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 صاتملخ

. الىقت الضائع سياسية مبتنزة وغير مسبىقة -حزلة سىسيىالحزاك:  : يعمز مارل

 و/ؤو املأل

 ٌ خ الىضاٌ  ًحمحىس امللاٌ حى غملية اظحىشافية، غلى املذي اللطير واملحىظط، في ثاٍس

الىضٌى إلى . إهه بمثابة ثحليم ضشوسي وإجباسي بغية 02العياس ي والاجحماعي في الجضائش خالٌ اللشن 

خ الجضائش الزي ٌػّذ و ، 0202 فيفشي  00أفضل ملذي جػليذ حشان فهم ٍ مشهذا حاظما وساسخا في ثاٍس

حه وجشبػه باملبادئ الىطىية، إر ًشجؼ رلً  ،املػاضش  حذاذ كطيػة وثطلػه ل إلى مذي اهخشاسه، حيٍى

 مؼ "الهيمىة الذاخلية". 

 مػطيات ثبّين حليلة، الفضاءات، الفاغلىن، وسجالت الػمل كاغذة شيلد ول مً اليلمات

ش وثطلػات املىاطىية. هما أهه ًمىح حىضلة ح الت ٌى الححىّ وأهمية الػالكة بين غملية الححٍش

 ، خطىضا غلى الطػيذ ألاهثروبىلىجي والثلافي.0290ألاظاظية للمجحمؼ مىز ظىة 

  .الفاغلىن  - الفضاءات - حشب الاظحلالٌ - الحشهة الىطىية - حشان:  الهلمات املفتاحية

 لتاريخ ورهانات الذالزة ؤثناء الحزاك الجشائزي امزاجع  : حسن رمعىن 

 "الذولة املذنية"ونقيضه  "النىفمبرية الباديسية"شعار  (. حىل 9102-9191)

خمشجػية رات شػاسات ظحخذام با 0202الجضائش شهش فيفشي ن ثميز حشا وخطىضا ثلً ية، ثاٍس

ش )باملشثبطة  اٌو ظىح (. في امللاسبة التي هلترحها هىا0290-0291الحشهة الىطىية وحشب الححٍش

ً هماجعليط  ة: "الضىء غلى شػاٍس مً خالٌ هزا  وظىػىد. "دولة مذهية"و "البادٌعية الىىفمبًر

، الحياسات داخل الحشانفي ظياق املىاجهة بين مخحلف غادة كشاءثه ل محاولة في لى املاض ي إالححليل 

اجي التي ثىىّ و في هزا الحشان الاجحماعي  الظاهشةمعاءلة مخحلف الحلاطػات و  غد بين العياس ي والهٍى

خ. هما ظىخعوالزاهشة والح ول الححذًات التي  في ظّل  بالجيش، الذًً والذولة،تها اءٌ أًضا غً غالكاٍس

 .لجضائش املػاضشةفي ا ثىاجهها 

ين - الطىمام - أٌو هىفمبر:  الهلمات املفتاحية  - الػلماهية - جمػية الػلماء املعلمين الجضائٍش

خ. - الزاهشة  الحاٍس
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عتراف" الا "ـط بالتاريخ والتخفيف من عنفه. ؤي مهانة لاإعادة الارثب : لزيمة ديزآش

 في الجشائز؟ عامال

ات الػىف العياس ي في ظياكه املحػلم باالححجاجات  ٌػالج هزا امللاٌ مىضىع غىدة رهٍش

ة  ى الػىف العياس ي.  )الاححجاجات( اوثمثالتهالىالم، الاجحماغية واظترداد حٍش  اهطالكا مًفلعيىاٍس

ةىحاٌو فً ظ هاوشػاسات غذد مً ضىس املظاهشات خ مً شاهذامل ظهىس بػض سمٍض ما بػذ  جضائش ثاٍس

ي املجحمؼ فهم مذي ثلص ّ وظىحاٌو  التي ثميزت بالػىف،الظيما ثلً  ،في فضاء الاححجاج الاظحلالٌ

خيةـالجضائشي لل  .اللطاصو لػذالة لححليم اذغىة ثبييه الولىً أًضا  ،"حليلة" الحاٍس

 .الاغتراف - الػذالة - الزاهشة الشػبية - الذولة - الػىف :املفتاحية  الهلمات

 الحزاك : مسيرات لتحقيق "الاعتراف" : منصىر قذيذيز

ً الحشان  ، وخاضة مً خالٌ الشػاسات املشفىغة بأّن واملعيرات أظهش الحىظيم العلمي للمحظاهٍش

هيف  وظىحاٌو في هزه املعاهمة مىاكشة. ثحليم الاغتراف العياس ي والاجحماعي ًبغيهى هضاٌ 

ل
ّ
 الزياملعببات الشئيعية لظهىس الحشان  أحذ الاصدساء مً أداء الىظام العياس ي الجضائشي  شي

ٌ مطالبه ألاظاظية  طبد جلّ اه إر ظيحىّظل ثحليم الػذالة الاجحماغية وإكامة دولة اللاهىن.  حى

ة ملفهىم الىضاٌ بغية ثحليم الاغتراف للفيلعىف أهعاٌ هىهي   دامللاسبة الىظٍش

(Axel Honneth)  هزه الحشهة الاححجاجيةمً أجل اظحلشاء وثحليل. 

 - املظاهشات - دولة الحم - الػذالة الاجحماغية - الحشان - الاغتراف  :الهلمات املفتاحية

 .املعيرات

 : ؤسمة الشزعية والحلىل القانىنية 9191-9102الجشائز  : مصطفى منىر 

 
ّ
ػبية املطللة غلى للمطالبة بالعيادة الش ظػدحشهة ظياظية  0202فيفشي  00ل حشان ٌشي

 مً الذظحىس. 7و 8 حيام املادثينمؤظعات الذولة ثحليلا ل 

ش غذد مػحبر مً الفاغلين داخل املجحمؼ املذوي واملؤّظ وكذ  بما فيها عات ظمح هزا الحشان بححٍش

ة التي "سافلد" الحشان في مشاحله ألاولىاملؤّظ    ،عة الػعىٍش
ّ
 020املادة  ثفػيل أحيام  ل رلً فيو ثمث

ة  في امللابل .وسحيل الشئيغ بىثفليلة مً الذظحىس  كذ ًلىد الحشان الحليلة هالحظ أن غياب الخعٍى
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.  0202دٌعمبر  00إلى مىاجهة ظلمية ثذوس أحذاثها في حلبة الاهحخابات الشئاظية في  العياس ي

ة و   صمة الششغية.فػلي ل  دون حلظخشهذ هزه الاهحخابات الػىدة إلى الششغية الذظحىٍس

 .الششغية - املعاواة - الػذالة - الذظحىس  - العيادة:  الهلمات املفتاحية





 

 

 


