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ناصر جابي :1ملاذا تأخر الربوع اجلزائري ،منشورات الشهاب ،اجلزائر،
 232 ،2102ص.
صدر مػذا ماظؽؿاب ميف مدقاق معا مأصؾح مؼعرف مباظربقع ماظعربي ،موػو مؼلعىم
ظإلجابة معن مخالظه مسؾى ماظلؤال ماظؿاظي :مٌاذا مبؼقت ماىزائر مسؾى مػاعش مذظكم
ايراكماظعربيم؟موٌاذامؼلؿعصيماظؿغقريماظلقاديميفماىزائرم؟موعاماظذيمجيعلم
أيمحماوظةمظؾؿغقريميفماىزائرمعؽؾػةموالمهؼقماٌطؾوب؟
ؼؿأظفماظؽؿابمعنمعؼدعةمومخلةمصصولمومػيموأن مطاغتمتشؽلمصقؿامبقـفام
وحدةمعوضوسقةمإال م اغهمميؽــامضراءةمطلمصصلممبعزلمسنمبؼقةماظػصولماألخرىم
ذظكمأغفامسؾارةمسنمدراداتمأجرؼتمعنمررفماٌؤظفميفمصرتاتمعؿؾاؼـة
اصرتضماظؽاتبموجودمثالثةمأجقالمدقادقةميفماىزائرم:مجقلماظـورةماظذيم
ضادمثورةماظؿقرؼرموتأثرمبؿؾكماٌرحؾةماٌؤدلةمعنمتارؼخماىزائرماٌعاصر ،معرحؾةم
متقزت مباظصراع ماظشاعل معع ماٌلؿعؿر مبعدعا مصشل ماظـضال ماظلقادي ماظلؾؿي ميفم
جزائرمعامبنيمايربني.موػيمعرحؾةمصـعتماظـؼاصةماظلقادقةماٌؿؿقزةمباظؿوجسم
عن ماظعؿل مايزبي ماظؿعددي م،شقاب ماظشػاصقة موتػضقل ماظعؿل ماظلري ،مدقطرةم
اظعلؽريمسؾىماٌدغي ،متػضقلمضقمماالغضؾاط مذؾهماظعلؽريموماظـػورمعنماظـؼاشم
اظلقاديماظعؾين مظدىمػذاماىقل .مأعاماىقلماظـاغيمصفومجقلماالدؿؼاللمواظؾـاءم
اظورين ماظذي موظد ميف مأواخر ماٌرحؾة ماالدؿعؿارؼة مويف ماظلـوات ماألوىل مظالدؿؼاللم
و ادؿػاد معن مصرص ماظؿعؾقم ماظيت معؽـؿه معن مأن مخيدم ماىقل ماألول ماٌلقطر مسؾىم
عؼاظقدمايؽمميفمسؿؾقة ماظؿلقريماإلداريمواالضؿصادي .مدصع مبه مػذاماظوضعمإىل مأنم
ؼؽون ميف متواصل معلؿؿر معع ماىقل ماألول متواصل ماغعؽس مإجيابا مسؾى ماظعالضةم
بقـفؿا مبأنموظدمظدؼهمحاظةمعنماالحرتاممواالعؿـانمٌنمأتاحوامظهمصرصةماٌشارطةميفم
 1غاصر مجابي مأدؿاذ مسؾم ماالجؿؿاع ماظلقادي مجباععة ماىزائر مواٌدردة ماظورـقة ماظعؾقا مظؾعؾوم ماظلقادقة.م
صدرتمظهمسدةمطؿبمودراداتمعنمبقـفا :م"اىزائرمتؿقرك:مدرادةمدودقودقادقةمظإلضراباتماظعؿاظقةم"م
سنمدارمايؽؿة 2991،م"االغؿكابات :ماظدوظة مواجملؿؿع"مسنمدارماظؼصؾةمظؾـشر ،م 2998معوارـةمعنمدونم
ادؿؽذان ،معـشورات مذفاب ،م 1001م :ماظدوظة مواظـكب مسن معـشورات مذفاب .1008 ،ماظوزؼر ماىزائريم
أصولموعلاراتمسنمدارمابنمخؾدون،م.1002موأخرمعامصدرمظهمػومطؿابم"ٌاذامتأخرماظربقعماىزائري"مسنم
عشوراتمذفاب.1021 ،
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اظؾـاء ماظورين موظؽن مػذا ماظوضع مخؾق مأؼضا محبلب مرأي ماظؽاتب مجقال مخاعالم
