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مصطفىذجماهدي ذ

مقدمة

ضبقؾ مايدؼثمسـ مضدرةمصضاءاتماظـققارماالجؿؿاسلمسؾكماظؿعؾؽةماظلقادقـةم
و مإذعال ماظـقرات مإظب متقجّفني مزبؿؾػؿني .مؼـؾـؼ ماألول معـ متقجف متؼين مؼػلّرم
اظـقراتمباظؼدرةماظيتمأضقكمميؿؾؽفاماظػضاءماالصرتاضل 1ميفماظؿلثري،مبقـؿامؼرجعم
اظؿقجف ماظـاغل مأدؾاب ماالغػفار ماالجؿؿاسل مإظب مسقاعؾ ماضؿصادؼة ،مدقادقة،م
اجؿؿاسقةمومثؼاصقةمومالمؼلـدمظػضاءاتمايقارمإالمأدوارامثاغقؼة .م
ؼضع ماظؿقجف ماألول ماألغرتغت مسؾك مرأس ماظعقاعؾ ماظيت متػلّر ماالحؿفاجات.م
تـطقيمػذهماظرؤؼةمسؾك ماغؾفارمباظؼدرةماظلاحرةمهلذهماظقدقؾةمومؼشؽرمععؿـؼقه م
صاؼلؾقكمومتقؼرت مألغفؿامطاغاميفمعلؿقىمتطؾّعاتماىؿاػري.مدصعماظرتوؼجمظؾؼدرةم

* ضدعت مبعض مسـاصر مربؿقى مػذا ماٌؼال مباظؾغة ماظػرغلقة مخالل م أذغال ماظؾؼاء ماظـاغل م اًاص مبربغاعجمم
 l’IRMCم":االتصال ماالصرتاضل مسرب ماألغرتغت مو مهقالت ماظروابط ماالجؿؿاسقة مو ماهلقؼات ميف ماٌـطؼةم
اٌؿقدطقة"،متقغسم22موم22مجقانم.2100
 زبؿصميفمسؾؿ م اجؿؿاعماإلسالممو ماالتصال،م عرطزماظؾقثميفماأل غـروبقظقجقاماالجؿؿاسقة وماظـؼاصقة،م
وػران،م،00111ماىزائر.
 1حؿكمومإنمتغري تماظؽؾؿات،مضبقؾماٌعـكميفمطؾماظؽؿاباتمإظبمعـطؼماظؼقةماٌطؾؼةمظقدائؾماإلسالم،مومػذام
عامؼربزمبشؽؾمواضحميفماٌؼالماالصؿؿاحل":مثقرةماظػاؼلؾقك:ماظربقعماظعربلمواٌلؿؼؾؾماظلقادلمظػضاءاتم
ايقارماالجؿؿاسل"محقثمؼمطدماظؽاتبمسؾكمأنم"مصاؼلؾقكماظذيماسؿربمودقؾةمتلؾقةمظؾؿراػؼنيمأضقكمأداةم
دقادقةمعـماظدرجةماألوظب".م
Paris Tech Review, 2011. Site consulté:
http://www.paristechreview.com/2011/02/28/revolution-facebook-printemps-arabe-futurpolitique-reseaux-sociaux.
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اظلقرؼةماظيتممتؿؾؽفامصضاءاتماظؿقاصؾماالجؿؿاسلمبؾعضماٌالحظنيمإظبماالسؿؼادم
أن ماىزائر ممل متعش ماظؿفربة ماظؿقغلقة مأو ماٌصرؼة مو مشريػؿا مصؼط مألن مصضاءاتم
ايقارماالصرتاضلمعـؾمصاؼلؾقكموممتقؼرتمملمتمدمدورامؼذطرميفماىزائرمصقؿامؼؿعؾؼ
بؼدرتفامسؾكماظؿعؾؽةماظلقادقةمومملمتـفحميفماحؿقاءموموؿقعماإلرادةمومتقجقففام
سؾكمذاطؾةمعامحدثميفمتقغسمومعصرمومشريػؿامعـماظدولماظعربقةماظيتمساذتم
وارب ماالغػفار ماالجؿؿاسل.و مؼؾقّـ ماظؿصرؼح ماظؿاظل معدى ماالسؿؼاد ماظذي مخؾػفم
اظرتوؼجمظؾؼدرةماٌطؾؼةمظػضاءاتمايقارماالصرتاضل":ميفماىزائر،مظقسمػـاكمجقؾم
صاؼلؾقك،متقؼرتمأومحؿكمأغرتغقتمباخؿصار… م" 2م،مومطـلغفمؼؽػلموجقدمػذهم
اظػضاءاتمظؿقدثماظـقرةمبشؽؾمحؿؿل.مومعـموراءمػذاماالسؿؼادماغطؾؼتمرباوالتم
سربمصضاءاتمايقارمتلعكمإظبماظؿعؾؽةماظلقادقة،مإالمأنمػذهماحملاوالتمراػـتم
سؾكمععطقاتمملمتؽـمدضقؼة.مؼؾؼكماآلنمأنمغذطّرمحبؼقؼةمأنماىزائرمتعرفمتلخرام
يفمذبالماغؿشارماإلسالمماآلظلموماظؿقاصؾمسربماألغرتغت،مإالمأغفمصببماظؿلاؤلم
صقؿامإذامطانمػذاماظـؿلخرمػقماظعاعؾمايادؿماظذيمؼػلرمصشؾماظؿعؾؽةماظلقادقةم
خاللمعقجةماالحؿفاجاتمأممأنمػـاكمسقاعؾمأخرى؟
ُؼرجع ماظؿقجف ماظـاغل ماظغارق ميف معـطؼ ماجؿؿاسل 3ماالحؿفاجات مإظب مأدؾابفام
االضؿصادؼة،ماظلقادقةموماظـؼاصقةمومؼؼؾّصميفماظقضتمذاتفمعـمدورمصضاءاتمايقارم
االجؿؿاسل ،مالدقؿا مصقؿا مؼؿصؾ مبؿقؾقؾ معقجة ماالغؿػاضات ماظيت متؽؿلح مجزءام
عفؿامعـ ماظعامل ماظعربل .ومالمتمديمصضاءاتمايقارموصؼا مهلذاماظؿصقّرمإالمدورام
2

Sam abed., 11/03/2011, 19:45:36: http://forumdesdemocrates.over-blog.com/articlemohamed-vi-et-facebook-69315250.html, Site consulté le 28-06-2011.

