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مغظرؼاتمايرطاتم ميف ماٌكؿصون مغوسنيمعنمايرطاتماالجؿؿاسقةمماالجؿؿاسقةؼؿػق سؾىموجود
مسرصؿفاماجملؿؿعاتماٌؿطورةماٌامبعدماٌصـعة.

ماظعؿاظيم مباظعامل مسؿوعا مارتؾطت ماظيت ماظؽالدقؽقة ماالجؿؿاسقة مايرطات مخيص م: ماألول مممممماظـوع
محؿفاجامسؾىماظؿفاوزاتماٌػررةمظؾرأمساظقةماظصـاسقة.ومغضاالتهمداخلمايرطاتماظـؼابقةما

ماىؿاسقةم مباألصعال متؿؿقز ماظيت ماىدؼدة ماالجؿؿاسقة مايرطات ميف ماٌؿؿـل مو م: ماظـاغي اظـوع
ومؼـػردمػذامموماإلغؿاجي.ماالضؿصادياالحؿفاجقةم)اٌـظؿةمأوماظغريماٌـظؿة(موماظيتمتربزمخارجماظػضاءم

ماال مايرطات معن ماظـاغي ماجملاالتماظـوع مو مؼطرحفا، ماظيت ماىدؼدة ماٌااطل مبـوسقة ممممممممجؿؿاسقة
ماظؼطاساتماظيتمؼلؿفدصفا ماظيتمجيـدػامأو مؼـاطفا،ماظػؽاتماالجؿؿاسقة ماإلدرتاتقفقاتماظيتممو و

مإديماظطابعماظظريف مأخريا مو ماظؿصديمهلا مررؼؼة ماظـزاساتمو مٌعاىة ميفمعـففقؿه وماآلغيممؼلؿعؿؾفا
م.وعااظذيمؼؿصفمبهمسؿ

ماىدؼدة ماالجؿؿاسقة مايرطات متطور مو مبروز مأن ماٌؤظػني معن مسدد مؼعؿؼد ماجملال، مػذا ميف مممممممممو
مترطؿهم ماظذي ماظػراغ مدد ماًصوصمعػاده موجه مسؾى مأوربا ميف ماىؿعوؼة مظؾقرطة ماٌؿفدد ماظظفور و

اظلقاديمسؾىمحدممايرطاتماظـؼابقةموماالزعةمايادةماظيتمؼعاغيمعـفاماظعاملماظعؿاظيمومطذاماظؿؿـقل
مَبقََّنمدواء مأن مو مبظفورممحؿى مصقفا مؼؿـؾأ مظه مدرادة ميف مت.و.تؽلقيت معـل مذظك مسؽس اظؾعض

وماظؿؿوضعماٌرعوقممرماظعدؼدمعنماظػرصومغػسمجدؼدؼنمظؾققاةماظـؼابقةميفمصرغلامغظرامظؿوصمدؼـاعقؽقةم
م.حاظقاميفمساملماظاغلاظذيمبدأتمهؿؾهمتدرجيقامايرطاتماظـؼابقةمداخلمعقزانماظؼوىماظدائرم

عنمجفةمأخرى،مذفدتماظدولماٌؿكؾػةمومدولماٌغربماظعربيمسؾىموجهماظؿقدؼدميفماظعارؼؿنيم
مالمعـقلمظهمظؾظاػرةماىؿعوؼة.ماغػفارااألخريتني،م

مومميؽنمتػلريمػذهماظظاػرةميفمبؾدانماٌغربماظعربيمبعاعؾني:م
معم-9 مو ماالجؿؿاسي ماظـظام مظؿلقري ماٌطؾؼة ماظلؾؾقةماهلقؿـة ماظـظرة مو ماٌرتددة ماًؾػقات ممثة ن

م مرباوظة مإؼؼافمطل مإدي مأدى ممما ماىؿعوؼة. ممالدؿؼالظقةظؾقرطة ماظـااراتمماالجؿؿاسقةاظػؽات أو
ماىؿاسقةم)اٌـظؿةموماظغريماٌـظؿة(ماظؼائؿةمخارجماٌؤدلاتماظرمسقةمظؾدوظة.

