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           ؾة املعارف يف اؾعؾوم االجتؿاعية اجلزائر: حوص
                        *(4001-4591)و اإلـساـية 

 رؿعون -ـورقة بن غربقط
 ؿصطػى حداب و 

م مدـي مغقصؿدلمم1440ؼب مأول مثقرة مالغدالع ماًؿلني مبوظذطرى ماىزائر احؿػؾً
مػوعًو2900 محدثًو مإظقـو مبوظـلؾي ماظذطرى مػذه مذؽؾً مظؼد مبودؿؼاللممطقغفم. تقج

دـيمعـماالدؿعؿورماظػرغلل.موبفذهماٌـودؾيمم231،مبعدم2991اظؾالدمؼبمجقؼؾقيم
ماأل مؼب مظؾؾقٌ ماظقرين ماٌرطز موذبؾيمارتلى مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي غـروبقظقجقو

اظؿوبعيمظفماالحؿػوءمبفذامايدثموػذامبؿكصقصمسددمعزدوجمعـمػذهممإغلوغقوت
م"اى مسـقاغفو مؼؽقن ماجملؾي موبعد مضؾؾ م1"2900زائر محقلممعع، معؾؿؼك تـظقؿ

تطقرممؼـوضشم1440ؼبمدؾؿؿدلماٌعورفمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي"ممحقصؾي"
مؼرنماٌـصرم.األخرلمعـماظـصػماظععورصـومحقلماجملؿؿعماىزائريمرقؾيم

ماٌلؿقىم مسؾك ماٌؾودرات مزبؿؾػ ممثرة مطوغً ماظعؾؿقي ماظؿظوػرة مػذه مصؽرة إن
مذو مواظقرين ماىوععقي ماٌمدلوت مصقفو مدوػؿم2اظؾقٌمعراطزرطً مجوغؾف موعـ .

ماأل مؼب ماظقرين مواظـؼوصقياٌرطز ماالجؿؿوسقي متؾؽممغـروبقظقجقو معـؾ مظؼوءات بؿـظقؿ
م3اظيتمسؼدتمبوظؿعوونمععمععفدمسؾؿماالجؿؿوعمؼبمجوععيمضلـطقـي ماٌؾؿؼك،موطذا

                                                                                                              
*
دـي،محصقؾيماٌعورفمؼبماظعؾقممم04ؼؼذلحمسؾقـومعمظػقمػذاماظؽؿوبمحقصؾيمظػعوظقوتماظـدوة:ماىزائرمبعدم 

عـمررفماٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمؼبمم1440(موماظيتمغظؿًمؼبمدؾؿؿدلم1440-2900االجؿؿوسقيموماإلغلوغقيم)
مغػسم مضبؿؾ ماظذي مظؾؽؿوب معؼدعي ممبـوبي مػق ماٌؼول مػذا مإن مبقػران. ماظـؼوصقي مو ماالجؿؿوسقي األغـروبقظقجقو

م.1442اظعـقان،موماظذيمؼؿؿمغشرهمعـمررفماٌرطزمخاللمدـيم
1 Insaniyat n°s 25-26 (juillet-décembre 2004) ayant pour thématique : L’Algérie avant et 

après 1954, Approche historiographique et représentations. 
2

واظذيم 2920اٌـعؼدمؼبمطـودؿقؾم)وػران(مدـيمومغشرلمػـومإالمظؾؿؾؿؼكماظذيمميؽـماسؿؾورهمطؿؾؿؼكمرائدمالم 
معؾؿؼك م: مسـقان مهً معدؼـ مسؿور مظنب متؼدؼؿ معع مأسؿوظف مغشر ماىزائر،مممت ماظققم، ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم حقل

 . 2929 دؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي،
3 CF. Adel, Faouzi (dir) : La socio-anthroplogie ou comment repenser la méthode (cahier 

n°1), Oran, CRASC, 2001. 
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اٌطؾقسوتماظيتممؿؾػزبصضاًلمسـمم4ؼبمعدؼـيممتقؿقنم2999جرىمؼبمغقصؿدلمماظذي
مدؾل مؼب مزفرت م"دصوتر ماألؾي مؼب مظؾؾقٌ ماظقرين ماالجؿؿوسقيماٌرطز غـروبقظقجقو

م.م5أومؼبمذبؾيم"إغلوغقوت"واظـؼوصقي"م
اظـؿوئٍممحقصؾيػقمتؼدؼؿمعومميؽـماسؿؾورهمم1440معؾؿؼكطونمػدصـومعـمتـظقؿم
مضرن مغصػ معـذ مانوزهماٌؽؿلؾي متؾؼك معو موبوظطؾع ماظزعـ ماظم،عـ صعقبوتموبقون

ماظيتمحوظًمدونمتطقرمزبؿؾػماظػروعماٌعرصقيمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر.
ممّت ماظذي ماٌؼذلح ماألدرةممإن مظؿطؾعوت مؼلؿفقى ماظؾؼوء مػذا مخالل إضراره

ػذاممبوحٌموأدؿوذمضدمذورطقامؼبمصعوظقوتم204ذظؽمأنمعومالمؼؼؾمسـمماىوععقي،
ػذاماظلقوقمغؿؼدممبوظشؽرمظؽؾمأوظؽؽمعداخؾي.موؼبمم94بؿؼدؼؿمماٌؾؿؼكماظذيمزلح

م مذورطقا مبعمعـاظذؼـ مأو مبوظطؾعمضرؼى مػؿ ماظعؾؿقي، ماظؿظوػرة مػذه منوح مؼب قد
مظـوم موضدعقا مشقوبفؿ مسـ ماسؿذاراتفؿ مضدعقا ماظذؼـ موطؾ ماًورج موؼب مػـو زعالؤغو
مإنم مبقــو. محبضقرػو مذرصؿـو ماظيت ماحملؾقي ماظلؾطوت مسـ مصضاًل مػذا تشفقعوتفؿ،

ماٌلوػؿ معلوػؿي(ذبؿؾ م)ػبلقن ماظـفوئقي مصقغفو مؼب معـمموت مادذلجوسفو ممت ضد
أسؿولموصعوظقوتمػذهممػذاماظؽؿوبماظذيمضبوولمأنمؼؼدممضؾؾماٌـظؿنيموػلمعقضقع

ماظعؾؿقي. مأذغولمماظؿظوػرة مؼب ماٌؿؾعي ماظعرض مررؼؼي مغؿؾع مأال مػـو مارتلؼـو ظؼد
ماٌدلذبي ماظقرذوت مأو ماظعؾـقي مماىؾلوت معػضؾني ماٌؾؿؼك، متؼدميًومخالل مذظؽ سـ

ماإلعؽونم،ؼراسل موبوظطؾعمم،ضدر متؾعؿفو ماظيت مواٌـوضشوت ماٌداخالت عضؿقن
اٌؿطؾؾوتماًوصيمظـشرماظؽؿوب.مإنماٌلؾؽماٌؼذلحمػـومالمطبؾق،مدونمذؽ،معـم
تعلػ،مذظؽمأنماظطوبعماٌؿعددماظؿكصصوتمأوماظؼوئؿمسؾكماٌقضقسوتمظؾعدؼدمعـم

دراجفو،مإأخرىمشرلماألبقابماظيتممتمصقفوممؼبمأبقابمإدراجفواٌداخالتمميؽـم
مأوم ماخؿزاشلو مميؽـ مطون مأجزاء( م)مثوغقي ماظؽؿوب مأجزاء مأو ماألبقاب مػذه وسدد

مقدقعفوت م. مضوئؿيمظؼد محلى ماألعر موحلؿ ماالخؿقور مايوظي مػذه مؼب مؼـؾغل طون
ماظؿؼدؼؿماٌقضقسوت مػذا مؼب مؼظفر مبف ماظعؿؾ مجرى ماظذي ماظذلتقى مصنن موسؾقف .

 اللممثوغقيمأجزاءمطؿومؼؾل:عـمخماإلعبوظل
I. ماالجأ مسؾؿ مغـروبقظقجقو، مسـوصر ماالجؿؿوسقي: مواظعؾقم مؿؿوع مأجؾ محقصؾيعـ

ممذوعؾي
                                                                                                              
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 socio-

anthroplogie en devenir. 



 اجلزائر: حوصؾة املعارف يف اؾعؾوم االجتؿاعية...

 23 

II. اظؿورؼخ،ماظذاطرةمواظذلاث 
III. اٌقارـيموايرطيماىؿعقؼي 
IV. واشلفرةملاىغراصقو،ماظعوملماظرؼػ 
V. اظعؿرانمواشلـدديماٌعؿورؼي 
VI. اظعوئؾيمواظطػقظي 
VII. اٌدرديمواظذلبقي 
VIII. غيمواشلقؼياظـؼوصي،ماظؾ 

ماٌؼذلحيماًالصوتؼرجعمؼبمػذاماظؽؿوبمإظبمأنمميؽـمماظؼورئوأخرلا،مصننم
م مضؾؾ متـووظؿاظقعـ ماظؾؿني مواألمورذؿني ماٌودي ماظـؼوؼب مواظذلاثماظذلاث رطققظقجل

 اظـؼوؼبماظالعودي.

I 

م ماألول م"األاىزء ماالجؿؿوسقي:مبعـقان مواظعؾقم ماالجؿؿوع، مسؾؿ غـروبقظقجقو،
م مأجؾ معـ مدؾعمحقصؾيسـوصر معـ مؼؿؽقن مسؾلميذوعؾي" مؼؼدم ؼبمماؾؽـز غصقص.

م محقل مظف مؼبعلوػؿي ماالجؿؿوسقي مظؾقٌماظعربقيمماظؾؾدان"اظعؾقم مغؿوئفف مأوظب "
م مودقرؼو. مظؾـون معصر، ماٌغرب، ماىزائر، مبؾدان: مػبس محقل مصوٌمظػعقداغل

ماظؾقٌمؼؼذلحمسؾقـوم مإاظذيمأذرفمسؾكمػذا مسوعًو موغقياإلغلدمصقفماظعؾقممنرورًا
مصقف. معـدرجي مصقفومموبعدعومواالجؿؿوسقي مؼلقد ماظيت ماظؾوحـني معالعح ادؿكؾص

سـماظػروقماظدضقؼيمبنيمأوضوعممطشػاووهمعومػقمأطودميلموعؾؿزمموعومػقمخؾرل،م
ثـوئقيممذوؾيسوىًمطؾقدؼـممووعـمجوغؾفماٌغربماظعربلموأوضوعماٌشرقماظعربل.

معرّطاأل مواظلقدققظقجقو مسؾكغـروبقظقجقو مأنممزة مدون معـ مظألوظب ماظؿفؿقشل اظطوبع
ماأل مأن ماظؾوحـي مأوضقً مظؼد مأصضؾ. مبودؿكدام ماظـوغقي مظقلًمهظك غـروبقظقجقو

ػلماظؾقٌمسـماٌالعحماظـؼوصقيمبؼدرمعومػلمصفؿمعـظقعيماالضذلاضماٌوديمواظـؼوؼبم
مم.ؼبمحقوتفؿمشلومععـكموإصبودمإضوعؿفومإظبماظيتمؼبمزؾفومؼلعكماىزائرؼقنماظققم

غـروبقظقجقومواظعؾقمماأل"متؼدمممبداخؾيمهًمسـقانمماظذيمصاحليومبراػقؿمأع
مماالجؿؿوسقي مسـوصر ماىزائر: مؼب مأجؾ ماالووهمحصقؾيعـ مغػس مؼب مذػى مصؼد "

ماأل مأن مإظب مؼبمعشرلًا مبعد مؼؿشؽؾ ممل مدرادي محؼؾ متعؿدل مسوم مبشؽؾ غـروبقظقجقو
ـولماظـؿقذجلمٌؽوغيمغـروبقظقجقوماظدؼـقيمبشؽؾمخوصمتشؽؾماٌاىزائر،موأنماأل

م"اظققممبدأتم عؿلرجقيموشرلمعلؿؼرة.موؼـفلمعداخؾؿفممبلقيمعـماظؿػوؤلمعمطدًا
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سـوصرمظؾؿػطرلممعداخؾيمسـقاغفوم"مؾرجاناظطوبقػوتمتؿؾدد".موعـمجوغؾفمضدممسؿرم
م مؼب ماظؾقٌ محوظي مواالجؿؿوسقيؼب ماإلغلوغقي ماىزائرماظعؾقم ماظـؼوشم"ؼب معلؿعقدا ،

مؼب مجرى ماظذي ماظضقءماظػؽري مإلظؼوء مواظـؿوغقـوت ماظلؾعقـوت مدـقات مؼب ماىزائر
"أنماٌشؽؾيمؼبممسؾكاظؿلطقدممإظبؼيمظؼدمضودتفمهؾقالتفماٌعّؿمسؾكماظلقوقمايوظل.

ؼبماظشروطماظـؼوصقيممبؼدرمعومتؽؿـواظـظريممتؽؿـمؼبماظـؿقذجماٌـففلمالاىزائرم
ماالجؿؿوسق ماظعؾقم ممبؿوردي ماٌؿعؾؼي ماظضرورؼي م"ياظعوعي معصطػك مأعو محداب. صؼدمم

م" معداخؾؿف مؼب متؼدم؟اضذلح مؼب مػل مػؾ ماىزائر: مؼب ماالجؿؿوسقي مظقحيماظعؾقم "
مبوٌداخؾيماظلوبؼي.مؼعؿدلمعصطػكم أنماظؼقوممحبقصؾيمالممحدابخالصؿفومذؾقفي

م مأن مظؽـهميؽـ ماظؽؿل، مجوغؾفو مؼب مإظبصر مأؼضو مهؿوج مبوظظروفممفو "ععرصي
ممي مزؾفو مؼب ماظيت ماٌقرصقظقجقي مأن ماجملؿؿع محقل ماٌعورف مإلغؿوج ؼؿطقرمؽـ

مدفؾوؼ موبعدعو متورؼمؿؼدم". مصذلات مبعض مؼب محؼقؼقي معؽودى موجقد خماظؽوتى
ماىزائر مؼب ماالجؿؿوسقي مأجؾمماظعؾقم معـ معالئؿي مايوظقي ماظظروف مظف بدت

غـروبقظقجقو،ماظػرعماظعؾؿلماٌقحدمٌعظؿماظػروعماظعؾؿقيماألخرى،معـمشرلمأنم"األ
مػذه مسـ م"ادؿؼالظقؿفومؼـزع مغذؼر مند محني مؼب معداخؾؿفممؿعروف. مؼب ماػؿؿ اظذي

م" مسؾقـو مؼؼذلح مايرب مبعد معو مجبزائر مأجؾ معـ مظؾؿغربمأعلوػؿي غـروبقظقجقو
ماٌعوصر مم"اظعربل مجوك مبػضؾ مصقفو مبنيممبرلكؼعذلف معو ماظعربل م)اٌغرب سؾقف

ماإل مرقر مؼب معشروع مسـوصر مسؾقـو موؼؼذلح مايربني(، مؼؼّدنوز. مػـومماٌمظػم ظـو
مواٌغربم ماىزائر محقل ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم مضدعؿفو ماظيت ماظؼراءات مٌكؿؾػ عؼوربي
ماالدؿفوغيم مميؽـ مال ماظيت مايقوتقي ماظلرل ممبعطقوت متذلابط معؼوربي موػل اظعربل،

مبلػؿقؿفومظؾؿشؿغؾنيمؼبمحؼؾماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواإلغلوغقي.م
تؼرؼرًاممعباسوصرؼولممعادلاىزءماألولمعـماظؽؿوبمتؼدممظـومخدصبيممؼبمخؿوم

عـوضشؿفومؼبمجوععيمعـؿقريممسـم"ضراءةمألرروحوتموعذطراتماٌوجلؿرلماظيتممتً
مضل مؼب مبني معو م1440وم2999ـطقـي مضقاعفو مسقـي ممبعوىي موػذا مبنيمم299، عـ

أرروحيمعؿقصرة.مؼؾدومأنماٌقضقسوتماٌؿؽررةمتدورمحقلمعلوئؾمعـؾمزروفمم100
مواظـظو ماظشغؾ ماظعؿول، ماىـقحمسؿؾ مواظؿعؾقؿ، ماظذلبقي مسوعي، مبصقرة ماظصـوسل م

مػذهم ماػؿؿوعوت معـ مطوغً ماظيت ماٌقضقسوت موػل ماظعوئؾي، موطذا واىرميي،
مشرل مواألدرة، مبوٌرأة مصؾي مظف مطوغً معو مطؾ مدرادي ممتً ماظقاضع مؼب مأنماظدرادي.

