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اجلزائر :حوصؾة املعارف يف اؾعؾوم االجتؿاعية
و اإلـساـية ()4001-4591
ـورقة بن غربقط-رؿعون
و ؿصطػى حداب
*

ؼبمدـيم 1440ماحؿػؾًماىزائرمبوظذطرىماًؿلنيمالغدالعمثقرةمأولمغقصؿدلم
 .2900مظؼد مذؽؾً مػذه ماظذطرى مبوظـلؾي مإظقـو محدثوً مػوعوً مطقغف متقج مبودؿؼاللم
اظؾالدمؼبمجقؼؾقيم،2991مبعدم 231مدـيمعـماالدؿعؿورماظػرغلل.موبفذهماٌـودؾيم
ارتلى ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقٌ مؼب ماألغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي موذبؾيم
إغلوغقوت ماظؿوبعيمظفماالحؿػوءمبفذامايدثموػذامبؿكصقصمسددمعزدوجمعـمػذهم
اجملؾي مؼؽقن مسـقاغفو م"اىزائر مضؾؾ موبعد م ،1"2900معع متـظقؿ معؾؿؼك محقلم
"حقصؾيماٌعورفمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي"مؼبمدؾؿؿدلم 1440مؼـوضش متطقرم
ععورصـومحقلماجملؿؿعماىزائريمرقؾيماظـصػماألخرلمعـماظؼرنماٌـصرم .م
إن مصؽرة مػذه ماظؿظوػرة ماظعؾؿقي مطوغً ممثرة مزبؿؾػ ماٌؾودرات مسؾك ماٌلؿقىم
اظقرين مذورطً مصقفو ماٌمدلوت ماىوععقي موعراطز ماظؾقٌ .2موعـ مجوغؾف مدوػؿم
اٌرطز ماظقرين مؼب ماألغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي مبؿـظقؿ مظؼوءات معـؾ متؾؽم
اظيتمسؼدتمبوظؿعوونمععمععفدمسؾؿماالجؿؿوعمؼبمجوععيمضلـطقـي،3موطذاماٌؾؿؼكم

*ؼؼذلحمسؾقـومعمظػقمػذاماظؽؿوبمحقصؾيمظػعوظقوتماظـدوة:ماىزائرمبعدم04مدـي،محصقؾيماٌعورفمؼبماظعؾقمم
االجؿؿوسقيموماإلغلوغقيم()1440-2900موماظيتمغظؿًمؼبمدؾؿؿدلم 1440معـمررفماٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمؼبم
األغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مو ماظـؼوصقي مبقػران .مإن مػذا ماٌؼول مػق ممبـوبي معؼدعي مظؾؽؿوب ماظذي مضبؿؾ مغػسم
اظعـقان،موماظذيمؼؿؿمغشرهمعـمررفماٌرطزمخاللمدـيم .1442م
1

Insaniyat n°s 25-26 (juillet-décembre 2004) ayant pour thématique : L’Algérie avant et
après 1954, Approche historiographique et représentations.
 2المغشرلمػـومإالمظؾؿؾؿؼكماظذيمميؽـماسؿؾورهمطؿؾؿؼكمرائدموماٌـعؼدمؼبمطـودؿقؾم(وػران)مدـيم 2920واظذيم

متمغشرمأسؿوظفمععمتؼدؼؿمظنبمسؿورمعدؼـمهًمسـقانم:معؾؿؼك محقلماظعؾقمماالجؿؿوسقيماظققم،ماىزائر،م
دؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي.2929 ،
3

CF. Adel, Faouzi (dir) : La socio-anthroplogie ou comment repenser la méthode (cahier
n°1), Oran, CRASC, 2001.
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اظذيمجرىمؼبمغقصؿدلم2999مؼبمعدؼـيممتقؿقن4مصضالًمسـمزبؿؾػماٌطؾقسوتماظيتم
زفرت مؼب مدؾلؾي م"دصوتر ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقٌ مؼب ماألغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقيم
واظـؼوصقي"مأومؼبمذبؾيم"إغلوغقوت".5م م
طونمػدصـومعـمتـظقؿمعؾؿؼك م 1440مػقمتؼدؼؿمعومميؽـماسؿؾورهمحقصؾي ماظـؿوئٍم
اٌؽؿلؾي معـذ مغصػمضرن معـ ماظزعـ موبوظطؾعمعومتؾؼكمانوزه ،موبقونماظصعقبوتم
اظيتمحوظًمدونمتطقرمزبؿؾػماظػروعماٌعرصقيمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر .م
إن ماٌؼذلح ماظذي ممتّ مإضراره مخالل مػذا ماظؾؼوء مؼلؿفقى مظؿطؾعوت ماألدرةم
اىوععقي،مذظؽمأنمعومالمؼؼؾمسـم204مبوحٌموأدؿوذمضدمذورطقامؼبمصعوظقوتمػذام
اٌؾؿؼكماظذيمزلح مبؿؼدؼؿم 94معداخؾي.موؼبمػذاماظلقوقمغؿؼدممبوظشؽرمظؽؾمأوظؽؽم
اظذؼـ مذورطقا معـ مضرؼى مأو مبعقد مؼب منوح مػذه ماظؿظوػرة ماظعؾؿقي ،مػؿ مبوظطؾعم
زعالؤغو مػـو موؼب ماًورج موطؾ ماظذؼـ مضدعقا ماسؿذاراتفؿ مسـ مشقوبفؿ موضدعقا مظـوم
تشفقعوتفؿ،مػذامصضالًمسـماظلؾطوتماحملؾقيماظيتمذرصؿـومحبضقرػومبقــو.مإنم
ذبؿؾ ماٌلوػؿوت مؼب مصقغفو ماظـفوئقي م(ػبلقن معلوػؿي) مضد ممت مادذلجوسفو معـم
ضؾؾماٌـظؿنيموػلمعقضقعمػذاماظؽؿوبماظذيمضبوولمأنمؼؼدممأسؿولموصعوظقوتمػذهم
اظؿظوػرة ماظعؾؿقي .مظؼد مارتلؼـو مػـو مأال مغؿؾع مررؼؼي ماظعرض ماٌؿؾعي مؼب مأذغولم
اىؾلوتماظعؾـقيمأوماظقرذوتماٌدلذبي مخاللماٌؾؿؼك،معػضؾنيمسـمذظؽمتؼدميوًم
ؼراسل ،مضدر ماإلعؽون ،معضؿقن ماٌداخالت مواٌـوضشوت ماظيت متؾعؿفو موبوظطؾعم
اٌؿطؾؾوتماًوصيمظـشرماظؽؿوب.مإنماٌلؾؽماٌؼذلحمػـومالمطبؾق،مدونمذؽ،معـم
تعلػ،مذظؽمأنماظطوبعماٌؿعددماظؿكصصوتمأوماظؼوئؿمسؾكماٌقضقسوتمظؾعدؼدمعـم
اٌداخالتمميؽـمإدراجفو مؼبمأبقاب مأخرىمشرلماألبقابماظيتممتمصقفومإدراجفو،م
وسدد مػذه ماألبقاب مأو مأجزاء ماظؽؿوب م(مثوغقي مأجزاء) مطون مميؽـ ماخؿزاشلو مأوم
تقدقعفو .مظؼد مطون مؼـؾغل مؼب مػذه مايوظي ماالخؿقور موحلؿ ماألعر محلى مضوئؿيم
اٌقضقسوت  .موسؾقف مصنن ماظذلتقى ماظذي مجرى ماظعؿؾ مبف مؼظفر مؼب مػذا ماظؿؼدؼؿم
اإلعبوظلمعـمخاللممثوغقيمأجزاءمطؿومؼؾل:
 .Iأغـروبقظقجقو ،مسؾؿ ماالجؿؿوع مواظعؾقم ماالجؿؿوسقي :مسـوصر معـ مأجؾ محقصؾيم
ذوعؾيم م
4

Cf. Marouf, Nadir ; Adel, Faouzi et Khedidja (coord) : Actes du colloque : quel avenir
pour l’anthropologie. Timimoun, 22-24 novembre 1999, Oran, Ed. CRASC, 2002.
5
Cf. notamment Insaniyat no 27 (janvier mars 2005), portant sur la thématique : La socioanthroplogie en devenir.
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 .IIاظؿورؼخ،ماظذاطرةمواظذلاث
 .IIIاٌقارـيموايرطيماىؿعقؼي
 .IVاىغراصقو،ماظعوملماظرؼػلمواشلفرة
 .Vاظعؿرانمواشلـدديماٌعؿورؼي
 .VIاظعوئؾيمواظطػقظي
 .VIIاٌدرديمواظذلبقي
 .VIIIاظـؼوصي،ماظؾغيمواشلقؼي
وأخرلا،مصننماظؼورئ مميؽـمأنمؼرجعمؼبمػذاماظؽؿوبمإظبماًالصوت ماٌؼذلحيم
عـ مضؾؾ ماظقرذؿني ماظؾؿني متـووظؿو ماظذلاث ماظـؼوؼب ماٌودي مواألرطققظقجل مواظذلاثم
اظـؼوؼبماظالعودي.
I

اىزء ماألول مبعـقان م"األغـروبقظقجقو ،مسؾؿ ماالجؿؿوع ،مواظعؾقم ماالجؿؿوسقي:م
سـوصرمعـمأجؾمحقصؾي مذوعؾي"مؼؿؽقنمعـمدؾعي مغصقص.مؼؼدممسؾل اؾؽـز مؼبم
علوػؿي مظف محقل م"اظعؾقم ماالجؿؿوسقي مؼب ماظؾؾدان ماظعربقي" مأوظب مغؿوئفف مظؾقٌم
عقداغل محقل مػبس مبؾدان :ماىزائر ،ماٌغرب ،معصر ،مظؾـون مودقرؼو .مصوٌمظػم
اظذيمأذرفمسؾكمػذاماظؾقٌمؼؼذلحمسؾقـومإروراًمسوعوًمندمصقفماظعؾقمماإلغلوغقيم
واالجؿؿوسقي معـدرجي مصقف .موبعدعو مادؿكؾص معالعح ماظؾوحـني ماظيت مؼلقد مصقفوم
اووهمعومػقمأطودميلموعؾؿزمموعومػقمخؾرل،مطشػمسـماظػروقماظدضقؼيمبنيمأوضوعم
اٌغربماظعربلموأوضوعماٌشرقماظعربل.موعـمجوغؾفومسوىًمطؾقدؼـمذوؾيمثـوئقيم
األغـروبقظقجقو مواظلقدققظقجقو معرطّزة مسؾك ماظطوبع ماظؿفؿقشل مظألوظب معـ مدون مأنم
هظكماظـوغقيمبودؿكداممأصضؾ.مظؼدمأوضقًماظؾوحـيمأنماألغـروبقظقجقومظقلًم
ػلماظؾقٌمسـماٌالعحماظـؼوصقيمبؼدرمعومػلمصفؿمعـظقعيماالضذلاضماٌوديمواظـؼوؼبم
اظيتمؼبمزؾفومؼلعكماىزائرؼقنماظققممإظبمإضوعؿفوموإصبودمععـكمشلومؼبمحقوتفؿ.م م
أعومبراػقؿمصاحلي ماظذي متؼدمممبداخؾيمهًمسـقانم"ماألغـروبقظقجقومواظعؾقمم
االجؿؿوسقي مؼب ماىزائر :مسـوصر معـ مأجؾ محصقؾي" مصؼد مذػى مؼب مغػس ماالووهم
عشرلاً مإظب مأن ماألغـروبقظقجقو مبشؽؾ مسوم متعؿدل محؼؾ مدرادي ممل مؼؿشؽؾ مبعد مؼبم
اىزائر،موأنماألغـروبقظقجقوماظدؼـقيمبشؽؾمخوصمتشؽؾماٌـولماظـؿقذجلمٌؽوغيم
عؿلرجقيموشرلمعلؿؼرة.موؼـفلمعداخؾؿفممبلقيمعـماظؿػوؤلمعمطداًم"اظققممبدأتم
23

ـورقة بن غربقط – رؿعون و ؿصطػى حداب

اظطوبقػوتمتؿؾدد".موعـمجوغؾفمضدممسؿرمؾرجانمعداخؾيمسـقاغفوم"مسـوصرمظؾؿػطرلم
ؼبمحوظيماظؾقٌمؼبماظعؾقمماإلغلوغقيمواالجؿؿوسقي مؼبماىزائر"،معلؿعقداماظـؼوشم
اظػؽري ماظذي مجرى مؼب ماىزائر مؼب مدـقات ماظلؾعقـوت مواظـؿوغقـوت مإلظؼوء ماظضقءم
سؾكماظلقوقمايوظل .مظؼدمضودتفمهؾقالتفماٌعؿّؼيمإظب ماظؿلطقدمسؾك م"أنماٌشؽؾيمؼبم
اىزائرمال متؽؿـمؼبماظـؿقذجماٌـففل مواظـظريمبؼدرمعومتؽؿـ مؼبماظشروطماظـؼوصقيم
اظعوعيماظضرورؼيماٌؿعؾؼيممبؿورديماظعؾقمماالجؿؿوسقي".مأعومعصطػكمحداب ممصؼدم
اضذلح مؼب معداخؾؿف م"اظعؾقم ماالجؿؿوسقي مؼب ماىزائر :مػؾ مػل مؼب متؼدم؟" مظقحيم
خالصؿفومذؾقفيمبوٌداخؾيماظلوبؼي.مؼعؿدلمعصطػكمحداب مأنماظؼقوممحبقصؾيمالم
ميؽـ مأن مهصر مؼب مجوغؾفو ماظؽؿل ،مظؽـفو مهؿوج مأؼضو مإظب م"ععرصي مبوظظروفم
اٌقرصقظقجقي ماظيت مؼب مزؾفو مميؽـ مإلغؿوج ماٌعورف محقل ماجملؿؿع مأن مؼؿطقرم
وؼؿؼدم" .موبعدعو مدفؾ ماظؽوتى موجقد معؽودى محؼقؼقي مؼب مبعض مصذلات متورؼخم
اظعؾقم ماالجؿؿوسقي مؼب ماىزائر مبدت مظف ماظظروف مايوظقي معالئؿي معـ مأجؾم
"األغـروبقظقجقو،ماظػرعماظعؾؿلماٌقحدمٌعظؿماظػروعماظعؾؿقيماألخرى،معـمشرلمأنم
ؼـزعمسـمػذه مادؿؼالظقؿفو".مؼبمحنيمندمغذؼرمؿعروف ماظذيماػؿؿمؼبمعداخؾؿفم
جبزائر معو مبعد مايرب مؼؼذلح مسؾقـو م"علوػؿي معـ مأجؾ مأغـروبقظقجقو مظؾؿغربم
اظعربل ماٌعوصر" مؼعذلف مصقفو مبػضؾ مجوك مبرلك مسؾقف م(اٌغرب ماظعربل معو مبنيم
ايربني) ،موؼؼذلح مسؾقـو مسـوصر معشروع مؼب مرقر ماإلنوز .مؼؼدّم ماٌمظػ مظـو مػـوم
عؼوربي مٌكؿؾػ ماظؼراءات ماظيت مضدعؿفو ماظعؾقم ماالجؿؿوسقي محقل ماىزائر مواٌغربم
اظعربل،موػل معؼوربيمتذلابط ممبعطقوتماظلرل مايقوتقيماظيتمالمميؽـماالدؿفوغيم
بلػؿقؿفومظؾؿشؿغؾنيمؼبمحؼؾماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي.م م
ؼبمخؿومماىزءماألولمعـماظؽؿوبمتؼدممظـومخدصبيمعادلموصرؼولمعباسمتؼرؼراًم
سـم"ضراءةمألرروحوتموعذطراتماٌوجلؿرلماظيتممتًمعـوضشؿفومؼبمجوععيمعـؿقريم
ؼب مضلـطقـي معو مبني م 2999مو ،1440موػذا ممبعوىي مسقـي مضقاعفو م 299معـ مبنيم
100مأرروحيمعؿقصرة.مؼؾدومأنماٌقضقسوتماٌؿؽررةمتدورمحقلمعلوئؾمعـؾمزروفم
سؿؾ ماظعؿول ،ماظشغؾ مواظـظوم ماظصـوسل مبصقرة مسوعي ،ماظذلبقي مواظؿعؾقؿ ،ماىـقحم
واىرميي ،موطذا ماظعوئؾي ،موػل ماٌقضقسوت ماظيت مطوغً معـ ماػؿؿوعوت مػذهم
اظدرادي.مؼبماظقاضعممتًمدراديمطؾمعو مطوغًمظفمصؾي مبوٌرأةمواألدرة،مشرل مأنم
دراديمتؾؽماٌلوئؾ مجوءتمبصقرةمجزئقيمؼبمإرور مسؾؿماجؿؿوعماظؿـؿقي.مصؾؿمتظفرم
ؼب مإرورمعقضقعمععرصيمسؾؿقي،مذظؽمأنمتدرؼسمػذاماظؿكصصماظعؾؿلمطونمعفؿشوًم
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ؼبمعـفوجمتعؾقؿمسؾؿماالجؿؿوعمؼبمضلـطقـي.موماٌؼورغي،مؼبمػذاماظصددمبوىوععوتم
األخرىمدؿؽقنمعػقدةمجداً.6
II

