرورؼًاماظلقادقة متصقققًا ،

مايرصمسؾكممسؾقفموجب معع ماظدؼـقة، ماهلقؼة مساعؾ ماالسؿؾار مبعني مؼأخذ أن
رائدتفاميفمزفقرماٌقارـةماظيتمطاغتمتقغسممومعـفا،مؽادباٌاالحؿػازممبفؿؾم

وجبمهدؼدمم،اظعاملماظعربل.معـمػـامتلؿؾزممضرورةماظؿقجفمدمقمتقاصؼمتارسمل
مبرغاجمًاموم.غطاضف ماظعؾؿل ماظؾؼاء معـظؿق ماضرتح ماظغرض، مػذا مسؾكممألجؾ عرطزًا

ة"معـمخاللمتدخالتمسؾدمايؿقدمػـقةم)خمربمق"اظؾعدماظؿارسملمظؾؿفربةماظؿقغل
اظػردماٌقارـميفمتقغسميفماظؼرغنيماظـاعـممدراداتموجاععةمتقغس(،مو"أصقلمعؽاغة

مو متقغس(،م"حقلممسشر مبـمدؾقؿانم)خمربمدرادات،موجاععة مظػارؿة اظعشرؼـ"
متقغس ميف ماألوشم ماظددؿقرؼة ماظصؿدمماظؿفربة مسؾد مػشام مسشر"، ماظؿادع ماظؼرن يف

م"،مو2192-2192)خمربمدرادات،مجاععةمتقغس(،مو"حقلمبداؼاتماالدؿؼالل:م
ظقحةمم".مضدمماٌؿدخالنماألوالن2191ؿقرم)جاععةماٌـار(،م"حقلمددذػقؼمصرصارم

مزفقر مإشم مصقفا ماٌػاػقؿمؼشريان معـ مسشر،سدد ماظـاعـ ماظؼرن معـذ معػفقمم، معـؾ
م م)مبعـك مواظاظقرين مجغرايف(، ماضؾقؿ ميف ملاطـ ماظـكؾة مسمعػفقم سـممؿؾػاظذي

قة"،ماٌشريمإشمم"اظرسمردؿؼرارقة،موعػفقماالمعػفقمم"اًاصة"ماظذيمؼعادلمعػفقم
موأصراد مإضؾقؿقة مدوظة م-زفقر مميـؾ م معا مأي ماظلؽانمم60رسقة، معـ ماٌائة يف

ماظلقطرةمؼعقشقنمطاغقامـاظذؼمايضرؼني مخارج ماظضرائب، مدفالت محلب ،
،)اظشؾقفم2591ظلـةمماألدادلضدمأضر،مبعدمذظؽ،ماٌقـاقمموماظؼؾؾقة.ماظعشائرؼةمو

معلاواةماألصراد،مبصرفماظـظرمسـم2592باٌقـاقماظعـؿاغلمظلـةم دؼاغؿفؿم(،معؾدأ
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ضدمزفرميفمتؾؽماظػرتةمعػفقمم"تقغلل"ممعؾغك.مويفموضتمطانمصقفماظـظامماظعؾقديم
مؼاظة.ػؾماٌؿؾؽة"مظإلذارةمإشممدؽانماإلأوم"أ
يفمشاؼةماألػؿقة،مظعـؿاغقة،معلاػؿةماظؾػرتةممندمػـا،مظدىمػذؼـماٌؤرخنيمو
مؿاٌلاػمأثرتفا ماٌؼدؿان معؿكصصنيميفمعاظؿاظقؿان مععاصرؼـ مباحـني مضؾؾ معـ ؿان

اظددؿقرؼة.مظؼدممتقزماظقضعمشداةماالدؿؼاللمثؿماظلـقاتماألوشممماظعؾقمماظلقادقةمو
ممبػاوضاتمبنيماظقرـقنيمو ماظرابعة،مماظيتمتؾت، مظؾفؿفقرؼة ماظػرغلقة ممايؽقعة

مومو مبقرضقؾة مايؾقب مأغصار مبني ممباظصراع مثؿ مؼقدػ، مبـ ماظؾايمصاحل إضاظة
موتأ مجرىممودقسماىؿفقرؼة. ماًطابماظدؼينمضد مطان مصإذا مأخرى، مجفة عـ

،مصؼدمادؿؿرمبعدمذظؽمعلكرًام2192وـقدهمخاللماظؽػاحمعـمأجؾماالدؿؼاللمدـةم
مو ماظلقادقة ماظلؾطة مؼد ميف متفؿقشممومأػداصفا.مطأداة معـ مبقرضقؾة ممتؽـ ػؽذا،

معـم"أغـقؼ مسـمررؼؼمصرضمغقع ماظدوظة"،مععمايرصمسؾكمعؤدلاتماظزؼؿقغة ة
ثميفمععظؿمدولماظعاملمداٌقارـةم)عـؾؿامعامزممحلابمفـلقةمسؾكإسطاءمأوظقؼةمظؾ

مطانمددؿقرممتصاسدخاللم باإلدالممؼعرتفمم2191اظـزسةماظقرـقة(.موػؽذا،مصإذا
اظعربقةمظغؿفا،مصؼدماسرتفمأؼضًامباظلقادةماظشعؾقةم)مبػفقممرودق(ممظؿقغس،مودؼـًام
.موسؾقف،مدقؿففماظـظامماظلقادلمدمقمغظاممتؼلقؿماظلؾطاتم)مبػفقممعقغؿلؽقق(مو

ماظلؾطةم مصقف متؽقن محقث ماظؿلؾط، مخباصقة مصأطـر مأطـر ماٌؿؿقز ماظقاحد ايزب
عرطزةميفمؼدمذكصقةم"اجملاػدماألطرب"،مايؾقبمبقرضقؾة.مثؿمدقكؾػفمصقؿامبعدم

ؼؽقنممأنمظؽـمدونمالبًا،مو(مزؼـماظعابدؼـمبـمسؾل،مصقؿامؼشؾفماغؼ2151)يفمدـةم
مظفمغقعمعـمطارؼزعامدابؼف.