 3المؼقاصؼمطؿّابمآخرونمسؾكمػذهماظرؤؼة،مومػقمعامغػفؿفمعـمخاللمضراءةماٌؼالماٌقدقم":مصاؼلؾقكمملمؼؼؿم
باظـقرة"مأؼـمؼضعماٌمظػانمدورمصاؼلؾقكميفماظـقرةمربؾمتلاؤلمعـمخاللمتصرضبفؿممبا ؼؾل":مطؿمعـمعرةم
مسعـامأومضرأغامػـامومػـاكمأنمصضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمسؾكماألغرتغقتمعـؾمصاؼلؾقكمومتقؼرتمأدؼطتم
اظدطؿاتقرؼنيماظعربقني ،مملمضبدثميفماظلابؼمأنممتماىؿعمبنيمودائؾماالتصالمومهقالتمدقادقةمبفذام
اظعؿؼ.مأضقتماظـقراتماظعربقةمعدؼـةمهلذهماظقدائؾماظيتمأصؾقتميفمأسنيماظعدؼدمعـماٌعؾؼني،ماظقدائؾم
اظلقادقةمايامسة م يفماظؿعؾؽةماىؿاػرؼةموماىاظؾةمظؾقؼققمومظؾقرؼاتماىدؼدة.مػذاماظـقعمعـماظؿػلريمػقم
غصػمايؼقؼة" .م
Laacher, S. et Terzi, C., « Facebook n’a pas fait la révolution ».
http://blogs.mediapart.fr/edition/revolutions-dans-le-monde-arabe/article/160311/
facebook-na-pas-fait-la-revolution

ومؼذػبمعقغرؼؽمعاغققؾم يفماالواهمغػلفميفماٌؼالماٌقدقم":مذؾؽاتمايقارماالجؿؿاسلمومودائؾماإلسالم".م م
Manrique, M. (2011), va dans le même sens dans son article, Réseaux sociaux et médias
d’information, Confluences Méditerranée, N° 79, 4, Paris, L'Harmattan.

68

الشيابذوذالًعيىةذالدياديةذعرب فضاءاتذاحلوارذاالفرتاضيذيفذظلذموجةذاالحًجاج

ثاغقؼامالدقؿاميفمتؼدؼؿمأيمهؾقؾمٌقجةماظـقرات.مؼعؿؼدماٌؿؿلؽقنمبفذهماظؼـاسةم
أن ماظـقرات مال متػلر متػلريا معـطؼقا مإال مباظعقدة مإظب ماظظروف ماالضؿصادؼة،م
اظلقادقة ،ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة ماظيت مأوجدت مخزان ماظقضقد ماظذي مأضرعفا.م
صقجقدمأومشقاب صاؼلؾقك ظقس ساعال محامسا ميفمذظؽ ،مصفذهماظشؾؽاتمظقلتميفم
اظـفاؼةمإالمودائؾماظعصر ،محدثت مضؾؾفامثقراتمومدؿقدثمرمبامبعدػا،مصفلمالم
تمديمباظؿاظلمإالمدورامعلرّسامظألحداثمومتضػلمسؾقفامظقنمسصرػا .م
ؼعؿؼد مبعض ماظؽؿاب ماظذؼـ ممتلؽقا مبفذا ماظؿقجف ،مأنّ ماظقضع ماالجؿؿاسل،م
اظلقادلموماالضؿصاديميفماىزائرمالمطبؿؾػمطـريامسؿّامػقمسؾقفميفمباضلماظدولم
اظيتمسرصتمثقرات.مصػلماٌؼالماظذيمصدرميفماظؽؿابماٌقدقم :ماظربقعماظعربلمإظبم
أؼـ؟ مؼزسؿ متقصقؼ معدؼين مأن مػـاك متشابف ميف ماٌعطقات مو مؼدرج ماىزائر ميف مػذام
اظؿشؾقفمضائال":ػذهماظـقراتماغدظعتمبلؾب،مارتػاعمأدعارماظغذاء،مومزؼادةماظػؼر،م
و مارتػاع معؿقدط مععدل ماظؾطاظة مظؾػؽة ماظعؿرؼة معا بني  02م و م  22م دـة ميفم
تقغس و معصر ،مو ماىزائر ،مو ماظقؿـ مإظب مسبق م 02مباٌائة ،معؼابؾ معؿقدط مععدلم
ساٌل م 14,4مباٌائة ،مو مواػؾ ماظدول ماظعربقة ماظؿلؾطقـّة مػذه ماٌشـؽالت مذاتم
اظطابعماظؿـؿـقيموماالجؿؿاسل،مومتلثرياتفاماألعـقةموماظلقادقة".4إذامطاغت معـؾم
ػذه ماظؼراءة مصائؾة مصقؿا متذػب مإظقف ،مصؿـ ماٌػرتض مأن متؿقصر مظدى ماظشؾابم
ادؿعدادات متدصعفؿ مإظب ماالغلقاق موراء مرباوالت ماظؿعؾؽة ،مو معادام مأن مػذا مملم
ضبدثموجبماظؾقثميفماألدؾابماظيتمجعؾتماظشؾابمؼـلىمبـػلفمسـماظـداءاتم
اظيتمتداوظؿفامزبؿؾػماٌقاضعمسؾكماظشؾؽةماالصرتاضقةمخاللمساصػةماالحؿفاجاتم
اظيتمطاغتمتفبمسؾكماٌـطؼةماٌغاربقة؟ م
عـمأجؾ متؼدؼؿمسـاصر إجابةمهلذاماٌقضقعمدـعؿؿدمسؾكمغؿائجمدراداتمعرطزم
اظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة 5ماظيت ممسقت مظـا ماظػرصةم
 4عدؼين ،متقصقؼ ،)2100( .مربقع ماظـقرات ماظدميؼرارقة ماظعربقة ،معؼال مصادر ميف مطؿاب مجملؿقسة معمظػني:م
اظربقع ماظعربل...إظب مأؼـ؟ مأصؼ مجدؼد مظؾؿغقري ماظدميؼرارل ،معرطز مدرادات ماظقحدة ماظعربقة ،مدؾلؾة مطؿبم
اٌلؿؼؾؾماظعربلم(،)70مبريوت،مظؾـان،مصم.25
 5اٌشروعماٌقدـقم،ماٌرأةموماالغدعاجماظلقدققمماضؿصادي،معرطـزماظؾـقثميفماألغــروبقظقجـقاماالجؿؿاسقـة م
وماظـؼاصقة ،وػران،مهتمإذرافمبـغربؼت،مرععقن ،مغقرؼة .مضدمماظؿؼرؼرميفمأبرؼؾم ،2117محقث متـاولم
سـاصرمعؿعؾؼةمبؿؽـقظقجقاتماإلسالمموماالتصالميفماظػضاءماألدري .م
اٌشروعماٌقدقم،ماظشؾابماىزائريمبنيماالغدعاجموماظؿفؿقش،معرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقة م
وماظـؼاصقة ،وػران،مهتمإذرافمعرادمعقاليماياج،مضدمماظؿؼرؼرميفمأبرؼؾم .2112م
69