اىزٍءماظـوغلمعـمػذاماظؽؿوبمؼؿضؿـممثوغقيمغصقصمضؿـومبندراجفو مؼبمبوبم
سـقاغف م"اظؿورؼخ ،ماظذاطرةمواظذلاثماألرطققظقجل" .موؼب مػذا ماجملول مؼعوجل محلـم
رؿعون مؼب معداخؾؿف مبعـقان م"اظدوظي ماظقرـقي موذاطرتفو :ماظـؿقذج ماظؿصقريم
ظؾؿورؼخ"،ماالدؿكدامماٌمدلوتلمظؾعؾقمماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر،موؼعؿدل،مضؿـمػذام
اٌـظقر،مأنمػـوكممنقذجني معفقؿـني:ماظعؾقمماالضؿصودؼي مبوظـلؾيمظإلؼدؼقظقجقيم
اظؿـؿقؼيماظيتمتشرفمسؾقفوماظؿؽـقضرارقي،مواظؿورؼخمبوسؿؾورهمطؾمعومعـمذلغفمأنم
ؼضػلماظشرسقيمسؾكماظدوظيماظقرـقيمواظلؾطوتماظؼوئؿي.مصفذاماظشؼماألخرلمػقمعومم
ؼفؿ ماظؾوحٌ معـ مأجؾ مبقون مدقوق موزروف متردقكف موآثوره مؼب محؼؾ ماإلغؿوجم
االدطقشراؼب موتدرؼس ماظؿكصص ،موطذا ماغعؽودوتف مسؾك ماألزعي ماظيت متقظدت معـذم
أحداثمأطؿقبرم 2922مخصقصوًمواظدلوزماظؽودحمظؾقرطيماإلدالعقيمخاللماظعؼدؼـم
األخرلؼـ.موعـمجوغؾفمضوممصمادمصويفمؼبمعؼوظفمبعـقانم"ماظذلاثماظقرينمعـمخاللم
األرذقػ مبؿقدقع مآصوق ماظـؿقذج ماظؿصقري مظؾؿورؼخ" ،موػذا ممبعوىي مدقوديم
احملوصظيمسؾكماظقثوئؼماٌؽؿقبيمؼبمبؾدمطـرلامعومطبضع مظطغقونماظؿؼوظقدماظشػفقيم
صقف.مبشؽؾمعؾوظغمصقفمإنماٌمظػ،موػقمضبوولمهدؼدمعقضعماألرذقػمؼبماظلقوديم
اظذلاثقيماظيتمسؿؾًماظدوظيمسؾكمإحقوئفو،مؼالحظمأنم"اظـؼوشمحقلمإحقوء متراثم
األرذقػماظقرينمصبىمإدراجفمؼبمإرورمطؾمعـماظؿورؼخماظعؾؿلمؼبمبالدغوموؼبمإرورم
اٌـظقعيماإلسالعقيمظصوحلمػقوطؾماظدوظيمواٌقارـ.موؼبمغػسماظلقوقماػؿؿً موغّوديم
دياري-رـؼور مؼب معداخؾؿفو م"اظؿورؼخ مؼب معقاجفي ماظذاطرات" مبوٌقضقسوتم
األدودقيمظؾؿمرخماٌؿؿـؾيمؼبماألررافماظػوسؾيمؼب مايرطيماظقرـقيموحبربماظؿقرؼرم
اظقرـقي ماظيت متؿؿقز مسـ ماًطوب ماظرزلل ماظراعل مإظب مإضػوء ماظشرسقي مسؾك مغظومم
ايؽؿ .موؼالحظ ماٌمظػ مؼب مػذا ماظلقوق مأغف م"خالل مبـوء ماظؿورؼخ مؼؿداخؾ معو مػقم
حقوةمخوصيممبومػقمحقوةمسوعيماألعرماظذيمصبعؾـومشبشكماالغغؿوسمؼبماظرواؼيم
 6ؼب مػذا ماظلقوق مطوغً معلوػؿي معصطػك مذبوػدي ،معـصقر معرضقغي موصماد مغقار مػوعي .م"االغـروبقظقجقو مؼبم
اىوععيماىزائرؼي:موػران،مضلـطقـيموتؾؿلون"مبوظؾغيماظعربقي.م"إغلوغقوتمسدد ،19مجوغػل-عورس .1440
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اٌعوذيماظيت مؼؼقمماظشوػدمبعرضفو موعـ ممثي ماالدؿلالممإظب مشقاؼيمإسودةمععوؼشيم
اٌوضلمبدلمتػلرله"،معضقػوًم"يلـمايظمأنماٌؿورديماظؿورطبقيمشلومذرورفوم
اًوصي:مصغقاؼيماظرواؼيمؼبمتػردػومظقسمشلومعـمععـكمإالمؼبمعقاجفؿفومععمعصودرم
أخرىماظيتمتعطقفو مصدضفوموعصداضقؿفو".موعـمػـومؼظفرمواجىماٌمرخمؼبماظؾفقءم
إظب ماألرذقػ ،مإن مدرادي ماظذلاث ماألرطققظقجل معػقد محقـؿو مغعوجل مايقادثم
اظؿورطبقي ،مصؼد مطون مضؿـ معرطز ماػؿؿوم مثالث معداخالت مضدعً مؼب مػذه ماظـدوة.م
ؼؼقم مسؾد ماظرغبـ مخؾيػة مبدسقتـو مظإلصغوء مإظب معداخؾؿف :م"حقصؾي ماظؾقٌم
األرطققظقجل ماإلدالعل مؼبماىزائرم(،")1440-2991موػقمعقدانمطون معفؿالًمؼبم
اظػذلة ماالدؿعؿورؼي .مضوم ماٌمظػ مؼب مػذا ماجملول مبنحصوء مألػؿ ماظؿـؼقؾوت ماظيتم
أجرؼًمخاللمصذلتنيمواٌـشقراتماظيتمصوحؾؿفومعـمأجؾماًروجمخبالصيمحقلم
ايدودمواظؼققد ماظيتمالزالماظؾوحـقنمؼقاجفقغفو .مشرلمأنمػذاماظػرعماظعؾؿلمبؼلم
أعراً مال مربقد مسـف مطؿو مؼقضح مذظؽ ماٌمظػ ماظذي مؼضقػ م"إن ماٌصودر ماٌؽؿقبيم
أصؾقً مؼب مععظؿفو معلؿـػذة مبودؿــوء ماٌكطقروت ماٌدصقغي مظدى ماظعدؼد معـم
اظزواؼو .مإن ماظؾققث ماألرطققظقجقي ممبـوػففو ماىدؼدة مميؽـ مأن متؼدم مععورفم
جدؼدة مؼب مذبوالت مسدؼدة معـؾ ماظلؽـ ،ماظؿـظقؿ ماالجؿؿوسل ،ماٌـوخ ."...مػـوكم
ربووالت مدوبؼي مضوعً مبفو مغصرلة مبن صدقق ماظيت مضدعً معداخؾي محقلمممممممممممم
" ماألرطققظقجقوماظؼدمييمؼبماىزائرمبنيماألعسمواظققم".موسؾكمسؽسماألرطققظقجقوم
اإلدالعقي،مصفقمعقدانمحبٌمضومماالدؿعؿورمبؽؾمتلطقدمسؾكمتشفقعف،معوداعًم
صرغلومطوغًمتعؿؼدمآغذاكمأغفوم"اظقرؼٌماظشرسلمظروعومؼبماىزائر"،مدوسقيمإظبم
تقزقػ مثالثقي :ماظطوبع ماظروعوغل مواظالتقين مواٌلققل مبفدف مإضػوء ماظشرسقيم
اإلؼدؼقظقجقي مظؾلقطرة مسؾك ماىزائر مواٌغرب ماظعربل .موند مػـو مأؼضو مسـوصرم
حقصؾي مضدعًمسؾكمصذلتني.ماظدوظيماٌلؿؼؾيمؼبمدقوقماإلدطقشراصقيماظقرـقيمطردم
صعؾ مسؾك ماًطوب ماظؽقظقغقوظل ماظذي مروٌو مطون معلقطرا ،مدوسقوً مإظب مهقؼؾم
اٌرجعقي ماظروعوغقي ماإلصرؼؼقي مإظب مروبق مإؼلطقشراؼب ،موخصقصو معع مإظغوء مدروسم
اظؾغي ماظالتقـقي مؼب ماٌـفوج ماظدرادل ماظـوغقي .مػـوك مخالصوت مأذد محذراً معـم
اٌمظػنيماظلوبؼنيمميؽـمأنمندػومؼبمضراءةمعلوػؿيمصؾوحمػرديماظيتمطونمسـقاغفوم
"عؿوحػ ماىزائر :معـظقر مشوعض مٌوض معؿعدد" .مؼؼذلح ماظـص محقصؾي مدونم
ذبوعؾيمظؾلقوديماٌؿقػقيماظيتمجرىمتؾـقفومؼبماظؾالدمععمتؼدؼؿمععؾقعوتمتؿعؾؼم
بوإلرورماٌمدلوتلمواظؿـظقؿل،موتقزؼعم 03معؿقػوًمسدلماظذلابماظقرين،ماٌؾوغل،م
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واظؿؼرؼرمظؾفقؽيماظقصقيموتقزقػماٌلؿكدعني،مواظؿلقرلموجردماٌـؿؼقوت،مواألعـم
واظقضوؼيموصقوغيماالحؿقوروت...مثؿمتقجمذظؽ مطؾف مبؿقصقوتمعـماٌمطدمأنمتلخذم
بعنيماالسؿؾور .موخؿوعوًمشلذاماىزءمعـماظؽؿوبماٌكصصمظؾؿورؼخمواظذاطرة،مػـوكم
عـظقر مخورجل مظؾذات ،مظقس معصدره مال ماألرذقػ ماظذلطل موال ماظػرغلل م(اظؾذؼـم
ؼؿقصران مسؾك مععظؿ ماألرذقػوت ماٌؿعؾؼي مبؿورؼخ ماىزائر) ،موإغّؿو معصدره مإدؾوغقو.م
وؼب مػذا ماظلقوق مضوعً معداخؾؿون مبؽشػ متصقرات مطؿوب معؾبدؽبوّغِل مأخؾور معـ مػذام
اظؾؾدمخالل مايؼؾي ماظعـؿوغقي.مصلغبدمأبي معياد مؼؼذلحمسؾقـومؼبمعداخؾيمبعـقانم
"اظؿورؼخمواًقول:ماىزائرماظعوصؿيمووػرانمؼبمذاطرةمعقغولمديمدرصوغؿقس"مسؿالًم
دبؿؾطمصقفماظذطرؼوتمبوًقول،ماظؿورؼخمبوألدطقرةموظؽـمأؼضوماظؽـرلمعـماظـزسوتم
اإلغلوغقي.مسؾقـومأنمغالحظ ،مطؿومؼؾنيمذظؽ مصوحىمػذهماٌداخؾي،مأنمعؼوربؿفم
"هقؾمدونمذؽمإظبماظعالضوتماإلدؾوغقيماىزائرؼيماظيتمرؾعًمخاللمثالثيمضرونم
تؼرؼؾوً متورؼخ ماىزائر موذغؾً مبوظؿوظل مطؾ ماظلوحي ماظلقودقي ماٌؿقدطقي" .موعـم
جوغؾفمؼعوجلمسصؿًمترؽي حساقن مؼبمعداخؾؿفمبعـقانم" ماإلدطقشراصقوماالدؾوغقيم
اٌعوصرة محقل ماىزائر ماظعـؿوغقي" مغصقصوً مصدرت معو مبني ماظؼرن ماظلودس مسشرم
واظؼرن ماظـوعـ مسشر مظلؿي معـ ماٌمرخني ماألدؾون .مطون معصدر مػذه ماظؽؿوبوت مؼبم
ععظؿفوماٌالحظوتماٌؾوذرةمإثرمإضوعيمػمالءماٌمظػني مؼبمطؾمعـماظعوصؿيمووػرانم
وؼؽقغقنمضدمذعروا مبـقعمعـماإلحؾوطمبلؾىمسدمماظؼدرةمسؾكموضعمحدمظؾؼرصـيم
اىزائرؼيمؼبماظؾقرموأطـرمعـمذظؽمبلؾىمصؼدانموػرانمواٌردكماظؽؾرل.مؼلفؾم
ػـو متراجع ماالػؿؿوم مبوىزائر معع مبداؼي ماإلدؿعؿور ماظػرغلل مدـي م 2234م(تورطوم
اجملول مظالدطقشراصقيماظػرغلقي)،مظؽـمغػسماظرؤؼيمؼؾدومأغفومبرزتمؼبمعمظػوتم
تعقدمظؾقؼؾيماٌعوصرة،مصوظؼطقعيمملمتؾدأمإالمؼبمغفوؼيمغظوممصراغؽق.م
III