اٌعاصرممضاءاتماظيتمعقزتماظؿارؼخمايدؼثمووجبمأنمتقضعمجمؿؾمػذهماإل
عداخؾؿني:معداخؾةمطؾـقممدمنيفمػذاماٌؼامممظؾؾؾدميفمدقاقمتقغسمعامبعدماظـقرة.
ماظلقرب م)جاععة مضمدة ماىدؼدةقدعدي مم-ن معلأظةم3بارؼس متـاوظت ماظيت )

موموماإلدالم" مممؽـ"، متقاصؼ ماظماٌقارـة، مزؼـ م)عداخؾة مضمدة طاتبمعابدؼـ
مؼؿعؾؼم ماظؿقغللمعـمأجؾمتقاصؼمتارسمل". م"االدؿــاء ماٌقدقعة مبارؼس( صقػل،

،مبغقةمهرؼرماظؿؼاظقدملاإلدالعاظدؼـماألعرميفماٌداخؾةماألوشممبـ"تػؽقؽ"محمؿقىم
مومإبرازمواظعؼالغقةم ماظػرد ماظؽقغقةميفممعؽاغة ماٌداخؾةمم.ةاظـؾقؼماظرداظةعػفقم أعا

مو ماٌؤدلاتل ماظؿارؼخ مسـ مايدؼث مإشم مبـا مسادت مصؼد مظؾقؼؾةمماظـاغقة اظـؼايف
رابعماالدؿــاءماظؿقغللماظذيمبلطمصؽرةممتقضقحمواٌعاصرةمعـمأجؾممايدؼـةمو

ؿقاصؼمعـممثةمواوزماظماإلدالم،مولؿحمباًروجمسـماظشرؼعةمععماظؾؼاءميفمغطاقمؼ



 حسن رمعون

14 

،مظؾؿقجفمدمقمتقاصؼمتارسملمحؼقؼل.متؾؼك،مععمذظؽ،م2191اظلقادلمظددؿقرم
علأظةمتقضقحمحمؿقىمػذاماٌػفقمماظذيممتققرتمحقظفمإذؽاظقةماٌؾؿؼكموعـممثةم

محمأػداصفماظققم.قطقػقةمتقض
سؾدماظؼادرمزشؾم)اظذؼـمؼـؿؿقانمإشمممثؿمجاءمدورماٌؿدخؾنيمحمؿقدمبـمرعضانمو

م مدرادات مسرضمعداخؾؿخمرب ميف متقغس( مأنمقوجاععة ماألول ماٌؿدخؾ مذطر فؿا.
يفمم2161عػفقمماظؿقاصؼماظؿارسملمضدممتتمصقاشؿفميفماظلـقاتماظيتمتؾتمأزعةم

مو ماظػقردؼة ماظـزسة معع مماظقالؼاتماٌؿقدة ماىدؼد اظذيممتمم(New Deal)اظؿقاصؼ
عاغةمبفميفمؿتطقؼرهميفماظلؾعقـقاتمعـمضؾؾمضادةمايزبماظشققسلماإلؼطاظلمظالد

ععمغفاؼةمغظامماظؿؿققزممثقظقؽقني،مثؿميفمأصرؼؼقاماىـقبقةتصقرمسالضؿفؿمععماظؽا
بلؾلؾةمعـممطؿاميفمشريػا،مرػاغًامعرتؾطًامذؽؾمػذاماٌشروعميفمتقغس،اظعـصري.م

ماظيتمجر ماظصؿاء" مو"اٌعارك ماجملؿؿع، ميف مصصقهلا مخالهلامماظيتمميؽـمت عـ
مبـ:ماالحؿػازمبؾعضماظعـاصرماٌؿعؾؼة

إرادةماحؿقائفا،مايرؼاتمو -
األعـ،ماظلؾؿمو -
اظػصؾمبنيماظلؾطات،ماالدؿؼاللمو -
اظقػابل،ماإلدالممواظشعيبمماإلدالماظعالضةمبنيم -
 (،Lay Diamondعقـاقماظلؾؿماٌؿؾادلمظؾشرطاءم)مبػفقمماليمدؼاعقغد،م -

ماظعامم - ماالهاد مأو مايؽؿ مددة ميف م)اظرتوؼؽا ماالغؿكابقة ماظعؿؾقات ضقادة
.(UGTT)ماظؿقغللمظؾشغؾ

ماظطؾبماياظلمسؾكماٌقارـةمضمؾممعـمجفؿف،مذطرمو مأن مزشؾ، ماظؼادر سؾد
مودائؾمءظقا مبؿقصر مذظؽ ميف معلؿعقـًا ماجملؿؿع، ميف ماألضؾقة معـ مجدؼد مضطاع ه

-2255ػقمأعرمذؾقفمباظـقرةماالنؾقزؼةميفماظػرتةماٌؿؿدةمبنيمم،موتؽـقظقجقامحدؼـة

سؾكمم.مو2151إنمطانماًقالمعؿأثرًاممبػعقلماظـقرةماظػرغلقةمظلـةمم،محؿكمو2251
م ممت ماظـقق، مطدؼاغةاظؽـمإغشاءػذا مانؾرتا ميف ماالنؾقؽاغقة مظؽـمةرمسقمقلة ،

م مومباإلسالنعصققبة ماظصقاصة محرؼة مومسـ ماإلغلان. مذظؽمولقدًاممحؼقق طان
وجبمسؾكمتقغسممرجقازؼةماظيتقاظؾمردؿؼرارقةمواألظطرؼؼماظؿقاصؼماظؿارسملمبنيم

خمؿؾػ.معـمأجؾمذظؽ،موجبممعؿؾاؼـمومممأنمتلؿؾفؿفاميفمزؾمدقاقمتارسملاظقق
م.اإلدالعقنيمومايداثقنيلدؼدة،مظػضاءمعؼلؿمبنيماظشريممواوزماظرؤؼةماظلائدة،
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ميؽـمأنمتؽؿـمأؼضًاميفمتؾينمعـفجمأػؿقةمبرغاعجماٌؾؿؼكممأنػؽذامؼؿؾنيمظـاممو
مععماٌلاػؿاتماظلتماظيتاٌؼارغةماٌعؾـمسـفمعـذم ماألولمعـماظؾؼاء مضدعت.ماظققم

طؾمعـمعداخؾةمعـريمصـدريم)عـمجاععةمعـقبة(مورضامضؿـمػذاماظلقاق،متـاوظتم
متقغس مدراداتموجاععة م)عـمخمرب مواياالتماألم(تؾقؾل تطرضتماٌداخؾةمربقة.