مم-: مو ماظلقادقة ماالجؿؿاسقة، مماالضؿصادؼةاظؿغقريات ممحتاجؿااظيت مممممدابؼامماالذرتاطياٌعلؽر
واظلقادي.مػذاماظوضعماظدوظيمملمؼلؿـنمماالضؿصاديوماظيتماسؿـؼتمطؾفاماظـفجماظؾقرباظيميفماجملالم

ماظدولماٌؿكؾػةمومذبؿؿعاتماٌغربماظعربي.

                                                                                                                                                                 
م-.;9AA،مPUFعطؾوساتمم-إطؿاافمايرطاتماالجؿؿاسقةميفماظػعلماىؿاسيمومايرطاتماالجؿؿاسقة.م-أغظرمتوران،مآالن.م-1

مإلغلانموماجملؿؿع.عنمذبؾةمام>/A@/9AA8ومعؼاالتمر.مشاظقلومحولمػذاماٌوضوعمخاصةماظعددمم@;-?9ص.ص.م
مغؿقفةمهولمبعضمم-2 ماظـؼابقة مسؾىماغؼادمايرطة مبؼوة متوصؾتمإديمصرضموجودػا ماىؿعوؼة ماؼونمؼؤطدانمأنمايقاة برتؾقؿي،مو

مأغقؿقا. محاظة مإدي ماجملؿؿع م.م-اظؼطاساتميف مجوان مم-ايدثماىؿعوي.م-س. ماظعدد ماظعؿل، مإجؿؿاع مسؾم م9>ذبؾة ،9AAA.-م
م.9AAص.

م.8<-;=ص.صم-ذطرماٌرجع.م-3
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ماػؿممم- مضؾؿا مو ماظعفد محدؼـة ماجملؿؿعاتمزاػرة مػذه ميف ماىؿعوؼة ماظظاػرة مصإن متارخيقا إذن،
ظؾاحـون.مومعنمجفةمأخرىمغؾؿسماظعدؼدمعنمأوجهماظؿاابهميفمػذهماجملؿؿعاتم)اٌغربم/مبدرادؿفاما

ماىزائرم/متوغس(مظؾؿفربةماىؿعوؼةمعـال.
ومباظػعل،مجغراصقامندممترطزماظظاػرةماىؿعوؼةميفماٌـارقمايضرؼةماظيتموـدمصؽاتماجؿؿاسقةم

ؿاسقة،مثؼاصقة،مدؼـقة،محؼوقماإلغلانمزبؿؾػةمومجدؼدة،مومتاؿلمضطاساتمومصضاءاتمعؿـوسةم:ماجؿ
موماٌرأةمومعااطلماهلوؼةم)األعازؼغقة(،ماٌفـةموماحملقطموماظؾقؽةماخلم...

م؛مأػؿفام:ممدؾلؾةمعنماظؿلاؤالتماألدادقةمتواجفـاموماغطالضامممامدؾق،مصإن
غاربقةماظؿواجدماهلائلموماٌؽـفمظؾظاػرةماىؿعوؼةمعؤخراميفماجملؿؿعاتماٌماسؿؾارػلمميؽنمم-

ترذيةمظعفدمجدؼدمومضطقعةمتؾارمبدؼـاعقؽقةمومتغقريممماردةماظدوظةمإزاءماجملؿؿعماٌدغيميفماظؿعاعلم
مععهممبـظورمومتصورمزباظػنيمظؾعفودماظلابؼة؟

مبعـىمآخر،مػلمظـامأنمنزممأنمػذهماظظاػرةم"اىؿعوؼة"مػيممبـابةمصضاءمممقزمومإرارمعـظممم-
أنمؼربزمعنمخالهلامتدرجيقامططرفمعؤثرمضادرممؽنم"اجملؿؿعماٌدغي"ظؿطوؼرماظـؼاصةماظدميؼرارقةممت

سؾىمصرضمآراءهمومعؼرتحاتهمسؾىماظلؾطاتماظعؿوعقةميفماجملاالتماٌكؿؾػةماظينمتفؿهمومتعـقهمحؿىم
مؼؼوممبدورماظودقطموماظػعالمبنيمايدوثةموماجملؿؿعماظذيمميـؾه.
ماظل مإدرتاتقفقات مإدي ماىؿعوؼة ماظظاػرة مدبضع معؾؿغقاتفاممػل مو ماػواءػا محلب متدؼرػا مممممؾطة

مظؿؿقولم ماألدادقة معفؿؿفا معن متػرشفا ممثة معن مو ماظرمسقة ماظلقادقة ماظؾعؾة مضػص ميف مهصرػا و
مبادؿؿرارمإديمذيعقاتمذؽؾقةمػاةمضابؾةمظؾؾؼاءمأوماظػـاء.