اىزءماظـوظٌمعـمػذاماظؽؿوبمزبصّصمظلًم()9معلوػؿوتمؼؿعؾّؼمربؿقاػوم
مبللظي ماٌقارـي موايرطي ماىؿعقؼي .مؼب معداخؾؿف مبعـقان م"األعي مواظدوظي" مؼعوجلم
غبقد مأقت معؿارة مإذؽوظقي ماألعي ماظيت مطوغً معقضقع متػؽرل معـ مضؾؾ ماظقرـقنيم
اىزائرؼني .مؼؼقم مصوحى ماٌداخؾي مبؿقضقح موبؾقرة مصؽرة مأنّ ماألعي مال مميؽـم
اخؿزاشلو مطفؿوسي متؼؾقدؼي مضوئؿي مسؾك ماًصوئص ماظعرضقي-اظـؼوصقي مواظؾغقؼيم
واظدؼـقيمطؿومؼرىمذظؽماحملوصظقن،معقاصالًمحدؼـفمأنماظػؽرةماظقرـقيمعومطوغًم
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ظؿدلزمؼبماىزائرمإالمخاللماٌعرطيماٌـوػضيمظالدؿعؿور،مواظؾـوءماظقرينمايؼقؼلم
ؼػذلضم"عبعقيمعقارـنيمأحرار موعؿلووؼـ،مؼؿؿؿعقنمبويؼققماٌدغقي،ماظلقودقيم
واالجؿؿوسقي.مإنمووػؾمػذاماٌعطكمؼعين مزؼودةم"اظطالقمبنيماظدوظيموماجملؿؿع"م
وبوظؿوظلمبروزماألزعيمؼبماظؾالد .م
إغفو ماألزعي ماظيت مضبوول مربؿد مًضر مؿعؼال معـ مجفؿف مهدؼد مجذورػوم
بوضذلاحمضراءةمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي،موػذا مبنجراء معؼوبؾيمععمعـوضؾمعفوجرمؼبم
صرغلوموعـمضدعوءماحملوربنيمؼبماظقالؼيماألوظب،مدعقد-غوصرمبقضقوف.مإنمسـقانم
عداخؾي مؿعؼال مؼب مػذه ماظـدوة م"اظؼقودة ماىؿوسقي مواٌرطزؼي مؼب مايرطي ماظقرـقيم
اىزائرؼيم"2900-2910مومػقمسـقانمؼـؿمسـماٌضؿقن،مؼؾدومذظؽمعـمبداؼيمنؿم
سلولمإصرؼؼقومموحزبماظشعىماىزائري-محرطيماغؿصورمايرؼوتماظدميؼرارقيمإظبم
شوؼي ماٌـظؿي ماظلرؼي موإغشوء مجؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين مواغدعوج معؽقغوت مايرطيم
اظقرـقي ماألخرى .ماتلؿ مػذا ماظؿورؼخ مبطوبع ماظصراع ماظدائؿ مبني م"اًطني" :مخطم
اظؼقودة ماىؿوسقي مواظؾقٌ مسـ ماإلعبوع مواالغػؿوح معـ مجفي ،موخط ماٌرطزؼيم
واالدؿؾدادمواظؿلؾطماظيتماغؿفك مبؿشفقعماظـزسيماحملوصظيمعـمجفيمثوغقي .مػـوكم
سددمعـماظػرضقوتماٌؼدعيمؼبمػذاماظلقوق متؿؾوؼـمععماظـزسيماالعؿـوظقيمظؾكطوبم
اظقرينماٌلقطر،مصرضقوتمملمؼػضؾفومعـمعـماظؾوحـنيمؼبماىزائر مإالماظؼؾقؾ .مإنم
األزعيمدائؿوًمؼبمضؾىمعداخؾيمجقالظلمصاري مؼبمعداخؾؿفمبعـقانم"اظشؾوبموثقراتفم
اٌؿقاترة" .مضبقؾـو مؼب مػذه ماٌداخؾي مسؾك ماألحداث ماظلوخـي .مإن معؼوربي ماٌمظػم
تلوسدغومؼبمععوىيمزوػرةماجؿؿوسقيمسؾكمجوغىمطؾرلمعـماألػؿقي،موػذامبؿقضقحم
اظعالضيمبنيمتشؾقىماظلؽونموسفزمأومشقوبماظدوظي.مواغؿفكمإظبماظؼقلم"أظقسمػذام
عفددمألدسماىؿفقرؼي؟مطقػمميؽـمترضقيمايؼققماٌدغقيمبدونمضؿونمممورديم
حؼقؼقيميؼققماإلغلونمضؾؾمطؾمذلء؟مػـوكماظؽـرلمعـماظشروطمظؿشفقعمعصوييم
اظشؾوب مأوالً موضؾؾ مطؾ مذلء معع متورطبف ماجملفقل موثؼوصؿف ماٌؿػلكي" .موؼبم
عداخؾؿف مبعـقان م"ايرطي ماىؿعقؼي موواضع معـظؿوت ماظشؾوب" مؼعوجل مأغبدم
بوؽابوس مػق ماآلخر معللظي ماظشؾوب موظؽـ مبندراجفو مؼب مدؼـوعقؽقي مايرطوتم
اىؿعقؼيماظيتمتطقرتمؼبمذبرىماظؿورؼخ ماىزائري.مضؾؾمدـيم 2991مطونمػذام
اظـقعمعـماظـشوطمضبؾؾمؼبمسالضؿفمخبصوئصماجملؿؿعماظؽقظقغقوظل،موؼؾدومأغفمصورم
عؼؿصراًمسؾكماالػؿؿوعوتماظذلبقؼيمواظـؼوصقي،موتربصوتماظؿـشقطماظيتمالممتسمإالم
ذرائحمضؾقؾيمعـماظلؽون.ماظػذلةماظيتمدؾؼًماالدؿؼاللمسرصًمبعضماظؿققالت،م
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شرلمأنم رؾقعؿفومدبؿؾػمحلىمعومإذامطـومغفؿؿمبوظػذلةماظلوبؼيمألحداثمأطؿقبرم
 ،2922ماٌؿلؿي مبؼقة ماظدوظي-ايزب ،مأو مبوظػذلة ماظالحؼي ماظيت مسرصً مزفقراًم
عؿـوعقوً مظؾفؿعقوت مذات ماظطوبع ماظقرين مواحملؾل .موؼب مػذا ماظلقوق مضدّم مسرابم
إقزروؼن معداخؾيمبعـقانم"ايرطيماىؿعقؼيمؼبماىزائر:محوظيماظؾقٌموحقصؾيم
اٌعورف"مردؿمصقفومظقحيمإعبوظقي محقلماظـشوطماىؿعقيمؼبماىزائرمععمخؾػقيم
تورطبقي مسـ ماظعفد ماظؽقظقغقوظل معـذ مضوغقن م 2942مإظب مشوؼي مبداؼوت ماالدؿؼالل،م
وخصقصومعـذمحقادثمأطؿقبر م،2922معؿؾقسيمبوغػؿوحمعراضىمؼبمعـؿصػمدـقاتم
اظـؿوغقـوت .مصؼد ماػؿؿ مسؾك موجف ماًصقص مبدلغوعٍ ماظدسؿ ماظذي مذرع مصقف معـذم
دـقاتمععماالهودماألوروبلمواظذيمبدأمبودؿفدافم 99معبعقي.مػـوكماظؽـرلمعـم
اظدروس مواظعدل ماظيت مصبى مادؿكالصفو مسؾك مضقء مدرادي مػذهماظعقـي محؿك موظقم
طوغًمشرلمممـؾيمبوظؽوعؾمظـ93444معبعقيماظيتمطوغًمععؿؿدةمآغذاكم(اظيتمؼقجدم
عـ مبقـفو م 0444معبعقي مغوذطي محلى ماظؿصرضبوت ماظرزلقي ماظصودرة مدـيم
.)1440موأخرلاًمومدائؿوًمؼبمدقوقمايدؼٌمسـمايرطيماىؿعقؼي،مؼعقدمزعقؾـوم
اظذيمرحؾمسـومعؾؽراً،معبولمبوؾبيار،مإظبماظػذلةماظؽقظقغقوظقيمؼبمعداخؾؿفمبعـقانم
"رؼوضي ماظػرودقي مؼب ماىزائر :مبعض مسـوصر ماظؿػؽرل ماغطالضوً معـ ماٌـولم
اظؼلـطقين".مؼؼدممظـومػـومحمليمسـمتطقرماظعالضيمععماظػرسمؼبماظـؼوصيماىزائرؼيم
اظلوبؼي مسـ ماظػذلة ماظؽقظقغقوظقي مواظػذلة ماظؽقظقغقوظقي موسالضي مذظؽ معع مذبؿؿعوتم
رؼوضي ماظػرودقي معـذ معـؿصػ ماظؼرن ماظؿودع مسشر ماظيت مطوغً محؼوً مذات مأصقلم
أوربقي ،مشرل مأن ماظعـصر ماإلدالعل مصقفو مطون محوضراً مأطـر معـ مأي ممموردوتم
رؼوضقيمأخرىمحقٌ مطوغًمتؿلؿمبشلءمعـم"اظػقظؽؾقرؼي".محؿكموظقمطونمحضقرم
اىزائرؼني ماٌلؾؿني مرعزؼوً مؼب مىون مذبؿؿعوت ماظػرودقي مصنغفو م"ضد مصؿقً مشلؿم
آصوضوً محقل مأذؽول مجدؼدة موحدؼـي مظؾؿفؿع ،مممو مصبى مصفؿ مذظؽ مبوسؿؾوره ماٌؿرم
اإلجؾوريمظؾقظقجمإظبماٌؿورديماظلقودقي" .م
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IV

أعو ماىزء ماظرابع معـ ماظػعوظقوت مصقؿضؿـ مدؾع م( )9معلوػؿوت متؿعؾؼم
بـ"اىغراصقو ،ماظعومل ماظرؼػل مواشلفرات" .مؼؼذلح مسؾقـو مطؾ معـ مأغدري مبروـانم
وبقزؼونمصؿود مهؾقؾماظعالضيمبنيمتطقرماظقاضعماىغراؼبمظؾفزائرموتطقرماظؾقٌم
ؼب مصفؿف" .مإغفؿو مؼفؿؿون مبوظؿققالت ماظيت متؿؿقز مبفو ماٌدن مواألرؼوف ،ماٌـورؼم
اظلوحؾقي مواٌـورؼ ماظداخؾقي معـ ماظذلاب ماظقرين ،موطذا ماىؾول مواظلفقل ،ماألعرم
اظذيماغؿفكمبفؿومإظبمادؿكالصمثالثمعـظقراتمظؾؾوحـنيمؼبمدبصصوتمزبؿؾػيم
(جغراصقني،مسؾؿوءماضؿصود،مسؾؿوءماجؿؿوع،معفـددني مععؿورؼني):ماٌـظقرماألولم
ؼـؽر ماظؿغرل مواظـوغل معرتؾط مدائؿو مبوألصؽور ماىوػزة م(عـؾ م"اظطؾقعي ماظزراسقي"م
ظؾفزائر) ،مو ماظـوظٌ مميقؾ مإظب ماخؿزال ،مبؼدر معو مميؽـ ،ماٌلوصي ماٌقجقدة م"بنيم
إدراك ماظؿغرلات ماالجؿؿوسقي ماىغراصقي موحؼقؼؿفو" .مطون مميؽـ مظؾؿراحؾ ماظـالثم
عـ ماظؿغرلات ماشلوعي ،محلى ماٌمظػني ،مإثورة ماػؿؿوم ماظؾوحـني مأثـوء ماالدؿؼاللم
بداؼي معـ ماٌكططوت ماظقرـقي مظؾؿـؿقي م(ؼب مدـقات ماظلؿقـوت) مصذلة ماظؿغرلاتم
اشلقؽؾقي م(ظلـقات ماظلؾعقـوت موحؿك مشوؼي معـؿصػ ماظـؿوغقـوت) ،موأخرلا مصذلةم
اظذلاجع مسـ ماالدؿـؿورات ماٌـؿفي ماظعؿقعقي موتـوعل مضطوع ماًدعوت مؼب ماظـؿقم
ايضري ماظذي مبدأ مؼب مدـي م 2920موتزاعـ مذظؽ معع ماظصعقبوت ماٌرتؾطيم
بوالضطرابوتماظيتمبرزتمؼبمدـقاتماظؿلعقـوت .م
حوولمسؿرمبسعود مؼبمعداخؾؿفمحقلم"اظزراسيمواىؿوسيماظؼروؼيمؼبماىزائر"م
إبراز مسددمعـماٌالحظوتماٌؿعؾؼيمبوشلقوطؾماظزراسقيموهقالتماالضؿصودماظرؼػل.م
وضدمتـوولمذظؽمضؿـمأصؼمتورطبلمرقؼؾ،معؾقـوًمطقػمأنماظؿلوؤالتماٌـورةمضؿـم
اٌللظيماظزراسقيمؼبماىزائر مضد ممتمودؼدػومسـمررؼؼماظؾققثماٌذلاطؿي مؼبماظعؾقمم
االجؿؿوسقيمواإلغلوغقيمؼبمدبصصوت مزبؿؾػي م(سؾؿماالضؿصود،ماظؼوغقن،ماظؿورؼخ،م
اىغراصقو،مسؾؿماالجؿؿوع،ماألغـروبقظقجقوموؼبماظعؾقمماظزراسقي) .معـمضؿـماظؼققدم
واظعقائؼ ماظيت مؼرى مسؿر مبلعقد مأن ماظـشوط ماالجؿؿوسل ماالضؿصودي مؼب ماألرؼوفم
اىزائرؼيمؼقاجففومندماظعوئؼماظطؾقعلممبومصقف معـمعـوخموجغراصقو،مثؿماظعوئؼم
االجؿؿوسلمواظؿورطبلم(أوضوعماظػالحنيموزروصفؿماٌؿدػقرة)،مظقؾقفماظعوئؼماظؿؼينم
وأخرلماظعوئؼماظلقودلم(عـؾمأذؽولماظؿـظقؿماالجؿؿوسلمظؾػالحي).موحلىماٌمظػم
صننماىزائرمالمتلؿطقع،مؼبمعـؾمػذهماظظروف،مأنمتعؿؿدمسؾكمصودراتمػوعيمعـم
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اًضر مواظػقاطف م(خورج ماظؿؿقر معـ مغقع م"دضؾً مغقر" موبدرجي مأضؾ مسؾك مزراسيم
اظؽروم).مإنماإلدذلاتقفقيماظزراسقيمصبىمأنمتؽقن،معـمعـظقرماٌمظػ،مضوئؿيمؼبم
جزءمعـفو،مسؾكم"هلنيمزراسيمعؿعددةموعؿـقسيمعزاوجي،مؼبمعزرسيمواحدة،مبنيم
اإلغؿوج ماظـؾوتلموايققاغل" .موعـمجفيمأخرىمصبىمأنمؼقضحمتقضققوًمغفوئقوًم
اظقضعماظؼوغقغلمظألراضلماظزراسقيماظؿوبعيمظألعالكماظقرـقيماظعوعي".م م
ؼبمعلوػؿؿفومبعـقانم"حقوزةمدفؾماظصقعوم:مإسودةمصقوشيماظعالضيمبنيماىؾؾم
واظقادي" ماػؿؿً مغودؼي مؿسادي مبنضؾقؿ مأث مواشؾقس ماظقاضع مسؾك مخوصرة مجؾؾم
جرجرةمسؾكمارتػوعم2044م(ؼبمضؿؿف)مو244معذلم(بوظـلؾيمظؾقادي)مععموجقدمطـوصيم
دؽوغقيمؼؼدرمعؿقدطفومبـ  212مدوطـمؼبماظؽقؾقعذلماٌربع.مأذورتماٌمظػيمؼبمػذام
اظلقوق مإظب مأن ماشلقؽؾي ماجملوظقي مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي ماظؿؼؾقدؼي ماٌقجقدة مؼبم
ضرؼي ماىؾؾ ،ماعؿدت مؼب مصذلة ماالدؿعؿور موادؿؿرت مؼب ماعؿدادػو مإظب مشوؼي مصذلةم
االدؿؼالل م حؿكمبؾغًمواديماظصقعوممععمذؼمررقمعقاصالتمجدؼدةمعـؾماظطرقم
واظلؽؽمايدؼدؼي.مإنمتورؼخماظعزابيم(اٌزارع)موزفقرمعدؼـيمدقديمسقشمميؽـم
أنمتشفدمسؾكمػذهماظعؿؾقيماظيتمبدأتمععماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظؿودعمسشر.م
ؼبماظقاضعمأنماشلفرةماظداخؾقيمؼبماٌـطؼيمتلوػؿمدونمذؽمؼبماظؿكػقػمعـماظؽـوصيم
اظلؽوغقي،مظؽـمذظؽمؼؽقنمسؾك محلوب متفؿقشماظعؿؾماظزراسلمظصوحلماألغشطيم
اًدعوتقيموبدرجيمأضؾماظؼطوعماظـوغل.مإنمضعػ محصي ماظؼطوع ماألولم( 3.0مبوٌوئيم
حلىمأرضومم)2992مؼردخ،معرةمأخرى،ماظؿالؤممبنيمعومػقمرؼػلموزراسل.موندم
طؾ معـ مجوك مػوـتني موؼوئؾ مؽوزؿني مؼفؿؿون ممبلوئؾ مذؾقفي مؼب مغصفؿو ماظذيم
ضبؿؾمسـقانم"اظؾـك ماظؿقؿقيمواشلفرةمؼبمصقراءماىزائر"،مظؽـماػؿؿوعفؿومطونم
سؾكمغطوقمعلوحيمتؼدرممبؾققغنيمطؾؿمعربع.موػـومأؼضومظعؾًمودوئؾماٌقاصالتم
( 2444مطؾؿمعـماظطرضوتماٌعؾدة معـمبقـفوم 9044مطؾؿمؼبمسفدماالدؿؼالل)،موعوم
ؼؼوربم 34معطوراً،مصضالًمسـماظـشوطماالضؿصوديمخصقصومؼبمذبولماظؾذلولمواظغوزم
(وأحقوغوً مأؼضوً ماظـشوط ماظزراسل مأو ماظلقوحل) ،مدوراً معفقؽؾقوً ميرطي ماشلفرة.م
ذفدت موترلة م منق مدؽون ماظصقراء مزؼودة معؾققزي معـذ مػبلي مسؼقد معوضقي م(إظبم
درجيمأنمدرسؿفوموووزتمدؽونماىزائرماظشؿوظقي).مؼعقدمعردمذظؽمإظبمصوئضم
اظـؿقماظطؾقعلموخصقصوًماشلفرةماظؼودعيمعـماظشؿول.مإنمصؽماظعزظيمسـماٌـطؼيم
اظصقراوؼي مؼشفع مأؼضو مسؾك مغؼؾ ماظلؽون ماحملؾقني مواظذاػؾني مبوووه ماظشؿولم
وظؽـمأؼضوماظؼودعنيمعـماًورجمخصقصمعـماٌـورؼماظلوحؾقيمايدودؼيمععمعوظلم
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واظـقفرموؼبمبعضمايوالتمظؾؿرورمسبقمأوروبو.مإنماظؿقؾقؾماٌعؿؼمظؾؿمظػنيمأدىم
بفؿومإظبماًروجمخبالصيمعمداػوم"إذامطوغًماظصقراءمأسطًمؼبماٌوضلمصقرةمسـم
ودطمععزول،مععمأغفومطوغًمؼبمتورطبقومتعدلػوماظؼقاصؾمعـذمعؽوتماظلـني،مصنغفوم
مل متعد مطذظؽ ماظققم م( )...موػذا مبػضؾ مأغشطؿفو ماالضؿصودؼي موعـشكتفو ماظؼوسدؼيم
اٌـدذبيمؼبماظدوظيماألعيماىزائرؼي..إنمملمؼؽـمأطـر".م م
اغصرفماػؿؿوممطوترؼـمؾيودمبوظؿعوونمععمذرؼػيمبن عبد اؾصدوقمظؾقدؼٌمسـم
اشلفرة مسبق ماًورج معع ماظذلطقز مؼب معداخؾؿفؿو مسؾك م"تضوعـ ماٌفوجرؼـم
اىزائرؼني مؼب مصرغلو :مآصوق مسالضؿفؿ معع مبؾدػؿ ماألصؾل" .مأذورت مؼب ماظؾداؼيم
بوالدؿـود مإظب ماٌعطقوت ماإلحصوئقي مأن معداخقؾ ماىزائرؼني مؼب مصرغلو متشؽؾم
بوظـلؾيمظؾؾالدماٌصدرماظـوغلمعـماظعؿؾيماظصعؾيمبعدماحملروضوت،موأنمػذهمايرطيم
ميؽـمأنمتلخذمأذؽوالًمعؿعددةمعـؾماألغشطيمشرلماظرزلقي،مثؿمرطزتمسؾكمايرطيم
اظؿضوعـقي ماظيت مزفرت مؼب م 1443مبعد ماظزظزال ماظذي مضرب معـطؼي مبقعرداس مؼبم
ذرق ماىزائر ماظعوصؿي .مادؿطوسً ماٌمظػي ،مسدل ماٌؼوبالت معع معـوضؾل مايرطيم
اىؿعقؼي موتؼدؼؿ مدور مبعض مودوئؾ ماإلسالم مخصقص مإذاسي م"برل" ماًوصيم
بوٌغذلبني ) ،(Radio Beur FMمأن متؽشػ مسـ ماظعالضي ماظعؿقؼي ماظيت متربطم
زبؿؾػماألجقولمواظػؽوتماالجؿؿوسقيماٌؽقغيمشلذهماشلفرة مبؾالدػو ،موسؾكماظرشؿم
عـ ماغؼطوعماالتصوالت مرقؾيمدـقاتماظؿلعقـوت ،موػلمزوػرةمزادتمادؿػقوالًمععم
ذبلء ماظعقٌي مطؿو متؼقل مظـو ماٌمظػي ،معلؿـدة مؼب مذظؽ مسؾك ماظعدؼد معـ ماظؾققثم
واظدرادوت .م"إن ماىؿوسوت ماظؾشرؼي معؿعددة ماألجـوس متعقش مؼب مسالضوت معودؼيم
وثؼوصقيمؼؿؿمإدراطفو متزاعـقوً مبصقرةمتمثرمؼبمآنمواحدمسؾكمطقػقيمتصقر مطؾمعـم
اٌغذلبنيمواظـوسماظذؼـمبؼقامؼبمأوروغفؿ.موتعؿدلمػـوماشلفرةماىزائرؼيمذاتمأػؿقيم
ضصقى مألدؾوب مسدؼدة .مصوشلفرة ماىزائرؼي مذات متورؼخ مرقؼؾ ،مشرل مأغفو متؾؼكم
عؿفددةمبصقرةمعـؿظؿي".م م
أعوماٌداخؾؿونماظؿوظقؿونمصؼدمرطزتو،مبصقرةمأطـر،مسؾكمزروفمدرلماىغراصقوم
وادؿكداعفومؼبمذبولمأغشطيماظؾقٌمواظؿعؾقؿ .محوولمسوبدمبن جؾيد مؼبمعداخؾؿفم
بعـقانم"اىغراصقوموتفقؽيماإلضؾقؿ مؼبماىزائر:مأربعقنمدـيمعـماٌعرصيماىغراصقيم
اٌذلاطؿيمعـم2991مإظبم،"1441مأنمؼؼدممظـومعراحؾمتطقرمدبصصمسؾؿماىغراصقوم
ؼبماىزائرمؼبمذبولماظؿعؾقؿ،مواظؾقٌمواجملالتمبداؼيمعـمدـيم 2991مإظبمشوؼيم
."2992مصوٌرحؾيماألوظبمطوغًمخاللمسشرؼيم2991مو،2992موضدمطوغًمادؿؿراراًم
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ظؾؿؼوظقدماىوععقيماظػرغلقيماظيتمطوغًمتزاوجمبنيماىغراصقومواظؿورؼخ،مععمإغؿوجم
درادوتمخصقصوًمؼبمذبؾيم"ايقظقوتماىزائرؼيمظؾفغراصقو"ماظيتمطوغًمتصدرمعـم
 2999مإظبمشوؼيم،2992موظؽـمأؼضومععمحبقثمتطؾقؼقيم"بؿشفقعمعـماظدرادوتم
واظؿكطقط مظلـقاتم(.)2994-2999موضدمذفد مإصالح ماظؿعؾقؿ ماظعوظلمظلـيم2992م
اظػصؾ مبني معـفوج ماظؿورؼخ مواىغراصقو موإدراج مػذه ماألخرلة م"ؼب ممموردي ماظؿفقؽيم
اإلضؾقؿقي" ماظيت معقزت مسشرؼي ماظلؾعقـوت مواظـؿوغقـوت ،معصققبي مبشلء معـم
ايققؼيمؼبمذبولماظؾقٌماىوععل.مصؼدمزفرمؼبمػذاماظلقوق،مسددمعـماجملالت،م
شرلمأغفومملمتعؿرمرقؼالً،مإذمملمؼؿفووزمسؿرػومسشرمدـقات،مطوغًمتصدرمبصقرةم
شرل معـؿظؿي .مإذا مطوغً ماألزعي ماظيت مسوذؿفو ماظؾالد مؼب مدـقات ماظؿلعقـقوت مضدم
خؾػً مآثوراًمدؾؾقي،مصننماالووه معـدمدـقاتم 1444-2999مطون مسبق ماالغطالقم
واالغؿعوش ،موظؽـ مذظؽ ممل مؼؽـ مظقطرح ماٌلوءل ماشلوعي ماٌؿعؾؼي ممبصرل مسؾؿم
اىغراصقو .معـ مجوغؾف مضدم محلين مبوؽرزازة متقضققوت مإضوصقي مؼب معداخؾؿفم
"ثالثقن مدـي معـ ماإلغؿوج ماظعؾؿل مؼب مضلـطقـي ،مأو مطقػ مأن ماىغراصقو ماظرؼػقيم
صوحؾً ماظؿطقرات ماإلضؾقؿقي مؼب مسلول مذرق ماىزائر" .مصؼد مطشػ مظـو مسـم
اٌقضقسوت ماٌعوىي مؼب ماألرروحوت مواٌذطرات ماظيت مغقضشً معـد م 2999مؼب مصرعم
"اىغراصقوماظرؼػقي"مثؿم"اظؿفقؽيماظرؼػقي"مؼبمجوععيمضلـطقـي.متؿؽقنمسقـؿفمعـم
 124م سـووؼـمربعفو مبوظؾغيماظػرغلقيموبؼقؿفومبوظؾغيماظعربقي،ممتـؾمؼب مذبؿقسفوم
ػبسماإلغؿوجماظؽؾل.مإنمعقضقعم"إسودةماشلقؽؾيماظرؼػقي"ماظيتممتًمععوىؿفمبنيم
 2999مو 2922مضد ممت متؽراره م 31معرة .موػـوك مإذؽوظقوت مبرزت مبداؼي معـم
اظؿلعقـوت متؿعؾؼ م"بؿصقر ماظػضوءات ماظرؼػقي م(اىؾؾقي معـفو موذؾف مايضرؼيم
اظلوحؾقي،)...مواظؿـؿقيماٌلؿداعي،موأدقاقماىؿؾي،موأحقاضمايقوة ...م
وإظبمجوغىمذظؽمػـوكمعقضقسوتممتًمععوىؿفومبصقرةمدائؿيمخاللماظـالثنيم
اظلـيماٌوضقيموطوغًمتؿعؾؼمبـ"اإلغلونمواظقدط،ماظؿفقؽيماإلضؾقؿقيمواظػالحي".مشرلم
أن معقضقسوت معـؾ ماظلؽـ موحرطوت ماشلفرة ،مواظقزوئػ ماظذلاثقي مواظؾقؽقي ..مملم
هظ مبوٌعوىي ماظؽوصقي .مميؽـ مظؾدرادوت ماٌؿوثؾي ماظيت مأجرؼً مؼب مجوععوتم
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األخرى مهدؼد ،مسدل ماٌؼورغي ،مصقؿو مإذا م"طون مؼقجد ،موراء ماظؿـقع مواظػقضك،م
ووغسمحؼقؼلمؼبماخؿقورماٌقضقسوت وعقودؼـماظؾقٌ" .7م
V

