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 **العواشي عنصر

ماظؼُؼ مػذا ميفمغفوؼي ماغؿشورا ماظؿعوبريماألطـر ماجملؿؿعماٌدغلمأحد ممرنموـعؿربمعػفقم ظػقيماألبداؼي
مارتؾطمػذامماىدؼدة،مو ماظعوملميفمػذهماظػرتة.مطؿو اظقاضعمأنماغؿشورهمعرتؾطمبؿققالتمسؿقؼيمذفدػو

ذققسفممبػوػقؿمأخرىمغؽودمنزممأغفومظصقؼيمبفمبقـفؿومعـمارتؾوروتمسضقؼيممواظؿقدعميفمادؿعؿوظفم
ضقؼيمدقاءمعـمحقٌمأررػوماٌرجعقيماظػؽرؼي،مأومعـمحقٌمسالضوتماظؿداخؾماظيتمبقـفوميفماٌؿورديم

محؼققماإلغلون.مرارقيموـاظؼوغقن(،ماظدميؼماظػعؾقي.متؾؽماٌػوػقؿمػلماظدوظيمايدؼـي،م)دوظيمايؼمو
دريورةمهقالتمسؿقؼيمسرصفوماظعوملمماٌػوػقؿميفمذبؿقسفومتشريمإظبمحرطقيماجؿؿوسقيمضقؼيموػذهم

ماألورو ماظؾالد ميف ماظؿودعمسشر معـؿصػماظؼرن موعـذ ماظصـوسقي ماظـقرة ماظيتمدخؾًمسفد لماظؿقّق بقي
رنمأيميفمعـؿصػماظؼرنماظـوعـمسشر.مطؿومذفدتمغفوؼيمػذاماظؼم،اظرأمسوظلمضؾؾمذظؽمبؼرنمعـماظزعـ

مو ماظعوٌل، ماٌلؿقى مسؾك ماظـوغقي ماظعوٌقي مايرب مبعد ماٌؿشؽؾي ماظــوئقي ماظؼطؾقي مدوظيمماغفقور زوال
عـفوممصشؾمأمنقذجماظدوظيماظقرـقيميفماظؾالدماٌؿكؾػيموماظرسوؼيميفمععظؿماظؾؾدانماألوروبقيماٌؿؼدعي،مو

ماظؿؼدمماالجؿؿوسل.ماالضؿصوديمواظؾالدماظعربقيميفمهؼقؼمحؾؿماظؿـؿقيماظقرـقيممبققرؼفو،ماإلضالعم
ماألخرىماظيتم مإظبماٌػوػقؿ ماجملؿؿعماٌدغل،مإضوصي معػفقم ماٌـطؾؼ،مالمغؾوظغمإنماسؿربغو عـمػذا

عـمثؿممخصقصقؿفو.مومأذرغومإظقفومدوبؼو،مأحدماٌعوملماظرئقلقيماظيتمتعطلمظؾؿرحؾيماظؼودعيمػقؼؿفومو
اظعؾقممميفاألحبوثماظيتمؼؼقممبفوماٌكؿصقنمماظدرادوتمومميؽــومصفؿماالػؿؿومماٌؿزاؼدمبفذهماظظوػرةميف

بوظـظرمإظبماألػؿقيماالدؿــوئقيمٌػفقمممدقاءميفماظؾالدماٌؿؼدعيمأومحؿكميفماظؾالدماظعربقي.مومقياالجؿؿوس
اظدالالتماٌكؿؾػيماظيتمماجملؿؿعماٌدغلمعـمحؼـومأنمغؿلوءلمسـمعلوراتماظؿطقرماظيتمؼعربمسـفو،مو

مو مومأسطقًمظف، مبؿؽقؼـف ماظيتمهقط ماظؿورطبقي موماظشروط ماألخرىمعـؾممتطقره، مبوٌػوػقؿ سالضؿف
موماجملؿؿعماألػؾل،مو مظقاضعمماظدوظي،موماظدميؼرارقي ماٌػفقم مػذا مسـمعدىمولقد غؿلوءلمخبوصي

مو مسؿقعو، مدقفمؼؿضؿـفمماجملؿؿعوتماظعربقي مذظؽمعو مظؾؿفؿؿعماىزائريمخصقصو. ماظراػـ اظقاضع
م.ؼولاٌماعـمػذاظؼلؿماألولم

                                                                                                                                        
م.1002،مدـيم21،ماظعددمإغلوغقوتعؼولمدؾؼمغشرهميفمذبؾيمم*

مم** ماالجؿؿوعمجبوععي مسؾؿ ماألاظؾقٌميفمممبرطزبوحٌمعشوركمم،ضطرأدؿوذ مو ماالجؿؿوسقي ،م12000اظـؼوصقي،موػران،مغـروبقظقجقو
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يمؼععوىيماظـؿقذجماىزائريمعـمخاللمهؾقؾموربيماظؿعددمأعوماظؼلؿماظـوغلمصقكصصمظعرضمو
مسـمضقومماجملؿؿعماٌدغلميفمماظلقودقي،مو ماظعقاعؾماٌعربة مأطـر مبوسؿؾورػؿو عقالدمايرطيماىؿعقؼي

أجفزتفوممظلقودقيمواىزائرمعرطزؼـمسؾكمرؾقعيماظؿـوضضوتماظيتممتقزماظعالضوتمبنيماظلؾطيما
مومو مجفي، معـ مظؾدوظي ماجمللدة مطقغفو ممعمدلوتفو ميفمملدغ املتـظقؿوتماجملؿؿع مممـؾي اظـوذه