سؾؿماجؿؿوعماظؿـؿقي.مصؾؿمتظفرممإرورئقيمؼبمجوءتمبصقرةمجزمدراديمتؾؽماٌلوئؾ
إرورمعقضقعمععرصيمسؾؿقي،مذظؽمأنمتدرؼسمػذاماظؿكصصماظعؾؿلمطونمعفؿشًوممؼب
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اٌؼورغي،مؼبمػذاماظصددمبوىوععوتمومؼبمعـفوجمتعؾقؿمسؾؿماالجؿؿوعمؼبمضلـطقـي.م
 .6جدًامةؽقنمعػقدؿاألخرىمد

II 

م مضؿـو مغصقص ممثوغقي مؼؿضؿـ ماظؽؿوب مػذا معـ ماظـوغل مبوبممبندراجفواىٍزء ؼب
م" ماسـقاغف ماظؿورؼخ، مواظذلاث محلـملرطققظقجألاظذاطرة مؼعوجل ماجملول مػذا موؼب ."

معداخؾؿفمرؿعون م"مؼب مبعـقان موذاطرتفو: ماظقرـقي ماظاظدوظي اظؿصقريمـؿقذج
االدؿكدامماٌمدلوتلمظؾعؾقمماالجؿؿوسقيمؼبماىزائر،موؼعؿدل،مضؿـمػذامم،"ؾؿورؼخظ

م مبوظـلؾي ماالضؿصودؼي ماظعؾقم معفقؿـني: ممنقذجني مػـوك مأن ؼدؼقظقجقيمظإلاٌـظقر،
اظؿـؿقؼيماظيتمتشرفمسؾقفوماظؿؽـقضرارقي،مواظؿورؼخمبوسؿؾورهمطؾمعومعـمذلغفمأنم

ؼضػلماظشرسقيمسؾكماظدوظيماظقرـقيمواظلؾطوتماظؼوئؿي.مصفذاماظشؼماألخرلمػقمعومم
ماإلغؿوجم محؼؾ مؼب موآثوره متردقكف موزروف مدقوق مبقون مأجؾ معـ ماظؾوحٌ ؼفؿ

مطاالد موطذا ماظؿكصص، موتدرؼس مقشراؼب مسؾك معـذمماألزعياغعؽودوتف متقظدت اظيت
خصقصًومواظدلوزماظؽودحمظؾقرطيماإلدالعقيمخاللماظعؼدؼـمم2922أحداثمأطؿقبرم

اظذلاثماظقرينمعـمخاللمؼبمعؼوظفمبعـقانم"ممصويفوعـمجوغؾفمضوممصمادمماألخرلؼـ.
م ماظـؿقذج مآصوق مبؿقدقع مظاألرذقػ مدقوديمم،"ؾؿورؼخاظؿصقري ممبعوىي وػذا

مسؾ ماحملوصظي مطـرلا مبؾد مؼب ماٌؽؿقبي ماظقثوئؼ مطبضعك ماظشػفقيمظمعو ماظؿؼوظقد طغقون
ؼبماظلقوديمموػقمضبوولمهدؼدمعقضعماألرذقػم،إنماٌمظػبشؽؾمعؾوظغمصقفمصقف.م

تراثممإحقوء،مؼالحظمأنم"اظـؼوشمحقلماظذلاثقيماظيتمسؿؾًماظدوظيمسؾكمإحقوئفو
مإرورعؾؿلمؼبمبالدغوموؼبمطؾمعـماظؿورؼخماظمإرورؼبممدراجفإاظقرينمصبىمماألرذقػ

ميودوّغمًػؿؿااٌـظقعيماإلسالعقيمظصوحلمػقوطؾماظدوظيمواٌقارـ.موؼبمغػسماظلقوقم
معداخؾؿفمورؼـر-دياري ماظذاطرات"اظؿموؼب معقاجفي مؼب مبوٌقضقسوتمورؼخ "

ايرطيماظقرـقيموحبربماظؿقرؼرمماألررافماظػوسؾيمؼبؼبماألدودقيمظؾؿمرخماٌؿؿـؾيم
متؿؿمياظقرـق ماظيت مإظب ماظراعل ماظرزلل ماًطوب مسـ مغظومممإضػوءقز مسؾك اظشرسقي

مػقم معو مؼؿداخؾ ماظؿورؼخ مبـوء م"خالل مأغف ماظلقوق مػذا مؼب ماٌمظػ موؼالحظ ايؽؿ.
م ماظذي ماألعر مسوعي محقوة مػق ممبو مخوصي مشبحقوة ماظرواؼيمصبعؾـو مؼب ماالغغؿوس شك

                                                                                                              
6

معـصقر  مذبوػدي، معصطػك معلوػؿي مطوغً ماظلقوق مػذا مؼبممؼب م"االغـروبقظقجقو مػوعي. مغقار موصماد عرضقغي
 .1440 عورس-،مجوغػل19 اىوععيماىزائرؼي:موػران،مضلـطقـيموتؾؿلون"مبوظؾغيماظعربقي.م"إغلوغقوتمسدد
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ماظ ممثييتاٌعوذي موعـ مبعرضفو ماظشوػد مإممؼؼقم مشقاؼي مإظب مععوؼشيماالدؿلالم سودة
مذرورفوم مشلو ماظؿورطبقي ماٌؿوردي مأن مايظ م"يلـ معضقػًو متػلرله"، مبدل اٌوضل
اًوصي:مصغقاؼيماظرواؼيمؼبمتػردػومظقسمشلومعـمععـكمإالمؼبمعقاجفؿفومععمعصودرم

ىماٌمرخمؼبماظؾفقءموعـمػـومؼظفرمواجمعصداضقؿفو".ومصدضفومأخرىماظيتمتعطقفو
ماألرذقػ، ممإظب ماظذلاثإن مايقادثمملرطققظقجاألمدرادي مغعوجل محقـؿو عػقد

ماظـدوة.مم،اظؿورطبقي مػذه مؼب مضدعً معداخالت مثالث ماػؿؿوم معرطز مضؿـ مطون صؼد
م ماظرغبـ مسؾد ممخؾيػةؼؼقم معداخؾؿفمإظبمإلصغوءظبدسقتـو اظؾقٌممحقصؾي":

م)ماإلدالعلملرطققظقجألا ماىزائر مؼبم"(1440-2991ؼب معفؿاًل مطون معقدان موػق ،
ماالدؿعؿور ماظػذلة ماجملول مػذا مؼب ماٌمظػ مضوم ماظيتممبنحصوءؼي. ماظؿـؼقؾوت ألػؿ

خاللمصذلتنيمواٌـشقراتماظيتمصوحؾؿفومعـمأجؾماًروجمخبالصيمحقلممأجرؼً
ماظؾوحـقنممايدودمواظؼققد مبؼلمشرلمم.وؼقاجفقغفاظيتمالزال ماظػرعماظعؾؿل أنمػذا

مسـف مربقد مال ماظذمأعرًا ماٌمظػ مذظؽ مؼقضح ماٌصودرطؿو م"إن مؼضقػ اٌؽؿقبيممي
معـم ماظعدؼد مظدى ماٌدصقغي ماٌكطقروت مبودؿــوء معلؿـػذة مععظؿفو مؼب أصؾقً

ماأل ماظؾققث مإن مميؽـراظزواؼو. ماىدؼدة ممبـوػففو مععورفممطققظقجقي متؼدم أن
مػـوكم ماٌـوخ...". ماالجؿؿوسل، ماظؿـظقؿ ماظلؽـ، معـؾ مسدؼدة مذبوالت مؼب جدؼدة

مضوعً مدوبؼي ممبفومربووالت مضمبن صدققغصرلة محقلماظيت معداخؾي مممممممممممدعً
رطققظقجقوماألوسؾكمسؽسم".مرطققظقجقوماظؼدمييمؼبماىزائرمبنيماألعسمواظققماألم"

معوداع متشفقعف، مسؾك متلطقد مبؽؾ ماالدؿعؿور مضوم محبٌ معقدان مصفق مًاإلدالعقي،
ماىزائر" مؼب مظروعو ماظشرسل م"اظقرؼٌ مأغفو مآغذاك متعؿؼد مطوغً مإظبمصرغلو مدوسقي ،

مثالثقي ماتقزقػ مإضػوء: مبفدف مواٌلققل مواظالتقين ماظروعوغل اظشرسقيممظطوبع
مظؾلقطرة مماإلؼدؼقظقجقي ماظعربل. مواٌغرب ماىزائر مسـوصرمسؾك مأؼضو مػـو وند

ماإلمحقصؾي طردمقشراصقيماظقرـقيمطدضدعًمسؾكمصذلتني.ماظدوظيماٌلؿؼؾيمؼبمدقوق
مسؾك معلقطرامصعؾ مطون مروٌو ماظذي ماظؽقظقغقوظل مهم،اًطوب مإظب قؼؾمدوسقًو

م مروبق مإظب ماإلصرؼؼقي ماظروعوغقي موخصقصوقشراؼبطؼلإاٌرجعقي مدروسمم، مإظغوء عع
م ماظـوغقي. ماظدرادل ماٌـفوج مؼب ماظالتقـقي معـممػـوكاظؾغي محذرًا مأذد خالصوت

مطونمسـقاغفوميتاظمػرديضراءةمعلوػؿيمصؾوحممميؽـمأنمندػومؼباٌمظػنيماظلوبؼنيم
ما" معؿعدعؿوحػ مٌوض مشوعض معـظقر مدىزائر: ماظـص مؼؼذلح دونممحقصؾي".

ماظؾالدمععمتؼدؼؿمععؾقعوتمتؿعؾؼمذبوعؾيم ظؾلقوديماٌؿقػقيماظيتمجرىمتؾـقفومؼب
م موتقزؼع مواظؿـظقؿل، ماٌمدلوتل ماٌؾوغل،مم03بوإلرور ماظقرين، ماظذلاب مسدل عؿقػًو
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اٌـؿؼقوت،مواألعـمواظؿؼرؼرمظؾفقؽيماظقصقيموتقزقػماٌلؿكدعني،مواظؿلقرلموجردم
مو مذظؽواظقضوؼي متقج مثؿ ماالحؿقوروت... متلخذممطؾفمصقوغي مأن ماٌمطد معـ بؿقصقوت

وخؿوعًومشلذاماىزءمعـماظؽؿوبماٌكصصمظؾؿورؼخمواظذاطرة،مػـوكممبعنيماالسؿؾور.
ماظ ماألرذقػ مال معصدره مظقس مظؾذات، مخورجل م)اظؾذؼـمعـظقر ماظػرغلل موال ذلطل

مومؼؿقصران ماىزائر(، مبؿورؼخ ماٌؿعؾؼي ماألرذقػوت مععظؿ مإّغسؾك معصدره دؾوغقو.مإؿو
م ماظلقوق مػذا مؾؿوخاعدمًضوعوؼب مطؿوب متصقرات مبؽشػ من معـ مأخؾور ػذامعؾبدؽبوّ ِغل

مص ماظعـؿوغقي. مايؼؾي مخالل ماظؾؾد ممعيادمأبيلغبد مسؾقـو مبعـقانمؼؼذلح معداخؾي ؼب
"مسؿاًلماظؿورؼخمواًقول:ماىزائرماظعوصؿيمووػرانمؼبمذاطرةمعقغولمديمدرصوغؿقس"

وألدطقرةموظؽـمأؼضوماظؽـرلمعـماظـزسوتمب،ماظؿورؼخموًقولتمبدبؿؾطمصقفماظذطرؼو
معؼوربؿفم مأن ماٌداخؾي، مػذه مصوحى مذظؽ مؼؾني مطؿو مغالحظ، مأن مسؾقـو اإلغلوغقي.

ضرونمميدؾوغقيماىزائرؼيماظيتمرؾعًمخاللمثالث"هقؾمدونمذؽمإظبماظعالضوتماإل
ماٌ ماظلقودقي ماظلوحي مطؾ مبوظؿوظل موذغؾً ماىزائر متورؼخ متؼرؼؾًو وعـمؿقدطقي".

قشراصقوماالدؾوغقيمطدإلامعـقانم"بؼبمعداخؾؿفممترؽي حساقنجوغؾفمؼعوجلمسصؿًم
ماظعـؿوغقيمةاٌعوصر ماىزائر محقل مسشرم" ماظلودس ماظؼرن مبني معو مصدرت غصقصًو

م ماألدؾون. ماٌمرخني معـ مظلؿي مسشر ماظـوعـ معصدرواظؼرن مؼبممطون ماظؽؿوبوت ػذه
م مععظؿفو ماٌؾوذرة مإضوعإاٌالحظوت ماٌمظػنيثر مػمالء مووػرانممي ماظعوصؿي معـ مطؾ ؼب

بـقعمعـماإلحؾوطمبلؾىمسدمماظؼدرةمسؾكموضعمحدمظؾؼرصـيممذعرواوؼؽقغقنمضدم
مؼلفؾم ماظؽؾرل. مواٌردك موػران مصؼدان مبلؾى مذظؽ معـ موأطـر ماظؾقر مؼب اىزائرؼي

ماإل مبداؼي معع مبوىزائر ماالػؿؿوم متراجع مػـو مدـي ماظػرغلل )تورطومم2234دؿعؿور
معمظػوتمطظالدماجملول مؼب مبرزت مأغفو مؼؾدو ماظرؤؼي مغػس مظؽـ ماظػرغلقي(، قشراصقي

 تعقدمظؾقؼؾيماٌعوصرة،مصوظؼطقعيمملمتؾدأمإالمؼبمغفوؼيمغظوممصراغؽق.م

III 

مزبّص ماظؽؿوب مػذا معـ ماظـوظٌ م)اىزء مظلً مؼؿعّؾ9ص معلوػؿوت مربؿقاػوم( ؼ
م" مبعـقان معداخؾؿف مؼب ماىؿعقؼي. موايرطي ماٌقارـي مواظدوظياألعمبللظي مؼعوجلمي "

م ماظيتمعؿارةمأقتغبقد ماألعي ماظقرـقنيممطوغًمإذؽوظقي مضؾؾ معـ متػؽرل عقضقع
مأّن مصؽرة موبؾقرة مبؿقضقح ماٌداخؾي مصوحى مؼؼقم مميؽـمماىزائرؼني. مال األعي

متؼ مطفؿوسي ماظعرضقياخؿزاشلو ماًصوئص مسؾك مضوئؿي مواظؾغقؼيم-ؾقدؼي اظـؼوصقي
ماحملوصظقن مذظؽ مؼرى مطؿو معقاصواظدؼـقي مطوغ، معو ماظقرـقي ماظػؽرة مأن محدؼـف مًاًل
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م مخالل مإال ماىزائر مؼب مايؼقؼلمظؿدلز ماظقرين مواظؾـوء مظالدؿعؿور، ماٌـوػضي اٌعرطي
وعؿلووؼـ،مؼؿؿؿعقنمبويؼققماٌدغقي،ماظلقودقيممؼػذلضم"عبعقيمعقارـنيمأحرار

م"اجملؿؿعوممزؼودةم"اظطالقمبنيماظدوظيمؼعينواالجؿؿوسقي.مإنمووػؾمػذاماٌعطكم
ماظؾالد.مؼباألزعيممبروزموبوظؿوظل
ممإغفو مًضر مربؿد مضبوول ماظيت مجذورػومملعؼاؿاألزعي مهدؼد مجفؿف عـ

عؼوبؾيمععمعـوضؾمعفوجرمؼبممبنجراءمابوضذلاحمضراءةمظؿورؼخمايرطيماظقرـقي،موػذ
مدعقد ماألوظب، ماظقالؼي مؼب ماحملوربني مضدعوء موعـ مسـقانم-صرغلو مإن مبقضقوف. غوصر

م ممعؼالؿعداخؾي مؼب ماظـدوة ماظقرـقيمػذه مايرطي مؼب مواٌرطزؼي ماىؿوسقي "اظؼقودة
نؿممعـمبداؼيذظؽمـؿمسـماٌضؿقن،مؼؾدومومػقمسـقانمؼم"2900-2910اىزائرؼيم

حرطيماغؿصورمايرؼوتماظدميؼرارقيمإظبمم-وحزبماظشعىماىزائريممإصرؼؼقوسلولم
م ماظلرؼي ماٌـظؿي ماظقرينموإغشوءشوؼي ماظؿقرؼر معؽقمجؾفي مايرطيمواغدعوج غوت

ماألخرى مم.اظقرـقي مخطماتلؿ م"اًطني": مبني ماظدائؿ ماظصراع مبطوبع ماظؿورؼخ ػذا
ماٌرطزؼيم موخط مجفي، معـ مواالغػؿوح ماإلعبوع مسـ مواظؾقٌ ماىؿوسقي اظؼقودة

ػـوكممبؿشفقعماظـزسيماحملوصظيمعـمجفيمثوغقي.مكواالدؿؾدادمواظؿلؾطماظيتماغؿف
ماظلقوق مػذا مؼب ماٌؼدعي ماظػرضقوت معـ مظؾكطوبممسدد ماالعؿـوظقي ماظـزسي معع تؿؾوؼـ

إنممإالماظؼؾقؾ.معـماظؾوحـنيمؼبماىزائرصرضقوتمملمؼػضؾفومعـماظقرينماٌلقطر،م
اظشؾوبموثقراتفمؼبمعداخؾؿفمبعـقانم"مصارياألزعيمدائؿًومؼبمضؾىمعداخؾيمجقالظلم

ماٌداخؾياٌؿقاترة مػذه مؼب مضبقؾـو ماٌمظػمسؾكم". معؼوربي مإن ماظلوخـي. ماألحداث
تلوسدغومؼبمععوىيمزوػرةماجؿؿوسقيمسؾكمجوغىمطؾرلمعـماألػؿقي،موػذامبؿقضقحم
اظعالضيمبنيمتشؾقىماظلؽونموسفزمأومشقوبماظدوظي.مواغؿفكمإظبماظؼقلم"أظقسمػذام
عفددمألدسماىؿفقرؼي؟مطقػمميؽـمترضقيمايؼققماٌدغقيمبدونمضؿونمممورديم

معـماظشروطمظؿشفقعمعصوييمحؼقؼقيميؼققماإلغلونمضؾؾمطؾمذلء؟مػـوكماظؽـرل
مأواًل مماظشؾوب معع مذلء مطؾ موؼبمموثؼوصؿفماجملفقلمتورطبفوضؾؾ اٌؿػلكي".