أربعي مغصقص متشؽؾ ماىزء ماًوعس معـ مػذه ماجملؿقسي ،معقضقسفو ماظؿعؿرلمممم
و ماشلـددي ماٌعؿورؼي ،ماثـون معـ ػذه ماظـصقص متؼذلح مغظرة مغؼدؼي متؿعؾؼم

بوالصذلاضوتماظؿصقرؼيموماٌـففقيماظيتمتطؾعمعؼوربيماظعؾقمماالجؿؿوسقيمؼبماىزائرم
حقل ماظؿعؿرل .مبقـؿو مؼفؿؿ ماظـصّون ماآلخران مأطـر مبؿدخؾ مو ممموردوت ماٌفـددنيم
اٌعؿورؼقن .مؼب معداخؾي مبعـقان :م"سؾؿ ماالجؿؿوع مايضري ماىزائري مأو مصعقبيم
اًروجمعـماظـؿوذؼٍماظؿصقرؼيماظـؼوصقؼي"ماٌمدّلي،مؼعؿدلمعدغلمصػار-زقتونمأنم
اظؿكصّصماظذيمؼلذلسلماػؿؿوعـومػـو،مضدمادؿـػذم"عوػقؿفماٌػفقعقيمضؿـممنقذجم
تصقريمتػلرليمعلؿعورمعـمعقودؼـمأخرى"مخوصيماٌقودؼـماظيتمحدّدتمععوٌفوم
األثـقظقجقومومسؾؿماالجؿؿوع ماظرؼػل.مأسؿدلم"اإلجؿـوت"ماٌمظّػماٌشذلكمظـمبقردؼقم
ومصقود،معـذمدـقاتماظلؿني،ماظعؿؾماٌمدّسمٌؼوربيمثؼوصقؼيمتؿكذمطؿرجعمشلوم
اظظرف ماظذي ممتـؾ مؼب مغزوح مطؾرل مظؾلؽون ماٌطرودؼـ معـ مضراػؿ مإبّون محربم
اظؿقرؼر،موماظذؼـمبعدعوممتّ موؿقعفؿمؼبماحملؿشداتمعـمررفماىقشماظػرغلل،م
تدصّؼقا مسؾك ماٌدن م(خوصي مبعد ماإلسالن مسـ ماالدؿؼالل) ،مممّو مأثور ماظؿفوبف مبنيم
منوذجمثؼوصقيمزبؿؾػيمومأحداثمادؿقفومم"ترؼقػماٌدن"مؼعؿدلماٌمظػمأغفمععمجقم
االووه ماظؾقؾرلاظل ماظذي مزفر مؼب مأواخر ماظـؿوغقـوت ،مأصؾقـو مغالحظ ،مؼبم
اظؿلعقـوت،مربووالتمتغقرلمظؾـؿقذجماظؿصقري،مععماغؿؼوداتمعقجّفيمضدماظدوظيم
"صوحؾي ماظؿكطقط ماٌزوّر" مو م"اظعصرغي" مو مطذظؽ مبروز مدور م"اجملؿؿع ماٌدغل".مممممم
و محؿك مو مإن مطوغً مضد مأُنزت مأذقاط معـ ماظؿؼدم مايؼقؼل مؼب مذبول ماٌعرصيم
اإلعدلؼؼقي ،مإالّ مأغف مؼظفر مأن مذبؿقسي ماٌؿكصّصني مؼب ماظؿعؿرل م"مل متؿكؾّ مبعدم
غفوئقو مسـ مععؿؼداتفو ماظلقرؼي ماظؼدميي ،مو ممل مهوول مطلى ماظقدوئؾ مظؾـوءم
تػلرلات مبدون مأوػوم محقل ماٌدؼـي ماىزائرؼي" .متػقدغو مخدصبي مآقت محودة -
ؼؾوممبوغشغوالتممموثؾيمسـدعومتطرحماظؿلوؤلماظؿوظل:مػؾماظؿػرعماظــوئلمحضري/م
 7غشرلمؼبمػذاماظصددمٌلوػؿيمسوبدمبـمجؾقدمهًمسـقان:م"اٌدؼـيموماىغراصققنماظقػراغققن:مهؾقؾمغؼديم
ظؾؿذطرات ماىوععقي مبؼلؿ ماىغراصقو م( ،")1442-2991مإغلوغقوت مسدد م ،23موػران ،معرطز ماظؾقٌ مؼبم
األغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،م .1442م
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اظرؼػلمػقمضوئؿمدائؿومؼبماظؾقٌمايضريمؼبماىزائر؟مومتؼذلحمظـو،معـمخاللم
رجقسفومإظبمسددمعـماألسؿولمأجرؼًمؼبماىزائرمومؼبماًورج،موماسؿؿودػومسؾكم
ععطقوتمعرضّؿيمتؿعؾؼمبؿطقرماظعالضوتمبنيمدوطـيماظرؼػمومايضرمخاللماظعشرؼيم
األخرلة ،مو مسؾك مصعقد ماظعومل ماظـوظٌ ،متؼذلح مظـو مضراءة محقل مادؿكدام ماظعؾقمم
االجؿؿوسقي مجملؿقسي معـ ماٌزدوجوت ماٌؿـوضضي متؼرؼؾو :محضرؼقن م /مصالحقن،م
ذبؿؿعمحضريم/مذبؿؿعمزراسل،مدؽونمعدنم/رؼػققنم(متدّنم/مبداوة)،ماٌدؼـيم/م
اظرؼػ ،مغظوم م /مصقضك ،ممنقذج ماضؿصودي مرأزلوظل م /ممنقذج مزراسل مرسقي،م
اظؿقضر م /ممتدّن م"تفقؽي مجقار ماٌدؼـي م /ماالغدعوج ماظرؼػل مايضري م(ظقس مػـوم
مبعـك" مرؼػل م -محضري" ماٌلؿعؿؾ معـ مررف معصطػك ماألذرف) ...مصؿو مسـم
اظؼضقيماٌطروحيمؼبماظؾداؼي؟محلىماٌمظػي،ماىقابمغعؿ:موذظؽمغظرامظؾـؼوئصم
اظيت متراطؿً مسـد ماٌفـددني مايضرؼني مو متلخر ماظؾقٌ مؼب ماىزائر ،م"سشرونم
دـي مبوظـلؾي مظؾؿقاضقع ماٌعؿّؿي مسؾك ماٌلؿقى ماظعوٌل" ،م"سبـ معضطرون مدائؿوم
بودؿعؿولماظؿػرّعماظــوئلمحضريم/مرؼػل،مطصقغي مإجرائقيمظؾؿقؾقؾ".مؼبمحني،م
إذاممتًّ مععوىيماإلذؽوظقيم"بوظـظرمإظبمسالعوتمايداثيماظيتمتـؿشر مؼبماظرؼػم
اىزائري" مؼؿطؾى مذظؽ مبوظؿلطقد ماالرتؽوز مسؾك م"أدوات مهؾقؾ مأخرى" .مسؿورة
بؽوش م تـؿؼؾ،مإذامصحماظؼقل،مإظبمذبولمعؽؿّؾمسـدعومتؼذلحمظـومسـقاغومؼبمذؽؾم
بقون:معـمأجؾمػـدديمععؿورؼيمجزائرؼي،مؼؿعؾؼماألعرمػـومبؿققّيمتؼدؼرمألربعيم
عؾدسني متعؿدلػؿ ماٌمظػي مأغفؿ مطوغقا مأضطوب ماشلـددي ماٌعؿورؼي ماىزائرؼي مخاللم
اظـصػ مضرن ماظذي متؾك محدث مأول مغقصؿدل م .2900مصوشلدف ،متؼقل ماٌمظػي ،معـم
خاللماظؿذطرلممبلوػؿؿفؿمػقم"أنمغؿلوءلمسـمعصرلماإلغؿوجماٌعؿوريمظؾعشرؼوتم
األخرلة".مسؾدماظرغبونمبقذوعي،مطؿـوضؾمؼبماظؼضقيماظقرـقيموماالجؿؿوسقيمػق،م
بال مذؽ ،ماٌفـدس ماٌعؿوري ماىزائري ماألوّل ماظشفرل ماظذي مأسود ماظؿؼدؼر مظؾطوبعم
اٌقردؽلم(اٌغربل)مومظؽـمبنحداثماظؼطقعيمععمدميوشقجقومايوطؿماظعومماظلوبؼم
"جقغور".متقجدمبصؿوتفمسؾكمعؾوغلمسدةمععوػدمإدالعقيمومسؾكمعرطزماألرذقػم
اظقرين مبؾؽر مخودم .مو مطون مأؼضو ماٌكذلع مٌقاد ماظذلطقى ماسؿؿودا مسؾك ماظرعؾممممممممم
ومايفرماألزرق.مأعوم"أغدريمراصقروماظذيمطونمعومبنيم 2990موم 2999ماٌفـدسم
اظرئقلل مظمثورماظؿورطبقيمؼب ماىزائرماظعوصؿي ،مصفق مععروفمعـمخاللماػؿؿوعفم
بقضعمحدمظؿدػقرمحوظيمضصؾيماىزائر،مومإغشوءمورذيماظدرادوتمومترعقؿمواديم
عزاب،مومبؿطقؼرماظدراد وتمحقلماظلؽـماحملؾلموماظؾـوءاتماظطقـقي.مأعومجونم-م
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جوكمدوظقزماظذيمطونمعدردومبوٌدرديماظقرـقيمظؾػـقنماىؿقؾيمبوىزائرماظعوصؿيم
ابؿداء معـ م ،2990مو ماظذي معورس ،مؼب مغػس ماظقضً ،محرف ماٌفـدس ماٌعؿوريممممممم
وماٌدرّسمومػقمعلورمإغؿػكمععماألدػمعـمجوععوتـو) ،مصعؿؾمسؾكمتؽقؼـمأجقولم
عـماظطؾؾيمحقلمصؽرةمأنم"ععرصيمايوضرمومععرصيماٌوضلمشرلمضوبؾؿونمظالغػصولم
سـدعو مؼؿعؾؼ ماألعر مبوًوصقوت ماظـقسقي مايضرؼي مو ماٌعؿورؼي" مو مأخرلا مصرغونم
بقؼقنماظذيمعـحمإؼوهمأطـرمعـمعؾققغلمعذلمعربعمعـماٌؾوغلمضؾؾمومبعدمادؿؼاللم
اظؾالد م(عـوزل ،معراطز موورؼي ،معدارس ،مصـودق )...مصقوول معزج ماألصوظي موم
ايداثيمبودبوذمايفرمعودةماٌػصؾي.مدوػؿًماشلـدديماٌعؿورؼي،مبفمالءماألضطوبم
األربعي ،مؼب ماإلبداع ماظػين ماسؿؿودا مسؾك معـفٍ م"عؾين مسؾك مععطقوت متورطبقيممممممم
و مثؼوصقي مبفدف متـؿني مبعدػو ماحملؾل مو متلفقؾفو مؼب مربػؾ ماألسؿول ماظدوظقي".م
زوظقكيمبوؿعزةمتدخّؾً،مؼبمعومطبصّفو،محقلماظدرادوتمايضرؼيمسـدمععؿورؼلم
جوععي مضلـطقـي  ،مصعرضً مظقحي متؿعؾؼ مبؿطقر مدرادوت معو مبعد ماظؿدرج ،ماظيتم
تلثرت مؼب مصذلة مأوظب ممبـوػٍ ماٌؿكصصني مؼب ماىغراصقو ،مضؾؾ مأن متـػؿح ماألسؿولم
اٌعؿورؼي مسؾك ماظدرادوت مايضرؼي مو مػذا مبوالحؿؽوك مبؿكصصوت معـؾ مسؾؿم
االجؿؿوعموماألغـروبقظقجقوموماظؿورؼخ.
طؿو متشرل ماٌمظػي مإظب محقاظل معؽي مردوظي مو مسشرؼـ مأرروحي مدطؿقراه مدوظيم
غقضشًمعـذم،2920مومطذظؽمحقاظلمعؽيمردوظيمومأرروحيمػلمبصددماظؿقضرلم
ؼبم،1440مطؾّفومأسؿولمشلومسالضيمسؾكماظعؿقممبــ :م
 ضطع معـ معدن :متراث محضري ،مدؽـ مسػقي ،ماحملقطوت ماًورجقيمممممممموماٌراطزمايضرؼي ...م
 دقودي ماٌدؼـي مو ماظلؽـ :ماٌؿوردوت ماظعؼورؼي ،مآظقوت مو مأدوات متـظقؿماٌدن....
 ومأخرلاماىقاغىماظؿؼـقيموماىؿوظقيمظألسؿولماٌعؿورؼي.و مػـو مأؼضو مؼلؿح مظـو مهؾقؾ مععؿّؼ مظؾردوئؾ مو ماألرروحوت ماظيت مغقضشً،مممممممم
إضوصي مإظب ماظدرادوت ماٌؿوثؾي مبوىوععوت ماألخرى ،مبػفؿ مبلطـر مدضي معصرل مػذام
اظؿكصص .م