ماىؿعقوتماٌدغقي.ماألحزابماظلقودقيمو

محول مفهوم اجملتمع املدني .1
تطقرامماالجؿؿوسقيمتغريامومسرفمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلمطغريهمعـماٌػوػقؿميفماظعؾقمماإلغلوغقيمو

معرفمسؾكمذظؽمعـمخاللماالدؿعراضماظلرؼعمظؾؿعوغلميؽــوماظّؿمدالالتفمعـذمزفقره،موممععـوهمويف
محقٌم ماظلوبعمسشر معـؿصػماظؼرن ميف مزفقره معـذ ماٌؿؿوظقي ماظػرتاتماظؿورطبقي ميف اظيتمأسطقًمظف

ظل:مبنيماظدوظيمسؾكماظـققماظؿومتقعوسمػقبزمبشؽؾمالمميقزمصقفمبقـفمواظػقؾلقفماإلنؾقزيمحددهم
ماظؿعوضد" ماظؼوئؿيمسؾكمصؽرة مسـمررقماظدوظي مدقودقو ماظػقؾلقفمجقنم1"اجملؿؿعماٌـظؿ معقارـف مأعو .

ظقكمصؼدمدفؾمهدؼدهمظؾؿفؿؿعماٌدغلمغزوسومواضقومظؿؿققزهمسـماظدوظيمدونمأنمؼؾغلممتوعوماظروابطم
ماظيت مأذورمإظبمأّن مسـدعو ظدوظيمعفؿؿفمتـظقؿمضقومماجملؿؿعماٌـظؿمدقودقومضؿـمإرورماموؿعمبقـفؿو

مسؿؾقيمدـماظؼوغقنماظطؾقعلماٌقجقدمدونماظدوظيمومصقضفو.
يفماظؼرنماظـوعـمسشرماطؿلؾًمصؽرةماجملؿؿعماٌدغلمععـكمعغوؼرامطقغفومتشريمإظبمعقضعفوماظقدقطممو

مو ماظلؾطي معمدلوت مصوحىممبني مذبؿؿع م"ػق مرودق مجوك مجون ماسؿربه مسـدعو ماجملؿؿع، بؼقي
احملؽقعقن".مطؿومندمغػسماالووهممقوشيمإرادةمسوعيمؼؿؿوػكمصقفومايؽوممواظلقودة،مبودؿطوسؿفمص

فمبفومعـمضؾؾماظلؾطيماٌعرتسـدمعقغؿلؽققماظذيمربطماجملؿؿعماٌدغلم"بوظؾـكماألردؿؼرارقيماظقدقطيم
طذظؽمظدىماظػقؾلقفماألٌوغلمػقغؾماظذيمأطدماٌقضعماظقدقطمماظؼوئؿيمبنيمايوطؿنيموماحملؽقعني".مو

اظدوظيمحبقٌمؼػصؾمبقـفؿو"مدونمأنمؼغػؾمحؼقؼيماظؿداخؾماٌقجقدممفؿؿعماٌدغلم"بنيماظعوئؾيموظؾؿ
ندمسـدمتقطػقؾممخر.موآلاٌمدلؿنيماٌذطقرتنيمحبقٌمطبرتقماظقاحدمعـفؿومامبنيماجملؿؿعماٌدغلمو

دورػوميفممشطيمواضرتابومعـماٌعـكمايدؼٌماٌؿؾودلماظققم،مإذمؼرطزمسؾكمأػؿقيم"اٌـظؿوتماٌدغقيماظـ
يفماألدبقوتمايدؼـيمخبوصيمذاتماظؿقجفماظرادؼؽوظلمارتؾطممإرورماظدوظيمبوٌعـكماظضقؼمظؾؽؾؿي".مو

عػفقمماجملؿؿعماٌدغلمبودؿمأغطقغققمشراعشلماٌػؽرماظشققسلماإلؼطوظلماظذيمحوولموووزماظؿقدؼدم
ضدماسؿربهمشراعشلمذبولمهؼقؼمماٌورطللمطقغفمؼعؿربماجملؿؿعماٌدغلمذبؿؿعومبرجقازؼومبوألدوس،مو

األؼدؼقظقجلمظؾربجقازؼي،مبقـؿومتؽقنمممبعـكمصرضماظـػقذماظـؼويفمواهلقؿـيميفمزؾمدقودةماظرأمسوظقي،م
ماظدوظيمذبولمهؼقؼماظلقطرة.

                                                                                                                                        
إذؽوظقوتمم،عـشقرميف،م"واضعمومصؽرةماجملؿؿعماٌدغل،مضراءةمذرقمأودطقي"م(،2997) .سزعلم،بشورةاظؿقدؼداتماٌؼدعيموردتميفمم1

م.192مرامماهلل،مص.م،ديماظدميؼرارقياٌمدليماظػؾلطقـقيمظدراتعـرماظؿققلماظدميؼرارلميفماظقرـماظعربل.معقارـ،م
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 التارخيوة لتكوون اجملتمع املدنيالشروط  .2

ماظرت مإظب موصؾ محؿك متطقره مدريورة ميف مسدؼدة ممبراحؾ ماٌدغل ماجملؿؿع ميفمعر مظف ماٌؿقزة طقؾي
تـؾغلماإلذورةمإظبمأنمطؾمعرحؾيممتقزتمبؿقصرمماجملؿؿعوتماظرأمسوظقيماٌعوصرةميفماظقضًماظراػـ.مو

مو ماًوصي. ماجملؿؿعماٌدغلمبرتطقؾؿف مظؼقوم ماظضرورؼي مأدغكمعـماظشروط مػـوكمعـم حد ماظصدد بفذا
وخومعالئؿو،مبؾمضرورؼومظربوزمضبددمذبؿقسيمعـماظشروطماظؿورطبقيماظيتمتشؽؾمعـمخاللممتػصؾفومعـ