م" مبعـقان ماظشؾوبعداخؾؿف معـظؿوت موواضع ماىؿعقؼي مأغبدمم"ايرطي ؼعوجل
ماآلمبوؽابوس مبندراجفػق موظؽـ ماظشؾوب معللظي مايرطوتمخر مدؼـوعقؽقي مؼب و

ماظؿورؼخ مذبرى مؼب متطقرت ماظيت مماىؿعقؼي مدـي مضؾؾ مػذامم2991اىزائري. طون
وؼؾدومأغفمصورمم،اظـقعمعـماظـشوطمضبؾؾمؼبمسالضؿفمخبصوئصماجملؿؿعماظؽقظقغقوظل

مسؾكماالػؿؿوعوتماظذلبقؼيمواظـؼوصقي،موتربصوتماظؿـشقطماظيتمالممتسمإالم عؼؿصرًا
م،ذرائحمضؾقؾيمعـماظلؽون.ماظػذلةماظيتمدؾؼًماالدؿؼاللمسرصًمبعضماظؿققالت
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رؾقعؿفومدبؿؾػمحلىمعومإذامطـومغفؿؿمبوظػذلةماظلوبؼيمألحداثمأطؿقبرمشرلمأنم
ماظدوظي2922 مبؼقة ماٌؿلؿي مزفقرًام-، مسرصً ماظيت ماظالحؼي مبوظػذلة مأو ايزب،

م ماظلقوق مػذا موؼب مواحملؾل. ماظقرين ماظطوبع مذات مظؾفؿعقوت مضّدعؿـوعقًو سرابمم
مبعـقانم"مإقزروؼن محوايرطيماىؿعقؼيمؼبماىزائر:معداخؾي محقصؾيوظيماظؾقٌ

حقلماظـشوطماىؿعقيمؼبماىزائرمععمخؾػقيممإعبوظقي"مردؿمصقفومظقحيمعورفاٌ
م ممسـتورطبقي مضوغقن معـذ ماظؽقظقغقوظل ماالدؿؼالل،مم2942اظعفد مبداؼوت مشوؼي إظب

،معؿؾقسيمبوغػؿوحمعراضىمؼبمعـؿصػمدـقاتم2922مأطؿقبروخصقصومعـذمحقادثم
ماًص موجف مسؾك ماػؿؿ مصؼد ممقصاظـؿوغقـوت. معـذماظبدلغوعٍ مصقف مذرع ماظذي دسؿ

عبعقي.مػـوكماظؽـرلمعـمم99دـقاتمععماالهودماألوروبلمواظذيمبدأمبودؿفدافم
ماظ مواظعدل ميتاظدروس ماظعقـي مػذه مدرادي مضقء مسؾك مادؿكالصفو موظقممصبى حؿك

عبعقيماظيتمطوغًمععؿؿدةمآغذاكم)اظيتمؼقجدمم93444طوغًمشرلمممـؾيمبوظؽوعؾمظـ
م مبقـفو مدـيمعبم0444عـ ماظصودرة ماظرزلقي ماظؿصرضبوت محلى مغوذطي عقي

م1440 موأخرلًا م(. مزعقؾو مؼعقد ماىؿعقؼي، مايرطي مسـ مايدؼٌ مدقوق مؼب ـومدائؿًو
،مإظبماظػذلةماظؽقظقغقوظقيمؼبمعداخؾؿفمبعـقانماربوؾبيسـومعؾؽرًا،معبولمماظذيمرحؾ

ماٌـو" معـ ماغطالضًو ماظؿػؽرل مسـوصر مبعض ماىزائر: مؼب ماظػرودقي لمرؼوضي
.مؼؼدممظـومػـومحمليمسـمتطقرماظعالضيمععماظػرسمؼبماظـؼوصيماىزائرؼيم"اظؼلـطقين

ماظؽقظقغقوظقي ماظػذلة مسـ مذبؿؿعوتمماظلوبؼي معع مذظؽ موسالضي ماظؽقظقغقوظقي واظػذلة
مأصقلم مذات محؼًو مطوغً ماظيت مسشر ماظؿودع ماظؼرن معـؿصػ معـذ ماظػرودقي رؼوضي

مطو مصقفو ماإلدالعل ماظعـصر مأن مشرل ممموردوتمأوربقي، مأي معـ مأطـر محوضرًا ن
طوغًمتؿلؿمبشلءمعـم"اظػقظؽؾقرؼي".محؿكموظقمطونمحضقرممحقٌرؼوضقيمأخرىم

م"ماىزائرؼني مصنغفو ماظػرودقي مذبؿؿعوت مىون مؼب مرعزؼًو ماٌلؾؿني مشلؿمضد صؿقً
مأذؽ محقل مبوسؿؾورهآصوضًو مذظؽ مصفؿ مصبى مممو مظؾؿفؿع، موحدؼـي مجدؼدة اٌؿرممول

مؿورديماظلقودقي".ظؾقظقجمإظبماٌماإلجؾوري
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IV 

م) مدؾع مصقؿضؿـ ماظػعوظقوت معـ ماظرابع ماىزء متؿعؾؼم9أعو معلوػؿوت )
مواشلفراتبـ ماظرؼػل ماظعومل م"اىغراصقو، مأغدري معـ مطؾ مسؾقـو مؼؼذلح مبروـان".

ماظقاضعماىغراؼبمظؾفزائرممصؿودوبقزؼونم متطقر تطقرماظؾقٌموهؾقؾماظعالضيمبني
م مصفؿفؼب مبوظؿققالت مؼفؿؿون مإغفؿو ماٌـورؼم". مواألرؼوف، ماٌدن مبفو متؿؿقز اظيت

ماألعرم مواظلفقل، ماىؾول موطذا ماظقرين، ماظذلاب معـ ماظداخؾقي مواٌـورؼ اظلوحؾقي
اظذيماغؿفكمبفؿومإظبمادؿكالصمثالثمعـظقراتمظؾؾوحـنيمؼبمدبصصوتمزبؿؾػيم

م ماجؿؿوع، مسؾؿوء ماضؿصود، مسؾؿوء ماألولم(ععؿورؼنيمعفـددني)جغراصقني، ماٌـظقر :
ما م"اظطؾؼـؽر م)عـؾ ماىوػزة مبوألصؽور مدائؿو معرتؾط مواظـوغل ماظزراسقي"مقعظؿغرل ي

ماخؿزالظؾفزائر( مإظب مميقؾ ماظـوظٌ مو مميؽـم،، معو م"بنيمم،بؼدر ماٌقجقدة اٌلوصي
ممإدراك موحؼقؼؿفو". ماىغراصقي ماالجؿؿوسقي ماظـالثماظؿغرلات مظؾؿراحؾ مميؽـ طون

ماػؿؿوم مإثورة ماٌمظػني، محلى ماشلوعي، ماظؿغرلات ماالدؿؼاللممعـ مأثـوء اظؾوحـني
ماظؿغرلاتم مصذلة ماظلؿقـوت( مدـقات م)ؼب مظؾؿـؿقي ماظقرـقي ماٌكططوت معـ بداؼي

ماظلؾعق م)ظلـقات مصذلةماشلقؽؾقي موأخرلا ماظـؿوغقـوت(، معـؿصػ مشوؼي موحؿك ـوت
ماظـؿقم مؼب ماًدعوت مضطوع موتـوعل ماظعؿقعقي ماٌـؿفي ماالدؿـؿورات مسـ اظذلاجع

م مماظذيايضري مدـي مؼب ماٌرتؾطيممذظؽمتزاعـوم2920بدأ ماظصعقبوت عع
مبوالضطرابوتماظيتمبرزتمؼبمدـقاتماظؿلعقـوت.

م مسؿر م"مبسعودحوول محقل معداخؾؿف ماىزائرؼب مؼب ماظؼروؼي مواىؿوسي "ماظزراسي
وشلقوطؾماظزراسقيموهقالتماالضؿصودماظرؼػل.مبسددمعـماٌالحظوتماٌؿعؾؼيممإبراز

ؾقـًومطقػمأنماظؿلوؤالتماٌـورةمضؿـموضدمتـوولمذظؽمضؿـمأصؼمتورطبلمرقؼؾ،مع
ؼبماظعؾقممممتمودؼدػومسـمررؼؼماظؾققثماٌذلاطؿيمضدماٌللظيماظزراسقيمؼبماىزائر

مدبصصوت مؼب مواإلغلوغقي ماظؿورؼخ،م)مزبؿؾػيماالجؿؿوسقي ماظؼوغقن، ماالضؿصود، سؾؿ
ماأل ماالجؿؿوع، مسؾؿ ماظزراسقي(.اىغراصقو، ماظعؾقم موؼب ماظؼمغـروبقظقجقو مضؿـ ققدمعـ

ماظ ماألرؼوفميتواظعقائؼ مؼب ماالضؿصودي ماالجؿؿوسل ماظـشوط مأن مبلعقد مسؿر مؼرى
مصقفاىزائرؼيمؼقا مثؿماظعوئؼممجففومندماظعوئؼماظطؾقعلممبو موجغراصقو، عـمعـوخ

قؾقفماظعوئؼماظؿؼينمظاالجؿؿوسلمواظؿورطبلم)أوضوعماظػالحنيموزروصفؿماٌؿدػقرة(،م
ؿـظقؿماالجؿؿوسلمظؾػالحي(.موحلىماٌمظػموأخرلماظعوئؼماظلقودلم)عـؾمأذؽولماظ

ػوعيمعـمعـؾمػذهماظظروف،مأنمتعؿؿدمسؾكمصودراتممصننماىزائرمالمتلؿطقع،مؼب
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م" مغقع معـ ماظؿؿقر م)خورج مواظػقاطف مزراسيمقرغمؾًضداًضر مسؾك مأضؾ موبدرجي "
اظؽروم(.مإنماإلدذلاتقفقيماظزراسقيمصبىمأنمتؽقن،معـمعـظقرماٌمظػ،مضوئؿيمؼبم

بنيمم،ؼبمعزرسيمواحدةم،زراسيمعؿعددةموعؿـقسيمعزاوجيمسؾكم"هلنيم،جزءمعـفو
موايققاغل ماظـؾوتل ماإلغؿوج مأخرى مجفي موعـ مغفوئقًو". متقضققًو مؼقضح مأن مصبى

مؿوبعيمظألعالكماظقرـقيماظعوعي".ماظقضعماظؼوغقغلمظألراضلماظزراسقيماظ
بنيماىؾؾماظصقعوم:مإسودةمصقوشيماظعالضيممدفؾحقوزةمؼبمعلوػؿؿفومبعـقانم"

مواظقادي مغودؼي ماػؿؿً مواشؾقسمؿسادي" مأث ممبنضؾقؿ ماظقاضع جؾؾممخوصرةسؾك
عذلم)بوظـلؾيمظؾقادي(مععموجقدمطـوصيمم244)ؼبمضؿؿف(موم2044سؾكمارتػوعممجرجرة

.مأذورتماٌمظػيمؼبمػذامدوطـمؼبماظؽقؾقعذلماٌربعم212 دؽوغقيمؼؼدرمعؿقدطفومبـ
م مواالمإظباظلقوق ماجملوظقي ماشلقؽؾي مؼبمأن ماٌقجقدة ماظؿؼؾقدؼي ماالضؿصودؼي جؿؿوسقي

ماعؿد ماىؾؾ، ماالدؿعؿورمؼبمتضرؼي ماعؿدادػوموادؿؿرتمصذلة مشوؼيمؼب صذلةممإظب
حؿكمبؾغًمواديماظصقعوممععمذؼمررقمعقاصالتمجدؼدةمعـؾماظطرقمماالدؿؼالل

مميؽـم مسقش مدقدي معدؼـي موزفقر م)اٌزارع( ماظعزابي متورؼخ مإن مايدؼدؼي. واظلؽؽ
ؼرنماظؿودعمسشر.مععماظـصػماظـوغلمعـماظمتؾكمػذهماظعؿؾقيماظيتمبدأأنمتشفدمس

ؿكػقػمعـماظؽـوصيماظؼبماٌـطؼيمتلوػؿمدونمذؽمؼبمماظداخؾقيماشلفرةؼبماظقاضعمأنم
مسؾك مؼؽقن مذظؽ مظؽـ ماألغشطيممحلوبماظلؽوغقي، مظصوحل ماظزراسل ماظعؿؾ تفؿقش

بوٌوئيمم3.0األولم)ماظؼطوعمحصيماًدعوتقيموبدرجيمأضؾماظؼطوعماظـوغل.مإنمضعػ
اظؿالؤممبنيمعومػقمرؼػلموزراسل.موندمم،عرةمأخرىم،ؼردخ(م2992حلىمأرضومم

م مجوك معـ ممػوـتنيطؾ ماظذيممؽوزؿنيوؼوئؾ مغصفؿو مؼب مذؾقفي ممبلوئؾ ؼفؿؿون
مواشلفرةمؼبمصقراءماىزائرماظؾـكضبؿؾمسـقانم" مطونماظؿقؿقي "،مظؽـماػؿؿوعفؿو

عربع.موػـومأؼضومظعؾًمودوئؾماٌقاصالتمسؾكمغطوقمعلوحيمتؼدرممبؾققغنيمطؾؿم
ماٌعؾدةم2444) ماظطرضوت معـ ممطؾؿ مبقـفو موعومم9044عـ ماالدؿؼالل(، مسفد مؼب طؾؿ

عطورًا،مصضاًلمسـماظـشوطماالضؿصوديمخصقصومؼبمذبولماظؾذلولمواظغوزمم34ؼؼوربم
ماشلفرة.م ميرطي معفقؽؾقًو مدورًا ماظلقوحل(، مأو ماظزراسل ماظـشوط مأؼضًو )وأحقوغًو

م)إظبمموترلةمتذفد معوضقي مسؼقد مػبلي معـذ معؾققزي مزؼودة ماظصقراء مدؽون منق
م ماظشؿوظقي(. ماىزائر مدؽون موووزت مدرسؿفو مأن مدرجي مإظب مذظؽ معرد صوئضمؼعقد