عاماٌلاػؿةمإسادةمتقحقدمأٌاغقام"تقحقدًامدؾؿقًا".مأماألوشممإشممدؼقطمجدارمبرظنيمو
مسرضًا مضدعت مصؼد مإماظـاغقة ميف ماظدميؼرارل م"اظؿققل ماظـزساتمبعـقان دؾاغقا:

اظرتطقةممؿنياهلقؼاتماظـؼاصقة"،مطؿامتطرضتميفمعؼاربؿفا،مأؼضًا،مظؾقاظماظقرـقةمو
برحاتمطـؿؾم)عـمجاععةممطؾمعـماىزائرؼة.مأعاماياظةماظؿقغلقة،مصؼدمساىفامو

ممم،AKPاظؿـؿقةممحزبماظعداظةمومترعقدورمواظـقرةمادطـؾقل(ميفمعداخؾةمبعـقانم"
)عـمجاععةمدرتادؾقرغ(ممبلاػؿةمهؿؾمم(Samim Akgönül)مسقؿمأطغقغقلممو

اظطؾؼةمماظؾغةموماظدؼـمومعلأظةماهلقؼة:ماظعرق،مومسـقانم"اظؾـاءماظقرينماظرتطلمو
سؿارةم)باحثممغقرماظدؼـطؾمعـمماالجؿؿاسقة".مأعاماياظةماىزائرؼةمصؼدمتـاوهلا

:م2123-2195جزائري(ميفمعداخؾةمسـقاغفام"اىـلقةماىزائرؼةمبعدماالدؿؼالل،م
مو مظؾؿقارـة"، ماظؿارسملمطـلقان مبريبقـقان(مماظؿقاصؼ مجاععة م)عـ مغعقم مبـ أضمد

اظذيمتطرقمإشمم"اظؿقاصؼماظؿارسملمطـقعمعـماٌػاوضاتماظدائؿةمظؿؾاؼـاتماظؼقىمعـم
مواال ماظلؾطة مإشم ماظقصقل مأجؾ ماىزائر". محاظة مبفا: مغؿقضػمحؿػاز مأن مغـقي ال
م مواربماظؾؾدان محقل ماظيتماألربعرقؼاًل مسرضمحاػذه، متعؿقؼممداػؿ ميف التفا

مذارك ماظذي موماظـؼاش ماٌذطقرؼـ، ماٌؿدخؾني مطؾ مضاعقاممصقف ماظذؼـ مأوظؽؽ طذا
مو ماظؿارسمل م"اظؿقاصؼ مهتمسـقان ماٌلؿدؼرة ماٌائدة ماظـؼاذاتممبؿـشقط اٌقارـة،

مم.قضقرمعلؿؿعنياظذؼـمضدعقامحصائؾمطؾماألؼاممأومتـاوظقاماظؽؾؿةمطماياظقة"،مو
مػـامو موغاؼسم)دؼؾؾقعادلمومميؽــا معـؾمأضمد مذظؽمأمساء مغضقػمإشم وزؼرممأن

ممة(،ضلـطقـأضمدمحدادم)عـمجاععةممصارؿةماظزػراءمششلمومدابؼمعـمتقغس(،مو
مسؾقامو ممصغري-أعرية مومIHSM)عـ معـقبة(، موموجاععة مدامل، مبـ حمؿقدممظقؾقا

طؿارمبـمداغاممخمربمدرادات(،مومداعلمبرضاويم)عـمجاععةمتقغسمومطؿارتلمو
م موISHMN)عـ متقغس( محلم، موعرطز موػران مجاععة م)عـ مرععقن ميفماظـ ؾقث

م(.CRASCاظـؼاصقةمماالجؿؿاسقةموماألغـروبقظقجقا
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مسألة القوى املوجودة واملوارد املتوفرة. 1

م ماظـؼاش، مخمرجمطان مإرماد مبغقة متقغس محقل معرطزًا مايال، بطؾقعة
ظؾؿقاجفاتماياظقةميفماجملؿؿعماظؿقغللمواظؼقىماظلقادقةمحقلمعلاظةماظعؾؿاغقةم

مػقمدؼين،موو معـمأجؾماظعالضةمععمعا مؼػلرهمأضمدمإزاظةمػذا صؿقؾماظـزاعمطؿا
مػـامتطرح،ظؽـمأؼضًامعـمأجؾمتقجقففمدمقمحؾمسمؾقمعـماظعـػ.مووغاؼس،مو

ماظلقادقة، ماظلاحة مسؾك ماظؿؼاربمبنيماظؼقىماٌقجقدة مضرورة ميفممبداػة، ممـؾة
معـ ماٌؿؽقغةمعـمحرطةماظـفضةمجمؿؾفا اظيتمتؿقصرمسؾكممتـقؾمضقيميفمماظرتوؼؽا

انمعؿربؼمـؼذعـمحزبلماظقدطمأومودطماظقلار،ماظاىؿعقةماظقرـقةماظؿأدقلقة،مو
اٌعارضةمممـؾةميفمعـظؿاتماظقدطمسؾؿاغقة،مطؿامتؿؽقنمعـمضقىماألحزابمأطـرممعـ

مأوماظقلار،مو اظذيمؼلعكمإشممصمعمأطربمومحزبمغداءمتقغسماظذيمزفرمحدؼـًا
ضدرمعـماألغصارمبدءًامعـمعـاضؾلمحزبماظددؿقرماظلابؼنيمإشمماظـاذطنيميفماظـؼابةم

.ماظؿـظقؿانماظرئقلقانم3(UGTT)ماظؿقغللمظؾشغؾاظؿارسمقةمممـؾةميفماالهادماظعامم
ماذؾاظ ماظـفضةممبإعؽاغفؿان محزب مإذن، مػؿا، ماظؿارسمل ماظؿقاصؼ معرطز مؼؽقغا أن

ذرائحماجملؿؿعماٌدغلماظيتمغداءمتقغسماٌدسقممعـماظؼاسدةماظـؼابقةمووماإلدالعل
ميف مسـف مععؾـ معدغل مسصقان مسؿؾقة ميف ماظؾداؼة، معـذ معـكررة، صصؾلممطاغت

ؾقامبـمدامل،مسؾكمرتمظقضدمذطاٌكؾقعم)وماظربقعمضدمغظاممبـمسؾلاًرؼػمو
مصقنيااظصقاألداتذة،مواحملاعني،موحرطةماظشؾاب،موموجفماًصقص،

.مالمؼؿعؾؼماألعرممبفردمهاظػمدقادل،مبؾمبصقاشةمظالهاداظـؼابقنيماظؿابعنيمو
ظؼدمم2255اظـقرةماالنؾقزؼةمدـةممأنزتفورينمؼػضلمإشممذلءمؼشؾفمعاممإصماع

رطزماٌؿدخؾقنمأؼضامسؾكموجقدمعقاردمتارسمقةمورعزؼةميفمتقغسمتعقدمإشمماظؼرنم
م اظؿؼاظقدماظيتموم2591اظؿادعمسشرمسؾكماألضؾ،مممـؾةميفماٌقـاقماألدادلمظلـة

ماظطاػرم مأؼضا مظؽـ ماظؿقغلل، ماظدؼـ مخري مضقاف، مأبل م)بـ ماالصالحققن ترطفا
مو ماظشابل، ماظؼادؿ موأبق مايحداد، متؼاظقد مصرحاتمطؾ مشاؼة مإشم ماظقرـقة رطة