ماألحباثماالػؿؿاعاتتؾكمػيمم- ماظؾاحـنيم)االولممبرطز ماظيتمدصعتمبػرؼؼنيمعن يفمماظرئقلقة
األغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمبوػرانموماظـاغقةممبعفدماٌغربماظعربيم/مأوربامجباععةمبارؼسم

؛ممباروعمعارتكمحولمعوضوعم"ايرطةماىؿعوؼةمباىزائرموميفماٌففر"مهتمإذرافماظلقدؼنم (@
م:مر.ضاظقلومومع.دراسم

جدؼدميفمذؾؽةماظؼراءاتمظؾقرطاتممومضدماغصؾتمػذهماظدراداتمسؾىمرباوظةمإسادةماظـظرمعنم-
االجؿؿاسقةميفماىزائرمومخباصةمايرطةماىؿعوؼةمباسؿؾارػامزاػرةمممقزة،ممشؾتماجملؿؿعماٌدغيم
ماجملؿؿعاتماجملاورةم معع معؼارغة معؼاربة مؼـؽبمسؾى ماظغرضماآلخر مو مجفة، معن مػذا مػام باؽل

ملامعنمجفةمثاغقة.)اٌغربمومتوغس(مومايرطةماىؿعوؼةمظؾفاظقةماٌغاربقةمبػرغ
ماٌكصصمظؾقرطاتمم- مإغلاغقاتمو ماظـاعنمعنمذبؾة ماظعدد إنمذبؿلماٌلاػؿاتماظيتمحيؿوؼه

االجؿؿاسقةموماىؿعوؼةمحياولماإلجابةمسؾىمععظمماظؿلاؤالتماٌذطورةمأساله،معدرطنيمجقدامأنمػـاكم
تؿعؾقمباٌواضقعمذاتمذباالتمومجواغبمسدؼدةمملمغؿطرقمإظقفامظؿؽونماحباثامالحؼةمخاصةمتؾكماظيتم

متصـقفم معاؽل ماىدؼدة، متقؾوظوجقاتمايرطاتماالجؿؿاسقة مطؿوضوع ماٌـففي مو ماظـظري اظطابع
وماظصـفماىدؼدمممممممماىؿعقاتموماٌؼاؼقسماٌوضوسقةمبنيمصـفمايرطاتماالجؿؿاسقةماظؽالدؽقةم

                                                                                                                                                                 
ذبؾةماإلغلانمم-واوزاتماجملؿؿعماٌدغي.م-دارمغؼاشمثريمحولمعصطؾحم"اجملؿؿعماٌدغي"ممبزؼدمعنماٌعؾوعاتمأغظرمشاظقلو،مر.م-4

م.>/9AA9،م:98وماجملؿؿع،ماظعددم
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وماظيتمنفؾفامممممماٌعؾـةموماظغريماظغريماظرمسقةمومأخرياماىؿعقاتمعـفاميفماجملؿؿعاتماٌغاربقة
ممتاعا.

ومؼصـفمػذاماظعددمعنماجملؾةميفمسدةمذباالتم:مبادئمذيمبدءماظؿلاؤالتماٌـففقةماظيتمؼؿطرقم
تارخيقةمظؾعالضةمبنيمايرطاتماالجؿؿاسقةمومايرطاتماىؿعوؼةميفمإرارممزاوؼةإظقفامر.شاظقلومعنم

ماألذؽالماٌكؿؾػةمظؾقرطاتماالجؿؿاسقةم اظؿػاسلمبنيماظدوظةموماجملؿؿعمظقربزميفمهؾقالتهماٌعـىمو
ماظيتمزفرتمومعقزتماجملؿؿعاتماٌغاربقةمومذظكمعنمخاللمثالثةمعراحلمطربىم:م