36

اجلزائر :حوصؾة املعارف يف اؾعؾوم االجتؿاعية...

 VIم
اىزءماظلودسمعـمػذاماٌمظػمصبؿعمػبسمعلوػؿوتمتؿؿققرمحقل معقضقعم
األدرةموماظطػقظي .م
ؼب متدخؾفو محقل م"اظعوئؾي مؼب مطؾ مأحقاشلو:حقصؾي موربي معقداغقي" متعرّصـوم
خدصبي معادل ممبفؿقسي معـ ماألحبوث ماظيت مذورطً مصقفو مضؿـ مصرق ماظؾقٌم
اظؿوبعيمٌرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،مومبلػؿماًالصوتم
اٌؿقصؾمإظقفو.مصفلمتػقدغو،مؼبمعلؿفؾمذظؽ،مبوألثرماظذيمترطؿفمؼبمغػلفومضراءةم
أرروحيمدطؿقراهماظدوظيمظزعقؾـوماظراحؾمعؾؽرامصقزيمسودل":تؽقؼـماظصؾيماظزوجقيم
وماظـؿوذجماظعوئؾقيماىدؼدةمؼبماىزائر"م( ، )Paris V, 1989-1990مومػذامبؿؼدؼؿم
أػؿماظػرضقوتموماًالصوت.مومسرضً،مبعدمذظؽمعضؿقنماألحبوثمحقلماألدرةم
اظيتمذورطًمصقفو،مومػلمأربعيمأحبوثمهًماظعـووؼـماآلتقي:م م
.2مذؾؽوتماظؿضوعـمومذعقرماالغؿؿوءمإظبماٌدؼـي:مضلـطقـيممنقذجو م
 .1محقلماإلدذلاتقفقوتماظزوجقيمبوظقدطمايضريم(وور،معؼووظقن،ماظـلوءم
اإلرورات)...
.3ماظعوئالتمايضرؼيم(عدؼـيماىزائر،مضلـطقـي،متؾؿلون)
 .0ماألذؽول ماالجؿؿوسقي ،ماألذؽول ماجملوظقي ،مو ماظؾـك ماألدرؼي .ماىؿوسوتم
اىؾؾقيموماٌدؼـيم(األوراسموماظؼؾوئؾممنقذجو)
تؼقلماٌمظػيمأنمػذهماظؿفوربماٌقداغقيماظيتمالمتعـك محصرؼومبوألدرة،متلؿحم
بـ:م"تراطؿماٌعؾقعوتموماٌعطقوتمحقلم"إذؽوظقيماألدرة"،مومإضوصيمإظبمإصودتـوم
مبعورف ممثقـي متؿطؾى مبوظضرورة ماإلثراء ،مو مػذا معـ مخالل مضراءة ماٌلوػؿي ماظيتم
أسدتفو معع مصرؼول معباس م(ؼب ماىزء ماألول معـ مػذه ماظؽؿوب) محقل متدرؼس مسؾؿم
اجؿؿوعماظعوئؾيمجبوععيمضلـطقـي،مشرلمأنماٌالحظوتماظيتمتقصؾًمإظقفومطؿدرديم
و مبوحـي متدصعفو مإظب مدق مغوضقس ماًطر :م"ؼؾؼك ماالذؿغول مسؾك معقضقع ماظعوئؾيم
رقؼال مو مذوضو :مصعقبي مإغشوء مزبدل محبٌ محقل ماظعوئؾي ،مضؾي ماألسؿول محقلم
اظعوئؾي،مشقوبمتدرؼسمسؾؿماالجؿؿوعماظعوئؾل،مومصعقبيمإغؿوجماٌعرصيماظيتمتؿفووزم
اظلطققي".مطوغًماظعوئؾيمػلمربؾماػؿؿوممأؼضومعـمضؾؾماظػرضيماٌؽقّغيمعـمغقرؼيم
بن غربقط-رؿعون ،مسوئشي مبن عؿّار ،مذرؼػي مغطاس ،مخدصبي مؼدّار ،مبدرةم
ؿعتصم-ؿيؿوـيمومزبقدةمدـودي،مومظؽـمعـمخاللمعلعكمؼؿؿققرمحقلماظطػقظيم
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و مبوظؿقدؼد مهً مسـقان :م"اظعوئؾي مو ماٌرحؾي معو مضؾؾ معدردقي :ممتـالتممممممممممم
وماغؿظورات".متظفرمصوئدةمػذهماٌؼوربيمعـمخاللمارتؽوزػومسؾكموربيمحبٌمضدم
غوػزت مسشر مدـقات مو معـ مخالل مأن ماظعؿؾ ماٌؼدم معـ مررف ماظػرضي مضؿـ مػدهم
اظـدوةمؼرتؽزمأؼضومسؾكمدراديمعقداغقيمعلًم 0009معـماألوظقوء،معـ مبقـفؿمأطـرم
عـم % 94مأعفوتمعوطـوتمبوظؾقً،معقزسيمسؾكم 20موالؼيممتـؾمسقّـيمورـقي،موم
ػذامبـوءمسؾكمادؿؿورةمتضؿّمحقاظلمػبلنيمدماالمؼذلتىمعـماظدراديمأنماظؿعؾقؿمعوم
ضؾؾماٌدردلمشرلمإجؾوريمومأنماألوظقوءمػؿماظذؼـمؼؾودرونمبلفقؾمأبـوءػؿمومذظؽم
حلىمرشؾؿفؿموماظػرصيماظيتمتؿوحمشلؿ:مضلؿماظطػقظيماظصغرلةمؼبمضطوعماظذلبقيم
اظقرـقي م(إذا مطوغً معقجقدة) ،مو ماظؿعؾقؿ معو مضؾؾ ماٌدردل ماظؿوبع مظؾؿمدلوتم
االضؿصودؼي.معـ مبني ماًالصوت ماٌؿقصؾمإظقفو،مميؽـ متلفقؾمأنماظطؾىمسؾكم
اظؿعؾقؿ معو مضؾؾ ماٌدردل مأصؾح مال مؼشؽؾ ماغشغول ماظـلوء ماظعوعالت مصقلى ،مبؾم
تعدىمذظؽمحبقٌمتعؿّؿمأطـر ،مومأنماظؿؿـالتموماظطؿقحوتماٌرتؾطيمبوظؿعؾقؿمعوم
ضؾؾماٌدردل متقدعًمإظب معبقعماألودوطماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.مطؿومأنمغقسنيم
دوئدؼـمعـماظرشؾوتماٌؿقضعيمأصؾقومبورزؼـ:م"رشؾوتمعؿقضعيمذاتمروبعمصؽري:م
اظغوؼي ماٌرجقة معـ ماظؿعؾقؿ معو مضؾؾ ماٌدردل مػل مهضرل ماألرػول مبشؽؾ مصعّولم
ظؾدخقلمإظبماٌدردي،متؾؼنيماظؽػوءاتماظضرورؼيمظؾـفوحماٌدردل مومتقدعماظـفوحم
اٌفين.موم رشؾوتمعؿقضعيمذاتمروبعماجؿؿوسل:ماظغوؼيماٌرجقةمعـماظؿعؾقؿمعومضؾؾم
اٌدردلمػلماظؿدرّبمسؾكمايقوةمععماآلخرؼـ،معـمخاللماالحؿؽوكمبوألضرانموم
بوٌربّنيمومعومؼؿطؾؾفمذظؽمعـمإصػوءمومتقاصؾ،متؾودل موماحذلام".مأعوماٌلوػؿوتم
اظؿوظقيمصنغفومتعوجلمأؼضومعقضقعماظطػقظي،مظؽـفومتـصىمسؾكمصؽيمخوصي،مومػلم
صؽي ماألرػول ماٌقظقدؼـ مخورج ماظزواج .متػقدغو مبدرة مؿعتصم-ؿيؿوـي ،مؼب مغصفوم
بعـقانم"علوػؿيماظؾقٌمؼبماظؿؽػؾمبوألرػولماٌقظقدؼـمخورجماظزواج"،مبؿفربؿفوم
اظطقؼؾيمطؿكؿصيمؼبمسؾؿماظـػس،مأجرتمسدةمأحبوثمعقداغقيمحقلماٌقضقع.مصفلم
تضعمهًمتصرصـومترطقؾومحقلمجقاغىماٌللظيمبنحداثماظؿؿػصؾمبنيموربؿفوم
اًوصي مو مغؿوئٍ ماألحبوث ماٌـفزة مؼب ماظعومل مو مؼب ماىزائر مبوظذات مأؼـ مطوغًم
اٌؾودرة مؼب مذظؽ معـذ ماظلؿقـقوت مظؾدلوصلقر مربػقز مبقدؾلل م م م م م -ماظذي متعدلم
اٌمظػيممبشوسرمتؼدرؼفوماظػوئؼمظفم -موماظذيمتقاصؾًمأسؿوظفمعـمخاللمرؾؾؿفموم
تالعقذتفمومذظؽمبوالػؿؿوممخصقصوممبػفقمم"اظؼصقرمؼبمرسوؼيماألعقعي".مبعدمسرضم
ظقحيمحقلموضعماٌمدلوتماٌؿكصصيمومتطقرماىفوز ماظؼوغقغل،مهوولمهدؼدم
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علوػؿي ماظؾقٌ مؼب مسؾؿ ماظـػس مبعرض ماٌؼوربوت ماظـظرؼي مو ماإلبلؿقؿققظقجقي،ممممممم
و ماظؾلقؽقدقدققظقجقي ،مو ماظعقودؼي ،ماظيت متؾقّـ مأن ماظدرادوت ماإلدؿعودؼيم
أصؾقً متذلاجع مأعوم ماظدرادوت ماظـلؼقي مو مخوصي مايدؼـي معـفو ماٌؾـقي مسؾكم
عػفقممعؼووعيماظضغط اظيتمتػؿحمآصوضومتػوؤظقيمحقٌمأغفمؼذلتىمسـفو:م"الموجقدم
ظؾقؿؿقي! مال موجقد مظؾلؾؾقي ماًطقي" .مو مايول مأغف مؼب ماىزائر مأصؾح م"عـم
اظضروريمإسودةماظظوػرةمإظبمدقوضفوماالجؿؿوسلماظذيمهدثمصقف"مصفذاماىوغىم
األخرل ماٌـدعٍ مؼب ماظلقوق ماٌمدلوتل مو ماظؼوغقغل ماظذي متعوىف معـ موجفي مغظرم
دقدققظقجقيمميقـيمرحو ماظيتمتدخؾًمحقل:م"األرػولماٌقظقدونمخورجماظزواج:م
اشلشوذي معـ مجراء مإغؽور مايؼ" .مبوالرتؽوز مسؾك مععطقوت معرضؿي م(اغؿؼؾ مسددم
األرػول ماٌقظقدؼـ مخورج ماظزواج ،ماظذي ممت مإحصوؤه مؼب ماظؾالد ،معـ م 34444م مؼبم
 2999مإظب م 214444مؼب م ،)2994متؾقّـ ماظؾوحـي ماًلوئر ماظـوعبي مسـ مشقوبم
علموظقيماظقاظدؼـمؼبمذبؿؿعمأبقي مضوئؿمسؾكمايشؿي،مومطذظؽمسـمعـعماظؿؾـّل.م
طؿو مأغفو متؼقم مبؿقؾقؾ متدابرل مضوغقن ماألدرة م(ؼب مصقغؿف ماٌمرخي مؼب م،)2920مممممممم
ومددؿقرم 2999موماالتػوضقوتماظدوظقيمظؾؽشػمسـمحدودمادؿعؿولماظؽػوظي.مصرشؿم
اآلعولماظيتمتقظدتمسـمإصدارماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿم 91-10ماٌمرخمؼبم 23مؼـوؼرم
،2991ماظذيمؼلؿحمظؾطػؾمحبؿؾمادؿماألدرةماٌلؿؼؾؾيمظف،مإالّمأنمػذهماظػؽيمعـم
اظلؽون متعقش موضعو مػشّو معـ معبقع ماىقاغى .مو مطكومتي مشلذا ماظػصؾ ماٌؿعؾؼم
بوألدرةمبوٌعـكماظقادعمتدخؾً مطؾمعـمبدرةمؿعتصم-ؿيؿوـي مومصورؿيماظزػراءم
اؾسبعمومعصطػكمؿيؿوـيمومخدصبيمؽبداـي،محقلماالغؿؼولمإظبماظػعؾماالغؿقوريم
أو مإثؾوت ماظذات .مؼؿعؾؼ ماألعر مبذلطقى مغؿوئٍ معشروع محبٌ مأنز مضؿـ معرطزم
اظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،موماظذيمأسدّماسؿؿودامسؾكمدراديم
عقداغقيمأجرؼًممبدؼـيموػرانمومبوٌدنماجملوورةموماظيتمعلًّمسقـيمتضؿم044م
ذكص مأجوبقا مسؾك مأدؽؾي مادؿؿورة محقل ممتـالت ماالغؿقور مؼب ماجملؿؿع ،مو معـم
خاللمعؼوبالتمأجرؼًمؼبماظقحداتماظطؾقيماىراحقيمبقػرانمؼبم1440-1443م
ععم 209م ذكصمضوعقاممبقووظيماالغؿقور.مصؾـوءمسؾكمذظؽممتماظؿقصؾمإظبمععرصيم
أحلـمظؾؿؿـالتماالجؿؿوسقيمومظؾدواصعماٌمدؼيمإظبماالغؿقور مؼبمآنمواحد.مصوظذؼـم
ؼؼقعقن ممبقووظي ماالغؿقور ،مأشؾؾقؿفؿ معـ ماظشؾوب مو ماظـلوء .مإن مبروز مزوػرةم
االغؿقور،ماظيتمملمتصؾحمعـماظطوبقػوتمؼبماظلـقاتماألخرلة،معرتؾطمبشؽؾمعمطدم
بوظؿغقّراتماالجؿؿوسقيماىورؼيمؼبماجملؿؿعماىزائريمومبوظؿققالتماظيت معلًّم
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األدرة ماىزائرؼي ،ماظيت مأصؾقً متـؿؼؾ معـ ماألدرة ماٌقدعي مإظب ماًؾقي ماظعوئؾقيم
اظزوجقيم(األدرةماظـقوؼي) .م
إنمربووظيماالغؿقورمتشفعفومأؼضومعشؽالتماظؿقاصؾ،مومتشؽؾمودقؾيمإلثؾوتم
اظذاتمؼبمذبؿؿعمسوشمأزعوتمعؿعددةمؼبماظعشرؼي ماألخرلة:م"أغوماغؿقر،مإذنمأغوم
عقجقد".مصؿعؿقؿمػذاماظـقعمعـماظدرادوتماٌقداغقيمسؾكمعدنمومجفوتمأخرىمعـم
اظؾالدمومعؼورغيمغؿوئففومععمعومضبدثمؼبمعـورؼمأخرىمعـماظعومل،مؼلوسدمسؾكم
إثراءمغؿوئٍمػذهماظدرادوتماظيتمترتؽزمصقفوماألدؽؾيماألدودقيمسؾك":عومػقماٌغزىم
اظذيمميؽـمأنمؼؿّكذهماالغؿقورمسـدماظشؾوبماظذؼـمتذلاوحمأسؿورػؿمبنيم،24م20م
و 10مدـيمؼبماىزائرماظققم؟ مإذامطونماالغؿقورمأومربووظيماالغؿقورمؼشؽالنمردوئؾم
عقجفي مإظب ماحملقط ماٌؾوذر مو مإظب ماجملؿؿع ،مصؿو مػل مربؿقؼوتفو مو معدظقالتفومممممممم
وماغعؽودوتفومسؾكمأمنوطماظؿقاصؾمداخؾماألدرةموماظؿفربيماٌعقشيمبوظـلؾيمشلمالءم
اظشؾوب؟" .م
VII