ومالمبدمعـمحضقرمذررنيمسؾكماألضؾممعومؼلؿكمبوجملؿؿعماٌدغلميفماجملؿؿعوتماظرأمسوظقيماٌعوصرة.
ظؾدالظيمسؾكموجقدمزوػرةماجملؿؿعماٌدغلماظيتمؼـؾغلممتققزػومسـمزقاػرمعـؾماٌقارـي،ماظؾقرباظقي،م

مٌصوحؾيمظؼقوعف.شريػومعـماظظقاػرماألخرىماماظرأمسوظلموماالضؿصود
اجملؿؿعم عمدلوتماجملؿؿعمبشؽؾمعـػصؾ،مأوماظػصؾمبنيماظدوظيمومضقوممعمدلوتماظدوظيمو .2
متورطبقي و مدريورة متطقرممتعربمػل معـ مععقـي مٌرحؾي ماٌؿقز ماالجؿؿوسل ماظقسل متؾؾقر معلؿقى سـ

ماجملؿؿع.
ماظ .1 مبنيمآظقوتمسؿؾ مواظؿؿققز مطؿمدلي م دوظي مأي ماالضؿصود، ماٌآظقوتمسؿؾ لؿقؼنيمتشؽقؾ

مو اظلقودلمو معلؿؼؾمغلؾقو. موجقد ماظشر االضؿصوديمطقؼؾنيمهلؿو مػذا مبرز مععمضقوممضد طمتورطبقو
معومذفدتفمعـمتطقراتمالحؼي. اظغربقيموتؽقؼـماظطؾؼيماظربجقازؼيميفمأوربوم اظـقرةماظصـوسقيمو

اظػردمماظلقودقي،محقٌمزفر عومارتؾطمبفومعـمصؽرةمايؼققماٌدغقيمو وضقوممصؽرةماٌقارـيم .1
م)سرضقي،م ماٌكؿؾػي ماغؿؿوءاتف مسـ مبغضماظـظر ماظدوظي مإرور ميف مبذاتف معلؿؼال محؼقضقو مطوئـو بوسؿؾوره

مدؼـقي،مثؼوصقي،ماضؿصودؼي...(.
مو .4 مغلؾقي مذاتمادؿؼالظقي محؼقل مإظب ماجملؿؿعقي ماٌؿوردي مبنيم اغشطور ماظػرق مزفقر بوظؿوظل

اظؿؿققزمبقـفوم جؿؿوسقيمعـمجفيمثوغقي،مواٌمدلوتماال آظقوتمسؿؾماٌمدلوتماالضؿصودؼيمعـمجفيمو
موزوئػفو. بوظـظرمإظبمتؾوؼـمأػداصفومو

ماظرؼوضقي،م .5 ماٌفـقي، ماىؿعقوت م)عـؾ ماظطقسقي ماالجؿؿوسقي ماظؿـظقؿوت مبني ماظػرق تؾؾقر
مو مإرادي، مبشؽؾ مصقفو مؼـكررقن مأحرار معقارـني معـ ماٌؿؽقغي ماظـؼوبوت..( اظؿـظقؿوتم اظعؾؿقي،

ذاتماظطوبعماظؿضوعينماظيتمؼـؿؿلمإظقفوماإلغلونمبػعؾماٌقظدم)اظعوئؾي،ماظطوئػيماالجؿؿوسقيماظعضقؼيم
ماظؼؾقؾي(.

مو .6 ماظؾقرباظقي ماظدوظي ميف ماظؿؿـقؾقي ماظدميؼرارقي مبني ماظػروق ميفم زفقر ماٌؾوذرة اظدميؼرارقي
ماٌمدلوتمايدؼـيميفماجملؿؿع. اظؿـظقؿوتماظطقسقيمو

ماظيت ماظشروط معـ ماجملؿقسي مػذه مإظب ماظقسلمبوظـظر معلؿقى ميف مايودثي ماظؿغريات مسـ متعرب
ػلمعقزاتمتؿقددم اذؿغوظف،مو آظقوتمدريهمومؿعمواظؿققالتماظطورئيمسؾكمبـقيماجملؿ االجؿؿوسلمو
مو ماظؼقلمأنمأؼيمربووظيمظطرحمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلميفمربقطمالمتؿقصرم تورطبقو اجؿؿوسقو،مميؽــو

لم)ذررونمسؾكماألضؾمعـماظشروطماظلوبؼي(مػلمربووظيمسؾكمايدماألدغكمعـمذروطمتؽقؼـفماظؿورطب
عكهلوماظػشؾ.مظقسمذظؽمصقلى،مبؾمأنمسؿؾقيمدقىماٌػفقممسؾكماظقاضعماظعربلماظذيمالمتؿقصرمصقفم
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أوماًروجمسـمررؼؼماٌمديمإظقفو.مػذامماظعـوصرماحملددةمهلذهماظظوػرةمؼعينميفماألعرماالبؿعودمسـفو
مضؿونمحؼققماإلغلون. اٌؿورديماظدميؼرارقيموماظطرؼؼماظذيمميرمحؿؿومبرتدقخ

 الدميقراطوة اجملتمع املدني وم.3

ػـوكمسددمعـماألدؽؾيمجدؼرةمبوظطرحموماٌعوىي،مظقسمأضؾفومذلغوماظؿلوؤلمسؿومإذامطونماجملؿؿعم
اظدميؼرارقيمذرطمظؿؽقؼـماجملؿؿعماٌدغل؟مإذاممأيمػؾماظدميؼرارقيمأوماظعؽس،مظؿقؼقؼاٌدغلمذرروم

اجملؿؿعماٌدغلمبوٌعـكمايدؼٌماٌؿداولماظققممؼعينمذبؿقعماٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمصنغفومسؾكممطون
اىزائريمخصقصوم المميؽــومبوظـلؾيمظقاضعماجملؿؿعماظعربلمسؿقعومو أػؿقؿفومظقلًمطوصقيمبذاتفو،مو

ميفماٌػفقممأؿوتمدونماخؿزالماجملؿؿعماٌدغلمإظبمتؾؽماٌـّظ مطؾريا اظظوػرةمسؾكم ونمسبدثمتشقؼفو
محدمدقاء.