ماٌـطؼيم مسـ ماظعزظي مصؽ مإن ماظشؿول. معـ ماظؼودعي ماشلفرة موخصقصًو ماظطؾقعل اظـؿق
مأؼضو مؼشفع ممسؾكماظصقراوؼي مواظذاػؾني ماحملؾقني ماظلؽون ماظشؿولمغؼؾ بوووه

وظؽـمأؼضوماظؼودعنيمعـماًورجمخصقصمعـماٌـورؼماظلوحؾقيمايدودؼيمععمعوظلم
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ظؾؿرورمسبقمأوروبو.مإنماظؿقؾقؾماٌعؿؼمظؾؿمظػنيمأدىمواظـقفرموؼبمبعضمايوالتم
بفؿومإظبماًروجمخبالصيمعمداػوم"إذامطوغًماظصقراءمأسطًمؼبماٌوضلمصقرةمسـم

نغفومتعدلػوماظؼقاصؾمعـذمعؽوتماظلـني،مصمتورطبقومودطمععزول،مععمأغفومطوغًمؼب
ماظؼوسدؼيم موعـشكتفو ماالضؿصودؼي مأغشطؿفو مبػضؾ موػذا م)...( ماظققم مطذظؽ متعد مل

ماٌـدذبيمؼبماظدوظيماألعيماىزائرؼي..إنمملمؼؽـمأطـر".م
ظؾقدؼٌمسـممبن عبد اؾصدوقبوظؿعوونمععمذرؼػيممؾيوداغصرفماػؿؿوممطوترؼـم

م معداخؾؿفماًورجمسبقاشلفرة مؼب ماظذلطقز ماٌفوجرؼـم"مسؾكموؿعع تضوعـ
ماألصؾل مبؾدػؿ معع مسالضؿفؿ مآصوق مصرغلو: مؼب م"اىزائرؼني ماظؾداؼيم. مؼب أذورت

مإظب ماىزائرؼنيمبوالدؿـود معداخقؾ مأن ماإلحصوئقي متشؽؾمماٌعطقوت مصرغلو ؼب
طيموأنمػذهمايرم،بوظـلؾيمظؾؾالدماٌصدرماظـوغلمعـماظعؿؾيماظصعؾيمبعدماحملروضوت

ميؽـمأنمتلخذمأذؽواًلمعؿعددةمعـؾماألغشطيمشرلماظرزلقي،مثؿمرطزتمسؾكمايرطيم
م مؼب مزفرت ماظيت مؼبمم1443اظؿضوعـقي مبقعرداس معـطؼي مضرب ماظذي ماظزظزال بعد

ماظعوصؿي. ماىزائر مايرطيممذرق معـوضؾل معع ماٌؼوبالت مسدل ماٌمظػي، ادؿطوسً
مإذا مخصقص ماإلسالم مودوئؾ مبعض مدور موتؼدؼؿ ماًوصيماىؿعقؼي م"برل" سي

م (Radio Beur FM)بوٌغذلبني متؽشػ مأن م، متربطمسـ ماظيت ماظعؿقؼي اظعالضي
وسؾكماظرشؿمم،بؾالدػومزبؿؾػماألجقولمواظػؽوتماالجؿؿوسقيماٌؽقغيمشلذهماشلفرة

وػلمزوػرةمزادتمادؿػقواًلمععمم،رقؾيمدـقاتماظؿلعقـوتمتاغؼطوعماالتصوالمعـ
م مطؿو ماظعقٌي ماٌمظػتذبلء مظـو معلؿـدةؼقل ماظؾققثممي، معـ ماظعدؼد مسؾك مذظؽ ؼب

معودؼيم مسالضوت مؼب متعقش ماألجـوس معؿعددة ماظؾشرؼي ماىؿوسوت م"إن واظدرادوت.
م مؼؿؿ معـممإدراطفووثؼوصقي مطؾ متصقر مطقػقي مسؾك مواحد مآن مؼب متمثر مبصقرة تزاعـقًو

اٌغذلبنيمواظـوسماظذؼـمبؼقامؼبمأوروغفؿ.موتعؿدلمػـوماشلفرةماىزائرؼيمذاتمأػؿقيم
م ممألدؾوبضصقى ممصوشلفرةسدؼدة. متؾؼكماىزائرؼي مأغفو مشرل مرقؼؾ، متورؼخ ذات

معؿفددةمبصقرةمعـؿظؿي".م
أعوماٌداخؾؿونماظؿوظقؿونمصؼدمرطزتو،مبصقرةمأطـر،مسؾكمزروفمدرلماىغراصقوم

ؼبمعداخؾؿفممبن جؾيدحوولمسوبدمموادؿكداعفومؼبمذبولمأغشطيماظؾقٌمواظؿعؾقؿ.
ؼبماىزائر:مأربعقنمدـيمعـماٌعرصيماىغراصقيمماإلضؾقؿاىغراصقوموتفقؽيمبعـقانم"

عراحؾمتطقرمدبصصمسؾؿماىغراصقومم،مأنمؼؼدممظـو"1441إظبمم2991اٌذلاطؿيمعـم
إظبمشوؼيمم2991ؼبماىزائرمؼبمذبولماظؿعؾقؿ،مواظؾقٌمواجملالتمبداؼيمعـمدـيم

ؿؿرارًام،موضدمطوغًماد2992وم2991".مصوٌرحؾيماألوظبمطوغًمخاللمسشرؼيم2992
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مإغؿوجظؾؿؼوظقدماىوععقيماظػرغلقيماظيتمطوغًمتزاوجمبنيماىغراصقومواظؿورؼخ،مععم
درادوتمخصقصًومؼبمذبؾيم"ايقظقوتماىزائرؼيمظؾفغراصقو"ماظيتمطوغًمتصدرمعـم

،موظؽـمأؼضومععمحبقثمتطؾقؼقيم"بؿشفقعمعـماظدرادوتم2992إظبمشوؼيمم2999
م2992اظعوظلمظلـيمماظؿعؾقؿمإصالحمد(.موضدمذف2994-2999ظلـقاتم)مواظؿكطقط

م مواىغراصقو ماظؿورؼخ معـفوج مبني ماظؿفقؽيمموإدراجاظػصؾ ممموردي م"ؼب ماألخرلة ػذه
مع مبشلء معصققبي مواظـؿوغقـوت، ماظلؾعقـوت مسشرؼي معقزت ماظيت ـماإلضؾقؿقي"

.مصؼدمزفرمؼبمػذاماظلقوق،مسددمعـماجملالت،مايققؼيمؼبمذبولماظؾقٌماىوععل
بصقرةمإذمملمؼؿفووزمسؿرػومسشرمدـقات،مطوغًمتصدرممرمرقؼاًل،شرلمأغفومملمتعؿ

مضدم ماظؿلعقـقوت مدـقات مؼب ماظؾالد مسوذؿفو ماظيت ماألزعي مطوغً مإذا معـؿظؿي. شرل
م مدـقات معـد ماالووه مصنن مدؾؾقي، مآثورًا ماالغطالقمم1444-2999خؾػً مسبق طون

ممبصرلواالغؿعوش ماٌؿعؾؼي ماشلوعي ماٌلوءل مظقطرح مؼؽـ ممل مذظؽ موظؽـ سؾؿمم،
مماىغراصقو. محلين مضدم مجوغؾف ممبوؽرزازةعـ مإضوصقي معداخؾؿفمتقضققوت ؼب

ماظرؼػقيم" ماىغراصقو مأن مطقػ مأو مضلـطقـي، مؼب ماظعؾؿل ماإلغؿوج معـ مدـي ثالثقن
ماىزائر مذرق مسلول مؼب ماإلضؾقؿقي ماظؿطقرات مسـمم".صوحؾً مظـو مطشػ صؼد

معـ مغقضشً ماظيت مواٌذطرات ماألرروحوت مؼب ماٌعوىي ماٌقضقسوت مصرعمم2999د ؼب
م مجوععي مؼب ماظرؼػقي" م"اظؿفقؽي مثؿ ماظرؼػقي" معـم"اىغراصقو مسقـؿف متؿؽقن ضلـطقـي.

مذبؿقسفوم124 مؼب ممتـؾ ماظعربقي، مبوظؾغي موبؼقؿفو ماظػرغلقي مبوظؾغي مربعفو مسـووؼـ
ػبسماإلغؿوجماظؽؾل.مإنمعقضقعم"إسودةماشلقؽؾيماظرؼػقي"ماظيتممتًمععوىؿفمبنيم

متؽرارم2922وم2999 ممت مإم31مهضد موػـوك معـمعرة. مبداؼي مبرزت ذؽوظقوت
مايضرؼيم موذؾف معـفو م)اىؾؾقي ماظرؼػقي ماظػضوءات م"بؿصقر متؿعؾؼ اظؿلعقـوت

ماظلوحؾقي...(،مواظؿـؿقيماٌلؿداعي،موأدقاقماىؿؾي،موأحقاضمايقوة...
وإظبمجوغىمذظؽمػـوكمعقضقسوتممتًمععوىؿفومبصقرةمدائؿيمخاللماظـالثنيم

مًمتؿعؾؼمبـ"اإلغلونمواظقدط،ماظؿفقؽيماإلضؾقؿقيمواظػالحي".مشرلاظلـيماٌوضقيموطوغ
مواظؾقؽقي.. ماظذلاثقي مواظقزوئػ ماشلفرة، موحرطوت ماظلؽـ معـؾ معقضقسوت ملممأن

مجوععوتم مؼب مأجرؼً ماظيت ماٌؿوثؾي مظؾدرادوت مميؽـ ماظؽوصقي. مبوٌعوىي هظ
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م"طون مإذا مصقؿو ماٌؼورغي، مسدل مهدؼد، مومؼقجد،ماألخرى ماظؿـقع اظػقضك،موراء
م.7اظؾقٌ"موعقودؼـ ووغسمحؼقؼلمؼبماخؿقورماٌقضقسوت

V 

م معقضقسفو ماجملؿقسي، مػذه معـ ماًوعس ماىزء متشؽؾ مغصقص ممماظؿعؿرلمأربعي
ماٌعؿورؼي ماشلـددي معـو ماثـون متؼ ، ماظـصقص متؿعؾؼمذلػذه مغؼدؼي مغظرة ح

ماىزائرمبوالصذلاضوتماظؿصقرؼيموماٌـففقيماظيتمتطؾعمعؼوربيماظعؾقمماالجؿؿوسقيمؼب
ماٌفـدد ممموردوت مو مبؿدخؾ مأطـر ماآلخران ماظـّصون مؼفؿؿ مبقـؿو ماظؿعؿرل. منيحقل

م مبعـقان: معداخؾي مؼب مصعقبيم"اٌعؿورؼقن. مأو ماىزائري مايضري ماالجؿؿوع سؾؿ
أنممزقتون-صػار،مؼعؿدلمعدغلماٌمّدليم"اًروجمعـماظـؿوذؼٍماظؿصقرؼيماظـؼوصقؼي

،مضدمادؿـػذم"عوػقؿفماٌػفقعقيمضؿـممنقذجمػـوماػؿؿوعـواظؿكّصصماظذيمؼلذلسلم
تصقريمتػلرليمعلؿعورمعـمعقودؼـمأخرى"مخوصيماٌقودؼـماظيتمحّددتمععوٌفوم

"ماٌمّظػماٌشذلكمظـمبقردؼقماإلجؿـوتاظرؼػل.مأسؿدلم"ماالجؿؿوعاألثـقظقجقومومسؾؿم
مشل مطؿرجع متؿكذ مثؼوصقؼي مٌؼوربي ماٌمّدس ماظعؿؾ ماظلؿني، مدـقات معـذ مصقود، ومو

محربم مإّبون مضراػؿ معـ ماٌطرودؼـ مظؾلؽون مطؾرل مغزوح مؼب ممتـؾ ماظذي اظظرف
موؿقعفؿمؼبماحملؿشداتمعـمررفماىقشماظػرغلل،ممّتاظؿقرؼر،موماظذؼـمبعدعوم

م مسـ ماإلسالن مبعد م)خوصي ماٌدن مسؾك مبنيماالدؿؼاللتدّصؼقا ماظؿفوبف مأثور ممّمو ،)
دن"مؼعؿدلماٌمظػمأغفمععمجقمجمثؼوصقيمزبؿؾػيمومأحداثمادؿقفومم"ترؼقػماٌذمنو

مؼبم مغالحظ، مأصؾقـو ماظـؿوغقـوت، مأواخر مؼب مزفر ماظذي ماظؾقؾرلاظل االووه
اظؿلعقـوت،مربووالتمتغقرلمظؾـؿقذجماظؿصقري،مععماغؿؼوداتمعقّجفيمضدماظدوظيم

م" مو ماٌزّور" ماظؿكطقط ماٌدغل".معصرغياظ"صوحؾي م"اجملؿؿع مدور مبروز مطذظؽ مو ممممم"
مض مطوغً مإن مو محؿك مُأو مأذقاطد ماٌعرصيممنزت مذبول مؼب مايؼقؼل ماظؿؼدم عـ

مبعدم متؿكّؾ م"مل ماظؿعؿرل مؼب ماٌؿكّصصني مذبؿقسي مأن مؼظفر مأغف مإاّل اإلعدلؼؼقي،
مظؾـوءم ماظقدوئؾ مطلى مهوول ممل مو ماظؼدميي، ماظلقرؼي مععؿؼداتفو مسـ غفوئقو

م مخدصبي متػقدغو ماىزائرؼي". ماٌدؼـي محقل مأوػوم مبدون  -قت محودة آتػلرلات
م/:مػؾماظؿػرعماظــوئلمحضرياظؿوظلماظؿلوؤلطرحمتسـدعومبوغشغوالتممموثؾيممؾومؼ

                                                                                                              
7
غشرلمؼبمػذاماظصددمٌلوػؿيمسوبدمبـمجؾقدمهًمسـقان:م"اٌدؼـيموماىغراصققنماظقػراغققن:مهؾقؾمغؼديم  

مبؼ ماىوععقي م)ظؾؿذطرات ماىغراصقو م1442-2991لؿ م("، مإغلوغقوت مؼبم23سدد ماظؾقٌ معرطز موػران، ،
م.1442األغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،م
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ماظ ماىزائر؟ مؼب مايضري ماظؾقٌ مؼب مدائؿو مضوئؿ مػق مرؼػل مخاللمو معـ مظـو، تؼذلح
رجقسفومإظبمسددمعـماألسؿولمأجرؼًمؼبماىزائرمومؼبماًورج،موماسؿؿودػومسؾكم

مخاللماظعشرؼييماظرؼػمومايضرمععطقوتمعرّضؿيمتؿعؾؼمبؿطقرماظعالضوتمبنيمدوطـ
ماظعؾقممم،األخرلة مادؿكدام محقل مضراءة مظـو متؼذلح ماظـوظٌ، ماظعومل مصعقد مسؾك و

مجملؿقس متؼرؼؾواالجؿؿوسقي ماٌؿـوضضي ماٌزدوجوت معـ مصالحقني م/ محضرؼقن م،:
(،ماٌدؼـيم/مةوادبذبؿؿعمحضريم/مذبؿؿعمزراسل،مدؽونمعدنم/رؼػققنم)متّدنم/م

م مصقضك، م/ مغظوم مرسقي،ماظرؼػ، مزراسل ممنقذج م/ مرأزلوظل ماضؿصودي منقذج
مػـوم م)ظقس مايضري ماظرؼػل ماالغدعوج م/ ماٌدؼـي مجقار م"تفقؽي ممتّدن م/ اظؿقضر

م مرؼػل مسـمم-مبعـك" مصؿو ماألذرف(... معصطػك مررف معـ ماٌلؿعؿؾ حضري"
مظؾـؼوئصم مغظرا موذظؽ مغعؿ: ماىقاب ماٌمظػي، محلى ماظؾداؼي؟ مؼب ماٌطروحي اظؼضقي

مسـ متراطؿً ماٌفـدداظيت م"سشرونمنيمايضرؼنيد ماىزائر، مؼب ماظؾقٌ متلخر مو
معضطر م"سبـ ماظعوٌل"، ماٌلؿقى مسؾك ماٌعّؿؿي مظؾؿقاضقع مبوظـلؾي مدائؿومودـي ن

إجرائقيمظؾؿقؾقؾ".مؼبمحني،ممػّرعماظــوئلمحضريم/مرؼػل،مطصقغيبودؿعؿولماظؿ
ممّت متـؿشرمًإذا ماظيت مايداثي مسالعوت مإظب م"بوظـظر ماإلذؽوظقي ماظرؼػممععوىي ؼب