مصطفىذجماهدي

باٌشارطةمصقفامومالدقؿاماحملقرماظذيمؼؿـاولمسالضةماظشؾابمباألغرتغت،مباإلضاصةم
إظب معؿابعة مظؾققارات ماٌكؿؾػة ماظيت مطاغت متدور مسؾك معقاضع ماألغرتغت مالدقؿام
غداءاتماظؿعؾؽةموماظردودماظيتمأثرتفامسؾكماظشؾؽةماالصرتاضقة.
ؼؼؿضلمتؼدؼؿمبعضمسـاصرماإلجابة إسادةمتشؽقؾمصقرةمواضقةمسـماظلقاقم
اظذيمجرتمصقفمرباوالتماظؿعؾؽةمومتلؾقطماظضقءمسؾكماظقاضعماظذيمواجفؿفمػذهم
احملاوالت .مو مػذا مؼدصعـا مإظب مإثارة ماظعـاصر ماظؿاظقة :مؼؿعؾؼ ماألول مباظدور ماٌلـدم
ظألغرتغت ميف ماجملؿؿع مو مػذا مؼلؿح ممبعرصة ماعؿداد مو ماغؿشار مادؿعؿال مصضاءاتم
ايقارماالصرتاضل مسؾكمرأدفا م مصاؼلؾقك مومتقؼرت اظؾـذانمأحارتمبفؿاماظؾفرجـةمم
وماظزخؿمخاللمعقجةماالحؿفاجات؛مأعاماظعـصرماظـاغلمصريتؾطمبعالضةماظشؾابم
باظػضاءماظلقادلمومعدىماالدؿعدادماٌلؾؼمظدؼفؿمظالدؿفابةمحملاوالتماظؿعؾؽـة.م
ومغؿــاولميفماظعــصرماظـاظثماٌؾادراتماظـيتمادبـذتفاماظلؾطاتماظلـقادقةمضؾـؾم
و مأثـاء معقجة ماالحؿفاجات مظؿلرري ماظشؾاب ممبا ميف مذظؽ متقجقف مادؿعؿاالتفؿم
ظػضاءات مايقار ماالجؿؿاسل .مال مغـلك مأن ماالحؿفاجات ماظيت مسرصؿفا ماىزائرممممم
وماظيت ماغطؾؼتميفماًاعسمعـمذفرمأطؿقبرمدـةم 0511مطاغتمهلامآثارامطؾقـرةم
سؾكمايرؼاتماظعاعة ،معــفامهرؼرمضـطاعماإلسـالم،مومبروزماألحزابم()0515مممم
ومتؾعؿفامدـقاتمعـماظعـػ خؾػتمغػقرامتؾؼائقا معـماظعقدةمإظبماظؿفربةماألظقؿة،م
صفذهم ماٌعطقاتماظؿارطبقةماٌؿعؾؼةمباظلقاقماىزائريمالمتزالمتؿقؽؿ ميفماظـظرةم
ظالحـؿفاجمومعكظف.م م

وضعيةذاألنرتنتذيفذاجلزائر ذ

المميؽـميفمتؼدؼرغامايدؼثمسـمأيّمدورمظػضاءاتمايقارماالجؿؿاسلموماغؿشارم
ادؿعؿاهلامدونماظعقدةمإظبموضعقةمذؾؽةماألغرتغتمومعدىمادؿعؿاالتفاميفماىزائر.م
تؾقّـ ماإلحصائقات ماظيت مضدعفا ماظدؼقان ماظقرين مظإلحصائقات معـ مخالل مسؿؾقةم
اإلحصاءماظقرينمظؾلؽانم(،)2111مأنم%3,4مصؼطمعـماظعائالتميفماىزائرمعقصقظةم
باألغرتغت .ذ
عشروعمهتمسـقان :ماظشؾابموماجملؿؿعميفماىزائر:مواضعموممماردات،معرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة ،وػران،مهتمإذرافمعرادمعقاليماياج،مضدمماظؿؼرؼرميفمجقانم .2116م
عشروعمحبثمعقدقم :ماألدرة،ماظرتبقةموماظصقة،مهتمإذرافمبدرةمعؿلؿمعقؿقغل،2100،مو مضدماذؿغؾـام
صقفمحقلمهؾقؾمسالضةماألدرةمبقدائؾماإلسالممومآثارمذظؽمسؾكماظرابطماظعائؾل.
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املخططذرقمذ: 1ذودائلذاإلعالمذوذاالتصالذيفذالفضاءذالعائليذاجلزائري

اٌصدر:ماالحصاءماظعاممظؾلؽانم((ONS :2008

م

حؿك مو مإن بدا معـ ماظصعب مإجراء معؼارغة معع ماظقضعقة ميف متقغس ،مطقنم
اٌعطقاتماظيتمؼؼدعفاماظدؼقانماٌذطقرمتؿعؾؼمبقصؾماألغرتغتمباظػضاءماألدري،مإالم
أغفمعـماٌفؿمععرصةمأغفمعـم"مبنيم 01معالؼنيمداطـمبؿقغس،مؼؼدرمسددمعلؿعؿؾلم
األغرتغت مبـم 3,5معؾققن"،6مأعاميفماىزائرماظيتمؼػققمتعدادمدؽاغفام 00معؾققنمصالم
ؼزؼدمسددمعلؿعؿؾلماظشؾؽةمسـم"م4,5معؾققن".7مومؼقضحم(اٌكططمرضؿم)10ماٌؽاغةم
اظيت مضبؿؾفا ماألغرتغت ماظذي مؼلتل ميف معمخرة ماظرتتقب معؼارغة مبؾاضل ماظقدائؾم
األخرى مالدقؿا ماظلؿعقة ماظؾصرؼة .مػذا ماظؿلخر ميف موصؾ ماظعائالت مباظشؾؽة مالم
ؼعؽس ماظقاضع مايؼقؼل مإذا معا مسؾؿـا مأن مسدد معؼاػل ماألغرتغت مبؾغ مدـة م2101م
ثالثةمآالفمعؼفك.8ؼؾؼكمعؼفكماألغرتغتمػقماٌؽانماظذيمميارسمصقفمػذاماظـشاط.م
وموصؼامٌعطقاتمظؿقؼقؼمأجريمدـةمم2117مصؼطم%32,2معـمذبؿقعماظشؾابماظذؼـم
ميؿؾؽقن ماألغرتغت م يف ماظؾقت ،ميف محني مؼؾفل م %74معـفؿ مإظب ماٌؼفكم
االصرتاضل،9و مؼػلرماظطؾبماظشؾاغلمسؾكمػذاماظـشاطماظذيمؼزاولمخارجماظػضاءم
األدريمعدىماالغؿشارماٌؿزاؼدمومحؿكمبشؽؾمشريمعـظؿمهلذهماظؿفارةماٌؿـاعقة.
6معدؼين ،تقصقؼ،.ماٌرجع اظلابؼ،مص.70 .
Sebai, K. (2011), «l'Algérie incapable de contrôler des réseaux sociaux»,
http://www.algerie360.com/algerie/lalgerie-incapable-de-controler-les-reseaux-sociaux,
site consulté le 28-10-2011.
8
Semmar A. (2010), « L’étau se resserre sur les cybercafés », in El Watan, du 26/09/.
http://www.algerie360.com/algerie/letau-se-resserre-sur-les-cybercafes/
9
Aggoun, H. (2006), L’utilisation de l’Internet en tant que moyen de communication chez
les jeunes en Algérie, Institut des sciences de l’information et de la communication,
Algérie, en collaboration avec l’institut de sondage Imar et la société Média Marketing.
7
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حدودذالقدرةذالدحروة10ذلفضاءاتذاحلوارذاإلفرتاضي