م مععـك ماٌدغل مظؾؿفؿؿع مطون مزبوظػآظؼد مايؼققمموخر مؼعين مطون محقٌ ماظققم، ماٌػفقم ظدالظي
ماٌعـكمضودمإظبم غؿكوبوتماظربٌوغقي،محؼققماٌقارـي.مواير،ماالماالضرتاعماٌدؼـي،ماظؿعوضد،محؼ بفذا

وبؼي.مظؽـمسؾقـوموـىمررؼؼيماظؿػؽريمبـوءماظدميؼرارقيميفماجملؿؿعوتماظغربقيميفمعرحؾيمتورطبقيمد
ذظؽمالمؼعينمتؼدؼؿمأحدػؿوماٌقؽوغقؽل،مألغـومسـدماظؼقلمأنماجملؿؿعماٌدغلمضودمإظبماظدميؼرارقيمصننم

تؽقؼـفمػلمبذاتفومدريورةمبـوءم خرميفمسالضيمدؾؾقيمصقرؼي،مبؾمؼعينمأنمدريورةمزفقرهموسؾكماآل
تـظقؿوتماجملؿؿعمايدؼٌمػلمذاتفوماجملؿؿعماٌدغل،م عمدلوتمومأّنماظدميؼرارقي.مأعومأنمغعؿربه

ميفماظقاضعمإحدىبقـ متؽقن مأن متعدو مال متطقرممؿو معـ مععقـي متورطبقي ميفمعرحؾي مظف ماجمللدة اٌظوػر
بلثرمرجعلم)مبعـكمغؿقضعمعـفوم اجملؿؿعوتماظغربقي،مثؿمغؼقمممبقووظيمزرسفوميفمبقؽيمشرؼؾيمسـفومو

ثورماظيتمأدتمإظقفومدوبؼو(،مصننمذظؽمؼشريمإظبمدرجيمعـماظلذاجيمأنمهدثماظققممغػسماظـؿوئٍموماآل
تؼقدماجملؿؿعوتماظعربقيمم رمبوماظقػؿماظؼوئؿمسؾكماالسؿؼودمبلنمتؾؽماٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمدقف و

يفمعـؾمػذهمايوظيماالسؿؼودمأنم"اجملؿؿعماٌدغلمػقمذرطموجقدمؼصؾحمعـماًطلمسبقماظدميؼرارقي.م
ماظدميؼرارقي".

نمعـؾمػذاماظؿصقرمسـماجملؿؿعماٌدغلمضبقدمبـومسـم"اٌعرطيمايؼقؼقي"ماظيتمؼـؾغلمسؾكمػذامإ
ذظؽمأنمععرطيمم،األخريمأنمطبقضفوميفماظؾالدماظيتمملمتؿقصؾمبعدمإظبمإضوعيمأدسمايؽؿماظدميؼرارل

رارقيمبـوءماظدوظيماظدميؼماظؾـوءماظدميؼرارلمػلمذاتفومععرطيمإضوعيمعمدلوتماظلؾطيمايدؼـيمو
مرمأضؾمعـمذظؽ.خآظقلًمذقؽوم و

ايؽقعقي(معؼطقسيمادمصؽرةماجملؿؿعماٌدغلمبوٌعـكماظشوئعماظققمم)اٌـظؿوتمشريمريذامصننمادؿهل
سـمإرورػوماٌرجعلماظؿورطبلمؼؿضؿـمزبوررمسدؼدةمظقسمأضؾفوماالسؿؼودماظقاػؿمبقجقدمسؿؾمدقودلم

"ايؼؾماظلقودل"مظفمادؿؼالظقيمغلؾقيمسـمبؼقيمدميؼرارل،مبقـؿوماظقاضعمؼشريمإظبمشقوبمذلءمامسفم
مايؼؾمأعومم ايؼقلماألخرىماالجؿؿوسقي،ماظـؼوصقي،ماالضؿصودؼي...و يفمأحلـمايوالتماغغالقمػذا

االدؿعؿولماألداتلمعـمضؾؾماظـظوم،مبؾم متقزهمبدرجيمسوظقيمعـماظؿؼققدمو اٌؾودرةماظلقودقيمايرةمو
ماظعرؼ ماشرتابماظؼطوع مذظؽ معـ مبلؾىماالسؿؼودمأدقأ ماظدميؼرارل ماظؾـوء مسؿؾقي مسـ ماجملؿؿع ضمعـ
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ماظؿؽـقضرارقي،م ماظؾريوضرارقي، ماظػؽرؼي، م)اظـكى ماجملؿؿع معـ ماألضؾقي مدبص مسؿؾقي مأغفو اًوره
مو مو االضؿصودؼي...( ماظـكىمعـمجفي، مػذه مبفو بلؾىماظؿصقرم ذظؽمبلؾىماٌؿوردوتماظيتمتؼقم

