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 مقدمة

ةمـققارماالجؿؿاسلمسؾكماظؿعؾؽةماظلقادقـضدرةمصضاءاتماظمايدؼثمسـمقؾضب
متقّج مإظب ماظـقرات مإذعال مو مؼػّلرمؼفنيمزبؿؾػؿني. متؼين متقجف معـ ماألول ـؾـؼ

،مبقـؿامؼرجعميفماظؿلثريم1رةماظيتمأضقكمميؿؾؽفاماظػضاءماالصرتاضلاظـقراتمباظؼد
ماضؿصادؼة، مسقاعؾ مإظب ماالجؿؿاسل ماالغػفار مأدؾاب ماظـاغل دقادقة،مماظؿقجف

م.اجؿؿاسقةمومثؼاصقةمومالمؼلـدمظػضاءاتمايقارمإالمأدوارامثاغقؼة
مؼ مضع ماألول ماظيتمتػّلماألغرتغتاظؿقجف مرأسماظعقاعؾ ماالحؿفاجات.مسؾك ر

م اغؾفارمباظؼدرةماظلاحرةمهلذهماظقدقؾةمومؼشؽرمععؿـؼقهمؾكسؼةمؤاظرتـطقيمػذهم
دصعماظرتوؼجمظؾؼدرةم.معاتماىؿاػريامطاغاميفمعلؿقىمتطّؾألغفؿمتقؼرتومؾقكمصاؼل

                                                                                                                                   

ممتضدع*  مػذا مربؿقى مبعضمسـاصر مخالل ماظػرغلقة مباظؾغة ماظـاغلاٌؼال ماظؾؼاء مبربغاعجمممأذغال اًاص
l’IRMCم:"م مسرب ماالصرتاضل ماٌـطؼةممتاألغرتغاالتصال ميف ماهلقؼات مو ماالجؿؿاسقة ماظروابط مهقالت و

 .2100جقانمم22ومم22اٌؿقدطقة"،متقغسم
 مومؿزبؿصميفمسؾ ماظؾقثميفماألاالتصال،مماجؿؿاعماإلسالم ماالجؿؿاسقةعرطز م غـروبقظقجقا م،اظـؼاصقةو

 ،ماىزائر.00111،موػران

تماظؽؾؿات،مضبقؾماٌعـكميفمطؾماظؽؿاباتمإظبمعـطؼماظؼقةماٌطؾؼةمظقدائؾماإلسالم،مومػذامحؿكمومإنمتغري1 
م مثقرة مبشؽؾمواضحميفماٌؼالماالصؿؿاحل:" مؼربز قادلمظػضاءاتم:ماظربقعماظعربلمواٌلؿؼؾؾماظلاظػاؼلؾقكعا

ؾقكماظذيماسؿربمودقؾةمتلؾقةمظؾؿراػؼنيمأضقكمأداةمصاؼل"ممسؾكمأنؼمطدماظؽاتبممحقثايقارماالجؿؿاسل"م
 دقادقةمعـماظدرجةماألوظب".م

Paris Tech Review, 2011. Site consulté: 

http://www.paristechreview.com/2011/02/28/revolution-facebook-printemps-arabe-futur-

politique-reseaux-sociaux. 
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إظبماالسؿؼادممنياٌالحظماظيتممتؿؾؽفامصضاءاتماظؿقاصؾماالجؿؿاسلمبؾعضماظلقرؼة
م مأن ماظؿقغلقة متعشماظؿفربة ممل ماىزائر مألن مصؼط مشريػؿا مو ماٌصرؼة صضاءاتمأو

 ؿامؼؿعؾؼصقميفماىزائرمدورامؼذطرمملمتمدمؼرتتقمموؾقكمصاؼلصرتاضلمعـؾمايقارماال
ملمتـفحميفماحؿقاءموموؿقعماإلرادةمومتقجقففاممواظؿعؾؽةماظلقادقةمبؼدرتفامسؾكم

معـماظدولماظعربقةماظيتمساذتم سؾكمذاطؾةمعامحدثميفمتقغسمومعصرمومشريػؿا
ماالجؿؿاسل.و مؼؾّقاربماالغػفار ماظذيمخؾػفمو معدىماالسؿؼاد ماظؿاظل ماظؿصرؼح ـ

اكمجقؾم"ميفماىزائر،مظقسمػـاظرتوؼجمظؾؼدرةماٌطؾؼةمظػضاءاتمايقارماالصرتاضل:
ومطـلغفمؼؽػلموجقدمػذهم،مم2"م…غرتغقتمباخؿصارصاؼلؾقك،متقؼرتمأومحؿكمأ

االسؿؼادماغطؾؼتمرباوالتممومعـموراءمػذاماظػضاءاتمظؿقدثماظـقرةمبشؽؾمحؿؿل.
سربمصضاءاتمايقارمتلعكمإظبماظؿعؾؽةماظلقادقة،مإالمأنمػذهماحملاوالتمراػـتم

تعرفمتلخراماىزائرممأنمؼقؼةحبرمسؾكمععطقاتمملمتؽـمدضقؼة.مؼؾؼكماآلنمأنمغذّط
،مإالمأغفمصببماظؿلاؤلماألغرتغتيفمذبالماغؿشارماإلسالمماآلظلموماظؿقاصؾمسربم

مطانم مإذا ماظـؿلخرمػقماظعاعؾمايادؿماظذيمؼػلرمصشؾماظؿعؾؽصقؿا ةماظلقادقةمػذا
 خاللمعقجةماالحؿفاجاتمأممأنمػـاكمسقاعؾمأخرى؟

ماظـاغلُؼ ماظؿقجف ماجؿؿاسلمرجع معـطؼ ميف مأدؾابفامم3اظغارق االحؿفاجاتمإظب
عـمدورمصضاءاتمايقارمميفماظقضتمذاتفمصاالضؿصادؼة،ماظلقادقةموماظـؼاصقةمومؼؼّؾ

مجزءامماالجؿؿاسل، ماظيتمتؽؿلح ماالغؿػاضات معقجة مبؿقؾقؾ مؼؿصؾ مصقؿا الدقؿا
ماظعاملماظعربل. معـ ماظؿصّق عفؿا مهلذا موصؼا مالمتمديمصضاءاتمايقار مإالمدورامو ر

                                                                                                                                   
2 Sam abed., 11/03/2011, 19:45:36: http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-

mohamed-vi-et-facebook-69315250.html, Site consulté le 28-06-2011. 