مسؿورة مأخرى". مهؾقؾ م"أدوات مسؾك ماالرتؽوز مبوظؿلطقد مذظؽ مؼؿطؾى  اىزائري"
اغومؼبمذؽؾمتـؿؼؾ،مإذامصحماظؼقل،مإظبمذبولمعؽّؿؾمسـدعومتؼذلحمظـومسـقمبؽوش

مجزابقون مععؿورؼي مػـددي مأجؾ معـ مألربعيمئ: متؼدؼر مبؿقّقي مػـو ماألعر مؼؿعؾؼ رؼي،
مأ مطوغقا مأغفؿ ماٌمظػي متعؿدلػؿ مخاللمعؾدسني ماىزائرؼي ماٌعؿورؼي ماشلـددي ضطوب

م مغقصؿدل مأول محدث متؾك ماظذي مضرن معـم2900اظـصػ ماٌمظػي، متؼقل مصوشلدف، .
معصرلماإلغؿوجماٌعؿوريمظؾعشرؼوتم مغؿلوءلمسـ ماظؿذطرلممبلوػؿؿفؿمػقم"أن خالل
األخرلة".مسؾدماظرغبونمبقذوعي،مطؿـوضؾمؼبماظؼضقيماظقرـقيموماالجؿؿوسقيمػق،م

ماٌ مذؽ، مظؾطوبعمبال ماظؿؼدؼر مأسود ماظذي ماظشفرل ماألّول ماىزائري ماٌعؿوري فـدس
اٌقردؽلم)اٌغربل(مومظؽـمبنحداثماظؼطقعيمععمدميوشقجقومايوطؿماظعومماظلوبؼم

مإد مععوػد مسدة معؾوغل مسؾك مبصؿوتف متقجد ماألرذقػم"جقغور". معرطز مسؾك مو العقي
ماماظقرين ماظذلطقى مٌقاد ماٌكذلع مأؼضو مطون مو مخودم. ماظرعؾمبؾؽر مسؾك ممممممممسؿؿودا

اٌفـدسمم2999ومم2990ومايفرماألزرق.مأعوم"أغدريمراصقروماظذيمطونمعومبنيم
ماػؿؿوعفمملاظرئقل مخالل معـ مععروف مصفق ماظعوصؿي، ماىزائر مؼب ماظؿورطبقي ظمثور

بقضعمحدمظؿدػقرمحوظيمضصؾيماىزائر،مومإغشوءمورذيماظدرادوتمومترعقؿمواديم
م-وتمحقلماظلؽـماحملؾلموماظؾـوءاتماظطقـقي.مأعومجونمعزاب،مومبؿطقؼرماظدراد
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جوكمدوظقزماظذيمطونمعدردومبوٌدرديماظقرـقيمظؾػـقنماىؿقؾيمبوىزائرماظعوصؿيم
م معـ ماٌعؿوريم2990ابؿداء ماٌفـدس محرف ماظقضً، مغػس مؼب معورس، ماظذي مو مممممم،

ـمأجقولمصعؿؾمسؾكمتؽقؼم،وماٌدّرسمومػقمعلورمإغؿػكمععماألدػمعـمجوععوتـو(
عـماظطؾؾيمحقلمصؽرةمأنم"ععرصيمايوضرمومععرصيماٌوضلمشرلمضوبؾؿونمظالغػصولم
مصرغونم مأخرلا مو ماٌعؿورؼي" مو مايضرؼي ماظـقسقي مبوًوصقوت ماألعر مؼؿعؾؼ سـدعو
معـماٌؾوغلمضؾؾمومبعدمادؿؼاللم معربع معـمعؾققغلمعذل بقؼقنماظذيمعـحمإؼوهمأطـر

معدا موورؼي، معراطز م)عـوزل، موماظؾالد ماألصوظي معزج مصقوول مصـودق...( رس،
اشلـدديماٌعؿورؼي،مبفمالءماألضطوبمدوػؿًمايداثيمبودبوذمايفرمعودةماٌػصؾي.م

متورطبقيم مععطقوت مسؾك م"عؾين معـفٍ مسؾك ماسؿؿودا ماظػين ماإلبداع مؼب مممممماألربعي،
ماظدوظقي".م ماألسؿول مربػؾ مؼب متلفقؾفو مو ماحملؾل مبعدػو متـؿني مبفدف مثؼوصقي و

ملحقلماظدرادوتمايضرؼيمسـدمععؿورؼتدّخؾً،مؼبمعومطبّصفو،ممبوؿعزةكيمزوظق
مضلـطقـي ماظيتمجوععي ماظؿدرج، مبعد معو مدرادوت مبؿطقر متؿعؾؼ مظقحي مصعرضً ،

ماٌؿكصص ممبـوػٍ مأوظب مصذلة مؼب ماألسؿولمنيتلثرت متـػؿح مأن مضؾؾ ماىغراصقو، مؼب
م مبؿكصصوت مبوالحؿؽوك مػذا مو مايضرؼي ماظدرادوت مسؾك مسؾؿماٌعؿورؼي عـؾ

 االجؿؿوعموماألغـروبقظقجقوموماظؿورؼخ.
مدوظيم مدطؿقراه مأرروحي مسشرؼـ مو مردوظي معؽي محقاظل مإظب ماٌمظػي متشرل طؿو

م معـذ ماظؿقضرلم2920غقضشً مبصدد مػل مأرروحي مو مردوظي معؽي محقاظل مطذظؽ مو ،
م،مطّؾفومأسؿولمشلومسالضيمسؾكماظعؿقممبــ:1440ؼبم

معدن - معـ محضضطع متراث ماًورجقيمممممممم: ماحملقطوت مسػقي، مدؽـ ري،
موماٌراطزمايضرؼي...

ماظلؽـ - مو ماٌدؼـي متـظقؿمدقودي مأدوات مو مآظقوت ماظعؼورؼي، ماٌؿوردوت :
 اٌدن....

 ومأخرلاماىقاغىماظؿؼـقيموماىؿوظقيمظألسؿولماٌعؿورؼي. -
مغقضشً ماظيت ماألرروحوت مو مظؾردوئؾ مععّؿؼ مهؾقؾ مظـو مؼلؿح مأؼضو مػـو مممممممم،و

مإظب مػذاممإضوصي معصرل مدضي مبلطـر مبػفؿ ماألخرى، مبوىوععوت ماٌؿوثؾي اظدرادوت
ماظؿكصص.
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VIم

متؿؿققرم ماٌمظػمصبؿعمػبسمعلوػؿوت عقضقعممحقلاىزءماظلودسمعـمػذا
ماألدرةموماظطػقظي.

م محقل متدخؾفو ممظعوئؾي"اؼب مأحقاشلو:ؼب معقداغقي"محقصؾيطؾ تعّرصـومموربي
م ماألحبمعادلخدصبي معـ ماظؾقٌممبفؿقسي مصرق مضؿـ مصقفو مذورطً ماظيت وث

رطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي،مومبلػؿماًالصوتمٌاظؿوبعيم
اٌؿقصؾمإظقفو.مصفلمتػقدغو،مؼبمعلؿفؾمذظؽ،مبوألثرماظذيمترطؿفمؼبمغػلفومضراءةم

يم:"تؽقؼـماظصؾيماظزوجقسودلمصقزيأرروحيمدطؿقراهماظدوظيمظزعقؾـوماظراحؾمعؾؽرام
مبؿؼدؼؿمم، (Paris V, 1989-1990وماظـؿوذجماظعوئؾقيماىدؼدةمؼبماىزائر"م) ومػذا

أػؿماظػرضقوتموماًالصوت.مومسرضً،مبعدمذظؽمعضؿقنماألحبوثمحقلماألدرةم
مم:اظيتمذورطًمصقفو،مومػلمأربعيمأحبوثمهًماظعـووؼـماآلتقي

مذجوذؾؽوتماظؿضوعـمومذعقرماالغؿؿوءمإظبماٌدؼـي:مضلـطقـيممنقم.2
حقلماإلدذلاتقفقوتماظزوجقيمبوظقدطمايضريم)وور،معؼووظقن،ماظـلوءمم.1

 اإلرورات...(
 اظعوئالتمايضرؼيم)عدؼـيماىزائر،مضلـطقـي،متؾؿلون(م.3
ماظؾـم.0 مو ماجملوظقي، ماألذؽول ماالجؿؿوسقي، ماىؿوسوتممكاألذؽول األدرؼي.

 دؼـيم)األوراسموماظؼؾوئؾممنقذجو(اىؾؾقيموماٌ
حصرؼومبوألدرة،متلؿحممكمظػيمأنمػذهماظؿفوربماٌقداغقيماظيتمالمتعـتؼقلماٌ

م مو ماألدرة"، م"إذؽوظقي محقل ماٌعطقوت مو ماٌعؾقعوت م"تراطؿ مإصودتـومبـ: مإظب إضوصي
ماظيتم ماٌلوػؿي مضراءة مخالل معـ مػذا مو ماإلثراء، مبوظضرورة متؿطؾى ممثقـي مبعورف

م مصرؼول معع ماظؽؿمعباسأسدتفو مػذه معـ ماألول ماىزء مسؾؿم)ؼب متدرؼس محقل وب(
اجؿؿوعماظعوئؾيمجبوععيمضلـطقـي،مشرلمأنماٌالحظوتماظيتمتقصؾًمإظقفومطؿدرديم

م مدق مإظب متدصعفو مبوحـي ممغوضقسو م"ؼؾؼك ماظعوئؾيماًطر: معقضقع مسؾك االذؿغول
مذوضمرقؼال محقلموو ماألسؿول مضؾي ماظعوئؾي، محقل محبٌ مزبدل مإغشوء مصعقبي :

ظعوئؾل،مومصعقبيمإغؿوجماٌعرصيماظيتمتؿفووزماظعوئؾي،مشقوبمتدرؼسمسؾؿماالجؿؿوعما
اظعوئؾيمػلمربؾماػؿؿوممأؼضومعـمضؾؾماظػرضيماٌؽّقغيمعـمغقرؼيمطوغًماظلطققي".م

مرؿعون-بن غربقط مسوئشي مرابن عّؿ، مذرؼػي مغطاس، مخدصبي مبدرةمارؼّد، ،
،مومظؽـمعـمخاللمعلعكمؼؿؿققرمحقلماظطػقظيمدـوديدةمقزبمومؿيؿوـي-ؿعتصم
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مه مبوظؿقدؼد مو مو م"اظعوئؾي مسـقان: معدردقماٌرحؾيً مضؾؾ ممتـالتميعو مممممممممم:
".متظفرمصوئدةمػذهماٌؼوربيمعـمخاللمارتؽوزػومسؾكموربيمحبٌمضدماغؿظوراتوم

مػدهم مضؿـ ماظػرضي مررف معـ ماٌؼدم ماظعؿؾ مأن مخالل معـ مو مدـقات مسشر غوػزت
بقـفؿمأطـرممعـماألوظقوء،معـم0009اظـدوةمؼرتؽزمأؼضومسؾكمدراديمعقداغقيمعلًم

والؼيممتـؾمسّقـيمورـقي،مومم20أعفوتمعوطـوتمبوظؾقً،معقزسيمسؾكمم% 94عـم
ديمأنماظؿعؾقؿمعوماحقاظلمػبلنيمدماالمؼذلتىمعـماظدرمػذامبـوءمسؾكمادؿؿورةمتضّؿ

ضؾؾماٌدردلمشرلمإجؾوريمومأنماألوظقوءمػؿماظذؼـمؼؾودرونمبلفقؾمأبـوءػؿمومذظؽم
ماظيتمتؿحل ماظصغرلةمؼبمضطوعماظذلبقيموحمشلؿىمرشؾؿفؿموماظػرصي :مضلؿماظطػقظي

مظؾؿمدلوتم ماظؿوبع ماٌدردل مضؾؾ معو ماظؿعؾقؿ مو معقجقدة(، مطوغً م)إذا اظقرـقي
مسؾكم ماظطؾى مأن متلفقؾ مميؽـ مإظقفو، ماٌؿقصؾ ماًالصوت مبني معـ االضؿصودؼي.
مبؾم مصقلى، ماظعوعالت ماظـلوء ماغشغول مؼشؽؾ مال مأصؾح ماٌدردل مضؾؾ معو اظؿعؾقؿ

ومأنماظؿؿـالتموماظطؿقحوتماٌرتؾطيمبوظؿعؾقؿمعوممأطـر،حبقٌمتعّؿؿمتعدىمذظؽم
مغقسنيم مأن مطؿو ماظـؼوصقي. مو ماالجؿؿوسقي ماألودوط معبقع مإظب متقدعً ماٌدردل ضؾؾ

وتمعؿقضعيمذاتمروبعمصؽري:مشؾـ:م"رؼدوئدؼـمعـماظرشؾوتماٌؿقضعيمأصؾقومبورز
ماأل مهضرل مػل ماٌدردل مضؾؾ معو ماظؿعؾقؿ معـ ماٌرجقة مصّعولماظغوؼي مبشؽؾ رػول

ومتقدعماظـفوحممظؾدخقلمإظبماٌدردي،متؾؼنيماظؽػوءاتماظضرورؼيمظؾـفوحماٌدردل
رشؾوتمعؿقضعيمذاتمروبعماجؿؿوسل:ماظغوؼيماٌرجقةمعـماظؿعؾقؿمعومضؾؾمموماٌفين.

موم مبوألضران ماالحؿؽوك مخالل معـ ماآلخرؼـ، معع مايقوة مسؾك ماظؿدّرب مػل اٌدردل
وماحذلام".مأعوماٌلوػؿوتممذظؽمعـمإصػوءمومتقاصؾ،متؾودلبوٌرّبنيمومعومؼؿطؾؾفم

اظؿوظقيمصنغفومتعوجلمأؼضومعقضقعماظطػقظي،مظؽـفومتـصىمسؾكمصؽيمخوصي،مومػلم
م مبدرة متػقدغو ماظزواج. مخورج ماٌقظقدؼـ ماألرػول مغصفومؿيؿوـي-ؿعتصمصؽي مؼب ،

م ماظزواج"، مخورج ماٌقظقدؼـ مبوألرػول ماظؿؽػؾ مؼب ماظؾقٌ م"علوػؿي بؿفربؿفومبعـقان
اظطقؼؾيمطؿكؿصيمؼبمسؾؿماظـػس،مأجرتمسدةمأحبوثمعقداغقيمحقلماٌقضقع.مصفلم
تضعمهًمتصرصـومترطقؾومحقلمجقاغىماٌللظيمبنحداثماظؿؿػصؾمبنيموربؿفوم
مطوغًم مأؼـ مبوظذات ماىزائر مؼب مو ماظعومل مؼب ماٌـفزة ماألحبوث مغؿوئٍ مو اًوصي

معـاٌ مذظؽ مؼب مظؾدلومذؾودرة مربقصلاظلؿقـقوت مر مبقدؾلل مػقز م م متعدلمم-م اظذي
م مظف ماظػوئؼ متؼدرؼفو ممبشوسر مومم-اٌمظػي مرؾؾؿف مخالل معـ مأسؿوظف متقاصؾً ماظذي و

مبػفقمم"اظؼصقرمؼبمرسوؼيماألعقعي".مبعدمسرضممخصقصوتالعقذتفمومذظؽمبوالػؿؿومم
اظؼوغقغل،مهوولمهدؼدممزظقحيمحقلموضعماٌمدلوتماٌؿكصصيمومتطقرماىفو



 اجلزائر: حوصؾة املعارف يف اؾعؾوم االجتؿاعية...