مماٌرحؾةم- ممةادؿعؿارؼاٌاضؾل ماٌرحؾة مسن ماظطائػقة مو متؽوؼنماىؿعقاتماظدؼـقة ممممماالدؿعؿارؼةعع
وماظيتمأصرزتماالغؿؼالمعنماىؿعقاتمذاتماظطابعماظعرضيموماهلوؼةمإديماجملؿوساتماظلقادقةماظيتم
ماظدوظةم ماظيتمتؿصفمبفقؿـة مبعدماالدؿؼاللمو معا ماٌرحؾة مأخريا مو مظؾدوظة مممممتـؾتميفماظـؿاذجماظورـقة

ماالد ماالجؿؿاسقةمو ماظػؽات مالدؿؼالظقة ماٌؿعددة ماحملاوالت مالؼؼاف مرؾؼؿفا ماظيت مممممممممممرتاتقفقات
موماجملؿوساتمسنماظدوظةمومأجفزتفا.

مععمم- ماظؿوغلي مباٌـال ماياالتمبدءا مظدرادة مطؾريا مجزءا ماظعدد مهلذا ماظـاغي مممممخيصصماحملور
بانماظػرتةماظؽؾوغقاظقةمبؿوغسموماظيتمأوطؾتمهلامن.مدرؼبماظذيمؼؼدممظـامهؾقالمظؾفؿعقاتماظـؼاصقةمإ

مبذظكمسؾىمادؿعراضماٌلريةماظلقادقةم وزقػةمأدادقةمأالمومػيمإغؿاجماظؿفؿعاتماظلقادقةمععؿؿدا
مظؾعضماظػاسؾنيماٌؿقزؼنميفمعقدانماظـااراتماىؿعوؼة.

مرععونم ماألوديمععمم. مأعـؾة مصفيمتاؿؿلمسؾىمدؿة مظؾفزائر ماظدراداتماٌكصصة اظيتمتؼرتحمأعا
ماًطاباتم مو ماالواػاتم مو مغضاالتفا متطور مو ماظـلوؼة ماىؿعوؼة مظؾقرطة متارخيقةمخصصؿفا سؾقـا

م.9AA8/:9/9;ماظيتمسرصؿفامخاصةمبعدمصدورمضاغون
متؼققؿام مظقعطقـا موػران ميفموالؼة مغاطة مذيعقة مٌائة معقداغقة مع.دراسمدرادة مسؾقـا مؼؼرتح بعدػا

ةمبفذهماظوالؼةمسنمررؼقمدرادةمثالثةمعواضقعمعؿؽاعؾة:ماًصائصمظؾوضعقةماياظقةمظؾققاةماىؿعوؼ
ومطقفمؼؼقممػؤالءمموماٌالعحماألدادقةمظؾفؿعقاتموماظرتطؾقةماالجؿؿاسقةمٌورربفامومعاػيممتـالتفم

معصريمايرطةماىؿعوؼةميفماىزائرمحاظقامومعلؿؼؾال.
مأنماجملؿوساتم محاظةماىؿعقاتمباظؼؾائلمظقربز اظيتمدبوضمسؿؾقةماظعصرغةمب.صاييماخؿار

عـلماىؿعقةمأومايزبماظلقاديمتعودمظؾظفورمعنمجدؼدمععؿؿدةمسؾىمأدواتمجدؼدةمععماحملاصظةم
ميفمغػسماظوضتمسؾىماألدواتماظؿـظقؿقةماظؿؼؾقدؼة.