ؾقكمملمؼؼؿمصاؼللمضراءةماٌؼالماٌقدقم:"مالمؼقاصؼمطّؿابمآخرونمسؾكمػذهماظرؤؼة،مومػقمعامغػفؿفمعـمخال3 
ؼؾل:"مطؿمعـمعرةم ؾقكميفماظـقرةمربؾمتلاؤلمعـمخاللمتصرضبفؿممباصاؼلرة"مأؼـمؼضعماٌمظػانمدورمباظـق

مومػـاكمأنمصضاءاتماي مأومضرأغامػـا ؾقكمومتقؼرتمأدؼطتمالجؿؿاسلمسؾكماألغرتغقتمعـؾمصاؼلقارمامسعـا
مبفذامقنياظدطؿاتقرؼنيماظعرب ،مملمضبدثميفماظلابؼمأنممتماىؿعمبنيمودائؾماالتصالمومهقالتمدقادقة

ماظقدائؾماظيتمأصؾقتميفمأسنيماظعدؼدمعـماٌعؾؼني،ماظقدائؾم اظعؿؼ.مأضقتماظـقراتماظعربقةمعدؼـةمهلذه
يفماظؿعؾؽةماىؿاػرؼةموماىاظؾةمظؾقؼققمومظؾقرؼاتماىدؼدة.مػذاماظـقعمعـماظؿػلريمػقمماظلقادقةمايامسة
م.غصػمايؼقؼة"

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 

ميفماالواهمغػلفميفماٌؼالماٌقدقم:"مذؾؽاتمايقارماالجؿؿاسلمومودائؾماإلسالم".م عاغققؾمعقغرؼؽمومؼذػبم
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. 

http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-mohamed-vi-et-facebook-69315250.html
http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-mohamed-vi-et-facebook-69315250.html
http://blogs.mediapart.fr/edition/revolutions-dans-le-monde-arabe/article/
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ثاغقؼامالدقؿاميفمتؼدؼؿمأيمهؾقؾمٌقجةماظـقرات.مؼعؿؼدماٌؿؿلؽقنمبفذهماظؼـاسةم
م مإظب مباظعقدة مإال معـطؼقا متػلريا متػلر مال ماظـقرات ماالضؿصادؼة،مأن اظظروف

مأضرعفا.م ماظذي ماظقضقد مخزان مأوجدت ماظيت ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة اظلقادقة،
صفذهماظشؾؽاتمظقلتميفمم،يفمذظؽماحامسمساعال ظقس صاؼلؾقك شقابصقجقدمأوم

ضؾؾفامثقراتمومدؿقدثمرمبامبعدػا،مصفلمالممحدثتم،اظـفاؼةمإالمودائؾماظعصر
مداثمومتضػلمسؾقفامظقنمسصرػا.تمديمباظؿاظلمإالمدورامعلّرسامظألح

ماظؿقجف،معؿؼدؼ مبفذا ممتلؽقا ماظذؼـ ماظؽؿاب ماالجؿؿاسل،ممأّنمبعض اظقضع
مسّؿ امػقمسؾقفميفمباضلماظدولماظلقادلموماالضؿصاديميفماىزائرمالمطبؿؾػمطـريا

اظربقعماظعربلمإظبمم:اظيتمسرصتمثقرات.مصػلماٌؼالماظذيمصدرميفماظؽؿابماٌقدقم
معمزسؿؼمأؼـ؟ مػـاكمدؼينمتقصقؼ ماٌعطقاتأن ميف ميفمػذاممتشابف ماىزائر مؼدرج و
،مارتػاعمأدعارماظغذاء،مومزؼادةماظػؼر،مبلؾبمػذهماظـقراتماغدظعتضائال:"ماظؿشؾقف

م ماظعؿرؼة مظؾػؽة ماظؾطاظة مععدل معؿقدط مارتػاع ميفمم22موم02 بني عاو دـة
ممو تقغس مإظبمسبق ماظقؿـ مو ماىزائر، مو مم02عصر، معؿقدط معؼابؾ ععدلمباٌائة،
م ماظؿلؾطقم14,4ساٌل ماظعربقة ماظدول مواػؾ مو ماٌشـّباٌائة، مػذه مذاتمـة ؽالت

عـؾممتإذامطاغ.4"قيموماالجؿؿاسل،مومتلثرياتفاماألعـقةموماظلقادقةـاظطابعماظؿـؿ
ماظشؾابم مظدى متؿقصر مأن ماٌػرتض مصؿـ مإظقف، متذػب مصقؿا مصائؾة ماظؼراءة ػذه

مرباو موراء ماالغلقاق مإظب متدصعفؿ مملمادؿعدادات مػذا مأن معادام مو ماظؿعؾؽة، الت
اظيتمجعؾتماظشؾابمؼـلىمبـػلفمسـماظـداءاتمضبدثموجبماظؾقثميفماألدؾابم

اظيتمتداوظؿفامزبؿؾػماٌقاضعمسؾكماظشؾؽةماالصرتاضقةمخاللمساصػةماالحؿفاجاتم
ماظيتمطاغتمتفبمسؾكماٌـطؼةماٌغاربقة؟

ؿائجمدراداتمعرطزمهلذاماٌقضقعمدـعؿؿدمسؾكمغإجابةم تؼدؼؿمسـاصرمعـمأجؾ
ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة ماألغـروبقظقجقا ميف ماظػرصةمم5اظؾقث مظـا ممسقت اظيت

                                                                                                                                   
ماظعربقةم(،2100) .قصقؼتم،عدؼين 4 ماظـقراتماظدميؼرارقة معمظػني:مربقع ميفمطؿابمجملؿقسة مصادر معؼال ،

ماظدميؼ مظؾؿغقري مجدؼد مأصؼ مأؼـ؟ ماظعربل...إظب مطؿبممرارل،اظربقع مدؾلؾة ماظعربقة، ماظقحدة مدرادات عرطز
 .25م،مصظؾـانم،،مبريوت(70)اٌلؿؼؾؾماظعربلم

مةـقاماالجؿؿاسقــروبقظقجـقثميفماألغـزماظؾـعرطم،اٌرأةموماالغدعاجماظلقدققمماضؿصاديم،قمـاٌشروعماٌقد5 
ماظـؼاصقة، ميفمأبم.غقرؼةم،رععقنت،مغربؼبـوػران،مهتمإذرافم و ماظؿؼرؼر م2117رؼؾمضدم تـاولممحقث،

مسـاصرمعؿعؾؼةمبؿؽـقظقجقاتماإلسالمموماالتصالميفماظػضاءماألدري.
م،معرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةاظشؾابماىزائريمبنيماالغدعاجموماظؿفؿقشم،قدقماٌماٌشروع

م.2112ضدمماظؿؼرؼرميفمأبرؼؾمموػران،مهتمإذرافمعرادمعقاليماياج، وماظـؼاصقة،
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،مباإلضاصةماألغرتغتباٌشارطةمصقفامومالدقؿاماحملقرماظذيمؼؿـاولمسالضةماظشؾابمب
م معقاضع مسؾك متدور مطاغت ماظيت ماٌكؿؾػة مظؾققارات معؿابعة الدقؿامماألغرتغتإظب

 .ظيتمأثرتفامسؾكماظشؾؽةماالصرتاضقةغداءاتماظؿعؾؽةموماظردودما
ماإلجابة مواضقةمسـماظلقاقم ؼؼؿضلمتؼدؼؿمبعضمسـاصر متشؽقؾمصقرة إسادة

اظذيمجرتمصقفمرباوالتماظؿعؾؽةمومتلؾقطماظضقءمسؾكماظقاضعماظذيمواجفؿفمػذهم
م مؼدصعـااحملاوالت. مػذا ممو مإثارة ماظؿاظقة:إظب ماٌلـدمماظعـاصر مباظدور ماألول ؼؿعؾؼ

مظألغرتغ متميف مادؿعؿال ماغؿشار مو ماعؿداد ممبعرصة مؼلؿح مػذا مو صضاءاتماجملؿؿع
ممةـأحارتمبفؿاماظؾفرجذانمـاظؾ رتتقؼوممؾقكصاؼلممسؾكمرأدفامصرتاضلايقارماال