 39 

م مؼب ماظؾقٌ ماظـظرؼيعلوػؿي ماٌؼوربوت مبعرض ماظـػس ممسؾؿ ممممممقؿققظقجقي،ملؿاإلبو
م ماظدرادوت مأن متؾّقـ ماظيت ماظعقودؼي، مو ماظؾلقؽقدقدققظقجقي، ماإلدؿعودؼيو

م ماظدرادوت مأعوم متذلاجع مسؾكمماظـلؼقيأصؾقً ماٌؾـقي معـفو مايدؼـي مخوصي و
الموجقدمغفمؼذلتىمسـفو:م"اظيتمتػؿحمآصوضومتػوؤظقيمحقٌمأ عؼووعيماظضغطعػفقمم

مظؾلؾؾقيم!ظؾقؿؿقي موجقد م"عـماًمال مأصؾح ماىزائر مؼب مأغف مايول مو طقي".
اظضروريمإسودةماظظوػرةمإظبمدقوضفوماالجؿؿوسلماظذيمهدثمصقف"مصفذاماىوغىم

ماٌمدل ماظلقوق مؼب ماٌـدعٍ مغظرمواألخرل موجفي معـ متعوىف ماظذي ماظؼوغقغل مو تل
ػولماٌقظقدونمخورجماظزواج:م:م"األراظيتمتدخؾًمحقلمرحودقدققظقجقيمميقـيم

مايؼ مإغؽور مجراء معـ مسددم"اشلشوذي م)اغؿؼؾ معرضؿي مععطقوت مسؾك مبوالرتؽوز .
مإحصو ممت ماظذي ماظزواج، مخورج ماٌقظقدؼـ مؤاألرػول معـ ماظؾالد، مؼب م34444ه ؼبمم

مم2999 مم214444إظب مشقوبم2994ؼب مسـ ماظـوعبي ماًلوئر ماظؾوحـي متؾّقـ ،)
،مومطذظؽمسـمعـعماظؿؾـّل.مضوئؿمسؾكمايشؿيمقيعلموظقيماظقاظدؼـمؼبمذبؿؿعمأب

م مؼب ماٌمرخي مصقغؿف م)ؼب ماألدرة مضوغقن متدابرل مبؿقؾقؾ متؼقم مأغفو ممممممم(،م2920طؿو
وماالتػوضقوتماظدوظقيمظؾؽشػمسـمحدودمادؿعؿولماظؽػوظي.مصرشؿمم2999ومددؿقرم

ؼـوؼرمم23اٌمرخمؼبمم91-10اآلعولماظيتمتقظدتمسـمإصدارماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿم
،ماظذيمؼلؿحمظؾطػؾمحبؿؾمادؿماألدرةماٌلؿؼؾؾيمظف،مإاّلمأنمػذهماظػؽيمعـم2991

ماٌؿعؾؼم ماظػصؾ مشلذا مطكومتي مو ماىقاغى. معبقع معـ مػّشو موضعو متعقش اظلؽون
متدخؾ ماظقادع مبوٌعـك ممًبوألدرة مبدرة معـ ماظزػراءممؿيؿوـي-ؿعتصمطؾ مصورؿي و

االغؿؼولمإظبماظػعؾماالغؿقوريم،محقلمؽبداـيومخدصبيممؿيؿوـيومعصطػكمماؾسبع
معرطزم مضؿـ مأنز محبٌ معشروع مغؿوئٍ مبذلطقى ماألعر مؼؿعؾؼ ماظذات. مإثؾوت أو

وماظـؼوصقي،موماظذيمأسّدماسؿؿودامسؾكمدراديمميقاظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوس
مبو مو موػران ممبدؼـي مأجرؼً مٌعقداغقي متضؿ مسقـي معّلً ماظيت مو ماجملوورة م044دن

م مسؾك مأجوبقا معـمذكص مو ماجملؿؿع، مؼب ماالغؿقور ممتـالت محقل مادؿؿورة أدؽؾي
م معؼوبالت مخالل مؼب مبقػران ماىراحقي ماظطؾقي ماظقحدات مؼب م1440-1443أجرؼً

م مععرصيمم209عع مإظب ماظؿقصؾ ممت مذظؽ مسؾك مصؾـوء ماالغؿقور. ممبقووظي مضوعقا ذكص
مومظؾدواصعماٌمدؼيمإظبماالغؿقور مواحدمأحلـمظؾؿؿـالتماالجؿؿوسقي ظذؼـم.مصوؼبمآن

ماالغؿقور ممبقووظي ماظـلوءمؿفؿأشؾؾقم،ؼؼقعقن مو ماظشؾوب مزوػرةمم.عـ مبروز إن
االغؿقور،ماظيتمملمتصؾحمعـماظطوبقػوتمؼبماظلـقاتماألخرلة،معرتؾطمبشؽؾمعمطدم
معّلًم ماظيت مبوظؿققالت مو ماىزائري ماجملؿؿع مؼب ماىورؼي ماالجؿؿوسقي بوظؿغّقرات
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ما معـ متـؿؼؾ مأصؾقً ماظيت ماىزائرؼي، ماٌقدعياألدرة ماظعوئؾقيممألدرة ماًؾقي إظب
ماظزوجقيم)األدرةماظـقوؼي(.

إنمربووظيماالغؿقورمتشفعفومأؼضومعشؽالتماظؿقاصؾ،مومتشؽؾمودقؾيمإلثؾوتم
األخرلة:م"أغوماغؿقر،مإذنمأغوممةمؼبماظعشرؼياظذاتمؼبمذبؿؿعمسوشمأزعوتمعؿعدد

جفوتمأخرىمعـمعقجقد".مصؿعؿقؿمػذاماظـقعمعـماظدرادوتماٌقداغقيمسؾكمعدنموم
اظؾالدمومعؼورغيمغؿوئففومععمعومضبدثمؼبمعـورؼمأخرىمعـماظعومل،مؼلوسدمسؾكم
إثراءمغؿوئٍمػذهماظدرادوتماظيتمترتؽزمصقفوماألدؽؾيماألدودقيمسؾك:"عومػقماٌغزىم

م24اظذيمميؽـمأنمؼّؿكذهماالغؿقورمسـدماظشؾوبماظذؼـمتذلاوحمأسؿورػؿمبنيم م20،

إذامطونماالغؿقورمأومربووظيماالغؿقورمؼشؽالنمردوئؾمم؟دـيمؼبماىزائرماظققمم10و
معدظقالتفوم مو مربؿقؼوتفو مػل مصؿو ماجملؿؿع، مإظب مو ماٌؾوذر ماحملقط مإظب مممممممعقجفي
وماغعؽودوتفومسؾكمأمنوطماظؿقاصؾمداخؾماألدرةموماظؿفربيماٌعقشيمبوظـلؾيمشلمالءم

ماظشؾوب؟".

VII 

،مظؽـمعـمخاللمأؼضوماالجؿؿوسقييمػماظؿـشؽؼعوجلماىزءماظلوبعمعـمػذاماٌمّظ
ممّت ماظذي ماظذلبقي مو ماٌدردي متؿعؾؼممعقضقع: معلوػؿوت مػبلي مؼب مإظقف اظؿطرق

ماٌللظي محقل ماظؾقٌ مو ماظؿؽقؼـ مبقضع ماألوظؿون محقلمم.اٌلوػؿؿون محبٌ صػل
بن غربقط األسؿولمحقلماٌدردي"،متفؿؿمغقرؼيمبعضم"اٌدردي،ماظؾغيموماشلقؼي:م

ٍماظدروسموماألحبوثمؼبمسؾؿماالجؿؿوعماظذلبقيمومبطرؼؼيممبضؿقنمومعـفمرؿعون-
شرلمعؾوذرةمؼبمسؾقمماظذلبقيمطؿومػلمعدرديمؼبماظدلغوعٍماظدرادلمظعؾؿماظـػسمصفلم

ػـوكمتقجفمسبقمتشّقشمؼبم،متعؿدلمأغفمبدالمعـماسؿؿودمعؼوربيمتـوزؿماظؿكصصوت
ؿدخؾمؼبمايدودمبنيمسدةمذبوالتمععرصقي،مؼـفرمسـفمدؾقكمصبعؾمطؾمواحدمؼ

ماػؿؿومم مؼـصىُّ ماألعر محؼقؼي مؼب مو مشوؼوتف مو معـففف مؼب ماظؿقؽؿ مدون ماالجؿؿوع سؾؿ
"مضؿـمعلورمؼمديماالجؿؿوسقيتلمظؾػقارقمواظؾوحـيمبوألخصمسؾكم"اإلغؿوجماٌمدل

حؿؿومإظبماإلخػوقموماإلضصوء.مصؾدالمعـماالسؿؿودمسؾكمعرجعقوتمؼبماظلؾعقـقوتمؼبم
قدوظقجقومالحظـومأنمؿـقعقثروبقظقجقومواإلـاللماألغاظؾؾدانماألنؾقدوطلقغقيمعـمخ

عضوعنيماظؿعؾقؿمومإذؽوظقوتماظؾقٌماغدرجًمبـلؾيمطؾرلةمؼبمإرورمععقوريمذيم
ماالغؿؿوءم مؼب مو ماألجقول مبني مضطقعي مػـوك مأن مؼظفر مو مهؾقؾقي مشرل مخطوبقي ممممغزسي

مبوٌـؿ ماٌؿعؾؼي ماٌعطقوت مبقوغوت مضقاسد مظغقوب مغظرا معؾققزي مشرل مػل مممممفوت،مو
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مؼبم ماظؽالدقؽقي ماٌمظػوت مغشر مإسودة موشقوب ماظؾقٌ مغؿوئٍ متداول مظضعػ مطذظؽ و
طؿومتػقدغوماظؾوحـيمبؾؿقيمسـمسددمعـماٌراجعموماٌؼوالتماٌـشقرةمم،سؾؿماالجؿؿوع

ماالدؿعؿورؼيم ماظػذلة مواحد مآن مؼب متعوجل ماظيت ماظذلبقؼي ماٌـظقعي مو ماٌدردي مممممحقل
ماظقرين ماالدؿؼالل مسفد مذاتمو ماآلصوق مػذه مضؿـ ماظعـوؼي مطؾ متلؿقؼ ماظيت مو ،

مدائؿو ماظشؿقظل مم.اظطوبع مربؿقد مبـو م"معرقبةؼرجع مغصف: ممممماٌعورفممحقصؾيؼب
ماظذلبقيم مسؾقم مصقف متشؽؾً ماظذي ماظلقوق مإظب ماىزائر"، مؼب ماظذلبقي مسؾقم معصرل و
طؿكصصمأومذبؿقسيمعؿعددةماالخؿصوصوتممبؼوربوتمعـففقيمومأػدافمربددة،م

معؾّق ماغدذبً مطقػ ممابؿداءـو مذّطرمم2990عـ مطؿو ماظؾالد مؼب مجوععل مدرادل طؿؼّرر
دمقاظؾوحٌمبوىفقدماظيتمبذشلومجقؾمعـم"اٌؽوصقنيموماظرواد"معـمأجؾمأنمتلؿػ

اىوععيماىزائرؼيمعـماظؿػؽرلماظذيمطونمجورؼومؼبماًورجمؼبمػذامايؼؾماىدؼدم
"سؼؾـيممػقمٌزدوجموماظدائؿ"مطونعـذماًؿلقـقوتموماظلؿقـقوت،موماظذؼـم"ػؿفؿما

منوسيم مو مٌردودؼي معـففقي مدرادي مو ماىوععل م/أو مو ماٌدردل ماظؿؼقؼؿ أدوظقى
مايؼؾم مػذا مؼب ماظؾوحٌ مراطؿفو ماظيت ماظطقؼؾي ماظؿفربي مأن مشرل ماظذلبقؼي األغظؿي

م مإظب مضدماظؿلوؤلدصعؿف ماظذلبقي مسؾقم مطوغً معو مإذا معو مسـ مآخرؼـ، مجوغى مإظب ،
ٌلؿقىمبؿلرعمأومأدخؾًمعؾؽرامبقدوئؾمشرلمطوصقي؟".مومؼالحظم"سقىًمؼبمػذاما

ماالجؿؿوسقيم ماظعؾقم متعرؼى معع متزاعـ ماظؿؽقؼـ مػذا مإدخول مأن مأخرى مجفي عـ
م مإن مو مبوىوععي، ماظقضً مذات مؼب مػـوك مبوآلصوقمطوغً م"اظؿعّؾؼ مسبق معؿـوعل عقؾ

مشرل مأجؾ مإظب متلجقؾ مو ماًوص، مظقضعـو معغوؼرة مأخرى مدقوضوت مؼب ماٌـؿففي
ماحملؾل" مظؾلقوق معطوبؼي مإذؽوظقوت مصقوشي مأعوممعلؿك ماٌؾقي. مضرورتفو رشؿ

مماٌؿدخالن ٌُقاظقون ما مسالضؿفمصؼد مسؾك مرطز ماألول ماٌؿدخؾ ماٌدردل، ماظـظوم سوىو
متلقرله. مترتقؾوت مخالل معـ مبوظدوظي مسالضؿف مسؾك ماظـوغل مو ماظؼقؿل ؼرىممبوظـظوم

م مبعمغواؾيحؾقى ماىزائرؼي م"اٌدردي مسوجل ماظذي ماظؼرنمم04د معدردي دـي،
م ماظعشرؼـ"، مأعوممو مو مإرورات مإظب ماظؾالد محوجوت متؾؾقي مإظب متفدف مطوغً اظيت

ماظؼطىم مواضح مبشؽؾ مدّسؿً م"اٌدردي مأن مهّؿؾؿف، ماظيت ماظعرؼض اىؿفقر
م ماظذلبقي". ماظؼطى محلوب مسؾك محلوبممتَّاظؿعؾقؿل مسؾك مايول مبطؾقعي مذظؽ،

معؿطؾؾوتماٌقارـيموماظػؽرماظـؼدي.
مإذ مو مطون ما ماٌدردياالسذلاف مبف ممتّقزت ماظذي ماظؽؾرل مأّغفممضوئؿومبوظعطوء إال

المؼزالمبمسؾقفومضعػفومؼبمتؾؼنيماظؼقؿمومؼبم"ظعىمدورمربركماظػؽر"ماظذيموعؼؾب
ماظلقودل ماىفوز ماظقاضع، مؼب مسؾقف، مم،ؼلؿققذ مظقلًماٌصفذه مبوظؿلطقد، شؽؾي،
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مب ماظؿعرتؾطي ماالسؿؾور مبعني مأخذغو معو مإذا ماظعوملموىزائر، مؼعرصفو ماظيت غرلات
عوممإظبتلموماظلقودلماحملؾل،مػـوكمبوإلضوصيموظؽـمضؿـماظلقوقماشلقؼم،اٌعوصر

دؾؼ،مغقعمعـماٌؼووعيمظؾعؼالغقيمومظؾؿغقرلمصقلىماظؾوحٌم"إنمرػؾماظؼرنماظقاحدم
معؾبرؿبتؽبٍق مؼراه محقٌ ماظـؿوغقـوت" مرػؾ مػق مظقس ماظعشرؼـ ماٌعؾقعوت،ممؼوو مو ممممممبوظصقر

مخوض معو مظؿـوضضوت معؾؽرا مو ماظعوم مإشراءات مو متقترات مصفقمو مايدؼٌ، اظعومل
ماٌعّؼدم ماظعومل مصفؿ مأجؾ معـ ماألدودقي مععورصف مؼب مظؾؿقؽؿ معؿقـي مععومل مإظب ضبؿوج
ماالجؿؿوسقيم ماظؿـشؽي مادؿؼالظقي ماطؿلوب مسؾك مواظؿدّرب مبف مضبقط ممممممممممممماظذي

م مأعقـي مأعو ماٌلموظقي". مغصفومخيؾفو مؼب متعوجل مؼبمصفل ماٌدردي مو م"اظالعرطزؼي :
مسـم ؿب موؾبر ثؽب مطؾرلة ممبرطزؼي مؼؿصػ ماظذي ماظذلبقي ماظـظوم متلقرل مضضقي اىزائر،
اظدوظيماالدؿعؿورؼيمومسرصًمدسؿومضقؼومعـمررفماظـظومماظلقودلماظذيمغشلمشداةم

ماالدؿؼالل.
ومهوولماظؾوحـيمهؾقؾمتقّجفوتماظالعرطزؼيماظيتم)اغؿففؿفوماظدوظي،مالدقؿوم

م ماٌمدلبعد ماظـؿوغقـوتمواظؿغقرلات مسشرؼيت مخالل مزفرت ماظيت ماظلقودقي مو ممممتقي
م مدـيت مؼب ماظصودرة ماظـصقص مسؾك مذظؽ مؼب مصؿعؿؿد ماظؿلعقـوت مم2994و م2993و

)اظددؿقر،ماٌقـوقماظقرين،مأعرمم2999)ضوغقنماظؾؾدؼي،مومضوغقنماظقالؼي(مومؼبمدـيم
مؼؿعؾؼمبوظـظومماظذلبقي(.