ؼعوجلماىزءماظلوبعمعـمػذاماٌمظّػماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمأؼضو،مظؽـمعـمخاللم
عقضقع :ماٌدردي مو ماظذلبقي ماظذي ممتّ ماظؿطرق مإظقف مؼب مػبلي معلوػؿوت متؿعؾؼم
اٌلوػؿؿون ماألوظؿون مبقضع ماظؿؽقؼـ مو ماظؾقٌ محقل ماٌللظي .مصػل محبٌ محقلم
"اٌدردي،ماظؾغيموماشلقؼي:مبعضماألسؿولمحقلماٌدردي"،متفؿؿمغقرؼيمبن غربقط
رؿعونممبضؿقنمومعـفٍماظدروسموماألحبوثمؼبمسؾؿماالجؿؿوعماظذلبقيمومبطرؼؼيمشرلمعؾوذرةمؼبمسؾقمماظذلبقيمطؿومػلمعدرديمؼبماظدلغوعٍماظدرادلمظعؾؿماظـػسمصفلم
تعؿدلمأغفمبدالمعـماسؿؿودمعؼوربيمتـوزؿماظؿكصصوت،مػـوكمتقجفمسبقمتشقّشمؼبم
ايدودمبنيمسدةمذبوالتمععرصقي،مؼـفرمسـفمدؾقكمصبعؾمطؾمواحدمؼؿدخؾمؼبم
سؾؿماالجؿؿوعمدونماظؿقؽؿمؼبمعـفففمومشوؼوتفمومؼبمحؼقؼيماألعرمؼـصىُّماػؿؿومم
اظؾوحـيمبوألخصمسؾكم"اإلغؿوجماٌمدلوتلمظؾػقارقماالجؿؿوسقي"مضؿـمعلورمؼمديم
حؿؿومإظبماإلخػوقموماإلضصوء.مصؾدالمعـماالسؿؿودمسؾكمعرجعقوتمؼبماظلؾعقـقوتمؼبم
اظؾؾدانماألنؾقدوطلقغقيمعـمخاللماألغـروبقظقجقومواإلثـقعقؿقدوظقجقومالحظـومأنم
عضوعنيماظؿعؾقؿمومإذؽوظقوتماظؾقٌماغدرجًمبـلؾيمطؾرلةمؼبمإرورمععقوريمذيم
غزسيمخطوبقيمشرلمهؾقؾقيمومؼظفرمأنمػـوكمضطقعيمبنيماألجقولمومؼبماالغؿؿوءممممم
و مػل مشرل معؾققزي مغظرا مظغقوب مضقاسد مبقوغوت ماٌعطقوت ماٌؿعؾؼي مبوٌـؿفوت،مممممم
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ومطذظؽمظضعػمتداولمغؿوئٍماظؾقٌموشقوبمإسودةمغشرماٌمظػوتماظؽالدقؽقيمؼبم
سؾؿماالجؿؿوع،مطؿومتػقدغوماظؾوحـيمبؾؿقيمسـمسددمعـماٌراجعموماٌؼوالتماٌـشقرةم
حقل ماٌدردي مو ماٌـظقعي ماظذلبقؼي ماظيت متعوجل مؼب مآن مواحد ماظػذلة ماالدؿعؿورؼيمممممم
و مسفد ماالدؿؼالل ماظقرين ،مو ماظيت متلؿقؼ مطؾ ماظعـوؼي مضؿـ مػذه ماآلصوق مذاتم
اظطوبع ماظشؿقظل مدائؿو .مؼرجع مبـو مربؿقد معرقبة مؼب مغصف :م"حقصؾي ماٌعورفمممممم
و معصرل مسؾقم ماظذلبقي مؼب ماىزائر" ،مإظب ماظلقوق ماظذي متشؽؾً مصقف مسؾقم ماظذلبقيم
طؿكصصمأومذبؿقسيمعؿعددةماالخؿصوصوتممبؼوربوتمعـففقيمومأػدافمربددة،م
عؾقّـومطقػماغدذبًمابؿداء معـم 2990مطؿؼرّرمدرادلمجوععلمؼبماظؾالدمطؿومذطّرم
اظؾوحٌمبوىفقدماظيتمبذشلومجقؾمعـم"اٌؽوصقنيموماظرواد"معـمأجؾمأنمتلؿػقدم
اىوععيماىزائرؼيمعـماظؿػؽرلماظذيمطونمجورؼومؼبماًورجمؼبمػذامايؼؾماىدؼدم
عـذماًؿلقـقوتموماظلؿقـقوت،موماظذؼـم"ػؿفؿماٌزدوجموماظدائؿ"مطونمػقم"سؼؾـيم
أدوظقى ماظؿؼقؼؿ ماٌدردل مو م/أو ماىوععل مو مدرادي معـففقي مٌردودؼي مو منوسيم
األغظؿي ماظذلبقؼي مشرل مأن ماظؿفربي ماظطقؼؾي ماظيت مراطؿفو ماظؾوحٌ مؼب مػذا مايؼؾم
دصعؿف مإظب ماظؿلوؤل  ،مإظب مجوغى مآخرؼـ ،مسـ معو مإذا معو مطوغً مسؾقم ماظذلبقي مضدم
"سقىًمؼبمػذاما ٌلؿقىمبؿلرعمأومأدخؾًمعؾؽرامبقدوئؾمشرلمطوصقي؟".مومؼالحظم
عـ مجفي مأخرى مأن مإدخول مػذا ماظؿؽقؼـ متزاعـ معع متعرؼى ماظعؾقم ماالجؿؿوسقيم
بوىوععي،مومإنمطوغًمػـوكمؼبمذاتماظقضً معقؾ معؿـوعلمسبقم"اظؿعؾّؼمبوآلصوقم
اٌـؿففي مؼب مدقوضوت مأخرى معغوؼرة مظقضعـو ماًوص ،مو متلجقؾ مإظب مأجؾ مشرلم
علؿك مصقوشي مإذؽوظقوت معطوبؼي مظؾلقوق ماحملؾل" مرشؿ مضرورتفو ماٌؾقي .مأعوم
اٌؿدخالن ماٌُقاظقونمصؼدمسوىوماظـظومماٌدردل،ماٌؿدخؾماألولمرطزمسؾكمسالضؿفم
بوظـظوم ماظؼقؿل مو ماظـوغل مسؾك مسالضؿف مبوظدوظي معـ مخالل مترتقؾوت متلقرله .مؼرىم
حؾقى مغواؾي ماظذي مسوجل م"اٌدردي ماىزائرؼي مبعد م 04مدـي ،معدردي ماظؼرنم
اظعشرؼـ" ،مو ماظيت مطوغً متفدف مإظب متؾؾقي محوجوت ماظؾالد مإظب مإرورات مو مأعومم
اىؿفقر ماظعرؼض ماظيت مهؿّؾؿف ،مأن م"اٌدردي مدسّؿً مبشؽؾ مواضح ماظؼطىم
اظؿعؾقؿل مسؾك محلوب ماظؼطى ماظذلبقي" .ممتَّ مذظؽ ،مبطؾقعي مايول مسؾك محلوبم
عؿطؾؾوتماٌقارـيموماظػؽرماظـؼدي .م
و مإذا مطون ماالسذلاف مبوظعطوء ماظؽؾرل ماظذي ممتقّزت مبف ماٌدردي مضوئؿو مإال مأغّفم
ؾبؼعو بمسؾقفومضعػفومؼبمتؾؼنيماظؼقؿمومؼبم"ظعىمدورمربركماظػؽر"ماظذيمالمؼزالم
ؼلؿققذ مسؾقف ،مؼب ماظقاضع ،ماىفوز ماظلقودل ،مصفذه ماٌشؽؾي ،مبوظؿلطقد ،مظقلًم
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عرتؾطي مبوىزائر ،مإذا معو مأخذغو مبعني ماالسؿؾور ماظؿغرلات ماظيت مؼعرصفو ماظعوملم
اٌعوصر ،مظؽـمضؿـماظلقوقماشلقؼوتلموماظلقودلماحملؾل،مػـوكمبوإلضوصيمإظب معوم
دؾؼ،مغقعمعـماٌؼووعيمظؾعؼالغقيمومظؾؿغقرلمصقلىماظؾوحٌم"إنمرػؾماظؼرنماظقاحدم
و ماظعشرؼـ مظقس مػق مرػؾ ماظـؿوغقـوت" محقٌ مؼراه معؾبرؿبتؽبقٍؼو مبوظصقر مو ماٌعؾقعوت،ممممممم
و مخوضعو معؾؽرا مظؿـوضضوت مو متقترات مو مإشراءات ماظعوم ماظعومل مايدؼٌ ،مصفقم
ضبؿوج مإظب مععومل معؿقـي مظؾؿقؽؿ مؼب مععورصف ماألدودقي معـ مأجؾ مصفؿ ماظعومل ماٌعؼّدم
اظذي مضبقط مبف مواظؿدرّب مسؾك ماطؿلوب مادؿؼالظقي ماظؿـشؽي ماالجؿؿوسقيمممممممممممممم
وماٌلموظقي".مأعومأعقـيمخيؾف مصفلمتعوجلمؼبمغصفو:م"اظالعرطزؼيموماٌدرديمؼبم
اىزائر ،مضضقي متلقرل ماظـظوم ماظذلبقي ماظذي مؼؿصػ ممبرطزؼي مطؾرلة موؾبرثؽبًؿب مسـم
اظدوظيماالدؿعؿورؼيمومسرصًمدسؿومضقؼومعـمررفماظـظومماظلقودلماظذيمغشلمشداةم
االدؿؼالل .م
ومهوولماظؾوحـيمهؾقؾمتقجّفوتماظالعرطزؼيماظيتم(اغؿففؿفوماظدوظي،مالدقؿوم
بعد ماظؿغقرلات ماٌمدلوتقي مو ماظلقودقي ماظيت مزفرت مخالل مسشرؼيت ماظـؿوغقـوتممممم
و ماظؿلعقـوت مصؿعؿؿد مؼب مذظؽ مسؾك ماظـصقص ماظصودرة مؼب مدـيت م 2994مو م2993م
(ضوغقنماظؾؾدؼي،مومضوغقنماظقالؼي)مومؼبمدـيم 2999م(اظددؿقر،ماٌقـوقماظقرين،مأعرم
ؼؿعؾؼمبوظـظومماظذلبقي) .م
ومػلماظـصقصماظيت مترىمصقفومإعبوظقوماإلرورماٌُـؽبظخملؿمظؾـظومماظذلبقي،مومظقم
أغفومتؿّكدمأؼضومطؿرجعمإلذؽوظقوتفومغصقصومأخرىمعـؾمضوغقنماىؿعقوتمظلـيم
2929مأومأعرم3مأوتم1443ماٌؿعؾؼمبنحداثماظؿعؾقؿماًوصمومتعطلمظقحيماظؿلقرلم
ايؽقعلمظؾـظومماظؿعؾقؿل،مومؼؿؾقّـمعـمذظؽمأغفمرشؿماإلجراءاتماٌكؿؾػي،مأدىم
شقوب ماظؿؽقؼـ ماظػعول مظؾؿلرلؼـ مإظب مصقارق مؼب ماإلنوزات مو مععدّالت ماظؿؿدرسم
(حلىماظقالؼوتموماظؾؾدؼوت)،مومأنمدقوديماظالعرطزؼيماٌؿؾعيمعلًّمدقىماٌفومم
اظعودؼي مبدال معـ مضدرات ماظؿغقرل مو مظعؾف مأدل مسؾك مذظؽ م"تلقرل مبراعٍ ماظؿعؾقؿممممممم
وماظؿؽقؼـ،متفقؽيماظؿقاتراتماظدرادقي،مبرذبيمإتؼونمتؽقؼـماٌعؾؿنيموماٌؽقغني،م
طؾفو مذبوالت مخضعً مٌرطزؼي مضقؼي ممل متذلك محقّزا معـ ماٌؾودرة مظؾؿلموظنيممممممممم
وماظػوسؾنيماحملؾقني .م
أعو ماٌلوػؿيماًوعليموماألخرلةماٌؼذلحيمعـمررفمغودؼيماؾغرس مومحلقؾيم
ذرقػي،متؿعؾؼمبوظؿعؾقؿماظعوظلمومتعوجل:ماظعالضي ماظؾقداشقجقيمطقدقؾيمالطؿلوبم
اٌعورفمؼبماالضؿصودمضؿـماىوععيماىزائرؼي ،مصفذهمضضقيممتّ ماظؿطرقمإظقفومعـم
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خالل مدرادي معقداغقي مأجرؼً مظدى مرؾؾي مو مأدوتذة ماظلـي ماألوظب مسؾقم ماضؿصودؼيم
جبوععيماظؾؾقدة.مإنمععوىيماظعالضيماظؾقداشقجقيمتلؿحمبودؿؽشوفمدرلماٌزدوجيم
اٌؿـوضضي مسؾؿ/جفؾ ،مو مذظؽ معـ مزاوؼي مأغفو م"سؿؾقي متؾؼّل ،ماعؿالك مو مادؿقعوبم
ععرصيمسؾؿقيمعؿكصّصيمعـؼقظيمؼبمإرورمعرحؾيماظدرادوتماىوععقي".مصؾـوءمسؾكم
ادؿؿورتني ،مإحداػو معقجفي مظؾطؾؾي مو مأخرى مظألدوتذة ،ممتّ مهؾقؾ مذبؿقسي معـم
األدؽؾي ماٌرتؾطي ممبقددات ماخؿقور ماظؿكصص ،ماظؿعوعؾ معع ماظؾغي ،ماظلؾقكم
اظؾقداشقجل مظألدوتذة مأثـوء مإظؼوء ماظدرس مو مأثـوء محصص ماألسؿول ماٌقجفي:مم
مموردوت ماظؼراءة مواظذلدد مسؾك ماٌؽؿؾوت ،مادؿعؿول ماإلسالم ماآلظل مأو مغشوروتم
اظؾقٌ .م
إن مغؿوئٍ ماظدرادي ماٌقداغقي معؼروغي مبعقاعؾ معـؾ مادؿؼؾول ماىوععي مىؿفقرم
سرؼضموماألوظقؼيماٌؿـقحيمظلقوديمتلقرل ماظؿدصؼوت،مومذروطمتقزقػماألدوتذةمممم
و ماٌؽوغي ماٌفقؿـي مظؾقزقػي ،مو ماالشبػوض ماظؿدرصبل مظقزن ماظؿؽقؼـ ماظـظري مؼبم
تدرؼسماظعؾقمماالضؿصودؼي،مومدقطرةماألحودؼيماظؾغقؼي،مطؾفومسقاعؾمتشرلمإظبمأنم
ادؿؼالظقي ماظعـصر ماٌػؽّر مو ماظػؽر ماظـؼدي مال مؼؿؿؽـون معـ موووز مذبؿقسي معـم
اظصعقبوتمومعـماظؿغؾّىمسؾكماٌؼوربيماظلؽقالدؿقؽقي .م
صؾدال معـ م"طلى ماظػؽر مو ماٌعرصي ماظعؾؿقي" ،مسبـ مأعوم مسالضي مبقداشقجقيم
تؿققّلمؼبمبعضماألحقونمإظبمأداةمخطرلةمظؿؾلقطمػذهماٌعرصيماظعؾؿقيمغػلفو .م
VIII