دقادقامؼعاغيمعنمسفزميفماٌؾادرة.موممامداػمميفمػذهماظـزسةمحاظةماإلغؼلامماظيتم
متقزتمبفا مػذه ماظـكؾة معامبنيماٌػرمغس مواٌُعرَّب .مأعاماىقلماظـاظثمصفومجقلم
"اظػعلماٌؾاذر" مو"ايرطاتماالحؿفاجقة" موػومجقلمغشأموترسرعميفمزلمتراجعم
اظدوظةماظورـقةماظيتمسفزتمأوالمسنمتؾؾقةمحاجاتهموثاغقامسنمتأرريه ،ماظـؿقفةم
طاغت مدؾلؾة معن مايرطات ماالحؿفاجقة ماظعـقػة ميف مأشؾب ماألحقان موادؿغاللم
اإلدالم ماظلقاديمهلامبؽلماظـؿائجماظيتمغعرصفا .مإن ماالغؿؼالماظلقاديميفماىزائرم
ضرورةمتػرض فاميفمأخرماالحؿؿاالتماظضرورةماظؾقوظوجقة مصفقلماظـورةمضدمذاخ.م
وػـامؼؼدمماظؽاتبمدقـارؼوػنيمممؽـنيمظالغؿؼالماظلقادي:مدقـارؼومػادئميفمحالم
جرىماالغؿؼالمعامبنيماىقلماألولمواىقلماظـاغيمودقـارؼومسـقفموثوريميفمحالم
جرى ماالغؿؼال معا مبني ماىقل ماألول مواىقل ماظـاظث .ممتت مسواعل معوضوسقةم
علاسدةٍ مومأخرىمذاتقةمععوضةميصولمػذاماالغؿؼالماهلادئمصاظوضعماٌاظيماٌرؼحم
واظؿفربةماظلابؼةمواظظرفماظعربيمواظدوظي ،مطؾفامسواعلمتعؿلميفماواهماالغؿؼالم
اظلقادي ماهلادئ .موظؽن ماظعواعل ماظذاتقة ماظيت متشؽل مسـاصر مخصوصقة ماياظةم
اىزائرؼة متشؽل مسائؼا مأعام مػذا ماظلقـارؼو ،متؿؿـل مػذه ماظعوائق ماظذاتقة ميفم
خصوصقات موآظقات متلقري ماظـظام ماظلقادي موضعف ماألحزاب ماظلقادقة مورؾقعةم
اظطؾؼات ماظودطى ميف ماىزائر ،موضطاسقؿفا م مواظـؼاصة ماظلقادقة ماظشعؾقة ماٌطؾؾقةم
واٌلاواتقةم.م
ؼشؽلمطلمسـصرمعنمػذهماظعـاصر مبـقوماإلمجال مصصال معنمصصولماظؽؿاب.م
متـؾت ماٌؼاربة ماٌـففقة مهلذا ماظؽؿاب مأوال ميف ماالدؿػادة معن ماٌذطرات ماظلقادقةم
اظؽـريةماظيتمغشرت معؤخرا.مإىل مجاغبماظدراداتماٌقداغقةمظألحزاب معنمخاللم
اٌؼابؾة مواٌؿابعة ماٌؾاذرة موعؼاربة مطؿقة مإحصائقة ميف معا مخيص ماالغؿكابات مودورم
اٌرأةميفمايؼلماظلقادي.
ندمعنمضؿنمععوضاتماالغؿؼالماظلقاديمضعفماألحزاب ماظلقادقةماظيتمملم
تلؿطعمأن مخترجمسن ماألدوارم"ماظؿؼؾقدؼةم"ميفماظعؿل ماظلقاديميفماىزائرمصظؾتم
عغؾؼة مأعام ماظػؽات ماالجؿؿاسقة مايقة موسفزت مبذظك مسن ماحؿواء مايراكم
االجؿؿاسي ماالحؿفاجي ماظوادع محبقث مسفزت محؿى مسن ماحؿواء مخنؾفا ماظيتم
ضاضتمذرسامباغعدامماظدميؼرارقةمداخؾفامومحمدودؼةمصرصماظرتضقةمداخلمايزبم
وإعؽاغقاتماظؿؿوضعمداخلمايؼلماظلقادي.مممامخؾقمزاػرةماالغشؼاضاتمواظرتحالم
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اظلقاديميفماٌشفدماظلقاديماىزائري.مأدىمػذاماظواضعمإىلمسزوفماٌوارـنيمسنم
اٌشارطةماظلقادقةميفماالغؿكاباتمبلؾبمصؼدانمايزبمطؿؤدلةمعصداضقةممتـقلم
اظشرائحماظػاسؾةمواظؿعؾريمسـفا.