م مو ماظشؾابمخاللمعقجةماالحؿفاجاتاظزخؿ ماظـاغلمصريتؾطمبعالضة ماظعـصر ؛مأعا
م.ةـاوالتماظؿعؾؽلقادلمومعدىماالدؿعدادماٌلؾؼمظدؼفؿمظالدؿفابةمحملباظػضاءماظ
ؾمـقادقةمضؾـذتفاماظلؾطاتماظلـيتمادبـصرماظـاظثماٌؾادراتماظــاولميفماظعــومغؿ

مادؿعؿ متقجقف مذظؽ ميف ممبا ماظشؾاب مظؿلرري ماالحؿفاجات معقجة مأثـاء االتفؿمو
م ماالجؿؿاسل. مظػضاءاتمايقار مغـلك مال ماالأن ممممماىزائرمفاسرصؿاظيتمحؿفاجات

مأطؿقبرمدـةماغطؾؼتميفماًاعسمموماظيت مطؾقطاغتمم0511عـمذفر مآثارا رةمـهلا
معـ مضـسؾكمايرؼاتماظعاعة، مهرؼر ماإلسـفا ماألحزابم)ـطاع مبروز ممم(م0515الم،مو
،معـماظعقدةمإظبماظؿفربةماألظقؿةمخؾػتمغػقرامتؾؼائقا ومتؾعؿفامدـقاتمعـماظعـػ

م مبعطقاتماٌمصفذه ماٌؿعؾؼة يفماظـظرةممالمتزالمتؿقؽؿظلقاقماىزائريمااظؿارطبقة
مم.ؿفاجمومعكظفـظالح

ذيفذاجلزائرذاألنرتنتذوضعية

المميؽـميفمتؼدؼرغامايدؼثمسـمأّيمدورمظػضاءاتمايقارماالجؿؿاسلموماغؿشارم
ومعدىمادؿعؿاالتفاميفماىزائر.مماألغرتغتادؿعؿاهلامدونماظعقدةمإظبموضعقةمذؾؽةم

متؾّق مظإلحصائقات ماظقرين ماظدؼقان مضدعفا ماظيت ماإلحصائقات مسؿؾقةمـ مخالل عـ
ؼطمعـماظعائالتميفماىزائرمعقصقظةمصم3,4%م،مأن(2111)اإلحصاءماظقرينمظؾلؽانم

ذ.األغرتغتب

                                                                                                                                   

ماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماظشؾابموماجملؿؿعميفماىزائر:مواضعمومممارداتم:عمهتمسـقانعشرو ،معرطز
م.2116ضدمماظؿؼرؼرميفمجقانمموػران،مهتمإذرافمعرادمعقاليماياج، االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،
ـاماذؿغؾضدمم،مو2100،مهتمإذرافمبدرةمعؿلؿمعقؿقغل،ةاألدرة،ماظرتبقةموماظصقم:عشروعمحبثمعقدقم
 آثارمذظؽمسؾكماظرابطماظعائؾل.سالضةماألدرةمبقدائؾماإلسالمموممصقفمحقلمهؾقؾ
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 عالمذوذاالتصالذيفذالفضاءذالعائليذاجلزائريودائلذاإلذ: 1املخططذرقمذ

 

 

 

 

 

مONS :2008)):ماالحصاءماظعاممظؾلؽانماٌصدر

مإن مو ماظقضعقةمبدا حؿك معع معؼارغة مإجراء ماظصعب مطقنممعـ متقغس، يف
باظػضاءماألدري،مإالمماألغرتغتاٌعطقاتماظيتمؼؼدعفاماظدؼقانماٌذطقرمتؿعؾؼمبقصؾم

عالؼنيمداطـمبؿقغس،مؼؼدرمسددمعلؿعؿؾلمم01أغفمعـماٌفؿمععرصةمأغفمعـم"مبنيم
عؾققنمصالمم00،مأعاميفماىزائرماظيتمؼػققمتعدادمدؽاغفام6عؾققن"م3,5بـمماألغرتغت

(ماٌؽاغةم10)اٌكططمرضؿمم.مومؼقضح7عؾققن"م4,5ظشؾؽةمسـم"مامؼزؼدمسددمعلؿعؿؾل
م مضبؿؾفا ماظقدائؾمماألغرتغتاظيت مبؾاضل معؼارغة ماظرتتقب معمخرة ميف مؼلتل اظذي

مالم مباظشؾؽة ماظعائالت موصؾ ميف ماظؿلخر مػذا ماظؾصرؼة. ماظلؿعقة مالدقؿا األخرى
م معؼاػل مسدد مأن مسؾؿـا معا مإذا مايؼقؼل مماألغرتغتؼعؽسماظقاضع مدـة م2101بؾغ

ػقماٌؽانماظذيمميارسمصقفمػذاماظـشاط.مماألغرتغتؼؾؼكمعؼفكم.8ثالثةمآالفمعؼفك
عـمذبؿقعماظشؾابماظذؼـمم32,2%صؼطمم2117أجريمدـةممظؿقؼقؼموصؼامٌعطقاتموم

م مماألغرتغتميؿؾؽقن مؼؾفل محني ميف ماظؾقت، ماٌؼفكمم74%يف مإظب عـفؿ
ماظـشاطماظذم،و9االصرتاضل ماظطؾبماظشؾاغلمسؾكمػذا يمؼزاولمخارجماظػضاءمؼػلر

 األدريمعدىماالغؿشارماٌؿزاؼدمومحؿكمبشؽؾمشريمعـظؿمهلذهماظؿفارةماٌؿـاعقة.

                                                                                                                                   
 .70 .لابؼ،مصاظ رجعاٌ،م.قصقؼت ،عدؼينم6

7 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. 

http://www.algerie360.com/algerie/letau-se-resserre-sur-les-cybercafes/
http://www.algerie360.com/algerie/letau-se-resserre-sur-les-cybercafes/
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10حدودذالقدرةذالدحروة
 فرتاضيلفضاءاتذاحلوارذاإلذ

مبؼارغةماىزائرمبؾاضلممصاؼلؾقكحصائقاتماًاصةمبادؿعؿاالتمتلؿحمضراءةماإل
دوراممظؾػاؼلؾقكأغفمطانمماظدولماظعربقةمالدقؿامتؾؽماظيتمسرصتماحؿفاجاتمضقؾ

،ميفمحنيمترتبعمسؾكماظؼائؿةمدوظةم4,6%صقفا.هؿؾماىزائرماٌرتؾةماظـاعـةمبـلؾةم
مبمضطر معلؿعؿؾنيمتؼدر مبـلؾة ماألوظب( م)اٌرتؾة ماإلعاراتماظعربقةم59,7%ـ متؾقفا ،

،مبقـؿامضبؾمظؾـانميفماٌرتؾةماظرابعةمبـلؾةم36,9%م،مثؿماظؾقرؼـ42%ـماٌؿقدةمب
عـماٌالحظمأنماظدولماظيتمسرصتمأوظبماالحؿفاجاتمالمتردمدقىميفمم.و%23,4

م ماظرتتقبماًاعسمبـلؾة ميف مإال متلتل مال مصؿقغسمعـال ،م20%اٌراتبماظقدطك،
مب معصر متؾقفا ماٌغربمب16,5%ـ مثؿ م، مبم7,6%ـ مظقؾقا مآخرمم 4,5%ـو ميف ماظقؿـ و
 1%ـاظرتتقبمب