م مترى ماظيت ماظـصقص مػل مظقمو مو ماظذلبقي، مظؾـظوم ٌُؽبظخملؿ ما ماإلرور مإعبوظقو صقفو
أغفومتّؿكدمأؼضومطؿرجعمإلذؽوظقوتفومغصقصومأخرىمعـؾمضوغقنماىؿعقوتمظلـيم

اٌؿعؾؼمبنحداثماظؿعؾقؿماًوصمومتعطلمظقحيماظؿلقرلمم1443أوتمم3أومأعرمم2929
ؿؾػي،مأدىمايؽقعلمظؾـظومماظؿعؾقؿل،مومؼؿؾّقـمعـمذظؽمأغفمرشؿماإلجراءاتماٌك

مععّد مو ماإلنوزات مؼب مصقارق مإظب مظؾؿلرلؼـ ماظػعول ماظؿؽقؼـ ماظؿؿدرسمشقوب الت
)حلىماظقالؼوتموماظؾؾدؼوت(،مومأنمدقوديماظالعرطزؼيماٌؿؾعيمعّلًمدقىماٌفومم

م مو ماظؿغقرل مضدرات معـ مبدال ماظؿعؾقؿممظعؾفاظعودؼي مبراعٍ م"تلقرل مذظؽ مسؾك ممممممأدل
اظدرادقي،مبرذبيمإتؼونمتؽقؼـماٌعؾؿنيموماٌؽقغني،موماظؿؽقؼـ،متفقؽيماظؿقاتراتم

مظؾؿلموظنيم ماٌؾودرة معـ محّقزا متذلك ممل مضقؼي مٌرطزؼي مخضعً مذبوالت ممممممممطؾفو
ماحملؾقني.مػوسؾنيوماظ

ممعوأ مغودؼي مررف معـ ماٌؼذلحي ماألخرلة مو ماًوعلي محلقؾيممرسغاؾاٌلوػؿي و
اظؾقداشقجقيمطقدقؾيمالطؿلوبمم،متؿعؾؼمبوظؿعؾقؿماظعوظلمومتعوجل:ماظعالضيذرقػي

ماىزائرؼي ماىوععي مضؿـ ماالضؿصود مؼب ممّتم،اٌعورف مضضقي معـممصفذه مإظقفو اظؿطرق
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ماضؿصودؼيم مسؾقم ماألوظب ماظلـي مأدوتذة مو مرؾؾي مظدى مأجرؼً معقداغقي مدرادي خالل
إنمععوىيماظعالضيماظؾقداشقجقيمتلؿحمبودؿؽشوفمدرلماٌزدوجيمم.جبوععيماظؾؾقدة

مسؾ معـاٌؿـوضضي مذظؽ مو مادؿقعوبممؿ/جفؾ، مو ماعؿالك متؾّؼل، م"سؿؾقي مأغفو زاوؼي
ماىوعع ماظدرادوت معرحؾي مإرور مؼب معـؼقظي معؿكّصصي مسؾؿقي مسؾكمقععرصي مصؾـوء ي".

ممّت مظألدوتذة، مأخرى مو مظؾطؾؾي معقجفي مإحداػو معـممادؿؿورتني، مذبؿقسي هؾقؾ
ما ماظؾغي، معع ماظؿعوعؾ ماظؿكصص، ماخؿقور ممبقددات ماٌرتؾطي ظلؾقكماألدؽؾي

ماٌقجفي: ماألسؿول محصص مأثـوء مو ماظدرس مإظؼوء مأثـوء مظألدوتذة مماظؾقداشقجل
مغشوروتم مأو ماآلظل ماإلسالم مادؿعؿول ماٌؽؿؾوت، مسؾك مواظذلدد ماظؼراءة مموردوت

ماظؾقٌ.
مىؿفقرم ماىوععي مادؿؼؾول معـؾ مبعقاعؾ معؼروغي ماٌقداغقي ماظدرادي مغؿوئٍ إن

متلقرل مظلقودي ماٌؿـقحي ماألوظقؼي مو ماألدوتذةممسرؼض متقزقػ مذروط مو ممماظؿدصؼوت،
مؼبم ماظـظري ماظؿؽقؼـ مظقزن ماظؿدرصبل ماالشبػوض مو مظؾقزقػي، ماٌفقؿـي ماٌؽوغي و
تدرؼسماظعؾقمماالضؿصودؼي،مومدقطرةماألحودؼيماظؾغقؼي،مطؾفومسقاعؾمتشرلمإظبمأنم
معـم مذبؿقسي موووز معـ مؼؿؿؽـون مال ماظـؼدي ماظػؽر مو ماٌػّؽر ماظعـصر ادؿؼالظقي

مبوتمومعـماظؿغّؾىمسؾكماٌؼوربيماظلؽقالدؿقؽقي.اظصعق
مبقداشقجقيم مسالضي مأعوم مسبـ ماظعؾؿقي"، ماٌعرصي مو ماظػؽر م"طلى معـ صؾدال

متؿقّقلمؼبمبعضماألحقونمإظبمأداةمخطرلةمظؿؾلقطمػذهماٌعرصيماظعؾؿقيمغػلفو.

VIII 

مبؿفؿقع مضؿـو معؾؿؼوغو مؼب ماٌؼدعي ماٌلوػؿوت محقل مايقصؾي مػذه ماخؿؿوم مأجؾ معـ
اىزءماظـوعـمواألخرلماظذيمؼشؿؿؾمسؾكممثوغقيمغصقصممتسمعقضقسوتفوماظؾورزةم

م مصوغل مظـو متؼدم مواشلقؼي. ماظؾغي ماظـؼوصي، معلوػؿؿفومؽوؾوـاإذؽوظقي: مخالل معـ ،
م" مظؾقؼؾيمبعـقان ماألػؾقي" معـ"اٌمدلوت ماظقدوري: ماخؿصوصقل مبعض حقل

ماألوراس معـؼػل مإظب ماىاظؽقظقغقوظقي محقل محبـفو معلرلة ماظػذلةم"، مؼب زائر
ماٌؿؿقز م"اٌـؼػقنممةاظؽقظقغقوظقي ماظؿوظقي: ماظؽؿى مبقـفو معـ ماألسؿول، معـ بوظعدؼد

م) ماظعو2990اىزائرؼقن" م"اظػالحقن م)رصقن(، م)حقلم2929" ماظالغؼفور" مو"آؼوت )
 (.م2990عـؼػلماألوراس،م
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متقظقف ماظذي ماالػؿؿوم معّؽمإن ماظـؼوصقني" م"ظؾقدطوء مطقظقغو مسدلمصوغل ـفو،
ماظؽؿ ماٌقجقدة موبوت معـففلمو مبربط ماظؼقوم معـ ماظشػقؼي، مأدطقرة متـػل اظيت

م مععمالوإذؽوظل ماظلؿقـوت، مدـقات مؼب مارتلؿً ماظيت ماالجؿؿوسقي ماظعؾقم ووػوت
مؼبم مزفرت ماظيت ماظرسوؼو مودرادي ماؼطوظقو مؼب ماغؿشوره مذوع ماظذي ماىزئل اظؿورؼخ

ماشلـد.م
"اظؾقٌماظؽؿلماظعؾؿلمعـمإنمادؿؼصوءاتماظؽوتؾيماظيتماغؿؼؾًمرقؾيمعلورػوم

مأرذقػ معـ ماألماغطالضًو مسؾؿوء مؼلؿقف معو متعؾؿ معرحؾي مإظب غـروبقظقجقوماٌمدلوت
معؽـ مضد م"اٌـؼػني"، معقضقع محقل معـمؿ"اٌقدان" م"تشؽقؾي مادؿكالص معـ فو

م مواجؿؿوسقًو مجغراصقو ماحملؾقي ماٌكطقروت مسقـقوت..سومل موػقمو مزعـقًو، احملددة
ؿمتـوضضوتماجملؿؿعماحملؾلماظققممؼبماىزائر".مإنماظعوملماظذيمضبؿؾمبذورمععظ

مثالثم معقضقع مطون ماشلقؼي ممبللظي موسالضؿف ماىزائر مؼب ماألدبل مواظـؼد األدب
م مسؾد معداخؾي ممؿرتاضماٌوظؽعداخالت. م" ماظلردؼيماتعلوربعـقان سؾكمماظؽؿوبي

وم".موؼالحظماظؽوتىمػـومأنماظلقوقماظـؼوؼبمواظلقودلمروٌسفدماالدؿعؿورماظػرغلل
معـم ماألخرل مػذا ماغؿفك مظؼد ماظؽؿوبي. مذؽؾ مادبذ مدردي مخطوب مبروز مدون حول
ممتقزتم ماألوظب ماٌرحؾي معؿؿوبعي. معراحؾ مبربع معرت مغضٍ مسؿؾقي مبػضؾ اظدلوز
بوالغؿؼولمعـمصذلةماظؿعؾرلماظشػفلم)ايؽوؼوتمواظؼصصماٌروؼيمعـمضؾؾماألعفوتم

.م2910مزفقرماظؼصيمدـيمواىدات،مواظـوسماظعودؼنيمؼبمايؾؼوتمواألدقاق(مإظب
ماظـالثقـوت مدـقات مؼب مزفرت ماظـوغقي ماىـسمموماٌرحؾي مػذا متقدع مسرصً اظيت

مواٌرحؾيم مجقالظل. ماظعوبد مربؿد مبعد موصقؿو مزاػرلي مربؿد معمظػوت معع األدبل
اظـوظـيمؼبمدـقاتماألربعقـوتماظيتمسرصًمزفقرماظعؿؾماظلرديماٌعوصرم)عـمخاللم

متؾ ماظيت ماىؿوظقي(، مبداؼيمبـقؿف ماظعشرؼـ ماظؼرن معـؿصػ مؼب مرابعي معرحؾي مؼب ؿفو
مرض مأغبد مسوذقر، مبـ مأغبد معمظػوت معع ماهللماظؿعؿقؿ مدعد ماظؼودؿ موأبق محقحق و

األدبمؼبمعداخؾؿفم"مداودبفو.موعـمجوغؾفمؼعؿدلمربؿدمموطونمظؾؿمظػماػؿؿوعماظيت
بوظؾغيم"مأنماىـسماألدبلماظروائلماظروائلماىزائريمبوظؾغيماظعربقي:مأدبمصوسد

اظعربقيمزفرمعؿلخرًامؼبماىزائرمعؼورغيمبوظؾغيماظػرغلقي.موؼعقدمألدؾوبمسدؼدةمعـم
بقـفوماظظروفمشرلماٌشفعيمظؿعؾقؿماظؾغيماظعربقيمخاللماظػذلةماالدؿعؿورؼي،موػذام
معبعقيم مخصقصًو ماظقرـقي، مايرطي معـظؿوت مضؾؾ معـ مبفو ماظؿؽػؾ مبداؼي حؿك

رماظقدقطماظذيمظعؾؿفمػذهماألخرلةمؼبمغؼؾمأصؽورماظعؾؿوءماٌلؾؿنيماىزائرؼني.مصدو
ماظشعرم متطقر مسؾك ماصبوبل مأثر مشلو مطون ماألودط ماظشرق مؼب مزفرت ماظيت اظـفضي
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واٌلرحمأوماظصقوصيموظقسمسؾكماظرواؼي.مصوظـؼدماألدبلماظذيمزفرمؼبماظؾالدمخاللم
مبوال غؼلومماظعؼقدماألخرلة،مواظذيمبدأمبوالحؿؽوكمبوٌـوػٍماظعصرؼي،مبؼلمعطؾقسًو

صعىمهدؼدمعومميؽـماسؿؾورهمأولمرواؼيمجزائرؼيمعـماظاظشدؼد،ماألعرماظذيمجعؾم
مدـقاتماألربعقـوتمظرضوم ماىـقبمحقحقبوظؾغيماظعربقي:مأمماظؼرىم)ؼب مرؼح (مأو

م)ؼبمدـقاتماظلؾعقـوتمظعؾدمايؿقدمبـمػدوضي(؟
م معداخؾؿفوممؽسولأعومسوئشي مصؼدماػؿؿًمؼب مبقـفؿ معـ مقظقدع"ضوئؾقمايؼقؼي:

مععؿري.. مادؿلثر مصؼد ماظػرغلقي. مبوظؾغي مجزائري مبؽوتى بوػؿؿومممععؿريمعقظقد."
م مخاللاظؽوتؾي ماإلؼدؼقظقجلمعـ ماظلقودل مواظلفول مرواؼم، مأول مطوغً ظفممياظذي

ماٌـلقي) ممةاٌـشقرم،اظربقة مموعقضقسم،(2901دـي مسالضيمظف، مربؾ وبوسؿؾوره
ماظؼؾمعزدوجي مٌـطؼي ماظدلبري ماجملؿؿع معع مزاوؼيمتربطف معـ موجوععل مطؽوتى وئؾ

بودؿعودةماظلقوقماٌالئؿماظذيمبرزممياظـؼوصيماٌعوذيمواظـؼوصيماظعوٌي.موػـومتؼقمماظؽوتؾ
ماظذيم مواظلقودل ماظعومل مظــوئقي مال ماظعقدة معع ماىزائر، مؼب ماظروائل ماألدب مزؾف ؼب

اظعوملمدؾؼمظعؾؿماالجؿؿوعمإثورتفومعـذماظؽؿوبوتماظشفرلةمٌوطسمصقدل،مبؾمظــوئقيم
ماظعوملم م"أن مالحظ محقـؿو مغػلف ممبعؿري ماظصدد مػذا مؼب مادؿشفدت موضد واظؽوتى.
ميؽـفمأنمؼطوظىمجبزءمعـماظذاتقيمعـمشرلمأنمتؽقنمطؾؿؿفمشرلمذاتمعصداضقي.مإنم
اظروائلماظذيمؼػذلضمأنمؼؽقنمخطوبفمعؿقررًامعـمطؾمضقدمؼبمضقلمايؼقؼيمؼػرضم

قؼيمؼبمسالضؿفومػذهماٌرةمععماظؾغيمضدمغػلفمطقاجىماظقصوءموايؼقؼي".مصؿللظيماشل
ماظرزاقم مسؾد مؼطؾعـو ماٌؾؿؼك. مػذا مؼب مأخرى معداخالت مثالث مؼب مععوىؿفو متً

م"ميردورا معداخؾؿف مؼب مدقدققميبلؿقؿقظقجقإخقورات معشؽؾمظلوغل-وعظفر :
ماىوععل.متالؤم ماظؾقٌ محؼؾ مؼب ماىزائر مؼب ماظؾغقي ماظـؼوش ماغعؽودوت مسؾك "

سؿولماظذيمضوممبفومحقلماٌللظي،مؼؼدممظـومظقحيمبودؿعودةماألمحقصؾياغطالضومعـم
دقوضفومؼبماظؿورؼخمواىغراصقيماظلقودقيمظالدؿكداعوتماظؾغقؼيماٌؿورديمؼبماىزائرم
ماٌعؿؿي،م ماٌغوربقي ماظعربقي مواظؾففي ماألدالف مأعوزؼغقي مخصقصًو ماظعربل، واٌغرب

يمواظؾغيماظػرغلقيماٌقروثيمظؽـمأؼضوماظؾغيماظعربقيماظػصقكماظيتمتدرسمؼبماٌدرد
-سـماظػذلةماالدؿعؿورؼي.موػقمػـومؼؾنيمأػؿقيمإضوءةماظؿقوراتماظؾلوغقيمواظلقدقق

مدقودلم م"تؾقث مأي مسـ معـلى مؼب موضعفو متقصقي معع ماٌؼورن، ماٌـفٍ موطذا ظغقؼي
مٌـظقرم م"بروز موعـع مواظؾغي ماظقرـقي ماٌللظي ماخؿزال مضبوول ماظذي وأؼدؼقظقجل"

مظؾ موعقضقسل ماٌؿؽـيػودئ موادؿشراصوتف م"قاضع مزوبرل مأعو مسرفمعروس. ماظذي ،
ماظعؾقمم متعؾقؿ مؼب ماظؾغي موادؿكدام مسوم مبشؽؾ ماظذلبقي مبوظـظوم ماػؿؿوعف سـف
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قؿماظعوظل،ماٌللظيم"اظؿعؾاالجؿؿوسقيمبقجفمخوص،مصنغفمؼعقدمؼبمعداخؾؿفمبعـقانم
محوظي مو مؼبماظؾغقؼي ماالجؿؿوسقي ماىماظعؾقم ماٌغوربقي: ممنزائاظدول مإظبم"قذجور ،