م(.2191ددؿقرمبقرضقؾةموحشاد،مو

 

                                                                                                                                   
ػذاماظلقاق،محقلمخماررماظؿلققسماٌػرطمظالهادماظعامماظؿقغللمظؾشغؾماٌؤديمتلاءلمأضمدمبـمغعقم،ميفم 3

مإشممصؼدانموزقػؿفماظـؼابقة.
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باملقارنة: مع سوابق أوربااملقاربة . 2

م مظلـة ماالنؾقزي ماظـؿقذج مطان مإذا معا مععرصة ميف ماٌلأظة ضاباًلمم2255تؽؿـ
مػقميفم مومأؼاعـاظؾؿطؾقؼمطؿا ماظغرض،محاولماٌـظؿقنهلػذه. دربمماظؿػؽريميفمذا

طاغتماظؾداؼةمعـمأوربا،محقثمملمؼؽـمصقفاماظؿفاربماألخرىماألطـرمحداثة.مو
اٌـالماألٌاغلمعؼـعًا،مذظؽمأنماألعرمطانمؼؿعؾؼمأطـرمباغفقارمجزءمعـمأٌاغقام)ممـؾةم

(،ميفماظقضتماظذيمملمؼؿطرقمإشمماياظةماإلؼطاظقة،محقثممتتميفمأٌاغقاماظشرضقة
م معػفقم مصقاشة محماوظة ماظلؾعقـقات ميف مايزبمماظؿارسملماظؿقاصؼصقفا )عع

مبـظرؼةمشراعشلمحقلماظؽؿؾةماظؿارسمقة(،مالدؿكالصم اظشققسلماالؼطاظلمعؿأثرًا
ماظ مدروس موعـ ماظشقؾل، ميف مبأظقاغدي ماظشققسقاالراحة مسالضة ميف نيماظؿػؽري

ػلموربةمملمتؿقجمبـفاح،مشريمأغفامتدسقمباٌلقققنيمسؾكموجفماًصقصم)و
ؾدومأطـرمإثارةمظؾؿػؽري،مؼدؾاغقةمماٌؼابؾ،مصإنمتؼدؼؿماظؿفربةماإليفو.م4(التأملإشمم

إنمبدتماظعالضةمععماىـلقاتميفميفماىاغبماٌؿعؾؼمبصريورةماظعؾؿـة،محؿكمو
مو مبعد، مشريمعلؿؼرة ماظؾؾد، مػذا مميـع مذلء متؿؽقػال مأن مععممعـ اظدميؼرارقة

،ميفموضتمالزاظتمأنمتعّؿرمرقؼاًلمعلؿؼؾاًلمعـواظعؽسمصققح(ماظـظامماٌؾؽلم)و
مأطـرممإلضاعةماظـظامماىؿفقريمتعربمسـصقفماظـزساتماٌؿطؾعةم مػـام.صأطـرغػلفا

مسؾكم ماالتػاق ماٌقجقدة مظؾؼقى مميؽـ متارسمل. متقاصؼ مأو متلقؼة مطؾ مرؾقعة تؽؿـ
م مميؽـفا مطؿا مذاك، مأو ماظؼدر مبفذا مطاغتمرقؼؾة مدقاء متطقؼرمػدغة، ميف اٌلاػؿة

مباظؿاظلمتقظقدمععطقاتمجدؼدةموعؾفامالشقة.األوضاعماٌعؼدة،مو
ماظؾؼاء،مم المميؽـمظؾلقاقميفمتقغسمواألحداثماىارؼةمصقفمأنمؼلؿح،ميفمػذا

مو مثؼاصقًا، ماٌؿؼاربة مواربماظؾؾدان متؼدؼؿ مأومجااظيتمتقبؿفاػؾ ماظؼدر مبفذا ف،
غعينمبفامسؾكموجفماًصقصمعلارماظؿفربؿنيماظرتطقةم،موذاك،معشاطؾممماثؾة

ماىزائرؼةماظيتمطـريًامعامشذتماظـؼاشميفمػذاماظؾؼاء.و

م  

                                                                                                                                   
مميؽـماظرجقعمػـامإشممجقرجمظؾقؽاموجريارمبـمدقدان.مأغظر: 4

Labica, G., Bensussan, G. (1985), (dir.), Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 

(2ème éd.), notamment les articles « Compromis historique » et « Bloc historique ». 
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اجلزائرتركيا و حالة. 3

ماظقضتماظذيم م)يف مسشر ماظؿادع ماظؼرن ماصالحاتمعـذ مأؼضًا مسرصتمترطقا ظؼد
وربةممذظؽمجزءًامعـماٌؼارعةماظعـؿاغقة(،مثؿمجاءتمبعدملزاتمطاغتمصقفمتقغسمال

مت معع م"األسؾك" معـ ماظػؿاظؿقدؼث مصقفاموموأتاتقرك،ماةرطقا مند مًاغؼارماظيت
ػلماظؿفربةماظيتمطاغتمحمؾمم،موبقرضقؾةاظيتمصرضفامماإلصالحاتعشرتطةمععم

ذمصعقدماظؿطقراتماظيتمسرصؿفامترطقامعـمذؽؾتمطؿاميفماٌؾؿؼك.ماػؿؿامماٌشارطني
م مواظؿـؿقة ماظعداظة معردقعًامماإلدالعلم(AKP)حزب مزؾ مدقاق ميف ماظلؾطة مممممممإشم

ممو مأتاتقركم)اٌؿؿقزبعطؾقسًا ماظدوظةةأسؿال مبعؾؿـة معػارق، مسؾكمدمق كريموبؿلم،
مماإلدالم مامإلضػاءطأداة (مةوالوطنيمةاظعرضقظـزسة معـذم5سؾقفا مإهلام معصدر ،

شممتؼدميفامحقثمميقؾماظؽـريمعـماظؽؿابمإماظعربقة،اظؿغرياتماياصؾةميفماظؾؾدانم
ماظؾؾدمطـؿقذجمرمبمأنمؼؿؾع. معـممإنمحرطةماالحؿفاجماظيتمػزتمػذا )اغطالضًا

مجقانم ميفمذفر ميفمادطـؾقل( متؽلقؿ معـماظرتويم6023داحة مضدرًا ممممتػرضمسؾقـا
ماظؾؾدمإثرماظؿداسقاتماظـاصمةمصاظؿدضقؼميفمػذاماجملال.ممو تميفماٌقاجفاسؾكمػذا

مدقرؼا،معضاصًامإظقفاماٌلأظةماظؽردؼةمتػرضمسؾقـامعؿابعؿفامباػؿؿاممطؾري.
مظؿقغس،مؾفزائر،ظمباظـلؾة معغاربلمجماور مبؾد مػق سرفم"اٌظاػراتممصؼدمو