م.11
ماظرتتقب موؼؾّقمػذا مآظقة مسالضة متقجد مال مأغف مصضاءاتممـ ماغؿشار مبني خطقة

م) ماالجؿؿاسل مايقار ماظيتمؾقكصاؼلعـؾ ماظدول مأن مبدظقؾ ماظـقرات، موحدوث )
 .حدثتمصقفامثقراتمملمتؽـميفمعؼدعةماظرتتقب
م م مملمؼؽـمظـداء ماظعالضة "اظشؾابماىزائريمشريماٌـؿلبمأليميفمشقابمػذه

اظؾالدمموحرؼصمسؾكمعلؿؼؾؾميب،حزبمدقادل،مأومعمدلةمسلؽرؼةمأومتقارمأجـ
م مؼقم ماظربؼدم05ٌلرية معؼرمعارسمعـ مظؾؾقغم12اظرئادة"ماٌرطزيمإظب مأيمحظقز ،

يقارماالجؿؿاسلمصائؾة،مومملماألػدافماٌرجقةمومملمتؽـماٌراػـةمسؾكمصضاءاتما
ذفارؼةماظيتمطاغتموراءمذظؽ.مومعامداعتمإثارةماظؾعؾةماالضؿصادؼةموماإلمباٌؼابؾمتؿؿ

مصضاءات ماغؿشار مبني مشريمماظعالضة ماالحؿفاجات ماغدالع مو ماالجؿؿاسل ايقار
ماغؿشارم مسدم متػلري مباظؿاظل مميؽـ مصال ماٌقداغقة، ماٌعطقات مخالل معـ واضقة

ماالحؿفاجاتميفماىزائرمبؼصقرمػذهماظػضاءات.م
مجؾّق مػـاكمسالضة مملمتؽـ مإن مغؿلاءل، مأن ماآلن مصضاءاتمؼؾؼك مبنيماغؿشار ة

م) ماالجؿؿاسل مايقار متقؼرتصاؼلعـؾ مو مُأحقؾقك مٌاذا مب طت( ماٌللظة ػذهمؽؾ
                                                                                                                                   

10
ماظؿلثريماٌقؽاغقؽ  مبـظرؼة مظػضاءاتمايقار ماظلقرؼة ماالسؿؼادميفماظؼدرة مٌـطؼمؼذطرغا لماظيتمصقغتموصؼا

 ومميؽـمعراجعةمػذهماظـظرؼةميفمأسؿالمػاروظدمالدقؼؾممرلمسـدمباصؾقفم)محاصزم/مادؿفابة(.اٌـعؽسماظشر
 .ومدريجمتاخقتني

11 Malek Naïli, « Internet et révolution», http://kapitalis.com/kanal/36-internet/5473-

internet-et-revolution-lipemed-attribue-la-palme-a-la-tunisie.html, consulté le 22- 10-2011. 
12Http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-

alger_14731.html, page facebook dénommée pompeusement : « 19 mars 2011 : Marche 

de la jeunesse algérienne ». Site consulté le 24/06/2011. 

http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-alger_14731.html
http://www.tsa-algerie.com/politique/ils-appellent-a-une-marche-le-19-mars-a-alger_14731.html
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مظدىماىؿقع ماٌعؾقم معـ مماظؾفرجة؟ معّؽـأن ماٌشروع أنممعـمعاركمزاطربارغمػذا
بـروةمضدرتمبلؾعةمسشرمعؾقارمم،اظرابعمسشرميفماظقالؼاتماٌؿقدةمؼصؾحماٌؾقاردؼر

مدـة ماظـالثني مبعد مؼؾؾغ ممل مو مسؿرهمدوالر معـ معا مطـريا مو ماظشابم، مػذا ؼلّقق
مس مواألعرؼؽل ماظعامل مذؾاب مبف مؼؼؿدي معـؾ مأغف موؾك مألغف مخدعةمؼؾفؾ ميف ضع

مظشؾؽؿف. ماظؿقرؼرؼة ماظؼقة مسؾكمأنمماإلغلاغقة ادؿعؿالمسؾارةمؼغػؾماظؾعضماآلخر
ماالجؿؿاسل"،" مدبػلمذؾؽاتماظؿقاصؾ ماظلقادقةممػلمتلؿقة ماظؿفارؼة، ممماألبعاد

م.هلذهماظشؾؽاتم13وماإلؼدؼقظقجقة

 عيمراقيةذفضاءاتذاحلوارذاالجًما

مصؿقؾم مإذعال مسؾك مضدرتفا مو مايقار مصضاءات مدور محقل مايدؼث أثار
م مأصعالمواه مماالحؿفاجاتمردود ماظػضاءاتم .تقؼرتصاؼلؾقكمو صؾؽـمطاغتمػذه

عصدرمإسفابميفماظؾؾدانماظيتمحدثتمصقفاماحؿفاجات،مصننماألعرمسؾكمخالفم
مسؾكمأغفامدالحمذومحدؼـمؼؿقضػمذظؽم ذظؽميفمدولمأخرى، سؾكمإذمؼـظرمهلا

ماالدؿؼرار،م مخؾؼمسدم ماظػقضكمو مو مظؾؾؾؾؾة معـرية متؽقن مصؼد ممممطقػقاتمادؿعؿاهلا،
ومضدمتمديمأدواراماصبابقة.مػذامعامميؽـمأنمغلؿكؾصفمعـمتصرضباتماٌشارطنيم
ماظـشاطماىؿعقيميفم ماظدرادلماظذيمغظؿؿفمىـةماظشؾاب،ماظرؼاضاتمو يفماظققم

م معاي ميف م"صضاءهتمسـقانم2100اظربٌان مذؾؽةم: مسؾك ماالجؿؿاسل اتمايقار
مآغذا"األغرتغت مصرح محقث مضائال:، ماظرؼاضة مو ماظشؾاب موزؼر مصضاءاتم"مك إن

م معـؾ ماالجؿؿاسل ممصاؼلؾقكايقار محالًّمتقؼرتو متؽقن مأن م"ميؽـ مظدراؼؿفم، و
مإحلاسم معـ مػمالء مؼضؿره معا مو ماجملؿؿع مو ماظشؾاب مبني ماٌقجقدة باظػفقة

مس ممبعزل مضائال:" مأردف مصباظؿفؿقش، ماظلؾؾقة، ماظلؿات مبعض مـ صضاءاتمنن
مبنيم مباظؿقاصؾ ماٌؿعؾؼة ماٌلائؾ ميف مدورا متؾعب مأن مميؽـ ماالجؿؿاسل ايقار

بنيماإلدارةموماٌقارـمومحؿكمداخؾماىؿعقات،ماظؿـظقؿاتموماألحزابمماألجقال،
اظلقادقة،ممبعـكمإذراكمػذهماظػضاءاتميفمتدسقؿمضقؿماٌقارـةمومخاصةميفمصقاغةم

 رـقة".اهلقؼةماظق

                                                                                                                                   
مظؽؿابم"ماظقجفماًػلمظؾـقراتماظعربقة"ماظذيمي 13 ضراءةمعغاؼرةمظألحداثميفمجقاغبممظفمؽـماإلذارةمػـا