تلؿحمضراءةماإلحصائقاتماًاصةمبادؿعؿاالتمصاؼلؾقكممبؼارغةماىزائرمبؾاضلم
اظدولماظعربقةمالدقؿامتؾؽماظيتمسرصتماحؿفاجاتمضقؾ مأغفمطانمظؾػاؼلؾقك مدورام
صقفا.هؿؾماىزائرماٌرتؾةماظـاعـةمبـلؾةم،%4,6ميفمحنيمترتبعمسؾكماظؼائؿةمدوظةم
ضطر م(اٌرتؾة ماألوظب) مبـلؾة معلؿعؿؾني متؼدر مبـ م ،%59,7متؾقفا ماإلعارات ماظعربقةم
اٌؿقدةمبـم،%42مثؿماظؾقرؼـ م،%36,9مبقـؿامضبؾمظؾـانميفماٌرتؾةماظرابعةمبـلؾةم
.%23,4و معـماٌالحظمأنماظدولماظيتمسرصتمأوظبماالحؿفاجاتمالمتردمدقىميفم
اٌراتب ماظقدطك ،مصؿقغس معـال مال متلتل مإال ميف ماظرتتقب ماًاعس مبـلؾة م،%20م
تؾقفا معصر مبـ م ،%16,5مثؿ ماٌغرب مبـ م %7,6مو مظقؾقا مبـ  %4,5مو ماظقؿـ ميف مآخرم
اظرتتقبمبـ .%1 11م
ػذا ماظرتتقب مؼؾقّـ مأغف مال متقجد مسالضة مآظقة مو مخطقة مبني ماغؿشار مصضاءاتم
ايقار ماالجؿؿاسل م(عـؾ مصاؼلؾقك) موحدوث ماظـقرات ،مبدظقؾ مأن ماظدول ماظيتم
حدثتمصقفامثقراتمملمتؽـميفمعؼدعةماظرتتقب.
يفمشقابمػذهماظعالضةمملمؼؽـمظـداءمم"اظشؾابماىزائريمشريماٌـؿلبمأليم

حزبمدقادل،مأومعمدلةمسلؽرؼةمأومتقارمأجـيب،موحرؼصمسؾكمعلؿؼؾؾماظؾالدم
ٌلريةمؼقمم 05معارس معـماظربؼد ماٌرطزي مإظب معؼر ماظرئادة" ،12مأي محظقز مظؾؾقغم

األػدافماٌرجقةمومملمتؽـماٌراػـةمسؾكمصضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمصائؾة،مومملم
تؿؿمباٌؼابؾمإثارةماظؾعؾةماالضؿصادؼةموماإلذفارؼةماظيتمطاغتموراءمذظؽ.مومعامداعتم
اظعالضة مبني ماغؿشار مصضاءات مايقار ماالجؿؿاسل مو ماغدالع ماالحؿفاجات مشريم
واضقة معـ مخالل ماٌعطقات ماٌقداغقة ،مصال مميؽـ مباظؿاظل متػلري مسدم ماغؿشارم
االحؿفاجاتميفماىزائرمبؼصقرمػذهماظػضاءات.م م
ؼؾؼك ماآلن مأن مغؿلاءل ،مإن ممل متؽـ مػـاك مسالضة مجؾقّة مبني ماغؿشار مصضاءاتم
ايقار ماالجؿؿاسل م(عـؾ مصاؼلؾقك مو متقؼرت) مٌاذا مأُحقطت اٌللظة مبؽؾ مػذهم
 10ؼذطرغاماالسؿؼادميفماظؼدرةماظلقرؼةمظػضاءاتمايقارمبـظرؼةماظؿلثريماٌقؽاغقؽلماظيتمصقغتموصؼامٌـطؼم
اٌـعؽسماظشررلمسـدمباصؾقفم(محاصزم/مادؿفابة).مومميؽـمعراجعةمػذهماظـظرؼةميفمأسؿالمػاروظدمالدقؼؾم
ومدريجمتاخقتني.
11

Malek Naïli, « Internet et révolution», http://kapitalis.com/kanal/36-internet/5473internet-et-revolution-lipemed-attribue-la-palme-a-la-tunisie.html, consulté le 22- 10-2011.
12
Http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-aalger_14731.html, page facebook dénommée pompeusement : « 19 mars 2011 : Marche
de la jeunesse algérienne ». Site consulté le 24/06/2011.
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اظؾفرجة؟ معـ ماٌعؾقم مظدى ماىؿقع مأن مػذا ماٌشروع معؽّـ معارك مزاطربارغ معـ مأنم
ؼصؾحماٌؾقاردؼر ماظرابعمسشرميفماظقالؼاتماٌؿقدة ،مبـروةمضدرتمبلؾعةمسشرمعؾقارم
دوالر مو ممل مؼؾؾغ مبعد ماظـالثني مدـة معـ مسؿره ،مو مطـريا معا مؼلقّق مػذا ماظشابم
األعرؼؽل مسؾك مأغف معـؾ مؼؼؿدي مبف مذؾاب ماظعامل موؼؾفؾ مألغف موضع ميف مخدعةم
اإلغلاغقةماظؼقة ماظؿقرؼرؼةمظشؾؽؿف .مؼغػؾماظؾعضماآلخرمسؾكمأنمادؿعؿالمسؾارةم
"ذؾؽات ماظؿقاصؾ ماالجؿؿاسل" ،مػل متلؿقة مدبػل ماألبعاد ماظؿفارؼة ،ماظلقادقةمممم
وماإلؼدؼقظقجقة13مهلذهماظشؾؽات .م

مراقيةذفضاءاتذاحلوارذاالجًماعي

أثار مايدؼث محقل مدور مصضاءات مايقار مو مضدرتفا مسؾك مإذعال مصؿقؾم
االحؿفاجاتمردودمأصعالمواهم مصاؼلؾقكمومتقؼرت .صؾؽـمطاغتمػذهماظػضاءاتم
عصدرمإسفابميفماظؾؾدانماظيتمحدثتمصقفاماحؿفاجات،مصننماألعرمسؾكمخالفم
ذظؽميفمدولمأخرى ،إذمؼـظرمهلامسؾكمأغفامدالحمذومحدؼـمؼؿقضػمذظؽمسؾكم
طقػقات مادؿعؿاهلا ،مصؼد متؽقن معـرية مظؾؾؾؾؾة مو ماظػقضك مو مخؾؼ مسدم ماالدؿؼرار،ممممم
ومضدمتمديمأدواراماصبابقة.مػذامعامميؽـمأنمغلؿكؾصفمعـمتصرضباتماٌشارطنيم
يفماظققمماظدرادلماظذيمغظؿؿفمىـةماظشؾاب،ماظرؼاضاتموماظـشاطماىؿعقيميفم
اظربٌان ميف معاي م 2100مهت مسـقان :م"صضاءات مايقار ماالجؿؿاسل مسؾك مذؾؽةم
األغرتغت" ،محقث مصرح مآغذاك موزؼر ماظشؾاب مو ماظرؼاضة مضائال :م"إن مصضاءاتم
ايقار ماالجؿؿاسل معـؾ مصاؼلؾقك مو متقؼرت مميؽـ مأن متؽقن محالًّ" ،مو مظدراؼؿفم
باظػفقة ماٌقجقدة مبني ماظشؾاب مو ماجملؿؿع مو معا مؼضؿره مػمالء معـ مإحلاسم
باظؿفؿقش ،مأردف مضائال ":ممبعزل مسـ مبعض ماظلؿات ماظلؾؾقة ،مصنن مصضاءاتم
ايقار ماالجؿؿاسل مميؽـ مأن متؾعب مدورا ميف ماٌلائؾ ماٌؿعؾؼة مباظؿقاصؾ مبنيم
األجقال،مبنيماإلدارةموماٌقارـمومحؿكمداخؾماىؿعقات،ماظؿـظقؿاتموماألحزابم
اظلقادقة،ممبعـكمإذراكمػذهماظػضاءاتميفمتدسقؿمضقؿماٌقارـةمومخاصةميفمصقاغةم
اهلقؼةماظقرـقة".
 13ميؽـماإلذارةمػـامظؽؿابم"ماظقجفماًػلمظؾـقراتماظعربقة"ماظذي مظف مضراءةمعغاؼرةمظألحداثميفمجقاغبم
إؼدؼقظقجقةمومدقادقة .م
Denécé, E., La face cachée des révolutions arabes, Paris, Ellipses, 2012.
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ؼفدف مػذا ماًطاب مإظب متقجقف مادؿعؿاالت مصضاءات مايقار ماالجؿؿاسل مإظبم
اٌشارطةميف"متعؿقؼمسؿؾقة اظؿغقريماظيتماغطؾؼتمصقفاماىزائر"،مومتعؽسموجفةم
غظرماظلؾطةماظلقادقةماظلاسقةمإظـكماحملـاصظةمسؾكماالدؿؼرارماظضروريمظؾؿـؿقـة،م
ومسؾقفموجبمإذراكمػذهماظػضاءاتميفماحملاصظةمسؾكماالدؿؼرارماٌـشقد.ماغطؾؼتم
عـمػـامودائؾماإلسالمماظـؼقؾةميفمغبؾةمتؼدممظؾشؾابمعامتراهماظلؾطةم":ادؿعؿالم
أعـؾمظػضاءمايقار ماالجؿؿاسل" .مملمتؾؼمػذهماظـظرةماظيتمتؾـّؿفا ماظلؾطةمألدوارم
صضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمإعباسامعـمضؾؾمصؽةمعـماظشؾابماظيتمسربتمسـمآراءم
زباظػةمسربماظشؾؽة .م