عـمأجؾماخؿؿوممػذهمايقصؾيمحقلماٌلوػؿوتماٌؼدعيمؼبمعؾؿؼوغومضؿـومبؿفؿقعم
اىزءماظـوعـمواألخرلماظذيمؼشؿؿؾمسؾكممثوغقيمغصقصممتسمعقضقسوتفوماظؾورزةم
إذؽوظقي :ماظـؼوصي ،ماظؾغي مواشلقؼي .متؼدم مظـو مصوغل مؽوؾوـا ،معـ مخالل معلوػؿؿفوم
بعـقان م"حقل مبعض ماخؿصوصقل ماظقدوري :معـ"اٌمدلوت ماألػؾقي" مظؾقؼؾيم
اظؽقظقغقوظقي مإظب معـؼػل ماألوراس" ،معلرلة محبـفو محقل ماىزائر مؼب ماظػذلةم
اظؽقظقغقوظقي ماٌؿؿقزة مبوظعدؼد معـ ماألسؿول ،معـ مبقـفو ماظؽؿى ماظؿوظقي :م"اٌـؼػقنم
اىزائرؼقن"م(،)2990م"اظػالحقنماظعورصقن"م()2929مو"آؼوتماظالغؼفور"م(حقلم
عـؼػلماألوراس،م.)2990م
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إن ماالػؿؿوم ماظذي متقظقف مصوغل مطقظقغو م"ظؾقدطوء ماظـؼوصقني" معؽّـفو ،مسدلم
اظؽؿوبوت ماٌقجقدة مو ماظيت متـػل مأدطقرة ماظشػقؼي ،معـ ماظؼقوم مبربط معـففلم
وإذؽوظلمالووػوتماظعؾقمماالجؿؿوسقيماظيتمارتلؿًمؼبمدـقاتماظلؿقـوت،مععم
اظؿورؼخ ماىزئل ماظذي مذوع ماغؿشوره مؼب ماؼطوظقو مودرادي ماظرسوؼو ماظيت مزفرت مؼبم
اشلـد.م م
إنمادؿؼصوءاتماظؽوتؾيماظيتماغؿؼؾًمرقؾيمعلورػوماظعؾؿلمعـم"اظؾقٌماظؽؿلم
اغطالضوً معـ مأرذقػ ماٌمدلوت مإظب معرحؾي متعؾؿ معو مؼلؿقف مسؾؿوء ماألغـروبقظقجقوم
"اٌقدان" محقل معقضقع م"اٌـؼػني" ،مضد معؽـؿفو معـ مادؿكالص م"تشؽقؾي معـم
سقـقوت..سومل ماٌكطقروت ماحملؾقي مجغراصقو مواجؿؿوسقوً مو ماحملددة مزعـقوً ،موػقم
اظعوملماظذيمضبؿؾمبذورمععظؿمتـوضضوتماجملؿؿعماحملؾلماظققممؼبماىزائر".مإنم
األدب مواظـؼد ماألدبل مؼب ماىزائر موسالضؿف ممبللظي ماشلقؼي مطون معقضقع مثالثم
عداخالت.معداخؾيمسؾدماٌوظؽ مؿرتاض مبعـقانم"معلورات ماظؽؿوبيماظلردؼي مسؾكم
سفدماالدؿعؿورماظػرغلل".موؼالحظماظؽوتىمػـومأنماظلقوقماظـؼوؼبمواظلقودلمروٌوم
حول مدون مبروز مخطوب مدردي مادبذ مذؽؾ ماظؽؿوبي .مظؼد ماغؿفك مػذا ماألخرل معـم
اظدلوز مبػضؾ مسؿؾقي مغضٍ معرت مبربع معراحؾ معؿؿوبعي .ماٌرحؾي ماألوظب ممتقزتم
بوالغؿؼولمعـمصذلةماظؿعؾرلماظشػفلم(ايؽوؼوتمواظؼصصماٌروؼيمعـمضؾؾماألعفوتم
واىدات،مواظـوسماظعودؼنيمؼبمايؾؼوتمواألدقاق)مإظب مزفقرماظؼصيمدـيم.2910م
اٌرحؾيماظـوغقيمزفرتمؼبمدـقاتماظـالثقـوت مو ماظيتمسرصً متقدعمػذاماىـسم
األدبل معع معمظػوت مربؿد مزاػرلي موصقؿو مبعد مربؿد ماظعوبد مجقالظل .مواٌرحؾيم
اظـوظـيمؼبمدـقاتماألربعقـوتماظيتمسرصًمزفقرماظعؿؾماظلرديماٌعوصرم(عـمخاللم
بـقؿف ماىؿوظقي) ،ماظيت متؾؿفو مؼب معرحؾي مرابعي مؼب معـؿصػ ماظؼرن ماظعشرؼـ مبداؼيم
اظؿعؿقؿ معع معمظػوت مأغبد مبـ مسوذقر ،مأغبد مرضو محقحق موأبق ماظؼودؿ مدعد ماهللم
اظيت مطونمظؾؿمظػماػؿؿوعو مبفو.موعـمجوغؾفمؼعؿدلمربؿدمداود مؼبمعداخؾؿفم"األدبم
اظروائلماىزائريمبوظؾغيماظعربقي:مأدبمصوسد"مأنماىـسماألدبلماظروائلمبوظؾغيم
اظعربقيمزفرمعؿلخراًمؼبماىزائرمعؼورغيمبوظؾغيماظػرغلقي.موؼعقدمألدؾوبمسدؼدةمعـم
بقـفوماظظروفمشرلماٌشفعيمظؿعؾقؿماظؾغيماظعربقيمخاللماظػذلةماالدؿعؿورؼي،موػذام
حؿك مبداؼي ماظؿؽػؾ مبفو معـ مضؾؾ معـظؿوت مايرطي ماظقرـقي ،مخصقصوً معبعقيم
اظعؾؿوءماٌلؾؿنيماىزائرؼني.مصدورماظقدقطماظذيمظعؾؿفمػذهماألخرلةمؼبمغؼؾمأصؽورم
اظـفضي ماظيت مزفرت مؼب ماظشرق ماألودط مطون مشلو مأثر ماصبوبل مسؾك متطقر ماظشعرم
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واٌلرحمأوماظصقوصيموظقسمسؾكماظرواؼي.مصوظـؼدماألدبلماظذيمزفرمؼبماظؾالدمخاللم
اظعؼقدماألخرلة،مواظذيمبدأمبوالحؿؽوكمبوٌـوػٍماظعصرؼي،مبؼلمعطؾقسوًمبوالغؼلومم
اظشدؼد،ماألعرماظذيمجعؾمعـماظصعىمهدؼدمعومميؽـماسؿؾورهمأولمرواؼيمجزائرؼيم
بوظؾغيماظعربقي:مأمماظؼرىم(ؼبمدـقاتماألربعقـوتمظرضومحقحق)مأومرؼحماىـقبم
(ؼبمدـقاتماظلؾعقـوتمظعؾدمايؿقدمبـمػدوضي)؟ م
أعومسوئشيمؽسول مصؼدماػؿؿًمؼبمعداخؾؿفوم"ضوئؾقمايؼقؼي:معـمبقـفؿمعقظقدم
ععؿري "...مبؽوتى مجزائري مبوظؾغي ماظػرغلقي .مصؼد مادؿلثر معقظقد مععؿري مبوػؿؿومم
اظؽوتؾيمعـمخالل ماظلفولماظلقودلماإلؼدؼقظقجل،مو ماظذيمطوغًمأولمرواؼي مظفم
(اظربقة ماٌـلقي ،ماٌـشقرة مدـي م ،)2901معقضقسو مظف ،موبوسؿؾوره مربؾ مسالضيم
عزدوجي متربطفمعع ماجملؿؿع ماظدلبريمٌـطؼيماظؼؾوئؾ مطؽوتىموجوععلمعـ مزاوؼيم
اظـؼوصيماٌعوذيمواظـؼوصيماظعوٌي.موػـومتؼقمماظؽوتؾيمبودؿعودةماظلقوقماٌالئؿماظذيمبرزم
ؼبمزؾفماألدبماظروائلمؼبماىزائر،مععماظعقدةمالمظــوئقيماظعوملمواظلقودلماظذيم
دؾؼمظعؾؿماالجؿؿوعمإثورتفومعـذماظؽؿوبوتماظشفرلةمٌوطسمصقدل،مبؾمظــوئقيماظعوملم
واظؽوتى.موضدمادؿشفدتمؼب مػذاماظصددممبعؿريمغػلفمحقـؿومالحظم"أنماظعوملم
ميؽـفمأنمؼطوظىمجبزءمعـماظذاتقيمعـمشرلمأنمتؽقنمطؾؿؿفمشرلمذاتمعصداضقي.مإنم
اظروائلماظذيمؼػذلضمأنمؼؽقنمخطوبفمعؿقرراًمعـمطؾمضقدمؼبمضقلمايؼقؼيمؼػرضم
غػلفمطقاجىماظقصوءموايؼقؼي".مصؿللظيماشلقؼيمؼبمسالضؿفومػذهماٌرةمععماظؾغيمضدم
متً مععوىؿفو مؼب مثالث معداخالت مأخرى مؼب مػذا ماٌؾؿؼك .مؼطؾعـو مسؾد ماظرزاقم
دوراري مؼب معداخؾؿف م"خقورات مإبلؿقؿقظقجقي موعظفر مدقدقق-ظلوغل :معشؽؾم
تالؤم " مسؾك ماغعؽودوت ماظـؼوش ماظؾغقي مؼب ماىزائر مؼب محؼؾ ماظؾقٌ ماىوععل.م
اغطالضومعـمحقصؾي ماألسؿولماظذيمضوممبفومحقلماٌللظي،مؼؼدممظـومظقحيمبودؿعودةم
دقوضفومؼبماظؿورؼخمواىغراصقيماظلقودقيمظالدؿكداعوتماظؾغقؼيماٌؿورديمؼبماىزائرم
واٌغربماظعربل،مخصقصوًمأعوزؼغقيماألدالفمواظؾففيماظعربقيماٌغوربقيماٌعؿؿي،م
ظؽـمأؼضوماظؾغيماظعربقيماظػصقكماظيتمتدرسمؼبماٌدرديمواظؾغيماظػرغلقيماٌقروثيم
سـماظػذلةماالدؿعؿورؼي.موػقمػـومؼؾنيمأػؿقيمإضوءةماظؿقوراتماظؾلوغقيمواظلقدقق-
ظغقؼيموطذاماٌـفٍماٌؼورن،مععمتقصقيموضعفومؼبمعـلىمسـمأيم"تؾقثمدقودلم
وأؼدؼقظقجل" ماظذي مضبوول ماخؿزال ماٌللظي ماظقرـقي مواظؾغي موعـع م"بروز مٌـظقرم
ػودئ موعقضقسل مظؾقاضع موادؿشراصوتف ماٌؿؽـي" .مأعو مزوبرل معروس ،ماظذي مسرفم
سـف ماػؿؿوعف مبوظـظوم ماظذلبقي مبشؽؾ مسوم موادؿكدام ماظؾغي مؼب متعؾقؿ ماظعؾقمم
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االجؿؿوسقيمبقجفمخوص،مصنغفمؼعقدمؼبمعداخؾؿفمبعـقانم"اظؿعؾقؿماظعوظل،ماٌللظيم
اظؾغقؼي مو محوظي ماظعؾقم ماالجؿؿوسقي مؼب ماظدول ماٌغوربقي :ماىزائر ممنقذجو" ،مإظبم