م.إؼدؼقظقجقةمومدقادقة
Denécé, E., La face cachée des révolutions arabes, Paris, Ellipses, 2012. 
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مإظبم ماالجؿؿاسل مادؿعؿاالتمصضاءاتمايقار متقجقف ماًطابمإظب ؼفدفمػذا
اظؿغقريماظيتماغطؾؼتمصقفاماىزائر"،مومتعؽسموجفةم اٌشارطةميف"متعؿقؼمسؿؾقة

ة،مـظؾؿـؿقماصظةمسؾكماالدؿؼرارماظضروريـكماحملـغظرماظلؾطةماظلقادقةماظلاسقةمإظ
صظةمسؾكماالدؿؼرارماٌـشقد.ماغطؾؼتمومسؾقفموجبمإذراكمػذهماظػضاءاتميفماحملا

ادؿعؿالمةمتؼدممظؾشؾابمعامتراهماظلؾطةم:"عـمػـامودائؾماإلسالمماظـؼقؾةميفمغبؾ
ماالجؿؿاسل". مايقار ماظيتمتؾـّمأعـؾمظػضاء ماظـظرة مألدوارمملمتؾؼمػذه ماظلؾطة ؿفا

صضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمإعباسامعـمضؾؾمصؽةمعـماظشؾابماظيتمسربتمسـمآراءم
مظػةمسربماظشؾؽة.زبا

 االدًشعارذاملديق"امليادرةذالديادية:ذ"

تدخالتماظلؾطةماظعؿقعقةمضؾؾمومأثـاءمعرحؾةماالحؿفاجاتميفم ميؽـمتصـقػ
اٌكؿؾػةماظيتموضعؿفاماظلؾطاتماظعؿقعقةمم14سـصرؼـ.مؼؿعؾؼماظعـصرماألولمباظرباعج

حؿفاجاتموماظيتمطاغتمضدماغطؾؼتمعؾؽرامأيمضؾؾمػؾقبمرؼاحماال ظػائدةماظشؾاب
مخطرمميف معـ مأغداك مداد ماظذي ماظؿقجس مصقعؽس ماظـاغل ماٌلؿقى مأعا اٌـطؼة.

صضاءاتمايقارماالجؿؿاسلمممامادؿدسكماظؿدخؾميفمتقجقفممادؿعؿاالتماظشؾابم
االدؿعؿالم"ذعارم ظألغرتغقتمسؾكمرأدفامعقاضعمايقارماالجؿؿاسلموماظذيمترعبف

اظدسؿمعـمضؾؾمودائؾماإلسالمماظـؼقؾةماألعـؾمظػضاءمايقارماالجؿؿاسل"ماظذيمظؼلم
 ممامؼعؽسماظؿكقفمعـمضدرةماظػضاءمسؾكمهرؼؽماظشارع. عـؾماظؿؾػزؼقن
وممبـادؾةمم2117مدـةماٌؾادرةماظلقادقةميفمحؼقؼةماألعرمعؾؽرا،مصػل اغطؾؼت

م مدـة مأواخر ماظقالة م/ مايؽقعة مإّثم2117اظؾؼاء مبؼقة ماظشؾاب معؾػ متـاعلمررح ر
م م"زاػرتل مو ماظشؾاب.مايرضة" موضقدػا ماظيتمطان ماظعؿؾقاتم"االغؿقارؼة" اغؿشار

طاغتمايصقؾةماظلؾؾقةماظيتمخرجمبفاماٌشارطقنمآغذاكممبـابةمجرسمإغذارممسحم
ظؾلؾطاتماظعؿقعقةمبؿداركماألوضاعمومظقمجزئقامضؾقؾماغطالقمعقجةماالحؿفاجات.م
مطاغ ماٌـطؼة، مسؾك ماالحؿفاجات مرؼاح مصقف متفب مطاغت ماظذي ماظقضت تمصػل

ماظؿفلقدماال مإظب مررؼؼفا مسرصت مضد ماظعؿقعقة ماظلؾطات مادبذتفا ماظيت جراءات
متؾؽماٌؿعؾؼةمبدسؿمتشغقؾم مصؽةموادعةمعـماظشؾابمالدقؿا اظػعؾلمومجؾؾتمإظقفا
                                                                                                                                   

ماظربمظقلت 14 متعاوغقاتمػذه معع ماٌاضل متلعقـقاتماظؼرن موجدتمعـذ مإاما مو ماياظقة ماٌرحؾة موظقدة اعج
م مثؿ ماظشؾاب، ماظشؾؽةمعع ماظؼرضمايلـ، ماظؼرضماٌصغر، ماظشؾاب، متشغقؾ مظدسؿ ماظقرـقة ماظقطاظة برغاعج

 وشريػا. دمعامضؾؾماظؿشغقؾاالجؿؿاسقة،مسؼق
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اظشؾابم)مأطـرمدرسةميفمععاىةماٌؾػات،ماعؿقازاتمخاصةمباظضؿاغاتموممتقؼؾم
مظؾؿلموظنيماحؿقا ماظقضعقة مدفؾتمػذه ماظقضعقةمعـمخاللمتـظقؿماٌشارؼع...(. ء

"اىؾلاتماظعاعةمظؾؿفؿؿعماٌدغل"ماظيتمذاركمصقفامأطـرمعـمأظػمذابمميـؾقنم
زبؿؾػماظؿـظقؿات.مالمذؽمأنمػذهماٌـادؾةممسقتمهلؿمباظؿعؾريمبؽؾمحرؼةمسـم
مصضاءاتمايقارم م)دونمأنمتلؿقسؾفا ماظصـقبر ميفمضصر ماٌكؿؾػة معطاظؾفؿ مو رؤاػؿ

ممس مظؽـفا مو مبؿققؼؾماالجؿؿاسل(، ماظعؿقعقة مظؾلؾطات مغػلف ماظقضت ميف قت
اظلؾؾمأعاممرباوالتمماالحؿفاجاتمسبقمصضاءمؼلفؾمعراضؾؿفموماحؿقائف،مومدّد

معلاراتم ميف متقجقفف مو ماالدؿــائقة ماظظروف متؾؽ ميف ماظشؾاغل ماظغضب ادؿغالل
تمػذهماىؾلاتمعـمتغطقةمإسالعقةمطؾريةمدأخرىمتػضلمإظبماٌقاجفة.مومادؿػا

ميفمايدثمعـمطاغتمتفدفم ماظشؾابماظذيمملمؼشاركمعؾاذرة أصالمإظبماشبراط
موخاللمعؿ ماألحداثمسربمودائؾماإلسالم. عـمبنيماٌلاظؽماظيتممتماظرتطقزممابعة

متشغقؾم مظدسؿ ماظقرـقة ماظقطاظة مبرغاعج مؼربز ماىؾلات مػذه مبعد معؾاذرة سؾقفا
مم،اظشؾاب مإؼداع ماألخرية م2100عؾػمخاللمم071111حقثمدفؾتمعصاحلمػذه

 .2110عؼارغةمباٌؾػاتماٌقدسةمدـةمم1000%أيمعامؼعادلمزؼادةمضدرػام

ذالشياب:ذمواقفذمًعارضةذعلىذالشيكة

المتؿعؾؼماألدوارماظيتمميؽـمأنمتمدؼفامصضاءاتمايقارماالصرتاضلممصقؿامطبصم
م مطذظؽ ماظعقدة مصبب مإاما مو مدابؼا، مذطرغاػا ماظيت مباظعـاصر مصؼط إظبماظؿعؾؽة