عـؾت ماألحداث ماظيت مراصؼت معرحؾة ماالدؿؼالل موعن مبقـفا معؤمتر مووثقؼةم
ررابؾسمعـاالمعـريامظػفمماظـؼاصةماظلقادقةميفماىزائرمصؼدممتمتؾينماظوثقؼةمعنمدونم
عـاضشةمبرصعماألؼديمرشممأغفامملمتؽنمحملمإمجاع مبقـؿاماحؿدمماًالفمحولم
توزؼع ماٌـاصب مإىل مأن مسؾؼت ماىؾلة مإىل مؼوعـا مػذا م.ؼوضح مػذا ماٌـال مجبالءم
ػاعشقةماظؼضاؼاماظػؽرؼةمواإلؼدؼوظوجقة موػقؿـةمإرادة ماظوصولمواظؿؿوضعميفمعراطزم
اختاذ ماظؼرار موصق معـطق مجفوي موالئي ،مأعا ماظدرس ماظـاغي مصفو مأن ماظؼراراتم
اٌصريؼةمواٌفؿةمالمتؿكذميفمإرار ماٌؤدلاتماظرمسقةموإمنا مخارجفاموصقمعوازؼنم
اظؼوىماظلقادقة.مأدى مػذاماظواضعمإىل مصعوبةمتؿؾعمعلارماختاذماظؼرارميفماىزائر.م
درس ماظؽاتب مػذا ماألعر معن مخالل معـاظني مػؿا مضرار ماظؿعددؼة ماظلقادقة موتلقريم
عؾف ماحملروضات ميف ماىزائر .مؼٌؾقِّن مػاذان ماٌـاالن مبأن ماظؼرارات ميف ماىزائر مالم
تؿكذميفماٌؤدلاتماظرمسقةمظؾدوظة ،مودؾبمذظك مػومػقؿـةماظعلؽريمسؾىماٌدغيم
ودقطرته مسؾى معراطز ماختاذ ماظؼرار ،ماغؿشار مضقم ماالغضؾاط مواظلرؼة مسؾى محلابم
اظشػاصقةمواظـؼاشماظعؾينمحبقثمأصؾقتماظلرؼةمأداةمعنمأدواتممماردةماظلؾطة.
المؼؽادمميرمأدؾوعمعنمدونمأنمغشفدمحرطةماحؿفاجقهمػـاموأخرىمػـاك.م
وظؽن مويد ماآلن مسفزت مطل مػذه مايرطات مسن ماظؿعؾري مسن مغػلفا مدقادقام
ظؿؿقولمعنمحرطةماحؿفاجقهمإىلمحرطةمدقادقةماجؿؿاسقةمضادرةمسؾىمتوصريمبدؼلم
سن ماظـظام ماظؼائم موصرض ماظؿغقري .مواظلؾب ميف مذظك محبلب ماظؽاتب مؼرجع مإىلم
ضعفماظؿـظقممواظؿأرريمظدىمػذهمايرطاتماالحؿفاجقةموػومعا مؼػلرموظومجزئقام
بغقابماظطؾؼاتماظودطىمواٌؿعؾؿةمسـفا،موػيمبدورػامتؿوجسمعنمػذهمايرطاتم
االحؿفاجقة موترصض ماالخنراط مععفا م -موإن مطاغت مػي ماألخرى متشارطفا ميفم
دكطفامعنماألوضاع ماياظقةم -مالدؿعؿاهلاماظعـفموضعفماظؿـظقممظدؼفامظـفدم
أغػلـامأعاممحرطةمعػرشة.
أصردماظؽاتبمصصالمظدرادةماٌشارطةماالجؿؿاسقةمواظلقادقةمظؾؿرأةموضدمتوصلم
إىل م أغهموباظرشممعنماٌؽؿلؾاتماظيتمحصؾتمسؾقفاماٌرأةميفمحؼؾيماظؿعؾقممواظعؿلم
بػضلمسزميةماٌرأةماىزائرؼةمواختاذػامعنماظؿعؾقممادرتاتقفقةمظؾكروجمعنماظوضعم
اظدوغيماظذيمؼضعفامصقهماجملؿؿعماظؿؼؾقديمإال مأن ماظـزسةماحملاصظةمظدىماظـكبم
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اظلقادقة مالزاظت مهُ ول مدون ماظؿؿـقل مايؼقؼي مظؾؿرأة ميف ماظعؿؾقة ماظلقادقة مػذام
باإلضاصة مإىل مأن مرؾقعةماذؿغالمايؼلماظلقاديماىزائرمذيماًصوصقاتماآلغػةم
اظذطرمؼصعبمػوماآلخرمعنمصرصممتـقلماٌرأة.
فريد مركاش
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