امليادرةذالديادية:ذ"االدًشعارذاملديق"

ميؽـمتصـقػ تدخالتماظلؾطةماظعؿقعقةمضؾؾمومأثـاءمعرحؾةماالحؿفاجاتميفم
سـصرؼـ.مؼؿعؾؼماظعـصرماألولمباظرباعج14ماٌكؿؾػةماظيتموضعؿفاماظلؾطاتماظعؿقعقةم
ظػائدةماظشؾاب وماظيتمطاغتمضدماغطؾؼتمعؾؽرامأيمضؾؾمػؾقبمرؼاحماالحؿفاجاتم
يف ماٌـطؼة .مأعا ماٌلؿقى ماظـاغل مصقعؽس ماظؿقجس ماظذي مداد مأغداك معـ مخطرم
صضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمممامادؿدسكماظؿدخؾميفمتقجقفممادؿعؿاالتماظشؾابم
ظألغرتغقتمسؾكمرأدفامعقاضعمايقارماالجؿؿاسلموماظذيمترعبف ذعارم"االدؿعؿالم
األعـؾمظػضاءمايقارماالجؿؿاسل"ماظذيمظؼلماظدسؿمعـمضؾؾمودائؾماإلسالمماظـؼقؾةم
عـؾماظؿؾػزؼقن ممامؼعؽسماظؿكقفمعـمضدرةماظػضاءمسؾكمهرؼؽماظشارع.
اغطؾؼت اٌؾادرةماظلقادقةميفمحؼقؼةماألعرمعؾؽرا،مصػل مدـة م 2117موممبـادؾةم
اظؾؼاء مايؽقعة م /ماظقالة مأواخر مدـة م 2117مررح معؾػ ماظشؾاب مبؼقة مإثّر متـاعلم
زاػرتل م"ايرضة" مو ماغؿشار ماظعؿؾقات م"االغؿقارؼة" ماظيت مطان موضقدػا ماظشؾاب.م
طاغتمايصقؾةماظلؾؾقةماظيتمخرجمبفاماٌشارطقنمآغذاكممبـابةمجرسمإغذارممسحم
ظؾلؾطاتماظعؿقعقةمبؿداركماألوضاعمومظقمجزئقامضؾقؾماغطالقمعقجةماالحؿفاجات.م
صػل ماظقضت ماظذي مطاغت متفب مصقف مرؼاح ماالحؿفاجات مسؾك ماٌـطؼة ،مطاغتم
االجراءات ماظيت مادبذتفا ماظلؾطات ماظعؿقعقة مضد مسرصت مررؼؼفا مإظب ماظؿفلقدم
اظػعؾلمومجؾؾتمإظقفامصؽةموادعةمعـماظشؾابمالدقؿامتؾؽماٌؿعؾؼةمبدسؿمتشغقؾم
 14ظقلت مػذه ماظرباعج موظقدة ماٌرحؾة ماياظقة مو مإاما موجدت معـذ متلعقـقات ماظؼرن ماٌاضل معع متعاوغقاتم
اظشؾاب ،مثؿ معع م برغاعج ماظقطاظة ماظقرـقة مظدسؿ متشغقؾ ماظشؾاب ،ماظؼرض ماٌصغر ،ماظؼرض مايلـ،ماظشؾؽةم
االجؿؿاسقة،مسؼقدمعامضؾؾماظؿشغقؾ وشريػا.
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اظشؾابم(مأطـرمدرسةميفمععاىةماٌؾػات،ماعؿقازاتمخاصةمباظضؿاغاتموممتقؼؾم
اٌشارؼع.)...مدفؾتمػذهماظقضعقةمظؾؿلموظنيماحؿقاءماظقضعقةمعـمخاللمتـظقؿم
"اىؾلاتماظعاعةمظؾؿفؿؿعماٌدغل"ماظيتمذاركمصقفامأطـرمعـمأظػمذابمميـؾقنم
زبؿؾػماظؿـظقؿات.مالمذؽمأنمػذهماٌـادؾةممسقتمهلؿمباظؿعؾريمبؽؾمحرؼةمسـم
رؤاػؿمو معطاظؾفؿماٌكؿؾػة ميف مضصرماظصـقبرم(دونمأنمتلؿقسؾفا مصضاءاتمايقارم
االجؿؿاسل) ،مو مظؽـفا ممسقت ميف ماظقضت مغػلف مظؾلؾطات ماظعؿقعقة مبؿققؼؾم
االحؿفاجاتمسبقمصضاءمؼلفؾمعراضؾؿفموماحؿقائف،مومددّ ماظلؾؾمأعاممرباوالتم
ادؿغالل ماظغضب ماظشؾاغل ميف متؾؽ ماظظروف ماالدؿــائقة مو متقجقفف ميف معلاراتم
أخرىمتػضلمإظبماٌقاجفة.مومادؿػادتمػذهماىؾلاتمعـمتغطقةمإسالعقةمطؾريةم
طاغتمتفدفمأصالمإظبماشبراطماظشؾابماظذيمملمؼشاركمعؾاذرةميفمايدثمعـم
خاللمعؿابعةماألحداثمسربمودائؾماإلسالم.مو معـمبنيماٌلاظؽماظيتممتماظرتطقزم
سؾقفا معؾاذرة مبعد مػذه ماىؾلات مؼربز مبرغاعج ماظقطاظة ماظقرـقة مظدسؿ متشغقؾم
اظشؾاب ،محقثمدفؾت معصاحلمػذهماألخريةمإؼداعم 071111معؾػمخاللم2100م
أيمعامؼعادلمزؼادةمضدرػام%1000معؼارغةمباٌؾػاتماٌقدسةمدـةم.2110