ماٌلـد ماظؿقزقػماالدؿعؿاالت مضعػ مو ماظعـؽؾقتقة مظؾشؾؽة موثؼاصقا ماجؿؿاسقا ة
 ؾابماٌرتؾطمأصالمبرتاجعماشبرارفؿميفمايقاةماظلقادقة،ـاظلقادلمظدىماظش

باظؿاظلمصاٌقاضػماٌؿعارضةمسؾكمصضاءاتمايقارماالصرتاضلمملمتؽـمتعينمدقىممو
ماعؾمععظصعقباتماظيتمتـفؿمسـدماظؿعأنمغشريمإظبمامأضؾقةمعـماظشؾاب،مومؼؾؼك

مؼؾؼكم،اظـص ماظؽؿابات مػذه ماصرتاضقةمصؿـؿقج مذكصقات ماألحقال مطؾ مإذميف ،
م ماظؽاتبمعـمػقؼؿفهرر مغػلفا مأنمؼصـعمظـػلفممحقثمؼصؾحم،اظشؾؽة بنعؽاغف
مشاء.مؼػقؼةممةأؼ

 األنرتنتمكانةذالديادةذيفذاخًياراتذالشيابذعلىذمواقعذ

معـمضؾؾماظشؾابم مزؼارتفا ماٌقاضعماظيتمؼؿؿ مسؾكم2117)هؼقؼمتؾنيمرؾقعة )
اتماحملؿقىماظلقادل،مصؿـماظشؾؽةماالصرتاضقةمتدغلماألػؿقةماٌقالةمإظبماٌقاضعمذ
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اظؿقؼقؼمسـمررؼؼماٌؼابؾةمملمؼذطرمدقىمميفمػؿاذابمعـماىـلنيمعلمبنيمعائيت
مأطـرم مطاغتماالخؿقاراتمعؿففة ماظلقادقة. مباٌقاضع ماظعابر ماػؿؿاعفؿ معـفؿ ثالثة

ـماظؿقؼقؼماظذيمأجريمباٌؼاربةماظؽقػقةمصرماٌعؾقعات.مومؼؾّقسبقماٌقاضعماظيتمتق
مذوبادؿعؿا ماظشؾابماظؾّطال ماٌؼابالتمأن مأطـرمماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمل اٌؿدغلمؼفؿؿ

باٌقاضعماظيتمتقصرمععؾقعاتمذاتمصؾةمباظعؿؾميفماًارج،ماظزواجمباألجـؾقاتمإظبم
اظـاغقؼةمأنمعامؼفؿفؿمأطـرممؼصّرحمرؾؾةماىاععةمومشريمذظؽمممامظفمصؾةمباهلفرة.

 سؾكماٌقاضعمػلماٌعؾقعاتماظعؾؿقةمأومتؾؽماظيتمهلامصؾةمباظـؼاصةماظعاعة.
ماظـػقرمعـماٌقاضعماظلقادقةمسؾكماظشؾؽةمدقىماغعؽادالمميـّؾممو ظقاضعمماػذا

م ماظيتمؼؾـقفا ماظػعؾقة ماظلقادل.اظعالضة ماظػضاء معع ماجملؿؿع مغؿائجمبّقمأصراد ـت
دوظةمسربقةمعـمبقـفاماىزائرمدرجةمتدغلمػذاماالػؿؿاممم02عسماالدؿطالعماظذيم
م مسؿقعا مباظلقادة مبؾدػؿ،مم39%مأّنإذ ميف ماظلقادقة مباظشمون معفؿؿنيممتاعا شري

 15أسربقامسـماػؿؿاعفؿماظؾاظغمباظشلنماظلقادل.م2%نمضؾقال،مومعفؿؿقم%41
ماظؿقؼقؼ مؼمطد مم16و ماٌقدقعة ماظشؾا"اظذيمأجرتفماىؿعقة م"باظؿفؿعميرطة

م متشرؼعقات مخالل مإؼؽقتؽـقؽس معع مم01باالذرتاك ماٌقاضػمم2102عاي ػذه
اٌؿقػظةمومتراجعمثؼةماواهماٌرتذقنيمممامؼـعؽسمسؾكمسالضةماظشؾابمبايؼؾم
مسؾكم معلؿفدة مظقسمزاػرة ماظلقادل مايؼؾ مظؾشؾابمعـ ماظـػقر موػذا اظلقادل.

ماظذيمأجريمدـة ماظؿقؼقؼ مغؿائج مبقـتمظـا مصؼد ماظعام، مررؼؼمم2112ماظػضاء سـ
صؼطممسربوامم12,7%ذابمعـموػرانمأنمصؼطمعامؼؼاربمم211االدؿؿارةموماظذيمعسم

ميفمتـظقؿاتم ماشبرارفؿ مظؽـمالمؼعينمذظؽمباظضرورة مو مباظلقادقة ماػؿؿاعفؿ سـ
مرمسقة.

ةمإظبمأيماػؿؿاممعـمغؿائجماظؿقؼقؼماظذيمأجريميفماىزائرماظعاصؿومملمتشرم
مباٌ ماظشؾاب مذاتماحملضؾؾ معفقاضع مبؾ ماظلقادل، مبنيممطانمؿاؿقى االخؿالف
ماظؿقؼقؼانمإالمأنمػـاكمتشابفميفماًقاراتماٌؿعؾؼةماٌـطؼؿنيماظيتمأ جريمصقفؿا

م مإذ:" ماظشؾؽة، مسؾك مم68%باٌقاضع مؼلؿعؿؾقن ماظعاصؿل ماظشؾاب ماألغرتغتعـ

                                                                                                                                   
 .2100 حباثمومدرادةماظلقادات،ماظدوحة،"،ماٌرطزماظعربلمظأل2100"ماٌمذرماظعربلم 15

16 Makedhi, M., « Les élections n’intéressent pas les jeunes », le quotidien El Watan, n° 

6680, du 4 octobre 2012. 



 فضاءاتذاحلوارذاالفرتاضيذيفذظلذموجةذاالحًجاج لًعيىةذالدياديةذعربالشيابذوذا

77 

ماٌعؾقعات، مسؾك مم43,3%مظؾقصقل ماظصداضة،مم32,3%ظالتصال، مسالضات ظـلج
 .17ظؾؾقثمسـماظعالضاتماظعارػقة"م12,1%مقغفمظؾعب،ؼلؿعؿؾم%29,5

،ماألغرتغتومعـؾؿامغالحظمصاظلقادةمشائؾةمذبؿالمبقصػفاماػؿؿاعامذؾاغقامسؾكم
االػؿؿاممطانمومػقمعامؼمطدماغلقابمػذهماظشرضبةمعـماظػضاءماظلقادل،مومعفؿام

م ماظلقادقة مظألحداث ماظشؾاب مؼقظقف مذبرؼاتممصنغفؿاظذي مطؾري مباػؿؿام تابعقا
مإاّل ماىقار، مدول مالدقؿا ماظعربقة مأضطار مبعض ميف ماالحؿفاجات أغفؿممأحداث

مصؾةم مذات ماظؿـظقؿات معـ مشريػا مو ماىؿعقات معـ ماألحزاب، معـ عـلقؾقن
ماٌـظّؿ م .باظـشاط ماظصػقاتمظملمتؽـ ماظيتمتداوظؿفا مظالحؿفاج ؾدسقاتماظلقادقة