ماظذيمطبؿزظ ماٌدغل ماجملؿؿع معـماًورهمسـ مبوًصقص، مايدؼـي ماٌـظؿوتمشريمايؽقعقي مإظب ف
م.2.جفيمثوغقي
ماظل مبنيوحظعؾ مغػلف ماظذيمؼطرح مايودؿ معمدلوتماجملؿؿعمممال مأيمعدىمتؿؿقز مإظب مػق ػـو

اىؿعقوتماظطقسقيمايدؼـيم)اٌـظؿوتمشريم اٌدغلمبوٌعـكماظذيمتؿضؿـمصقفماألحزابماظلقودقيمو
م مبلؿي مضدرأايؽقعقي( مػل مأغفومدودقي مأم معلؿؼؾي؟ مبصػي مغػلفو مإغؿوج مإسودة مهؼقؼ مسؾك تفو

فومتؾفلمإظبمأّغمؾمضقةمعـوصليمومعقازؼيمهلو،مأمنمتشّؽتعؿؿدمسؾكمعقاردماظدوظيماظيتمتلعكمألعمدلوتم
سؿؾقوتماالدؿعؿولممعومأؼػؿحماظؾوبموادعوم ػشوذؿفومو ػقمواضعمؼربزمضعػفومو علوسداتمخورجقي؟مو

مسوعؾمعـريم مإغف ماًورج. ميفماظداخؾمأو مطوغقا مدقاء ماٌـظؿوتمعـمضؾؾمضعػمممقظقفو األداتلمهلذه
مظؾؿؼؾقؾمعـم ىدلمحودمحقلمعصداضقيمتؾؽماٌـظؿوت،مصضالمسـمطقغفمؼعطلمصرصيمظؽؾمخصقعفو

 3.اظؿضققؼمسؾقفومتؼققدػومأومعراضؾؿفومومذلغفومو

 مع األهلياجملت اجملتمع املدني و .4

مؼلؿكم معو معللظي مظؾؿفؿؿعوتماظعربقي ماظؿورطبلماظراػـ ماٌدغلميفماظلقوق ماجملؿؿع معػفقم ؼطرح
"اٌـظؿوتماألػؾقي"ماظيتمتؿشؽؾمعـمطؾماظؿـظقؿوتمذاتماظطوبعم"اظؿؼؾقدي"معـؾماىؿعقوتماظدؼـقيم

ماٌعربة ماىؿعقوتماظـؼوصقي ماألػؾل( مبنيمتـظقؿوتماجملؿؿع ماظغوظؾقي مخصقصقوتمم)اظيتمتشؽؾ سـ
تـظقؿوتمأخرىمماٌؿعددة،موماجملؿؿعوتماحملؾقيم)يفماىزائرمعـالماىؿعقوتماألعوزؼغقيمبؿػرؼعوتفو

ضدمبدأمسددػومؼؿزاؼدمماًوصيمبوألوضوفماظعوئؾقيموماظؿـظقؿوتمخريؼيمذاتمروبعمربؾلمأومإضؾقؿل(مو
ماي مسؾد ماظشقخ ماظؼودر، مسؾد ماألعري معمدلي م)عـؾ ماظؿلعقـقوت مغفوؼي ماظشقخمعع مبودؼس، مبـ ؿقد

ؼؾدومأنمػـوكمجدالمضقؼومبنيممبقسؿوعي،مربؿدمبقضقوف،ماظشقخماٌؼراغل،ماظعربلماظؿؾلل...إخل(.مو
اظؿـظقؿوتماظيتمتشؽؾمطؾمواحدم اجملؿؿعماألػؾلموماظؾوحـنيمحقلماظعالضيمبنيماجملؿؿعماٌدغلمو

بوظؿوظلمعدظقالتفؿوميفم ٌػفقعنيمونمعـالمسـمأرروحيماظؿطوبؼمبنيماؾققشعـفؿو،مصؾقـؿومؼداصعمبرػونم
،مندمعـمؼرصضمذظؽمعـؾمسزعلمبشورة،ماظذيمميقزمبقـفؿومبوسؿؾورػؿومؼشريانمإظبم4اجملؿؿعماظعربقي

                                                                                                                                        
طذظؽمايرطيماىؿعقؼي،مخبوصيمتؾؽم ظعؾمأحلـمعـولمسـمذظؽماألحزابماظلقودقيماظيتمزفرتميفماىزائرميفمسفدماظؿعدؼدؼي،موم2

سددمربدودمعـممكؾقؼؿفوماٌػرري.مصفـوكمعـالماىؿعقوتماظـلقؼيماٌؿعددةماظيتمتؼؿصرمسضقؼؿفومسؾكبـاٌلؿوةماظدميؼرارقيماظيتمتؿؿقزم
مشريمذظؽمعـماألعـؾيمطـري. اظـلوء،مأومعبعقيماٌرأةماظرؼػقيماظيتمالموجقدمظـلوءماظرؼػمصقفو،مو

،منألردام،االغؿؼولماظدميؼرارلميفماٌـطؼيماظعربقيورضيمضدعًمظـدوة:مم،األصوق اظؿققلماظدميؼرارلميفماىزائر،ماظقاضعموم،أغظرمسؿؾـو
م.2999دؼلؿربمم01م-غقصؿربمم10جوععيمأالماظؾقً،م

مدوعومم3 مايرطي مػذه موصؿً مضد مو ماظعربقي. ماظؾالد ميف متـظقؿوتفو مو ماإلغلون محؼقق محرطي معصداضقي ماظؼوئؿ ماىدل مذظؽ عـول
م مو ماظصددمدبصماٌـظؿيماٌصرؼيميؼققماالغلونمبشلنمايقادثماظيتموضعًميفمبوًقوغي مأخرمحوظيمدفؾًمبفذا اظعؿوظيمظؾكورج.