الشياب:ذمواقفذمًعارضةذعلىذالشيكة ذ

المتؿعؾؼماألدوارماظيتمميؽـمأنمتمدؼفامصضاءاتمايقارماالصرتاضلممصقؿامطبصم
اظؿعؾؽة مصؼط مباظعـاصر ماظيت مذطرغاػا مدابؼا ،مو مإاما مصبب ماظعقدة مطذظؽ مإظبم
االدؿعؿاالت ماٌلـدة ماجؿؿاسقا موثؼاصقا مظؾشؾؽة ماظعـؽؾقتقة مو مضعػ ماظؿقزقػم
اظلقادلمظدىماظشـ ؾابماٌرتؾطمأصالمبرتاجعماشبرارفؿميفمايقاةماظلقادقة،
ومباظؿاظلمصاٌقاضػماٌؿعارضةمسؾكمصضاءاتمايقارماالصرتاضلمملمتؽـمتعينمدقىم
أضؾقةمعـماظشؾاب،مومؼؾؼك مأنمغشريمإظبماظصعقباتماظيتمتـفؿمسـدماظؿعاعؾمععم
اظـص ،مصؿـؿقج مػذه ماظؽؿابات مؼؾؼك ميف مطؾ ماألحقال مذكصقات ماصرتاضقة ،مإذم
هررماظشؾؽةمغػلفاماظؽاتبمعـمػقؼؿف ،محقثمؼصؾح مبنعؽاغفمأنمؼصـعمظـػلفم
أؼةمػقؼةمؼشاء.م م

مكانةذالديادةذيفذاخًياراتذالشيابذعلىذمواقعذاألنرتنت

تؾنيمرؾقعة ماٌقاضعماظيتمؼؿؿ مزؼارتفا معـمضؾؾماظشؾابم(هؼقؼم)2117مسؾكم
اظشؾؽةماالصرتاضقةمتدغلماألػؿقةماٌقالةمإظبماٌقاضعمذاتماحملؿقىماظلقادل،مصؿـم
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بنيمعائيتمذابمعـماىـلنيمعلاػؿميفماظؿقؼقؼمسـمررؼؼماٌؼابؾةمملمؼذطرمدقىم
ثالثة معـفؿ ماػؿؿاعفؿ ماظعابر مباٌقاضع ماظلقادقة .مطاغت ماالخؿقارات معؿففة مأطـرم
سبقماٌقاضعماظيتمتقصرماٌعؾقعات.مومؼؾقّـماظؿقؼقؼماظذيمأجريمباٌؼاربةماظؽقػقةم
بادؿعؿال ماٌؼابالت مأن ماظشؾاب ماظؾطّال مذو ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ماٌؿدغل مؼفؿؿ مأطـرم
باٌقاضعماظيتمتقصرمععؾقعاتمذاتمصؾةمباظعؿؾميفماًارج،ماظزواجمباألجـؾقاتمإظبم
شريمذظؽمممامظفمصؾةمباهلفرة.مؼصرّحمرؾؾةماىاععةموماظـاغقؼةمأنمعامؼفؿفؿمأطـرم
سؾكماٌقاضعمػلماٌعؾقعاتماظعؾؿقةمأومتؾؽماظيتمهلامصؾةمباظـؼاصةماظعاعة.
و مالمميـّؾم ػذاماظـػقرمعـماٌقاضعماظلقادقةمسؾكماظشؾؽةمدقىماغعؽادا مظقاضعم
اظعالضة ماظػعؾقة ماظيت مؼؾـقفا مأصراد ماجملؿؿع معع ماظػضاء ماظلقادل .مبقّـت مغؿائجم
االدؿطالعماظذيمعسم 02مدوظةمسربقةمعـمبقـفاماىزائرمدرجةمتدغلمػذاماالػؿؿامم
باظلقادة مسؿقعا مإذ مأنّ م %39مشري معفؿؿني ممتاعا مباظشمون ماظلقادقة ميف مبؾدػؿ،م
15
%41معفؿؿقنمضؾقال،موم%2مأسربقامسـماػؿؿاعفؿماظؾاظغمباظشلنماظلقادل.
ومؼمطدماظؿقؼقؼ 16ماظذيمأجرتفماىؿعقةماٌقدقعةم"اظؿفؿعميرطةماظشؾاب"م
باالذرتاك معع مإؼؽقتؽـقؽس مخالل متشرؼعقات م 01معاي م 2102مػذه ماٌقاضػم
اٌؿقػظةمومتراجعمثؼةماواهماٌرتذقنيمممامؼـعؽسمسؾكمسالضةماظشؾابمبايؼؾم
اظلقادل .موػذا ماظـػقر مظؾشؾاب معـ مايؼؾ ماظلقادل مظقس مزاػرة معلؿفدة مسؾكم
اظػضاءماظعام ،مصؼد مبقـت مظـا مغؿائج ماظؿقؼقؼ ماظذي مأجري مدـة م 2112مسـ مررؼؼم
االدؿؿارةموماظذيمعسم211مذابمعـموػرانمأنمصؼطمعامؼؼاربم%12,7مصؼطممسربوام
سـ ماػؿؿاعفؿ مباظلقادقة مو مظؽـ مال مؼعين مذظؽ مباظضرورة ماشبرارفؿ ميف متـظقؿاتم
رمسقة .م
ومملمتشرمغؿائجماظؿقؼقؼماظذيمأجريميفماىزائرماظعاصؿةمإظبمأيماػؿؿاممعـم
ضؾؾ ماظشؾاب مباٌقاضع مذات ماحملؿقى ماظلقادل ،مبؾ معفؿا مطان ماالخؿالف مبنيم
اٌـطؼؿنيماظيتمأجريمصقفؿاماظؿقؼقؼانمإالمأنمػـاكمتشابفميفماًقاراتماٌؿعؾؼةم
باٌقاضع مسؾك ماظشؾؽة ،مإذ ":م %68معـ ماظشؾاب ماظعاصؿل مؼلؿعؿؾقن ماألغرتغتم