طؾريةميفمإناحماظؿعؾؽةماظيتمدعتمإظقفامأعاممػذامماسؾكماظشؾؽةماالصرتاضقةمحظقز
مايقارم ممبقاضع ماالرتؾاط مضعػ مو ماظلقادل ماظػضاء معـ مظؾشؾاب االغلقاب
مظؾؿؾادراتماظيتمتؾـؿفا مطان ماٌعطقاتماٌقضقسقة مػذه مسـ مصضال مو ماالجؿؿاسل،

ضؾؾمومأثـاءمعرحؾةماالحؿفاجاتمآثارمػاعةميفمصشؾمغبالتمماظلؾطاتماظعؿقعقة
م.اظؿعؾؽة

أصرزماظلقاقماظعامموجقدمعقاضػمعؿعارضةمصقؿامطبصماظؿعؾريمسـماالدؿعداداتم
مظؾؿعؾؽةم ماظداسل مو ماٌمؼد مصاٌقضػماألول ماالحؿفاج، مإظب مباظدصع ماًاصة ظؾؿعؾؽة

ماظؿاظل: ماظؿصرؼح ميف مغالحظف مأن مسـدغام" ميؽـ مصاألعقر معؿكميفماىزائر؟؟؟؟ إظب
معصر". مو متقغس ميف مبنخقاغـا معؼارغة ماظعؾقممؼع أدقء محؼؾ ميف معشؿغؾ مطؾ ؾؿ

مؼعّؾاإل مال ماظؿشؾقف مػذا مأن ماالجؿؿاسقة مو مؼؼؿضلمغلاغقة مإذ مسؾؿقة، مسـمحؼقؼة ر
مإامام مو معقضقسقة، مو مسؾؿقة معؼارغة مأؼة ذظؽماظقضقفمسؾكماٌعاؼريماظيتمتؿطّؾؾفا
ؼعربمػذاماظرأيمسـمعدىمضدرةمودائؾماإلسالممسؾكمتؼدؼؿم"ثقرةماظربقع"مسؾكمأغفام

مٌرح معدىم"عقضة" مػذا مؼػّلر مو مصقفا، ماظدخقل مصرصة متػقؼت مصبب مال مو ؾة،
اغشغالمذبؿقسةمباظؿعؾؽةميفماظػضاءماالصرتاضلماسؿؼاداميفماظؼدرةماظالربدودةمهلذهم

ماظػضاءات.
أعاماٌقضػماٌعارضمظالحؿفاجمصقلققمحففامأخرىمميؽـمأنمغؼرأػاميفمػذام

 اظؿصرؼحماظذيمؼؼقلمصاحؾف:
مظقسمػـاكمد" مخبري، مأالماىزائر مأحد، مؼؿؾعفؿ مال مو قىمبعضماظطاععني،

ةمــؼاصـؾماظـؽمأنماظؿفؿعمعـمأجــقات؟مالمذـدم01ةميفمـترونمعامأنزهمبقتػؾقؼ

                                                                                                                                   
17 Aggoun, H., données d’enquête 2006. 



 مصطفىذجماهدي

78 

مشؾقانم مأي مسـ مبقتػؾقؼة"..." مهقا ماىزائر، مهقا مدقـػفر، ماظدميؼرارقة و
ماظعربلم ماظعامل ميف مدميؼرارقة ماألطـر مو مجرؼدة مأطرب مسؾك مغظرة مأظؼقا تؿقدثقن؟

أنمطؾفؿمععمبقتػؾقؼة،ماىزائرمظقلتمتقغسمأومعصر،مسبـمملمؼؽـمظـاممظؿعرصقا
دـةمعـؾمعصر،مأزـمأغؽؿمترؼدونماظدخقلمم01دـةمعـؾمتقغسمأومم20رئقلامٌدةم

م.18"يفمظعؾةماىزؼرة؟مأغؿؿمزبطؽقن
مسؾكمتقّض ماظلقادل مايقار ميف مبرزا ماظؾذان ماٌقضػني مأػؿ ماظؿصرضبات مػذه ح

االحؿفاجات،مؼعربماألولمسـمسدمماظرضامسـماظقضعمماظػضاءماالصرتاضلميفمعرحؾة
مؼمؼدم ماظشرائقة،ماظلؽـم...،مبقـؿا ميفمذظؽمإظبماظؾطاظة،متراجعماظؼدرة مؼلؿـد و
ماظـاغلماًطابماظرمسل،مؼّذطرمػذاماظؿقجفمباإلنازات،مومؼرصضمأيمتشؾقفمبني

،مزائرـاجاتموماظقضعميفماىـعامضبصؾميفماظدولماظعربقةماظيتمسرصتماالحؿف
ماظؾعضممو مسـد م محؿكمخقغة ماغؿفازؼنيمو ماظداسنيمإظبماالحؿفاجمذبرد ؼرىميف

ماآلخر.
ماالغؿؼاالتمذروطمهؽؿفا،م مصؾفذه صنذامالمهدثماظـقراتمبشؽؾماسؿؾارل،

مبعضماجملؿؿعات مغضفتميف مضد ماظشروط مؼؽػلمطاغتمػذه مم،مبا أنمصالمميؽـ
مإنمملمتؿقاصرمأيماالحؿفاجاتؼقضػم ظدىماجملؿؿعممضؿعمضدمميارسمضدػا،مو

م مميؽـ مصال مذظؽ ميدوث معقضقسقة مصاظؿققالتممؾقكظػاؼلذروط مؼعقضفا، أن
م ماظؿغقريات معـ معبؾة مادؿقعاب ماجملؿؿعات مسؾك مصرضت رتؾطةماٌاظعاٌقة

ممحرؼةماظؿعؾريموماظؿفؿفرموم،مضؿانمحؼققماألصرادموماىؿاساتومة،مباظدميؼرارق
تميفماظػرتةماظؿارطبقةمغػلفاماٌؿطؾؾام.مالمضبدثمادؿقعابمتؾؽـمحؼققومشريػامع

ميفماظؽـريمعـم ماظؿشابف مدبؿؾػمعفؿا ماظلقاضاتماحملؾقة ماظدولمألن مظؽؾ باظـلؾة
ومعامتؾؿفامعـمواربمأظقؿةمبدأتمم0511اظعـاصر.مصاىزائرمبعدمأحداثمأطؿقبرم

دبرجمظؾؿقمعـماظـػؼ،مومظؽـمػذهماظؿققالتمتػرضمغػلفامسؾكمذبؿؿعاتمأخرىم
مرمباميفمعـارؼمأخرىمعـماظعاملميفمصرتاتمالحؼة.ميفماظػرتةماظراػـةمو

                                                                                                                                   
18 Site consulté le 04/02/2011, http://www.jeuneafrique.com/Articl_ Reaction_detail 

/ARTJAWEB 2011 0204182555 /page /2/algerie-tunisie-internet-islamismel-internet-

algerien-en-effervescence-malgre-les-promesses-de-bouteflika.html 

http://www.jeuneafrique.com/Articl_%20Reaction_detail%20/ARTJAWEB%202011%200204182555
http://www.jeuneafrique.com/Articl_%20Reaction_detail%20/ARTJAWEB%202011%200204182555
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ذخالصة