مؼؾػتم مبنيمثالثةمماػؿؿاعـاد.بؾؾقار ماظؼائم ماالرتؾاط مو ماٌؿؾادظة ماظعالضة ماظؿػؽريميفمعصداضقة حول
مطرة مأصؽارممػقؽات: مأربعة مسؾى مععؿؿدا مظقلؿعرضماذؽاظقؿه ماظدميؼرارقة مو مايضري ماظعامل اظؼدم،

مضوؼة.
مبنيمم- معا مبوػران ماألثار مسؾم مو ماىغراصقا مىؿعقة معػصؾة معـوشراصقا مظـا مؼؼدم مضادة مبن ص.
9A9@/9AA@ماظيتمم ماظوحقدة ماظعؾؿقة ميفمذظكماظدورممادؿأغػتاىؿعقة ماالدؿؼاللمعربزا مبعد غااراتفا

                                                                                                                                                                 
ماٌوضوعمإذمتعؿؿدمسؾىمهؾقلمومدرادةمتداخلمومعزجماظـوسنيمعنمايرطم-5 متؼرتحمعؼاربةميفمػذا اتماالجؿؿاسقةمسربمروالغد،مم.

م.@ص.م-.?9AAٌعفدمعغربم/مأورباماٌكصصمظؾقرطاتماالجؿؿاسقةميفماٌغربماظعربي،مم9دصرتمم-اظػرتاتماظؿارخيقةماٌكؿؾػة.
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ماالرثماظـؼايفاظذ مػذا مسؾى ماالدؿقواذ مالسادة ماظـؼايف ماجملال ميف ماىدد ماظػاسؾون ماظعؾؿيمميمظعؾه و
ماٌؿواجدماثـاءماظػرتةماالدؿعؿارؼة.

مععم م"اظـػعقة" مسالضاتفا مو ماظؾقؽة مسؾى ماحملاصظة مىؿعقة مذفادة مظـا مؼؼدم مب.دـودي أخريا
ماظلؾطاتماحملؾقةموماٌرطزؼة.

مظؾؿعرف متدسوغا مروالغد مم. ماالدرتاتقفقاتمم* مسؾقـا مظؿعرض مباٌغرب ماألعازؼغقة مايرطة سؾى
اٌكؿؾػةماظيتمإسؿؿدتمسؾقفا،مومعاػيمردودمأصعاهلامإزاءمػقؿـةماظدوظةمعنمخاللمدرادةماًطاباتم
مٌقزانماظؼوىماظيتمرؾعمطلم موصؼا مععماألوضاعماظلقادقة معدىمتؽقػفا مو مايرطة مػذه اظيتماغؿفؿفا

مة.عرحؾةمعنمحقاةمػذهمايرط
*مؼفؿممج.مبرؼػومتطورمايقاةماىؿعوؼةمظؾفاظقةماٌغاربقةمبػرغلامععؿؿدامسؾىمصرضقةمعػادػامأنم
عؾدأماظـظرؼةماٌؾـقةمسؾىمدواصعمسؿؾقةماظؿـظقمماظذاتيمظقؾنيمظـامأنمايرطةماىؿعوؼةماٌغاربقةمبػرغلام

ورضةميفممؼدماظلؾطةمومأرضقةممباسؿؾارػاعاػيمإالمرطقزةمعؤدلاتقةمظألذؽالماٌكؿؾػةمظؾؿـظقمماظذاتيم
ماظؽقػقةم مو ماظلقادقة ماظؾعؾة ميف متلؿعؿل مودقؾة ماىؿعقات مػذه مجعل مخالل معن مدقادي صراع

ومممممممممممظالدؿقواثمسؾقفا.مومعنممثةمعاػيمردودماصعالماىؿعقاتميفمرباوظةماظؿصديمظؾفقؿـة،م
مرباوالتماالغػصالمسـفا.

م مبؿؼدؼم ماظـاعن ماظعدد مػذا مخنؿم مأخريا مو مظـظرؼاتم* ماظػؽرؼة ماظؿقارات مٌكؿؾػة مغؼدؼة حصقؾة
وماظوالؼاتماٌؿقدة.ممأوربااظيتمسرصؿفامماالجؿؿاسيايرطاتماالجؿؿاسقةموماألصعالماىؿاسقةمظؾؿفـقدم

ماالسؿؾاربعدمذظكمتعوؼضماظـؼائصمومربدودؼةمػذهماظـظرؼاتمباألخذمبعنيمد.مظصاوتمظقؼرتحمسؾقـام
ماحملددات موزن مو ماظؿارخيي مظؾؿفـقدمماظؾعد ماألصعال مظؽل ماظؿاطؿقؽقة مظؾـاارات االجؿؿاسقة

 .االحؿفاجي
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