" 15ماٌمذرماظعربلم،"2100ماٌرطزماظعربلمظألحباثمومدرادةماظلقادات،ماظدوحة.2100 ،
Makedhi, M., « Les élections n’intéressent pas les jeunes », le quotidien El Watan, n°
6680, du 4 octobre 2012.
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ظؾقصقل مسؾك ماٌعؾقعات ،م %43,3مظالتصال ،م %32,3مظـلج مسالضات ماظصداضة،م
%29,5مؼلؿعؿؾقغفمظؾعب،م%12,1مظؾؾقثمسـماظعالضاتماظعارػقة".17
ومعـؾؿامغالحظمصاظلقادةمشائؾةمذبؿالمبقصػفاماػؿؿاعامذؾاغقامسؾكماألغرتغت،م
ومػقمعامؼمطدماغلقابمػذهماظشرضبةمعـماظػضاءماظلقادل،مومعفؿامطانماالػؿؿامم
اظذي مؼقظقف ماظشؾاب مظألحداث ماظلقادقة مصنغفؿ متابعقا مباػؿؿام مطؾري مذبرؼاتم
أحداث ماالحؿفاجات ميف مبعض مأضطار ماظعربقة مالدقؿا مدول ماىقار ،مإالّ مأغفؿم
عـلقؾقن معـ ماألحزاب ،معـ ماىؿعقات مو مشريػا معـ ماظؿـظقؿات مذات مصؾةم
باظـشاط ماٌـظؿّ .مل متؽـ مظؾدسقات ماظلقادقة مظالحؿفاج ماظيت متداوظؿفا ماظصػقاتم
سؾكماظشؾؽةماالصرتاضقةمحظقزامطؾريةميفمإناحماظؿعؾؽةماظيتمدعتمإظقفامأعاممػذام
االغلقاب مظؾشؾاب معـ ماظػضاء ماظلقادل مو مضعػ ماالرتؾاط ممبقاضع مايقارم
االجؿؿاسل ،مو مصضال مسـ مػذه ماٌعطقات ماٌقضقسقة مطان مظؾؿؾادرات ماظيت متؾـؿفام
اظلؾطاتماظعؿقعقة مضؾؾمومأثـاءمعرحؾةماالحؿفاجاتمآثارمػاعةميفمصشؾمغبالتم
اظؿعؾؽة .م
أصرزماظلقاقماظعامموجقدمعقاضػمعؿعارضةمصقؿامطبصماظؿعؾريمسـماالدؿعداداتم
ظؾؿعؾؽة ماًاصة مباظدصع مإظب ماالحؿفاج ،مصاٌقضػ ماألول ماٌمؼد مو ماظداسل مظؾؿعؾؽةم
ميؽـ مأن مغالحظف ميف ماظؿصرؼح ماظؿاظل" :إظب معؿك ميف ماىزائر؟؟؟؟ مصاألعقر مسـدغام
أدقء معؼارغة مبنخقاغـا ميف متقغس مو معصر" .ؼعؾؿ مطؾ معشؿغؾ ميف محؼؾ ماظعؾقمم
اإلغلاغقة مو ماالجؿؿاسقة مأن مػذا ماظؿشؾقف مال مؼعؾّر مسـ محؼقؼة مسؾؿقة ،مإذ مؼؼؿضلم
ذظؽ ماظقضقف مسؾك ماٌعاؼري ماظيت متؿطؾّؾفا مأؼة معؼارغة مسؾؿقة مو معقضقسقة ،مو مإامام
ؼعربمػذاماظرأيمسـمعدىمضدرةمودائؾماإلسالممسؾكمتؼدؼؿم"ثقرةماظربقع"مسؾكمأغفام
"عقضة" مٌرح ؾة ،مو مال مصبب متػقؼت مصرصة ماظدخقل مصقفا ،مو مؼػلّر مػذا معدىم
اغشغالمذبؿقسةمباظؿعؾؽةميفماظػضاءماالصرتاضلماسؿؼاداميفماظؼدرةماظالربدودةمهلذهم
اظػضاءات .م
أعاماٌقضػماٌعارضمظالحؿفاجمصقلققمحففامأخرىمميؽـمأنمغؼرأػاميفمػذام
اظؿصرؼحماظذيمؼؼقلمصاحؾف:
"اىزائر مخبري ،مظقس مػـاك مدقى مبعض ماظطاععني ،مو مال مؼؿؾعفؿ مأحد ،مأالم
ترونمعامأنزهمبقتػؾقؼـةميفم 01مدــقات؟مالمذـؽمأنماظؿفؿعمعـمأجـؾماظــؼاصـةم
Aggoun, H., données d’enquête 2006.
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و ماظدميؼرارقة مدقـػفر ،مهقا ماىزائر ،مهقا مبقتػؾقؼة" "...مسـ مأي مشؾقانم
تؿقدثقن؟ مأظؼقا مغظرة مسؾك مأطرب مجرؼدة مو ماألطـر مدميؼرارقة ميف ماظعامل ماظعربلم
ظؿعرصقا مأنمطؾفؿمععمبقتػؾقؼة،ماىزائرمظقلتمتقغسمأومعصر،مسبـمملمؼؽـمظـام
رئقلامٌدةم 20مدـةمعـؾمتقغسمأوم 01مدـةمعـؾمعصر،مأزـمأغؽؿمترؼدونماظدخقلم
يفمظعؾةماىزؼرة؟مأغؿؿمزبطؽقن" .18م
تقضّ ح مػذه ماظؿصرضبات مأػؿ ماٌقضػني ماظؾذان مبرزا ميف مايقار ماظلقادل مسؾكم
اظػضاءماالصرتاضلميفمعرحؾةماالحؿفاجات،مؼعربماألولمسـمسدمماظرضامسـماظقضعم
ومؼلؿـدميفمذظؽمإظبماظؾطاظة،متراجعماظؼدرةماظشرائقة،ماظلؽـم،...مبقـؿامؼمؼدم
اظـاغلماًطابماظرمسل،مؼذّطرمػذاماظؿقجفمباإلنازات،مومؼرصضمأيمتشؾقفمبنيم
عامضبصؾميفماظدولماظعربقةماظيتمسرصتماالحؿفـاجاتموماظقضعميفماىـزائر،م
و م ؼرى ميف ماظداسني مإظب ماالحؿفاج مذبرد ماغؿفازؼني مو محؿك مخقغة م مسـد ماظؾعضم
اآلخر .م
المهدثماظـقراتمبشؽؾماسؿؾارل ،مصؾفذهماالغؿؼاالتمذروطمهؽؿفا،مصنذام
طاغت مػذه ماظشروط مضد مغضفت ميف مبعض ماجملؿؿعات ممبا مؼؽػل ،مصال مميؽـ مأنم
ؼقضػماالحؿفاجات مأي مضؿعمضدمميارسمضدػا،مومإنممل متؿقاصر مظدىماجملؿؿعم
ذروط معقضقسقة ميدوث مذظؽ مصال مميؽـ مظػاؼلؾقك مأن مؼعقضفا ،مصاظؿققالتم
اظعاٌقة مصرضت مسؾك ماجملؿؿعات مادؿقعاب معبؾة معـ ماظؿغقريات ماٌرتؾطةم
باظدميؼرارقة،مومضؿانمحؼققماألصرادموماىؿاسات،مومحرؼةماظؿعؾريموماظؿفؿفرممم
ومشريػامعـمحؼقق.مالمضبدثمادؿقعابمتؾؽماٌؿطؾؾاتميفماظػرتةماظؿارطبقةمغػلفام
باظـلؾة مظؽؾ ماظدول مألن ماظلقاضات ماحملؾقة مدبؿؾػ معفؿا ماظؿشابف ميف ماظؽـري معـم
اظعـاصر.مصاىزائرمبعدمأحداثمأطؿقبرم 0511مومعامتؾؿفامعـمواربمأظقؿةمبدأتم
دبرجمظؾؿقمعـماظـػؼ،مومظؽـمػذهماظؿققالتمتػرضمغػلفامسؾكمذبؿؿعاتمأخرىم
يفماظػرتةماظراػـةمومرمباميفمعـارؼمأخرىمعـماظعاملميفمصرتاتمالحؼة .م