اظيتمأصضتمإشممزفقرمأوشممومم2155اىؿاػريؼةماألوشمميفماظعاملماظعربلميفمأطؿقبرم
م ميف مواالضؿصادؼة ماظلقادقة مصؼد6اٌـطؼة"اإلصالحات ماظيتمم، ماظؿطقرات ذؽؾت

ماظعـػممفاسرصؿ معقجاتمعـ مماإلرػابلخالهلا ماظذو خاللمدـقاتممذروتفيمبؾغ
ماظؾؾدماظؿلعقـقات. مػذا مسرف مم)اىزائر(مظؼد معـذ مادؿعؿر )خالصًامم2530اظذي

م مدـة مظؾقؿاؼة ماظيتمخضعت ماظؿقغلقة مدـةمموم2552ظؾقاظة ميف ماٌغربقة ظؾقاظة
م(2126 مغعقم،مشريمأنممفاغػلاإلصالحاتم، مبـ متقغس،محلبمرأيمأضمد عـؾ
ؼدمضامماالدؿعؿارماٌؾاذرميفمص.م7طاغتمعػروضةمعـمضؾؾماظػرغلقنيماإلصالحاتتؾؽم

                                                                                                                                   
م"ملمؼؽـمبقرضقؾة،معـمػذهماظزاوؼة،مخمؿؾػًامإشممػذامايدمععمأتاتقرك"مطؿامالحظمذظؽممسقؿمأطغقغقل.م5

6 Yadh Ben Achour, « La Révolution et ses deux contradictions », cf., le blog de l’auteur, 

http://yadhba.blogspot.fr/). 
مضؾؾم 7 معا ماالجؿؿاسقة ماظؿشؽقؾة متدعري مإشم ماظراعقة ماٌلأظة مهلذه ماظيتمخصصت ماألسؿال معـ ماظعدؼد ػـاك

اظغاؼةمطؾمعـمضدمادؿعؿؾماالدؿعؿارماظػرغللمهلذهمماظرامساظقةميفماىزائرموتعقؼضفامباظـظامماظربجقازي،مو
مو مإشممماظعـػماظعلؽري ماظعقدة مميؽـ ماٌلأظة مػذه مسؾك ماظقادع مظالرالع ماظؼقاغني. معـ مترداغة اظرعزيمسرب
 اٌراجعماظؿاظقةم:

Julien, Ch.-A. (1964/1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1, Conquête et 

colonisation, Paris, PUF. 

http://yadhba.blogspot.fr/
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مو ماالجؿؿاسقة مبؿدعريماظؾـقة معؾؽرة، مبصقرة مواىزائر، م)اهلقؼة( صرضماظـؼاصقة
،مباظؾغةؼؿعؾؼمؿامزػرةمششلمصقاظاظؿـاضػم)طؿامأذارتمإشممذظؽمصارؿةممعـغقسًام
مايالو مػق مباظؾؾدانممطؿا معقجقد مػق ماظيتمختؿؾػمسؿا يفماظعالضةمععماىـلقة

مادؿؼاللرؾقعةماٌلارماظذيمأدىمإشمممؼػلراجملاورةمحلبمغقرماظدؼـمسؿارة.مطؿام
يفمايقاةممتأثريػؿومعؽاغةماظعلؽرؼنيوماىزائرمسـمررؼؼمحربمهرؼرمحؼقؼقة،م

موماظلقادقة مظؾقرطات ماظعـقػة مواظرادؼؽاظقةماإلدالعقةعقاجفؿفؿ معام، مػق ػذا
مؼؿعؾؼم ماألعر ماىاغبماألخري. مػقمػذا مؼفؿمتقغسمحاظقًا معا ماظؾؾدمأؼضًا. ميقزمػذا

معـعظإلغؼاذميفماىزائر،موماإلدالعقةعـمأنمتلؾؽمعلؾؽماىؾفةمم"اظـفضة"مبـعم
م ماىؿاساتماالرػابقة محؿكموعـ متقغس، ميف مداظظفقر مإن مؾؿـا ميفمبقجقد تؾاؼـ

.مظؼدماسؿربمبعضماٌؿدخؾنيماٌشارطنيميفماٌؾؿؼكمأنماظػرتةماياظؿنيمؿايفمطؾماظؼقة
ماىزائر مبفا معرت ماظيت مظؾقرطاتمماظدعقؼة م"ادؿؽصاظقة مدقادة مغؿاج متؽـ مل

ماظعلؽرؼقنماإلدالعقة متـػقذػا مأعر مأنم.تقشم مرمب ماظقاضع، مبنيممالميف ذمؾط
مسؾكماإلرػابقنيضؿعم"مواإلدالعقة"ادؿؽصالمايرطةم ،مبؾمرمبمأنمغرطزمأؼضًا

معـمماظؿقغلل،خمؿؾػمسـماظلقاقمأنماظلقاقماظؿارسملماىزائريم مصقفؿا رشؿمعا
مسـمأنتشابف،م ماظـؿاغقـقاتمومزؼادتا موأوضاع ميفماظعاملاظؿلعقـقاتميفماىزائر

يفماىزائرمماإلدالعقةماألحزاب.مصالمزاظتم6020طاغتمخمؿؾػةمسـمأوضاعمدـقاتم
سـمضؾقلمضقاسدماظؾعؾةماظلقادقة.مسؾكماظؿقغلقنيماالدؿػادةممبعدماسالغفاتـشط،م

ماٌؼام،مو معؾقًاعـماظؿفربةماىزائرؼةميفمػذا ماظـفضةمأنمتػؽر حقلممسؾكمحرطة
م ماظيت ماىفادؼة ماىؿاسات معع ماظؿؼارب مؼقمممأصؾحخمارر معـ مؼؿزاؼد غشارفا

ؼلعكمينمخطمدقادلمؼرعلمإشمماظؿفدئةموضرورةمتؾآلخر،مسؾكمحلابمايقار،مو
اظغـقذلماظذيمأعضكمدـقاتممأنؼؾدو،ماظؿػاػؿ.موإشممإرمادمغقعمعـماظؿقاصؼمو

م معـؾ معـؾف مأوربا، ميف ماٌـػك ميف موماإلدالعقنيرقؼؾة ماٌغاربةماٌصرؼني حؿك
ادؿكؾصماظعربةمعـماظؿفاربم)اٌقجقدؼـمحاظقاميفمايؽقعة(،مضدمحػظماظدرسمو

مميؽـمجملؿؾمػذهماظعقاعؾماٌؿضاصرةمأنمهؼؼمتطقرًامإرمابقًاميفمتقغس.اظلابؼة.م

                                                                                                                                   
Ageron, Ch.-R. (1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1871-1954, t. 2, Paris,  PUF. 