طقػقي متلقرل ماإلرث ماظؽقظقغقوظل مبعد مادؿؼالل ماىزائر مدـي م ،2991معع متلطقدهم
سؾكمضرورةماظشروعمؼبمتعرؼىماظؿعؾقؿماظعوظل،ماألعرماظذيممتمتعؿقؿفمبداؼيمعـم
2999م ؼبمذبولماظعؾقمماالجؿؿوسقي،مشرلمأغفمحذرمعـماالظؿؾوسمبنيماظؾغيمطقدقؾيم
تعؾرلمسـماشلقؼيماظشكصقي،مواظؾغيمطلداةماظعؾقممواٌعورفموودؼدػومأوم"اظغؿقضم
بنيماٌقضػماظلقودلمووهماظؾغيماظعربقيمواٌقضػماظعؾؿلمظؾغوتماظؾقٌ".موؼبمػذام
اظلقوقمؼـؾفمإظبمضرورةماظؼقوممبوظذلعبيمومتؽنيماٌؿعؾؿنيمعـماظقظقجمإظبماظقدوئؾم
اظؿؽـقظقجقيمظإلسالممواالتصولمايدؼـيمواٌؿطقرة.موؼبمغػسماظلقوقمؼدخؾـومصرؼدم
بن مرؿضان ،مسدل معلوػؿؿف مهً مسـقان مضصرل موععدل م"أزلوء ماألعوطـ مو مأزلوءم
األسالممؼبماىزائر:مغظرةمتؼققؿقي"مأيمسؾؿمأزلوء ماألسالممبؿـقؼعوتفماٌؿشؽؾيمعـم
سؾؿمأزلوءماألذكوصم(األغـروبقغقؿقو) موأزلوءماألعوطـم"(اظطقبقغقؿقو).مؼقضحمظـوم
ؼبمػذاماٌؼوممأػؿقيماظؾقٌ محقلماألزلوءماًوصيمبوألعوطـمواألذكوصماظشوئعيم
االدؿعؿول مؼب ماىزائر مواٌغرب ماظعربل ،معع ماظذلطقز مسؾك مععظؿ ماظؾققث ماظيتم
أجرؼً محقل ماٌللظي معـذ ماظػذلة ماالدؿعؿورؼي مإظب مؼقعـو مػذا .مػـوك ماظعدؼد معـم
اظعقائؼ مذات ماظطوبع ماٌمدلوتل ،ماإلؼدؼقظقجل مو ماظؾغقي ماظيت مروٌو مأدت مإظبم
تفؿقشمػذاماظؿكصصماظعؾؿلماظذيمؼؼعمؼبمذبولماظؿؼوءمصروعمسؾؿقيمسدؼدةمعـؾم
اظؿورؼخ،ماىغراصقو،مسؾؿماظـؾوت،ماالضؿصود،ماألغـروبقظقجقو،مسؾؿماظلرلمايقوتقيم
وبعضماظػروعماألخرىمعـماٌعرصي.موالمصبىمػـو،مطؿومؼرىماٌمظػ،مأنمؼغقىم
سـماظؾولم"دقوقمػذاماظعؾؿمؼبمتعددمظغوتفمعـؾمعومػقمايولمسؾقفمؼبماىزائرمعـذم
غشلةماظؾغيماظؾقؾقيمواظدلبرؼيمواتصوشلؿو مععماظؾغيماظؾقغقؼقيمواإلشرؼؼقيمواظالتقـقيم
واظعربقيمواإلدؾوغقيمواظذلطقيمواظػرغلقي ."...م
ؼؿطرقمجقنمروبرلمفـريمعـمجوغؾفمؼبمغصفماٌشؽؾمشلذاماظػصؾماألخرلماظذيم
ضبؿؾمسـقانم"صضوءماظعالضيمععمصرغلو:مربووظيمتػلرل"،مإظبماظعالضيماٌعؼدةمبنيم
اىزائرموصرغلو ماظيتمميؽـمأنمتؼدممبعضمأوجفماظشؾفمععمسالضيمػذهماألخرلةم
بلٌوغقو،مععموجقدمصروضوتمخصقصومتلثرلاتماظؿورؼخماٌشذلكماظيتمصرضفوماٌوضلم
االدؿعؿوري ،ماألعرماظذيمجعؾماظؾغيماظػرغلقيمأطـرمادؿعؿوالًمؼبماىزائرمعـمضؾؾم
أسداد مطؾرلة معـ ماىزائرؼني ،مواظذي مؼلفؾ مػـو مأن مسددػؿ مضد متضوسػ معـذم
، 2991مصضالمسـمسددماٌغذلبنيماىزائرؼنيموطؾمأوظؽؽماظذؼـمعروامعـماىزائرم
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عـماظػرغلقنيمعزدوجلماظؾغي،مايرطك،مواألوربقنيماظذؼـمرحؾقامبعدماالدؿؼالل،م
وضدعوءماظعلؽرؼني..مومصضالًمأؼضومسـماآلثورماظلؾؾقيمظإلرػوبمؼبماىزائرمخاللم
اظلـقاتماألخرلة،مععماطؿشوفماظدورمايققيمظؾؿفؿؿعماٌدغل،مواظؿلوؤالتمحقلم
اإلدالمماظيتمزلقًمبنثراءماظلوحيماظـؼوصقيمخصقصوًمعـمخاللمتظوػرةم"اظلـيم
اىزائرؼيمؼبمصرغلو"،مأوم"اٌغربماظعربلمظؾؽؿوب".مؼؼذلحماٌمظػمدراديمبعضم
ايؼقل مخصقصوً متؾؽ ماظيت متؼقم مبقزقػي مػقؽؾي ماظعالضوت ماظػرغلقي-اىزائرؼي،م
عـؾ ماظؼوغقن معع مررح معللظي مضوغقن ماىـلقي ،مأو ماظؿورؼخ مواغعؽودوت ماظـؼوذوتم
حقلماظذاطرةماٌرتؾطيمبوظػذلةماالدؿعؿورؼيمؼبماظؾؾدؼـ.م م
إنماظعالضوتماظػرغلقيماىزائرؼيمتؿففمخاللماظلـقاتماألخرلةمإظبماظذوبونمؼبم
إرور مأودع مظؾعالضوت ماألورو-عؿقدطقي ،ماألعر ماظذي مصبعؾـو مغعؿدل مأن م"اخذلاعم
أوروبو مؼطرح معشؽؾي محدودػو ماإلغلوغقي موسالضؿفو معع مأرراصفو .مإن مرؤؼي ماظعالضيم
اظػرغلقي ماىزائرؼي متؿغرل مطـرلاً محلؾؿو مإذا مطون ماٌشروع ماألوروبل مؼؿفف مسبقم
االغػؿوحمسؾكماىـقب،مأومسؾكماظعؽسمعـمذظؽمؼؿففمسبقماالدؿِؽـورمبوًرلاتم
ظقحده.موسؾكمأؼيمحولمصننمػـوكمإرادةمعشذلطيمظؾقػوزمسؾكمسالضيمعؿؿقزةمضؿـم
"حدودماظعومل"مػذه .م

ؿالحظات ختاؿية
ؼبمخؿوممتؼدؼؿمعضؿقنمػذهماٌداخالتماٌؼدعيممبـودؾيماغعؼودمعؾؿؼوغومؼبمعدؼـيم
وػران ،مغقد مصقوشي مبعض ماٌالحظوت ماٌؿعؾؼي مبدالالت مػذه ماىؾلوت ماظعؾؿقيم
وغؿوئففو.م م
غلفؾمضؾؾمطؾمذلءمأػؿقيمتشؽقؾيماظؿكصصوتماظعؾؿقيماٌؼدعي.مظؼدمذوركم
ؼب مػذا ماظؾؼوء مجوععققن مجوءوا معـ مزبؿؾػ ماىوععوت موعراطز ماظؾقٌ ،مدقاءم
اظعوعؾقنمؼبماىزائرمأومؼبماًورج،مإضوصي مإظب محؼقلمحبقثفؿماٌكؿؾػيمعـؾمسؾؿم
االجؿؿوعماألغـروبقظقجقو،ماىغراصقو،ماالضؿصود،ماشلـدديماٌعؿورؼي،ماظؾلوغقوت،م
األدب موبعض ماظؿكصصوت ماٌعرصقي ماألخرى .مؼضوف مإظب مجوغى مػذا ماظؿـقع مؼبم
اظؿكصصوتماٌعرصقي،متعددمؼبماٌقودؼـموماظؿكصصوتماظيتممتًمععوىؿفومعـؾ:م
اٌؼوربي ماظلقدققظقجقي ماألغـروبقظقجقي مظؾؿعرصي ،مإبلؿقؿقظقجقو ماظعؾقم ماإلغلوغقيم
واالجؿؿوسقي ،معـففقوت ماظؾقٌ مواظؿعؾقؿ ماظعوظل ،مظؽـ مأؼضو ماظؿورؼخ مواظذاطرة،م
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اظذلاثمواشلقؼي،ماظـؼوصيمواظؾغي،ماظزراسي،ماشلفرةمواظؿقضر،ماألدرةمواظطػقظي،م
اٌدرديمواظشؾقؾي،مزقاػرماالغؿقورموأسؿولماظشغى،ماٌقارـيموايرطيماىؿعقؼيم
وعومإظبمذظؽ.موػؽذامأتوحمػذاماظؾؼوءماظعؾؿلمظؾؾوحـني،مؼبمآنمواحد،متقضقحمثراءم
اٌقضقسوت ماظيت مطـرلاً معو مطون مؼؽؿـػفو ماظغؿقض مواظؿعؼقد محقل معوضل ماىزائرم
وحوضرػو ،مطؿو مأتوح مشلؿ ماظػرصي مأؼضو مظؾؿؼرب مبني معـوػٍ ماظؾقٌ مو مإذؽوظقؿفم
وبوظؿوظلماإلثراءماٌؿؾودلمظؿفوربفؿ.مسؾكماظرشؿمعـمأنمزبؿؾػماظؿكصصوتماظعؾؿقيم
اٌؼدعي ممل متعرف متطقراً معؾققزوً مإال معـذ ماالدؿؼالل ،مشرل مأن مطؾ مواحدة معـفوم
اطؿلؾً متورطبفو ماًوص ،مممو مأتوح مشلو متردقخ متؼوظقد مؼب ماخؿقور ماٌقضقسوتم
وعـوػٍماظؾقٌ.مإنمعـمذلنمػذهماظؾؼوءاتماظيتماغعؼدتمؼبموػرانمأنمتلوػؿمؼبم
تؼؾقصماشلقةماظيتمتؿففمسبقماظؿشؽؾمبنيماظؿكصصوتماظعؾؿقي .م
مميؽـ مػـو متلفقؾ معالحظي مأخرى مػل مأن مععظؿ ماٌداخالت متـووظً ماظػذلةم
اظيتمتؾدأمعـمغفوؼيمايؼؾيماالدؿعؿورؼيمإظبمشوؼيماظلـقاتماألوظبمعـماظؼرنماظقاحدم
واظعشرؼـ .مإن ماٌلوئؾ ماٌطروحي مضؿـ مػذه ماٌداخالت متؿعؾؼ مبوظشروط ماٌـففقيم
واٌؿوردوت ماظيت ممتً مؼب مزؾفو مذبرؼوت ماظؾقٌ ،معضؿقن موصقابقي ماظـؿوذجم
اظـظرؼيماٌعؿؿدمسؾقفو،موآظقوتمتقصقؾماٌعورفموتؾؾقغفو،موطذاماٌلوئؾماٌرتؾطيم
خبصقصقي معؼوربوت ماظؿكصصوت ماظعؾؿقي .مإن مذبرد مبقون موهؾقؾ ماٌلوئؾم
اٌـففقيمواإلبقلؿقؿقظقجقيمخاللمػذاماظؾؼوءمؼشؽؾمؼبمحدمذاتفمغؿقفيمؼبمشوؼيمعـم
األػؿقي ،محؿك موظق مأن معلوػؿي مبعض ماظؿكصصوت ماظعؾؿقي مؼب متطقر ماظعؾقمم
االجؿؿوسقي ممل متؽـ مطؾفو معقضقع مػذه ماظؿلوؤالت ،موأن مطـرلاً معـ ماٌقودؼـم
واٌقضقسوت معـؾ ماظعؿؾ ،ماالضؿصود ،ماىـس ،ماظدميقشراصقو ،ماظدؼـ ،ماظػؾلػي،م
اظذلصقف ،مسؾؿ ماىؿول ،متشؽؾ ماظرابطي ماالجؿؿوسقي ،مآظقوت ماظعؿؾ ماظلقودل ،مملم
تؿؿ مععوىؿفو،مأومطوغًمععوىؿفومسؾكمسبقمدطقل.مشرلمأنمجقاغىم"اظؿؼصرل"م
ػذهمصبىمأنمتدرجمضؿـمايقصؾي مألغفومتعؽسمحدودماظؾقٌماظعؾؿلمطؿومػقم
جوري مؼب ماىزائر معـذ ماالدؿؼالل -مؼرجع مبعضفو مإظب ماظػذلة ماالدؿعؿورؼي -موػلم
ايدودماظيتمؼؿعنيمسؾكماظؾوحـنيمهؾقؾمأدؾوبفو .م
إن مػذه ماحملووظي ماظراعقي مإظب مأصبود مععومل ميقصؾي ماظؾقٌ مؼب ماظعؾقمم
االجؿؿوسقي،مأدتمإظبمررحمعبؾيمعـماألدؽؾيماظؽػقؾيممبلوسدتـو،مبشؽؾمأصضؾ،م
سؾك مصفؿ متطقر مػذا ماظؾقٌ .موػؽذا مميؽــو ماظؼقل مبلي مدرجي مميؽـ ماسؿؾور مأنم
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اظعؿؾماظضروريمظؾـؼد،موإسودةماظؾـوءموأخرلاًمادؿقعوبمووووزماٌعرصيماٌذلاطؿيمؼبم
اظػذلة ماالدؿعؿورؼي مضد ممت ماظؼقوم مبف؟ مإذا مطوغً ماٌعرصي متؿؼدم مبقادطي ماظذلاطؿم
واالغؼطوسوتمؼبمآنمواحد،مصفؾمميؽـماظؼقلمأنماظعؾقمماالجؿؿوسقيماىزائرؼيمضدم
أغفً مأو مػل مؼب مرقر مإغفوء ماظعؿؾ ماظضروري مالدؿقعوب موترطقى معو مترطف مظـوم
اٌوضل؟مػؾمسبـمعـكررقنمؼبمعرحؾيمإغؿوجماٌعورفماٌؿفددةمسؾكمغطوقموادع؟م م
ؼلؿكؾصمعـماٌداخالتماظعدؼدةماجملؿعيمؼبمصعوظقوتماٌؾؿؼكمػذا،مأنمضدرةم
عمدلوتـومسؾكمعراطؿيموغؼؾماٌعورفموضدرتفومأؼضومسؾكماظؿؽقػمالزاظًمتعرفم
اظؽـرل معـ ماالخؿالالت .موػؽذا مؼؿؾني مأغـو معوزظـو مغقاجف مصعقبوت مؼب ماضذلاحم
برادؼغؿوتم (منوذج)مأطـرمخصقبيمواٌلوػؿيماظػعوظيمؼبماظدؼـوعقؽقيماظعوٌقيمإلغؿوجم
اٌعورف .م
ػـوكمإذنمعفؿيمؼب مشوؼيماظصعقبيمتؼعمسؾكمسوتؼماىوععيموعمدلوتمحبــوم
اظعؾؿل :مسؾقفو مأن متؽقن مؼب مآن مواحد ماشلقؽي ماجملددة مظؾفقوطؾ مواظعؿؾقوت ماظيتم
تؿقظدمسـفوماىقاغىماإلصبوبقيمواىقاغى ماظلؾؾقيمسؾكمحدمدقاءمؼب مذبؿؿعـو،م
واظعؿؾمأؼضومسؾكمعومعـمذلغفماٌلوػؿيماظػعوظيمظؿفووزماظعقائؼماٌؿعددةمواٌؿـقسيم
(ثؼوصقي،ماضؿصودؼي،مدقؽقظقجقي...اخل)موماظيتممتـعمأومتؾطهمعـموترلةمودؼدم
اظؼدراتمواظطوضوتماظيتمؼـطقيمسؾقفوماجملؿؿعماىزائري.مػـوكمعشوطؾمعـؾمتؾؽم
اٌرتؾطي م"مبللظي ماشلقؼي" ،ماٌللظي ماظؾغقؼي ،مسفز ماظؿقؽؿ مؼب مصقض ماألسدادم
اظضكؿي معـ ماٌؿؿدردني ماظيت متعرصفو معداردـو موجوععوتـو ،مواظعالضوت ماٌؾؿؾليم
واظغوعضيمبنيماألؼدؼقظقجقومواظلقودي،مورقلمعدةمتؾكقسمعؽوغيماظعؾؿوءمواألدوتذةم
واظؾوحـنيموطؾمعو مطونمعـؿفوًموعؾؾغوًمظؾـؼوصيمواٌعرصي،موػلمعشوطؾمتعؿدلمسقائؼم
ظؾؾقٌمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيموجىمتقضققفومووووزػو .م
وػؽذا مود ماىوععي مواظؾقٌ ماظعؾؿل مغػلقفؿو معقضقسقوً مؼب معقاجفي مهديم
صعىمرصعف،موػقمهديمرصعمعلؿقىمأدائفؿوماظـقسلمظالضذلابمعـمسوملماٌـوصليم
ؼب مذبول ماإلغؿوج ماظعؾؿل ماظعوٌل .مظؼد معرت ماىوععي ماىزائرؼي مبػذلات مواسدة،م
صوظؽـرلمعـماظقسقدمملمتؿقؼؼمبلؾىمػفرةمأسدادمععؿدلةمعـماظـكىماألطودميقي،م
عؼدعيمبذظؽمضرؼؾيمثؼقؾيمظؾعقٌيمواغعؽودوتفوماظلؾؾقي .م
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ؼؼولمأنمعشؽؾيمعطروحيمبشؽؾمصققح،مػلمعشؽؾيمغصػمربؾقظي.مإنمػذهم
اظـدوةماظعؾؿقيمضدمسؿؾًمؼبمدقوقمػذاماٌعـك:مذظؽمأنماظؽـرلمعـماٌشوطؾماظيتم
ؼعوغلمعـفومذبؿؿعـومضدممتًمععوىؿفومجبدؼي.م م
إنمتعددماٌقضقسوتمواٌقودؼـماٌعوىي،مظقسمإالمعظفراًمعـمايؿوسماظشدؼدم
اظذيمطونمضبركمعبوسيماظؾوحـنيماجملؿؿعنيمؼبمػذهماٌـودؾي،موػقمغبوسمطونم
ؼرعل مإظب مإحقوء مذبؿقع ماظذلاث ماظذي مخؾػف ماظؿورؼخ ماٌرطى مشلذا ماظؾؾد ،موطذام
اٌلوػؿي مؼب متؼقؼي مضدرات ماظعؿؾ مواظؿـظقؿ مواظؿكقؾ مواإلغؿوجقي ماٌودؼي معـفوم
واظرعزؼي.مظؼدمدوػؿمػذاماظؾؼوءماظعؾؿلمبوًصقصمؼبمإبرازمصؽرةمأنمعـطؼماظؾقٌم
اظعؾؿلمصبىمأنمؼطؾؼمسؾكمعبقعمجقاغىمعومػقماجؿؿوسل،مدونمأؼّي محدودموالم
ضققدمتعورضمتؼدّعف .م
صبىمسؾكمعـؾمػذهماظؾؼوءاتمأنمتؿفددمبشؽؾمعؿقاترمعـمأجؾمأنمتصؾحمطؾم
اٌلوئؾماًصؾيمػدصوًمظؾؾققثماظعؾؿقيماألطـرمتلؾقوًمعودؼوموصؽرؼوً .م
م
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