م.2999اٌلؾؿنيمعـذمغفوؼيمماظصعقدمبنيماألضؾوطمو
 .Ghalioun, Burhanأغظرمبفذاماظشلنمم4



 العواشي عنصر

14 

تؽقنماظؿـظقؿوتماألػؾقيمجزءاممنأعلؿقؼنيمزبؿؾػنيمعـماظؿطقرماجملؿؿعل،مظؽـمدونمادؿؾعودمصؽرةم
م5.ـعـم"اجملؿؿعماٌدغل"ميفمدقوقماظقضعماظعربلماظراػ

اىزائريمبوًصقصموجقدمغقعمعـماظؿقاؤمميفماظؿؿققزممؼؾدومٌـمؼالحظماظقاضعماظعربلمسؿقعومومو
ماٌدغلمو مومبنيماجملؿؿع مذاتماظؿقجفوتمماألػؾلمعـمجفي، مبنيماظؼقىماالجؿؿوسقي ماظعؿؾ تؼلقؿ

مو ماحملماألؼدؼقظقجقي ماالجؿؿوسقي ماظؼقى مند مبقـؿو مإذ مأخرى. مجفي معـ ماٌؿؾوؼـي لقبيماظلقودقي
مو مسؾكماظقلور مومتؼؾقدؼو مايداثقي مبـزسؿفو ماظؼقىماظدميؼرارقي ماظققم متلؿعؿؾمبؼقةمماٌلؿوة اظعؾؿوغقي

اٌمدلوتماظعوعؾيميفمذبولمحؼققماإلغلونممتلقطرمسؾكماظؿـظقؿوتمومعصطؾحم"اجملؿؿعماٌدغل"،مو
محؼق مو)عـظؿوت ماظؾقٌ معراطز ماإلغلون، ممق ماالجؿؿوسقي ماظؿـؿقي محؼؾ ميف اٌشورطيممواظدرادوت
اظدؼينماحملوصظمحوضرةممندميفماٌؼوبؾماظؼقىماالجؿؿوسقيمذاتماظؿقجفماظؿؼؾقديمومواظلقودقي...(.م
اظؿـظقؿوتماألػؾقي،معػضؾيمادؿعؿولمػذاماٌصطؾحماظذيمتراهمأطـرمتعؾريامموماىؿعقوتبؼقةميفمذبولم

مسـمخصقصقيماظقاضعميفماجملؿؿعوتماظعربقي.
بشؽؾمأخصممخبوصيميفماظؿـظقؿوتماألػؾقيمذاتماظطوبعماٌفينمو ظؼقىتلثريمػذهمامؼؾدوموزنمومو

ماظؿعؾقؿ،ماظشمونماظعوئؾقي...(.ماظرسوؼيماالجؿؿوسقيم)اًدعيماظصققي،ماظرتبقيموموتـظقؿوتماًدعيم
م)ضقىم ماألول مضقىماٌعلؽر مطقن مػق مبنيماظؼقىماالجؿؿوسقي ماظؿؿققز ميفمػذا ماٌفؿي ظعؾماٌالحظي

ما مأو مسؿقعو ميفماظقلور ماصؿؼودػو متؿؿـؾميف مأدودقي متعوغلمعشؽؾي متدسكماظققم( مطؿو ظؼقىماظدميؼرارقي
اظؼقىممظكضقؼيمتلؿحمهلومبنسودةمإغؿوجمذاتفو.مبقـؿومهمشوظىمايوالتمإظبمضوسدةماجؿؿوسقيموادعيمو

ماظؿؼؾقدؼيمبؿـقؼعوتفوم)ضقىماجؿؿوسقيمتؼؾقدؼيمربوصظي،متقورماإلدالمماظلقودل،مضقىمدؼـقيمدؾػقي...(
)اظعؿول،ماظطؾؾي،ممبنيماظشرائحماظقدطكمحدؼـيماظؿؽقؼـمبؼوسدةموادعيمخبوصيميفماألودوطماظشعؾقيمو

ماٌقزػقن...(.
اٌمدلوتماظيتمتـققمبؼقةممػؽذامصبدماٌالحظمغػلفمأعوممعػورضي:معـمجفيمػـوكماظؿـظقؿوتمومو

دوظيماظلؾطقؼيماٌؿقزةمظؾقاضعمازؼيمظؼقةماظتفدفمظؿقزقػفمطؼقةمعقمالدؿعؿولمتعؾريم"اجملؿؿعماٌدغل"مو
مو موماظعربل، ماظدميؼرارقي ماٌؿوردي متقدقع مربووظي مظؼوسدةممبوظؿوظل متػؿؼد ماظؼقى مػذه تردقكفو.
مموردؿفو.مبؾممظؾؿلثريماظذيمؼلؿحمهلومبؿقؼقؼمتؾؽماظؿغرياتماٌـشقدةميفمبـقيماظلؾطيموماجؿؿوسقيمو

مو مبلصؽورػو ماظؼقى مػذه متؾدو مذظؽ، معـ ممبمأطـر مجلؿممموردؿفو ميف ماٌغروس ماظغرؼى ماظؽقون ـوبي
مو ماظعدد مشبىمربدودة مسـ مسؾورة مشوظىماألحقون ميف مطقغفو موماجملؿؿع، مشرؼؾي دونمماظؿلثري،

مو مومجذور، محؼقؼقي. مضقة مومبوظؿوظلمدون ماظيتمهظكمميفماٌؼوبؾمػـوكماظؼقىماظؿؼؾقدؼي احملوصظي
مموردوتفو،ممرياتماٌرشقبيميفمبـقيماظلؾطيموبؼوسدةماجؿؿوسقيموادعي،موهلومتلثريمؼلؿحمهلومبندخولماظؿغ