Collot, C. (1987), Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale, Paris, éd. du CNRS, 

Alger, OPU. 
On pourra se référer aux contributions de Benkada, S., Guignard, D. (2004), « L’Algérie avant et 

après 1954 », in Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, n° 25-26 

(juillet-décembre). 
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تونسي؟ استثناءهل ووجد . 4

ماظؿقغللمخاللممباإلعؽانػؾم ماالدؿــاء معـ مغقع مايدؼثمسـ ماياظة يفمػذه
مبعدم ماٌغرب ميف مذظؽ مسـ مايدؼث مجرى مطؿا ماٌقارـة، مسـ ماظؾقث علرية

ماٌظاػراتما مأو ماظؾؾد، مػذا مماىزائرظيتمسرصفا مأطؿقبر ماغؿػاضة حقثمم2155بعد
مباظػشؾميفماالغؿكاباتماظؿشرؼعقة؟مالمؼؾدومظلمذظؽمممؽـًامماإلدالعققنعينمصقفام

ؼؾدو،مباألحرى،مأذاررمػـامأؼضًاموجفةمغظرمؼاذمبـمساذقر(.مصاظعاملماظعربلمم)و
م ماظؿـاضضات معـ مسؼدة مضؾب مصقفيف مبـمذؽؾت مغظام مغفاؼة ايؾؼةممسؾلمتقغس

م معـمم.8اظلؾلؾةاألضعػمعـ ماغطالضًا متدخؾمعروؾ مدقابؼ متأطقد مبؽؾ مػـا ند
"األسؾك"مأومضؿةماظدوظةمعـذماظؼرنماظؿادعمسشرمسؾكماألضؾ،مشريمأغفمعـماٌؿؽـمأنم

مون مبصؿات ممد ماظعربل ماظعامل مخارج مسؿؾقاتمماإلدالعلآثار مزفرت مأن عـذ
م معصر موم9(عـاًلاظؿقدؼثم)يف محؿك مطاغتمام، معـمإن مضربًا مأطـر ماظؿقغلقة ياظة

ماإلصالحاتػذامعامؼؾدومغاصمًامسـماظؿؿاثؾمبنيممومـؿاغلمثؿماظرتطل.عجنيماظذاظـؿق
طاغتممإنمػـاكميفماظؼرنماظؿادعمسشر،مثؿماٌؼارغة،محؿكموماظيتمذرعمصقفامػـامو

مبقرضقؾة.م،مبنيمانازاتمأتاتقركموسـقة
مطانماظطرؼؼماظدالمسـماظؿؿققزمو ميفماىؿعمبنيماالدؿؾدادممرمبا اظؿؾاؼـمطاعـًا

مصقفماٌلؿـريمو معـماظـزسةماظقعؼقبقة،مػقماظطرؼؼماظذيمرمبمادؿؽشاصفمسؾكمعا
مآثارمتؿػاوتمدرجاتفاميفمخمؿؾػماظؾؾدان.مإنمعامحدثمخاللمصرتةمصصؾلماظشؿاءم

ممماجملؿؿع،مـمأسؿاقؼعربمسـمسؿؾقةمعـم"هت"،مآتقةمعم6022-6020اظصقػممو
أعؽـمهلذهمايرطةمأنمتـؿشرمطؿقجاتمصادعةميفماظعدؼدمعـماظؾؾدان،مصإنمإذاممو

ذظؽمؼشريمإشمموجقدمزاػرةمتؿؿقزمبطابعم"اظدؼـاعقؽقةماظشؿقظقة"مأطـرمعـفامبطابعم
محؿكمو مضرورؼةمماًصقصقة، مذرارة متشؽؾ مأن محمؾقة" ممتؽـتم"دؼـاعقؽقة إن

                                                                                                                                   
 .2121 ادؿعارةمظؿعؾريمظقـنيمحقلماظـقرةماظرودقةمظلـة 8
 اظصدد:أغظرميفمػذام 9

Abdel-Malek, A. (1969), Idéologie et renaissance nationale : l’Egypte moderne, Paris, 
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Berque, J. (1968), Égypte. Impérialisme et Révolution, Paris, Gallimard. 

Collectif, (1978), (Groupe de recherche et d’études sur le Proche-Orient), L’Egypte 

d’aujourd’hui : Permanence et changements 1805-1976, Paris, éd. du CNRS. 
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مطاغمايرطاتماالحؿفاجقة.م10الغػفار ؾماالجؿؿاسلمآثارمظشؾؽاتماظؿقاصمتصإذا
حؼقؼقةميفموـقدماظشرائحماٌؿقدطةمعـماجملؿؿع،مصإنمتؾؽماآلثارمطاغتمحمدودةم

مأواًلمعـمدقديمبقزؼدميفمأسؿاقمو غلؾقة،مذظؽمأنماالغؿػاضاتماغطؾؼتمذرارتفا
ضؾقاًلمتعاغلمعـماألزعةماالجؿؿاسقةمواظؾؾدمعـمضؾؾمصؽاتماجؿؿاسقةمطـريًامعامطاغتم

مؽةماالغرتغت.طاغتمعربقرةمبشؾمعا

حتدوث االسالم التوافق التارخيي، العلمنة و .5

ماٌرادم مأنمعامحدثميفمتقغسمؼعربميفماٌؼامممإبرازػايفماظقاضع،مأنماظػؽرة ػـا
بـمسؾلمااألولمسـمحرطةممتؽـتمعـموـقدموادعمظؼطاساتماجؿؿاسقةمظإلراحةمب

طؿامحدثميفماظعدؼدمؼعربمذظؽمسـمثقرةمدميؼرارقةممغظاعفماظدطؿاتقري.مومإدؼاطمو
غفمٌـمرؾقعةماألعقرمأنمدماولمإمعـماظؾؾدانماألخرىميفمحؼبمزعـقةمخمؿؾػة،مو

صقاشؿفامظػذهماظؿفربةمعؼارغةمباظؿفاربماظيتمتعؿربمرائدةميفماظعامل،ممهدؼدمعقضع
مايالم مػق مظلـقاتميفميفممناذج،معـؾؿا ماالنؾقزؼة ماظـقرةمم2551-2255اظـقرة أو

م مظلـة مذّدم.2151اظػرغلقة ماألول ماٌـال مطان مػذهممصإذا ماٌشارطنيمخالل اػؿؿام
م مذظؽ مؼعين مصال ماٌـالممإرالضااٌؾؿؼك، ميف متقغس ميف ماالحؿفاج محرطة اخؿزال
ايفةماٌلاضةمحقلمموضرون.ممةتزؼدمسـمثالثمأضدعقةاالنؾقزيماظذيمطاغتمظفم