ميفم ماالصرتاضقة ماظشؾؽة مسؾك ماىؿاسقة ماظؿعؾؽة مرباوالت مأن ماظؼقل غلؿطقع
مأصرزمذبؿقسةمعـماظعقائؼماٌقضقس ة.مـقـاىزائرمواجفتمزرصقامسؾكماألضؾمدقاضا

 رـزائلماىـصماألغرتغتةمـطةمبؾـقـةمعرتؾـبمتؼـقـؿقسةمعـفامجبقاغـؾؼمذبـتؿع
مطانماغؿشارموماعؿدادممو معؼارغةمبدولمأخرى.مومٌا ادؿعؿاالتفماظيتمتعرفمتلخرا
م)اد ماالجؿؿاسل مايقار مصضاءات مصاؼلؿعؿال مؾقك ماتلاعمتقؼرتو ممبدى معرتؾط )

ماظػضاءاتمظؿؾعبم مػذه مأعام مصرصا مظؾشؾؽة،مصننمذظؽمملمؼقصر االدؿعؿاالتمساّعة
ظلقادقةماظيتماغلاضتموراءماالسؿؼادميفمدورامطؾريامعـؾؿامراػـتمسؾكمذظؽماظؼقىما
ماظؼقةماظلقرؼةمظػضاءاتمايقارماالجؿؿاسل.

مجؾبماظشؾابمإظبماال موراء ماظلاسقة حؿفاجاتميفمواجفتمرباوالتماظؿعؾؽة
عؾادراتمدقادقةمطاغتمادؿشعرتمعلؾؼاماظقضعقةماظيتمماظلاحاتماظعاعةمطذظؽ،
ـمجؾبمصؽاتمسرؼضةمعـماغطؾؼتميفمبراعجممتؽـتمعضدمؼعقشفاماظشؾابمومطاغتم

مؼؿعؾؼم مصقؿا ماظلقاداتماظعؿقعقةمالدقؿا ماظشرضبةمإظبماظرباعجماظيتماضرتحؿفا ػذه
باظؿشغقؾ.مػذاماظلؾؼمعؽـماظلؾطةمعـماحؿقاءماظشؾابمعـمخاللمصؿحمبابمايقارم

م مصضاءاتماظذي ميف ماالحؿفاج مو ماظؿعؾري مإظب ماظشؾاب معـ مطؾرية مذرائح غبؾ
م ةـعـظؿ موو معراضؾؿفا. مبؿقجقفاتمض ؼلفؾ ماًطقات مػذه ماظلؾطة ماتؾعت د

م مصضاءات ماالجؿالدؿعؿاالت مأايقار متدخالت معـمؿاسل، مصؽة ماألضؾ مسؾك ضـعت
محؿكمومإنمملمتؽـمطؾريةم.متقؼرتمومؾقكصاؼلربيبم

بؼقتمرباوالتماظـداءمإظبماالحؿفاجمرػقـةماألداظقبماظؼدمية،موماسؿؼدمبعضم
ومصاتفؿمأنمزبؿؾػمعقجاتماالحؿفاجمأغفمبنعؽاغفؿماظؼقاممباظؿعؾؽة،مماظلقادقني

ماظزساعةموماظؽارزعاماظؿؼؾقدؼة.ممومملمتؼؿمسؾكاظيتمحدثتمملمتؽـمهلامزساعات،م
وجؾتميفمػذهماًالصةماظعقدةمإظبمبعضماألصؽارماظيتمرػتمسؾكماظلطحمععم

عقجةماالحؿفاجاتموماظيتمبدتمعـمطـرةمتداوهلامعـمضؾؾمودائؾماإلسالمم اغطالق
معلؾؿات مأغفا مهدثمسؾك ماظـقرة مأن ماالسؿؼاد ماظرائفة، ماألصؽار مػذه مأػؿ معـ .

 ارـؿؿـؾميفماالدؿؾشـةمصؿـؾ،مأعاماظـاغقـعمأصضـقامومآغقامإظبموضـاالمعؾاذرا،مآظـاغؿؼ
وماظؿلؾقؿمباظؼدرةماظلقرؼةمظػضاءاتمايقارماالصرتاضلميفمإذعالماظـقراتموماظلريم

عرمظقسمطذظؽمسؾكماألضؾميفماٌدىماأل .تؾّقـمذقؽامصشقؽامأن بفامإظبمغفاؼةماٌطاف
مأزفرت مإذ مدرادةم غؿائج اظؼصري مو مظألحباث ماظعربل ماٌرطز مأجراه ماظذي اٌلح
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ترديم اٌقارـميفمتقغسمومعصرمحقل ذظؽماظشعقرماظذيمؼـؿابم2100اظلقاداتميفم
م53%ماألوضاعماألعـقةموماالضؿصادؼةمبعّقدماالحؿفاجاتمومدؼقطماألغظؿة.مؼصرح

مآر مطانمسؾقفمسؾكمسفدمماؤػؿعـماٌلؿطؾعة ممّما يفمتقغسمأنماظقضعماألعينمأدقء
ػؿمؼرونمعـماٌلؿطؾعةمآراؤم72%مأّنمإذ غظاممبـمسؾل،موتؾدوماألعقرمأدقءميفمعصر
ؼلريممنمسؾقفمخاللمصرتةمحؽؿمغظاممعؾارك.أنماظقضعماألعينمأدقءمعؼارغةممبامطا

نيميفمتقغسمأنمعـماٌلؿفقبم43%مذظؽمأؼضامسؾكماجملالماالضؿصادي،مأؼـمؼرى
ماظـظامم مسفد مسؾك مسؾقف مطاغت ممّما مأدقء ماظؾالد ميف ماالضؿصادؼة األوضاع

مطاغتمعـمضؾؾ.م21%صؼطمماظلابؼ،و مأصضؾممما ماٌصرؼقنمسـموؼعّؾ ؼرونمأغفا ر
اآلنمممام عـماٌلؿفقبنيمؼمطدونمأنماظقضعماالضؿصاديمأدقءم66%تشاؤممأطربمإذم

معؾارك مغظام مسفد مسؾك مسؾقف مؼؽـ19طان معفؿا مإاّلم. ماظـؿائج، مػذه مأعر أنممعـ
صضاءاتمايقارماالصرتاضلمبرزتمأومأرؼدمهلامأنمتربزمبقصػفامصاسالميفمإذعالم

اسؿؼدماظؾعضمتقؼرتموممؾقكصاؼلإناحمػذهماظـقرات،مومعـمطـرةمايدؼثمسـممو
مؾقكصاؼلمأنماظغاظؾقةماظعظؿكمعـماظشعبماٌصريمطاغتمساطػةميفمتؾؽماظػرتةمسؾك

 أنمصؼط" تؾّقـموصؼامظؾؿعطقاتماٌقداغقة يفمحؼقؼةماألعرمطذظؽمإذم،مملمتؽـومتقؼرت
معقاضعمم%3 مخالل معـ ماظـقرة مبدسؿ مذارطقا مأغفؿ مذطروا معصر ماٌلؿفقبنيميف عـ

م.م20اظؿقاصؾماالجؿؿاسل"

                                                                                                                                   

م.،مص2100م،"،ماٌرطزماظعربلمظألحباثمومدرادةماظلقادات،ماظدوحةمضطر2100اٌمذرماظعربلمتؼرؼرم"19 
20-21. 
 .26م.لابؼ،مصاظرجعماٌ،م"2100ٌمذرماظعربلم"ا 20
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