ظؽـمضطوعمػوممعـفومسودةمعومؼرصضماظدخقلميفمذبولماظعؿؾماظلقودلم)يفمحوظيماىزائرمػـوظؽمسددم
مو ماىؿعقوتماظدؼـقي م"اظزواؼو"، معـؾ ماٌمثرة ماظؿـظقؿوتماظدؼـقي مػذاممطؾريمعـ ماظيتمتؿكذ اًريؼي

                                                                                                                                        
مدوبؼ:عرجعمم-أغظرمسزعلمبشورة.م5

Ghalioun, B. (1991), Le malaise arabe : Etat contre nation, Alger, ENAG. 
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أجفزتفومعـؾماىقشمماألضؾقوتماٌؿـػذةميفمػقوطؾفوموموػؽذامتؾؼكماظدوظيماظلؾطقؼيمماٌقضػ(.مو
 مماٌقاجفيمععمػذهماألضؾقوتماظؼقؼي.اظؾريوضرارقيمدونمعـوصسمحؼقؼلمؼلؿطقعمهؿؾمسىءممو

اظؿـظقؿوتماظيتمتؾعىمدورماظقدقطمبنيماظػرد،ممإذامطونماجملؿؿعماٌدغلمؼعينمطوصيماٌمدلوتمو
مو ماظضروريماجملؿؿع معـ مؼصؾح مصنغف مػقوطؾماظدوظي مػقؽوت؛ ماظقدقطي؛ ماظؾـك مجبؿقع ،ماظعـوؼي

حرطوت،متـظقؿوت،معبعقوتمأومرابطوتممبوميفمذظؽماظؿـظقؿوتماظدؼـقي،ماألحزابماظلقودقي،م
مومو ماظؿضوعـ مروبعوممومسلاالجؿؿواظؿؽوصؾممػقؽوتماظرسوؼي، متؾؽماظيتمؼؽؿللمغشورفو يفمعؼدعؿفو

ؿـظقؿوتماحملؾقيمأوماىزئقيمرشؿمربدودؼيمذبوهلو،متربزمأػؿقيمػذهماظمربؾقومأومجفقؼوم)إضؾقؿقو(.مو
بوظرشؿمعـمأغفومسودةمعومتؽقنمعداغيمبلؾىممأومظعؾفمعـماألحلـماظؼقلمبلؾىمػذهماظصػيمذاتفو.مو

مصننمذظؽمعومؼشؽؾمضقتفومظعددمعـماألدؾوب:م،ربدودؼيمغطوضفو
موالتفؿغشغاموسـمػؿقعفؿممربدودؼيمغطوضفومصرصيمظؾؿعؾريمصبدمصقفوماألسضوءمبوظـظرمإظبمصغرمحفؿفومو

مبطرؼؼيمصرضبيموعؾوذرة.
ماظروابطمومو متلوسدمسؾكمتؼقؼي مبنضوعيمسالضوتمعؾوذرة مظألسضوء تردقخماظؿضوعـممؼلؿحمحفؿفو

ماظؿلؾطم مظظوػرة معؼووعؿفو مسـ مصضال ماظؽؾرية، مظؾؿـظقؿوت ماٌؿقزة ماظؾريوضرارقي ماألدوظقى مسـ بعقدا
محبوظيماالشرتاب.األوظقغورطلماظيتمتمديمإظبمذعقرماألصرادم

األضؾقوتميفمعقاجفيماظـزسيممطؿومتقصرمأحلـمودقؾيمظؾدصوعمسـماهلقؼوتماظػردؼيماٌؿؿقزةمظألصرادمو
اىؿوسقيميفمػقؼوتمسوعيمشوظؾومعومتؽقنمتلطقققيمتـؿػلمماىؿوػريؼيمحقٌمتذوبماظػقارقماظػردؼيمو
6.صقفومخصقصقوتماألصرادموماىؿوسوت

 

معـمحل مأغف ماظؿـظقؿوتماىزئقيمؼرىمبعضماٌػؽرؼـ مػذه متؽقن مأن ـمحظماجملؿؿعوتماظعربقي
مو مشريمعـدثرة ممضوئؿيمصقفو مضوئؿميفمماظقرـقي-تؽقؼـماظدوظيمولاطؿؿذظؽمبلؾىمسدم مػق سؾكمشرارمعو

مو ماٌؿؼدعي. ماظغربقي ماظؿؼؾقدؼيمماجملؿؿعوت ماظؾـك ماسؿؾور معـ مؼلؿـؽػقن ماظذؼـ ماظؾوحـني خبالف
يفمتؽقؼـماجملؿؿعماٌدغلمالرتؾوطماٌػفقمميفمتصقرػؿمبوظؿـظقؿوتممواظؿـظقؿوتماىزئقيمسـصرامعفؿو

مبوسؿؾورػوم ايدؼـيمظؾؿفؿؿعوتماظغربقي،مصننمعالحظيماظقاضعماًصقصلمظؾؿفؿؿعماظعربلمتلؿحمظـو
ماظدوظي.م-اىؿوسيمم-طذظؽمعومداعًمتمديمدورماظقدقطمبنيماظػردم

ماظؿـظقؿوتماظؿ مألن مؼؼقلمسزعلمبشورة، مطؿو ميفمسالضؿفومضبدثمذظؽ، مضؿعقو متؾعىمدورا ؼؾقدؼي
بوظػرد،مضبظكمحبؿوؼؿفومالمظؽقغفمصردامعلؿؼالمظفمحؼققمؼؼرػوماظؼوغقن،مبؾمألغفمميـؾموحدةمأوظقيم