تمدمقمبنيماظطؿقحام2255ؽؿـميفمغقعماظؿقاصؼماظذيممتماظؿقصؾمإظقفمدـةمذظؽمت
ماٌعؿؼدمسؾكموجفماًصقصمايرؼاتماظعؿقعقة،مو ػقؿـةمموم،معـمجفة،حرؼة

رمادمإلؼـؾغلماظؾقث،مبصقرةمعـماظصقر،مم.عـمجفةمثاغقةماجملؿؿعماظدؼينمسؾك
ماظؿـاضضماٌػضلمإشمماظـزاع،محؾمعـمذأغفمأنمؼؾطػمأجقاءماظعالضاتم حؾمهلذا

مو مماٌؿقترة ميف ماىارؼة ماظعؾؿـة مسؿؾقة مسؾك ممتقغسموؼلاسد ماظدول ممممم.اإلدالعقةيف
عـمأجؾماظقصقلمإشممذظؽ،مؼـؾغلمإذن،مطؿامسربمأحدػؿمسـمذظؽم"اًروجمعـممو

مسؿؾقةم ميف ماظشروع مدون مممؽـ مذظؽ مػؾ ماالدالم". مغطاق ميف ماظؾؼاء معع اظشرؼعة
م ممسـ"اًروج مشقذل معاردقؾ مذطره ماظذي م)باٌعـك مغػلف"  Marcel)اظدؼـ

Gauchet) مملمتصغمم؟ مواٌلأظة ماظـقق، مميقؾمإشمموـبممسؾكمػذا ػـاكماواه
 Jean)ظقمأعؽـمعؼارغةمػذهماظعؿؾقةممباموصػفمجانمبقبريوممعػفقمماظعؾؿـة،محؿكمو

                                                                                                                                   
اظدؼـاعقؽقةم و اظداخؾقة اظرجقعميفمػذاماظصددمإشمماظؿػؽريماظـاضبمٌاطلقؿمرودغلقنميفمطؿابفمحقلم"اظدؼـاعقؽقةمو 10

ماظؽؾقة".مأغظرمطؿابف:
Rodinson, M. (1972), Marxisme et Monde musulman, Paris, du Seuil. 
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Beauberot)مظؾطؾبمم متلؿفقب ماظدوظة مأن م)مبعـك مظؾعؾؿاغقة" ماألوشم بـ"اظعؿؾة
ماالجؿؿاسلميفمجمالماظدؼـ،معـؾمعامتلؿفقبمظؾطؾبميفمجمالماظؿعؾقؿمأوماظلقادة

"اظعؿؾةماظـاغقة"ماًاصةمباظـؿقذجماظؿارسملمماجؿقازػـامغؿكؾكمسـماظصققة(.مو
اظذيمولدميفماظؼطقعةماظؽؾقةم)ظؽـمػؾمالزاظتمصعاًلمعقجقدة؟(مبنيموماظػرغلل

مطؾقًاماظدوظةمعـمجفةمو اٌؤدلاتماظدؼـقةمعـمجفةمأخرى،ماظيتممتتمإحاظؿفا
مع ماظيتمطـريًا مصاٌرجعقة ماًاص. ماجملال ماظؾؾدانمسؾك ميف مبفا ماالدؿشفاد مؼؿؿ ا

م)يفمتقغسمو ماظعربقة ميفمعصر(، مظؽـمأؼضًا ماٌدغقةممـؾة ماظدوظة ميؽـمأنممعػفقم
عاممتممتـظري.مإذاتـققمػذاماٌـقك،مشريمأنماٌلأظةمالزاظتمهؿاجمإشممتقضقحمو

ماألوشمم ماظعؿؾة ماظعؾؿـة، معػاػقؿ معـ مسؾقف مؼـطقي ممبا ماظؿارسمل، ماظؿقاصؼ هؼقؼ
مب مصقؿا ماظقرـقة،مدقؿؼرر ماظدوظة مأو موظؾعؾؿـة مميؽـمسؿؾف. معا مؼؿطؾبعد مأعر مػذا

حؿكمسشرؼاتمطـريةمحؿكمميؽــامأنمدمؽؿمسؾقفمصعاًلمبـاءم،مبؾمودـقاتمسدؼدة
مم.اظطقؼؾدطموسؾكمغؿائجمعلؿؼرةمسؾكماٌدؼنيماٌؿق

مهدؼثمإنم مأناإلدالمضرورة مالمؼؾدو مأعر ميفمم"اظـفضة"محرطةم، اظؿارسمقة
مو ماظؼرنماظؿادعمسشر ماظؼرنماظعشرؼـغفاؼة ممبداؼة غفاؼؿف،مرشؿممحؿكضدمحؼؼؿف

ماظطرؼؼ.مو عؽسمعـمذظؽ،مصؼدمارتؾطتمسؾكماظبعضماٌـفزاتماحملؼؼةميفمػذا
ما مسؾؿـة مسؿؾقات مااألوربقةجملؿؿعات ماظدؼاغةمر، مهدؼث مبعؿؾقة موثقؼًا تؾارًا
م ماظذي مجمالممإصالحفامأصؾحاٌلقققة، ميف ماٌؾذوظة ماىفقد مبػضؾ مممؽـًا أعرًا
،ميفمعامطاغتمظفػذاموباجؿفاداتماظػؽرماظـؼدي،ممعلؿعقـةاظؿأوؼؾماظيتمطاغتم
ماٌؤدلاتماظدؼـقةمغػلفا.اجملؿؿعمومسؾكمتطقرمإرمابقةمعزاؼامغفاؼةماٌطاف،

لثورة   ل العربيةما حدث يف تونس ويف الدو خيتزلهل . 6
دميقراطية؟

مصّرقمبنيمأنمؼطرح،موبمجدؼردؤالم ػذامعامذػبمإظقفمؼاذمبـمساذقرمحقـؿا
مو ماظـكؾة محددتفا ماظيت ماظـقرةماألػداف مػدف مأن مترى ماظيت ماظغـقة اظطؾؼات
مو ماظدطؿاتقرؼة، مغفاؼة ميف معـمؼـقصر معزؼد مدمق مؼؿطؾعقن ماظذؼـ أػدافمأوظؽؽ

ضؿـمػذاماٌـظقر،مواظعداظةماالجؿؿاسقة،مممـؾةميفماظػؽاتماالجؿؿاسقةماحملروعة.م
،مأصؾقتماهلرمماالجؿؿاسلمأدػؾيفماظيتمرأةماٌظاملمسؾكماظػؽاتمومازدادتمطؾؿا