18
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خالصة ذ

غلؿطقع ماظؼقل مأن مرباوالت ماظؿعؾؽة ماىؿاسقة مسؾك ماظشؾؽة ماالصرتاضقة ميفم
اىزائرمواجفتمزرصقامسؾكماألضؾمدقاضامأصرزمذبؿقسةمعـماظعقائؼماٌقضقسـقـة.م
تؿعـؾؼمذبـؿقسةمعـفامجبقاغـبمتؼـقـةمعرتؾـطةمبؾـقـةماألغرتغتمصـلماىزائـر
و م ادؿعؿاالتفماظيتمتعرفمتلخرامعؼارغةمبدولمأخرى.مومٌامطانماغؿشارموماعؿدادم
ادؿعؿال مصضاءات مايقار ماالجؿؿاسل م(صاؼلؾقك مو متقؼرت) معرتؾط ممبدى ماتلاعم
االدؿعؿاالتمساعّةمظؾشؾؽة،مصننمذظؽمملمؼقصرمصرصامأعاممػذهماظػضاءاتمظؿؾعبم
دورامطؾريامعـؾؿامراػـتمسؾكمذظؽماظؼقىماظلقادقةماظيتماغلاضتموراءماالسؿؼادميفم
اظؼقةماظلقرؼةمظػضاءاتمايقارماالجؿؿاسل .م
واجفتمرباوالت ماظؿعؾؽةماظلاسقةموراءمجؾبماظشؾابمإظبماالحؿفاجات ميفم
اظلاحاتماظعاعةمطذظؽ ،معؾادراتمدقادقةمطاغتمادؿشعرتمعلؾؼاماظقضعقةماظيتم
ؼعقشفاماظشؾابمومطاغتمضدماغطؾؼتميفمبراعجممتؽـتمعـمجؾبمصؽاتمسرؼضةمعـم
ػذهماظشرضبةمإظبماظرباعجماظيتماضرتحؿفاماظلقاداتماظعؿقعقةمالدقؿامصقؿامؼؿعؾؼم
باظؿشغقؾ.مػذاماظلؾؼمعؽـماظلؾطةمعـماحؿقاءماظشؾابمعـمخاللمصؿحمبابمايقارم
اظذي م غبؾ مذرائح مطؾرية معـ ماظشؾاب مإظب ماظؿعؾري مو ماالحؿفاج ميف مصضاءاتم
عـظؿـة و مؼلفؾ معراضؾؿفا .مو ضد ماتؾعت ماظلؾطة مػذه ماًطقات مبؿقجقفاتم
الدؿعؿاالت مصضاءات مايقار ماالجؿؿاسل ،متدخالت مأضـعت مسؾك ماألضؾ مصؽة معـم
ربيبمصاؼلؾقكمومتقؼرتمحؿكمومإنمملمتؽـمطؾريةم .م
بؼقتمرباوالتماظـداءمإظبماالحؿفاجمرػقـةماألداظقبماظؼدمية،موماسؿؼدمبعضم
اظلقادقني مأغفمبنعؽاغفؿماظؼقاممباظؿعؾؽة،مومصاتفؿمأنمزبؿؾػمعقجاتماالحؿفاجم
اظيتمحدثتمملمتؽـمهلامزساعات،مومملمتؼؿمسؾكماظزساعةموماظؽارزعاماظؿؼؾقدؼة.م م
وجؾتميفمػذهماًالصةماظعقدةمإظبمبعضماألصؽارماظيتمرػتمسؾكماظلطحمععم
اغطالق عقجةماالحؿفاجاتموماظيتمبدتمعـمطـرةمتداوهلامعـمضؾؾمودائؾماإلسالمم
سؾك مأغفا معلؾؿات .معـ مأػؿ مػذه ماألصؽار ماظرائفة ،ماالسؿؼاد مأن ماظـقرة مهدثم
اغؿؼـاالمعؾاذرا،مآظـقامومآغقامإظبموضـعمأصضـؾ،مأعاماظـاغقـةمصؿـؿؿـؾميفماالدؿؾشـار
وماظؿلؾقؿمباظؼدرةماظلقرؼةمظػضاءاتمايقارماالصرتاضلميفمإذعالماظـقراتموماظلريم
بفامإظبمغفاؼةماٌطاف .تؾقّـمذقؽامصشقؽامأن األعرمظقسمطذظؽمسؾكماألضؾميفماٌدىم
اظؼصري مإذ مأزفرت غؿائج اٌلح ماظذي مأجراه ماٌرطز ماظعربل مظألحباث مو مدرادةم
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اظلقاداتميفم2100مذظؽماظشعقرماظذيمؼـؿاب اٌقارـميفمتقغسمومعصرمحقل ترديم
األوضاعماألعـقةموماالضؿصادؼةمبعقّدماالحؿفاجاتمومدؼقطماألغظؿة.مؼصرح م%53م
عـماٌلؿطؾعةمآراؤػؿ ميفمتقغسمأنماظقضعماألعينمأدقءمممّامطانمسؾقفمسؾكمسفدم
غظاممبـمسؾل،موتؾدوماألعقرمأدقءميفمعصر إذمأنّ م %72معـماٌلؿطؾعةمآراؤػؿمؼرونم
أنماظقضعماألعينمأدقءمعؼارغةممبامطانمسؾقفمخاللمصرتةمحؽؿمغظاممعؾارك.مؼلريم
ذظؽمأؼضامسؾكماجملالماالضؿصادي،مأؼـمؼرى م %43معـماٌلؿفقبنيميفمتقغسمأنم
األوضاع ماالضؿصادؼة ميف ماظؾالد مأدقء مممّا مطاغت مسؾقف مسؾك مسفد ماظـظامم
اظلابؼ،و مصؼطم %21مؼرونمأغفامأصضؾمممامطاغتمعـمضؾؾ .وؼعؾّرماٌصرؼقنمسـم
تشاؤممأطربمإذم%66معـماٌلؿفقبنيمؼمطدونمأنماظقضعماالضؿصاديمأدقء اآلنمممام
طان مسؾقف مسؾك مسفد مغظام معؾارك .19معفؿا مؼؽـ معـ مأعر مػذه ماظـؿائج ،مإالّ مأنم
صضاءاتمايقارماالصرتاضلمبرزتمأومأرؼدمهلامأنمتربزمبقصػفامصاسالميفمإذعالم
و مإناحمػذهماظـقرات،مومعـمطـرةمايدؼثمسـمصاؼلؾقك مومتقؼرتماسؿؼدماظؾعضم
أنماظغاظؾقةماظعظؿكمعـماظشعبماٌصريمطاغتمساطػةميفمتؾؽماظػرتةمسؾكمصاؼلؾقكم
ومتقؼرت،مملمتؽـميفمحؼقؼةماألعرمطذظؽمإذ تؾقّـموصؼامظؾؿعطقاتماٌقداغقة أنمصؼط"
 %3معـ ماٌلؿفقبني ميف معصر مذطروا مأغفؿ مذارطقا مبدسؿ ماظـقرة معـ مخالل معقاضعم
اظؿقاصؾماالجؿؿاسل".20م م

 19تؼرؼرم"اٌمذرماظعربلم،"2100ماٌرطزماظعربلمظألحباثمومدرادةماظلقادات،ماظدوحةمضطر ،م،2100مص.م
.21-20
" 20اٌمذرماظعربلم،"2100ماٌرجعماظلابؼ،مص.م.26
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