مو ماسرتاصفو مخالل معـ ماظدور مذظؽ مهؼؼ مطؿو مبـوئفو. موميف ماظدوظي مبلؾطقؼي ظقسممإضرارػو
مو ايدؼـيمسـمظعىمدورماظقدقطمألغفومميفماٌؼوبؾمتعفزماظؿـظقؿوتماظطقسقيمرصضفو.موممبعورضؿفو

مبلؾىم مضوغقغقو معؽردي مأو مدونمحؼققمععرتفمبفو ماظطقسلمظألصراد،مظؽـفؿ ماالغؿؿوء مسؾكمصؽرة تؼقم
اظلقودقيماظيتمؼعقشقنميفمزؾفو.مظعؾمػذهمإحدىماٌػورضوتماظيتمؼقاجففوماظطؾقعيماظلؾطقؼيمظألغظؿيم

اجؿؿوسقيمعؿؿقزةمسؾكمممثرةمدريورةمتورطبقيموػلممأوظؽؽماظذؼـمؼلقؾقنمصؽرةم"اجملؿؿعماٌدغل،مو
ظعؾمػذهمماظقاضعماالجؿؿوسلماظعربلمدونماالظؿػوتمإظبمخصقصقيماٌرحؾيماظيتمميرمبفوميفمتؽقؼـف.مو
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مسؾكم م"شريمضودرة ماظعربقيمألغفو ماظؿـظقؿوتمشريمايؽقعقيمايدؼـيميفماظؾالد متقاجففو مععضؾي أؼضو
مم7.مسؾكمإسودةمإغؿوجمذاتفومطنحدىمعظوػرماظلققماحملؾقي"المغبوؼيماألصرادمأعوممتعلػماظدوظي،مو

  اجملتمع املدني الدولة وم.5
اظؿغريممتطقرػومظعؿؾقوتماظؿققلماالجؿؿوسلمومتعؿربماظدوظيمايدؼـيمزوػرةمعصوحؾيميفمتؽقؼـفومو

ظيتماالضؿصوديماظذيمسرصؿفماظؾالدماألوربقيمعـذماظؼرنماًوعسمسشر.مطؿومميؽـماظؼقلمأنماآلظقوتما
ماظيتمضودتمإظبمتؽقؼـم ماظدميؼرارلماظؾقرباظلمػلمذاتفو ميفمذؽؾفو مايدؼـي ماظدوظي مغشقء تؼػموراء

مو م)األحزاب ماظلقودقي مبؿـظقؿوتف ماٌدغل م)اىؿعقوتمماجملؿؿع ماالجؿؿوسقي ماٌـؿكؾي(، اجملوظس
مو م)اٌدارس ماظـؼوصقي ماظـؼوبوت(، موماٌفـقي، موماىوععوت ماالتصول( ماالمودوئؾ ضؿصودؼيمعمدلوتف

اظدوظيميفماظؾالدمم)اٌـشكت،ماظشرطوت،ماظؾـقك(.مصفؾمميؽــومايدؼٌمبـػسماظطرؼؼيمسـماجملؿؿعمو
ماظعربقي؟ماىقابمضطعومبوظـػل.

ماظؿغريماالجؿؿوسلماحملؾل،م مظقلًمغوبعيمسـمدريورة معلؿفدة مزوػرة ماظعربقي صوظدوظيميفماظؾالد
ػعؾماالخرتاقماظذيمتعرضًمظفمػذهماظؾالدمخاللمبؼدرمعومتشؽؾمطقوغومشرؼؾوموضعمصرضفمعـماًورجمب
مو مأداة مذؽؾً مأغفو مطؿو مععقـي. متورطبقي مبؼقيممعراحؾ مأغؿفً ماظيت ماظرئقلقي ماظؿقدؼٌ ودقؾي

دقطرتفومطؽقونمشرؼىموضعمماظؿـظقؿوتماٌكؿؾػيماظيتماحؿوجًمإظقفومظػرضمػقؿـؿفوموماٌمدلوتمو
بوظـظرمإظبمبـقؿفماالجؿؿوسقي،ماالضؿصودؼيمشردفميفمجلؿماجملؿؿعماحملؾلمذيماظطوبعماظؿؼؾقديم

المؼزالمطذظؽميفممايؿوؼي،موموملالحؿالاألجفزةميفمسفدمامطونمدورمتؾؽماٌمدلوتموماظلقودقي.مومو
إدارتفومعـمضؾؾمشبىمربؾقي،مػقمممورديماظرضوبيمسؾكماجملؿؿعمموسفدماالدؿؼاللمععمصورقمتلعقؿفوم

هًمدقطرةمأضؾقوتممnéo-patrimoniale stateجدؼدمإخضوسفمظلؾطقؼيمدوظيمذاتمروبعمعقروثلممو
مبريوضرارقي.مسوئؾقي،مسلؽرؼيمو

مومو معمدلوتماظدوظي متشؽؾ ماٌلؿقىماظقرينمػؽذا مسؾك مدقاء ماحملؾلم)اجملوظسم أجفزتفو أو
موماظؾؾدؼوت،موماٌـؿكؾي،مإنموجدت،مو ماحملؾقي ماإلدارة مظؾففوزممأجفزة مأدواتمإضوصقي اإلضؾقؿقي(

عمدلوتمربؾقيمتؿصػمحبدمأدغكمعـممرابطوتمومرطزيمظؾدوظيمأطـرمعـفومذبوظسمواظؾريوضرارلماٌ
ممعصويفؿ.مكترسماجملؿقسوتموماظؿؿـقؾقي،متلعكمًدعيماألصرادموماالدؿؼالظقيمو
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