مأنمبدامحؾماٌشاطؾماالجؿؿاسقةدرجةمشضؾفؿمسؾكمأوضاسفؿمذرسقة،محؿكمو
موو متعؼقدًا، مأطـر ماٌدىماالضؿصادؼة مسؾك ماظلقادقة ماظؿغريات معع معرتاصؼ شري
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مأنمماظؼصري. مضـاسة مظف مطاغت مإذا ماٌشاطؾ مػذه موجقد مؼؿػفؿ مأن مظؾؿفؿؿع ميؽـ
مػذامعرػقنمأؼضًاممبصداضقةمممـؾقفماظلقادقني.رؿقحاتفمدقؿؽػؾمبفامالحؼًا،مو

مجاغبماظطؾؼاتماٌقلقرةيفمعؼابؾمذظؽ،مصإذامطاغتماظـقرةمعدرطةمصؼطمعـمو
متؿقاصؼمععمرؿقحاتفو ا،مصإنماظعؿؾقةماظـقرؼةماىارؼةمدؿفعؾمؿاٌؿقدطةمطـقرة

متؿفف مأن محدة،موميؽـ مأطـر ماظـزاساتماالجؿؿاسقة مادمراصاتمخطرية.ممعـ دمق
ماألعر ماهلقؼةممبمؼؿعؾؼ مسالضة مسمصمأدادًا ماظؿارسمل ماظؿقاصؼ مطان مإذا معا عرصة

مأؼضًا مسمص مأو ماٌادؼةمباظدؼـ، مظؾـروات ماظعادل مسؾقفامماظؿقزؼع مؼؿقصر اظيت
مفامعـؾمصماػريمروعاماظؼدمية،ؾطؾؼاتماظشعؾقة،معـؾظمأنمتؿقصّّرم.مرمباجملؿؿع
اصةماٌؽؾػةمباظلفرمسؾكمػاماًيفمضقاسدماظؾعؾةماظدميؼرارقة،معـابُرماالغدعاجومبغقةم

مصقاشة ماالهادمحلـ مطان مصإذا ماالجؿؿاسقة. ماظؿققالت ماظؿقغللممبرغاعج اظعام
م مصمأحزابوظؾشغؾ ماٌـربؼة، ماظقزقػة مػذه مظشغؾ مػـا معقجقدؼـ مشري غفمإاظقلار

معـم ماٌفؿةماظدمياشقجققنميفماظـفضةمأومشريػا مأنمؼؿقشممذغؾمػذه سمشكمطـريًا
مو ماظلؾػقة ماظدؼـقةماالواػات ماظققتقبقا مذظؽ ميف معلؿعؿؾني ماٌؿطرصة، اظقؿقـقة

مسؾكم سؾكماٌدىماظؾعقدماظعداظةماظؿقاصؼاتماٌؿعؾؼةمباظعؾؿـةموظالظؿػافميفمآنمععًا
اظذؼـمطؾمأوظؽؽمؼؿعؾؼماألعرمباظـلؾةمظؾؿـؼػنيموملفا.اظدميؼرارقةمغػاالجؿؿاسقةمو

اجفؿفامأورباماظيتمومفاغػلاظرػاغاتمؼفؿفؿماظؿػؽريميفمأعرماظـقرةمأاّلمؼؾؼقامأدرىم
مأغـا مذظؽ مسشر. مواظـاعـ مسشر ماظلادس ماظؼرغني ماظقاحدممبني ماظؼرن ميف اآلن

مو مواظعشرؼـ، ماٌعاصر، ماظعربل ماظعامل متقتش مػاغس مذظؽ مالحظ  Hans)طؿا

Tütsch)اظؼرغنيم،مؼقاجفمتصادممعقجاتمعـماظـقراتماظيتمسرصؿفامأوربامتؾاسًامبنيم
اٌضادة،مماظـقرةاظدؼين،موماإلصالحواظؼرنماظعشرؼـ:ماظـفضة،ماظلادسمسشرمو

مػـاك،وم.11االذرتاطقةاظعشرؼـماظؾقرباظقةمواظؼرغنيماظؿادعمسشرموسصرماألغقارمويفمو
مضدم مذظؽ مؼؽـ ممل مإن معلؿؼؾاًل، مسـفا مؼعؾـ مأن مميؽـ مثقراتمأخرى مذؽ، دون

نيماىـسميفمحاظةماظـقراتماٌؿعؾؼةمباظعالضةمبمػذامعامنده،موحصؾمباظػعؾ
م،اظؿؽـقظقجلاظؿؼدمماظعؾؿلموماظيتمحؼؼفااٌذػؾةممطذاماإلنازاتاألجقال،موو
موو ماظعقٌة مرػاغات ماظعالضة مورؾقعة ماظشؿال مطقطؾـابني ميف ظؼدمم.اىـقب

،ماظدطؿاتقرؼةمإرادةماظـاسميفماظؿكؾصمعـم،أنمتشقذماظعقاعؾمادؿطاستمطؾمػذه
م مٌلؿكدعقفا متؿققف ممبا ماالغرتغت، ميف ماالجؿؿاسل ماظؿقاصؾ مبشؾؽة عـمعلؿعقـة

                                                                                                                                   
11 Hans, E.-T. (1965), “Facets of Arab Nationalism”, Detroit-Michigan, Wayne University 

Press. 
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أيمعدخؾمعـممؼؼؿضلمدونمأنمسمؿزلمصضؾماظـقرةمصقفا.ظؽـماخػاءمػقؼؿفؿ،مو
ماظؿارسمل ماظؿقاصؼ ميفممعـظقر مؼأخذ مأن ماظعربقة، ماظؾؾدان مصقف ممبا ماظققم، مسامل يف

اظطابعماٌعؼدمظإلذؽاظقة.مؼؾدومأنمعـؾمم،هدؼدمأػداصفغؼاذاتفمومىظدم،اسؿؾاره
ماظشرط معـممػذا مأؼضًا ر،ماظيتمخاللمتدخؾمحرطةم"مترد"ميفمعصضدمتأطدمحدؼـًا

م ميف مظؾفؿاػري موـقدػا مبػضؾ مم30ادؿطاست، مباىقشم6023جقان متدصع مأن ،
مباظر ماإلظإلراحة مػذامئقسماٌـؿكبماٌـؿؿلمإشممحرطة مداػؿ مظؼد ماٌلؾؿني. خقان

ميفمبطرؼؼؿفماًاصة،مذرطائف،وم"اٌؾؿؼكماٌـظؿميفمتقغسمعـمضؾؾم"خمربمدرادات
ماالواه.مػذامضؿـمعلؾؽصؿحم

مـرضي مصطفى :ترمجة 