م مدـي ماىزائر مادؿؼالل مبعد ماظؽقظقغقوظل ماإلرث متلقرل متلطقدهم2991طقػقي معع ،
معـم مبداؼي متعؿقؿف ممت ماظذي ماألعر ماظعوظل، ماظؿعؾقؿ متعرؼى مؼب ماظشروع مضرورة سؾك

ؼبمذبولماظعؾقمماالجؿؿوسقي،مشرلمأغفمحذرمعـماالظؿؾوسمبنيماظؾغيمطقدقؾيمم2999
غيمطلداةماظعؾقممواٌعورفموودؼدػومأوم"اظغؿقضمتعؾرلمسـماشلقؼيماظشكصقي،مواظؾ

بنيماٌقضػماظلقودلمووهماظؾغيماظعربقيمواٌقضػماظعؾؿلمظؾغوتماظؾقٌ".موؼبمػذام
ماظؼقوممبوظذلعبيمومتؽنيماٌؿعؾؿنيمعـماظقظقجمإظبماظقدوئؾم اظلقوقمؼـؾفمإظبمضرورة

ماظل مغػس موؼب مواٌؿطقرة. مايدؼـي مواالتصول مظإلسالم مصرؼدماظؿؽـقظقجقي مؼدخؾـو قوق
مرؿضانمبن موععدل مضصرل مسـقان مهً معلوػؿؿف مسدل مأزلوءم"، مو ماألعوطـ أزلوء

عـماألسالممبؿـقؼعوتفماٌؿشؽؾيممأزلوء"مأيمسؾؿماألسالممؼبماىزائر:مغظرةمتؼققؿقي
م ماألذكوص مأزلوء مم(غـروبقغقؿقو)األسؾؿ ماألعوطـ مو")اظطقبقغقؿقوأزلوء مظـوم(. ؼقضح
ماظ مأػؿقي ماٌؼوم مػذا ماظشوئعيمؼب مواألذكوص مبوألعوطـ ماًوصي ماألزلوء محقل ؾقٌ

ماظيتم ماظؾققث مععظؿ مسؾك ماظذلطقز معع ماظعربل، مواٌغرب ماىزائر مؼب االدؿعؿول
معـم ماظعدؼد مػـوك مػذا. مؼقعـو مإظب ماالدؿعؿورؼي ماظػذلة معـذ ماٌللظي محقل أجرؼً

ما ماٌمدلوتل، ماظطوبع مذات ماظعقائؼ مإإلؼدؼقظقجل مأدت مروٌو ماظيت ماظؾغقي ظبمو
تفؿقشمػذاماظؿكصصماظعؾؿلماظذيمؼؼعمؼبمذبولماظؿؼوءمصروعمسؾؿقيمسدؼدةمعـؾم

غـروبقظقجقو،مسؾؿماظلرلمايقوتقيماظؿورؼخ،ماىغراصقو،مسؾؿماظـؾوت،ماالضؿصود،ماأل
مؼغقىم مأن ماٌمظػ، مؼرى مطؿو مػـو، مصبى موال ماٌعرصي. معـ ماألخرى ماظػروع وبعض

عـؾمعومػقمايولمسؾقفمؼبماىزائرمعـذمسـماظؾولم"دقوقمػذاماظعؾؿمؼبمتعددمظغوتفم
مواظالتقـقيم مواإلشرؼؼقي ماظؾقغقؼقي ماظؾغي معع مواتصوشلؿو مواظدلبرؼي ماظؾقؾقي ماظؾغي غشلة

مواظعربقيمواإلدؾوغقيمواظذلطقيمواظػرغلقي...".
عـمجوغؾفمؼبمغصفماٌشؽؾمشلذاماظػصؾماألخرلماظذيممفـرينمروبرلمقؼؿطرقمج

"،مإظبماظعالضيماٌعؼدةمبنيمرغلو:مربووظيمتػلرلصضوءماظعالضيمععمصضبؿؾمسـقانم"
ماألخرلةم مػذه مسالضي معع ماظشؾف مأوجف مبعض متؼدم مأن مميؽـ ماظيت موصرغلو اىزائر

صرضفوماٌوضلممقصومتلثرلاتماظؿورؼخماٌشذلكماظيتععموجقدمصروضوتمخصم،بلٌوغقو
ـمضؾؾماألعرماظذيمجعؾماظؾغيماظػرغلقيمأطـرمادؿعؿواًلمؼبماىزائرمعم،االدؿعؿوري

معـذم متضوسػ مضد مسددػؿ مأن مػـو مؼلفؾ مواظذي ماىزائرؼني، معـ مطؾرلة أسداد
موطؾمأوظؽؽماظذؼـمعروامعـماىزائرم2991 ،مصضالمسـمسددماٌغذلبنيماىزائرؼني
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عـماظػرغلقنيمعزدوجلماظؾغي،مايرطك،مواألوربقنيماظذؼـمرحؾقامبعدماالدؿؼالل،م
موضدعوءماظعلؽرؼني..م مخاللمسـماآلثورمأؼضومصضاًلمو مؼبماىزائر اظلؾؾقيمظإلرػوب

اظلـقاتماألخرلة،مععماطؿشوفماظدورمايققيمظؾؿفؿؿعماٌدغل،مواظؿلوؤالتمحقلم
م"اظلـيم متظوػرة مخالل معـ مخصقصًو ماظـؼوصقي ماظلوحي مبنثراء مزلقً ماظيت اإلدالم
مبعضم مدرادي ماٌمظػ مؼؼذلح مظؾؽؿوب". ماظعربل م"اٌغرب مأو مصرغلو"، مؼب اىزائرؼي

مخصقصًو ماظػرغلقيمايؼقل ماظعالضوت مػقؽؾي مبقزقػي متؼقم ماظيت اىزائرؼي،م-تؾؽ
ماظـؼوذوتم مواغعؽودوت ماظؿورؼخ مأو ماىـلقي، مضوغقن معللظي مررح معع ماظؼوغقن عـؾ

محقلماظذاطرةماٌرتؾطيمبوظػذلةماالدؿعؿورؼيمؼبماظؾؾدؼـ.م
نمؼبمإنماظعالضوتماظػرغلقيماىزائرؼيمتؿففمخاللماظلـقاتماألخرلةمإظبماظذوبو

ماألوروإر مظؾعالضوت مأودع م"اخذلاعم-ور مأن مغعؿدل مصبعؾـو ماظذي ماألعر عؿقدطقي،
ماظعالضيم مرؤؼي مإن مأرراصفو. معع موسالضؿفو ماإلغلوغقي محدودػو معشؽؾي مؼطرح أوروبو

محلؾاظػ مطـرلًا متؿغرل ماىزائرؼي مسبقمرغلقي مؼؿفف ماألوروبل ماٌشروع مطون مإذا ؿو
فمسبقماالدِؿؽـورمبوًرلاتماالغػؿوحمسؾكماىـقب،مأومسؾكماظعؽسمعـمذظؽمؼؿف

رادةمعشذلطيمظؾقػوزمسؾكمسالضيمعؿؿقزةمضؿـمإظقحده.موسؾكمأؼيمحولمصننمػـوكم
م"حدودماظعومل"مػذه.

 ؿالحظات ختاؿية 

ؼبمخؿوممتؼدؼؿمعضؿقنمػذهماٌداخالتماٌؼدعيممبـودؾيماغعؼودمعؾؿؼوغومؼبمعدؼـيم
مػذه مبدالالت ماٌؿعؾؼي ماٌالحظوت مبعض مصقوشي مغقد ماظعؾؿقيمموػران، اىؾلوت

موغؿوئففو.م

مذوركم مظؼد ماٌؼدعي. ماظعؾؿقي ماظؿكصصوت متشؽقؾي مأػؿقي مذلء مطؾ مضؾؾ غلفؾ
مدقاءم ماظؾقٌ، موعراطز ماىوععوت مزبؿؾػ معـ مجوءوا مجوععققن ماظؾؼوء مػذا ؼب

م ماًورج، مؼب مأو ماىزائر مؼب ممإظبمإضوصياظعوعؾقن معـؾ ماٌكؿؾػي محبقثفؿ سؾؿمحؼقل
ماأل مااالجؿؿوع ماظؾلوغقوت،مغـروبقظقجقو، ماٌعؿورؼي، ماشلـددي ماالضؿصود، ىغراصقو،

مؼبم ماظؿـقع مػذا مجوغى مإظب مؼضوف ماألخرى. ماٌعرصقي ماظؿكصصوت موبعض األدب
عـؾ:مموتعددمؼبماٌقودؼـموماظؿكصصوتماظيتممتًمععوىؿفاظؿكصصوتماٌعرصقي،م

ماأل ماظلقدققظقجقي ماٌؼوربي مظؾؿعرصي، ماإلغلإغـروبقظقجقي ماظعؾقم وغقيمبلؿقؿقظقجقو
مواظذاطرة،م ماظؿورؼخ مأؼضو مظؽـ ماظعوظل، مواظؿعؾقؿ ماظؾقٌ معـففقوت واالجؿؿوسقي،
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مواظطػقظي،م ماألدرة مواظؿقضر، ماشلفرة ماظزراسي، مواظؾغي، ماظـؼوصي مواشلقؼي، اظذلاث
ماىؿعقؼيم موايرطي ماٌقارـي ماظشغى، موأسؿول ماالغؿقور مزقاػر مواظشؾقؾي، اٌدردي

ءماظعؾؿلمظؾؾوحـني،مؼبمآنمواحد،متقضقحمثراءموعومإظبمذظؽ.موػؽذامأتوحمػذاماظؾؼو
ماىزائرم معوضل محقل مواظؿعؼقد ماظغؿقض مؼؽؿـػفو مطون معو مطـرلًا ماظيت اٌقضقسوت

م موحوضرػو، مظؾؿؼرب مأؼضو ماظػرصي مشلؿ مأتوح موطؿو ماظؾقٌ معـوػٍ مإذؽوظقؿفمبني
وبوظؿوظلماإلثراءماٌؿؾودلمظؿفوربفؿ.مسؾكماظرشؿمعـمأنمزبؿؾػماظؿكصصوتماظعؾؿقيم

مأنا مشرل ماالدؿؼالل، معـذ مإال معؾققزًو متطقرًا متعرف ممل معـفوممٌؼدعي مواحدة طؾ
ماًوص متورطبفو ماٌقضقسوتماطؿلؾً ماخؿقور مؼب متؼوظقد متردقخ مشلو مأتوح مممو ،

وعـوػٍماظؾقٌ.مإنمعـمذلنمػذهماظؾؼوءاتماظيتماغعؼدتمؼبموػرانمأنمتلوػؿمؼبم
معؾؿقي.تؼؾقصماشلقةماظيتمتؿففمسبقماظؿشؽؾمبنيماظؿكصصوتماظ

معالحظيم متلفقؾ مػـو مػلمميؽـ ماظػذلةممأخرى متـووظً ماٌداخالت مععظؿ أن
اظيتمتؾدأمعـمغفوؼيمايؼؾيماالدؿعؿورؼيمإظبمشوؼيماظلـقاتماألوظبمعـماظؼرنماظقاحدم
ماٌـففقيم مبوظشروط متؿعؾؼ ماٌداخالت مػذه مضؿـ ماٌطروحي ماٌلوئؾ مإن واظعشرؼـ.

ماظ مذبرؼوت مزؾفو مؼب ممتً ماظيت ماظـؿوذجمواٌؿوردوت موصقابقي معضؿقن ؾقٌ،
ماٌرتؾطيم ماٌلوئؾ موطذا موتؾؾقغفو، ماٌعورف متقصقؾ موآظقوت مسؾقفو، ماٌعؿؿد اظـظرؼي
ماٌلوئؾم موهؾقؾ مبقون مذبرد مإن ماظعؾؿقي. ماظؿكصصوت معؼوربوت خبصقصقي

خاللمػذاماظؾؼوءمؼشؽؾمؼبمحدمذاتفمغؿقفيمؼبمشوؼيمعـمميبقلؿقؿقظقجقاٌـففقيمواإل
موظق محؿك ماظعؾقممماألػؿقي، متطقر مؼب ماظعؾؿقي ماظؿكصصوت مبعض معلوػؿي أن

ماٌقودؼـم معـ مطـرلًا موأن ماظؿلوؤالت، مػذه معقضقع مطؾفو متؽـ ممل االجؿؿوسقي
ماظػؾلػي،م ماظدؼـ، ماظدميقشراصقو، ماىـس، ماالضؿصود، ماظعؿؾ، معـؾ واٌقضقسوت
مملم ماظلقودل، ماظعؿؾ مآظقوت ماالجؿؿوسقي، ماظرابطي متشؽؾ ماىؿول، مسؾؿ اظذلصقف،

ععوىؿفو،مأومطوغًمععوىؿفومسؾكمسبقمدطقل.مشرلمأنمجقاغىم"اظؿؼصرل"ممتؿؿ
ماي مضؿـ متدرج مأن مصبى مػقممقصؾيػذه مطؿو ماظعؾؿل ماظؾقٌ محدود متعؽس ألغفو

ماالدؿؼالل معـذ ماىزائر مؼب ماالدؿعؿورؼيم-جوري ماظػذلة مإظب مبعضفو وػلمم-ؼرجع
مايدودماظيتمؼؿعنيمسؾكماظؾوحـنيمهؾقؾمأدؾوبفو.

ماحمل مػذه ميإن مععومل مأصبود مإظب ماظراعقي ماظعؾقمممقصؾيووظي مؼب اظؾقٌ
االجؿؿوسقي،مأدتمإظبمررحمعبؾيمعـماألدؽؾيماظؽػقؾيممبلوسدتـو،مبشؽؾمأصضؾ،م
مأنم ماسؿؾور مميؽـ مدرجي مبلي ماظؼقل مميؽــو موػؽذا ماظؾقٌ. مػذا متطقر مصفؿ سؾك
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ٌذلاطؿيمؼبماظعؿؾماظضروريمظؾـؼد،موإسودةماظؾـوءموأخرلًامادؿقعوبمووووزماٌعرصيما
ماظذلاطؿم مبقادطي متؿؼدم ماٌعرصي مطوغً مإذا مبف؟ ماظؼقوم ممت مضد ماالدؿعؿورؼي اظػذلة
واالغؼطوسوتمؼبمآنمواحد،مصفؾمميؽـماظؼقلمأنماظعؾقمماالجؿؿوسقيماىزائرؼيمضدم
مظـوم مترطف معو موترطقى مالدؿقعوب ماظضروري ماظعؿؾ مإغفوء مرقر مؼب مػل مأو أغفً

مإغؿوجماٌعورفماٌؿفددةمسؾكمغطوقموادع؟مماٌوضل؟مػؾمسبـمعـكررقنمؼبمعرحؾي

مضدرةم مأن مػذا، ماٌؾؿؼك مصعوظقوت مؼب ماجملؿعي ماظعدؼدة ماٌداخالت معـ ؼلؿكؾص
متعرفم مالزاظً ماظؿؽقػ مسؾك مأؼضو موضدرتفو ماٌعورف موغؼؾ معراطؿي مسؾك عمدلوتـو
ماضذلاحم مؼب مصعقبوت مغقاجف معوزظـو مأغـو مؼؿؾني موػؽذا ماالخؿالالت. معـ اظؽـرل

)منوذج(مأطـرمخصقبيمواٌلوػؿيماظػعوظيمؼبماظدؼـوعقؽقيماظعوٌقيمإلغؿوجمبرادؼغؿوتم
ماٌعورف.

م معفؿي مإذن محبــوممؼبػـوك موعمدلوت ماىوععي مسوتؼ مسؾك متؼع ماظصعقبي شوؼي
م مآن مؼب متؽقن مأن مسؾقفو ماظيتممواحداظعؾؿل: مواظعؿؾقوت مظؾفقوطؾ ماجملددة اشلقؽي

ماظلؾؾ مواىقاغى ماإلصبوبقي ماىقاغى مسـفو مذبؿؿعـو،متؿقظد مؼب مدقاء محد مسؾك قي
واظعؿؾمأؼضومسؾكمعومعـمذلغفماٌلوػؿيماظػعوظيمظؿفووزماظعقائؼماٌؿعددةمواٌؿـقسيم

م مدقؽقظقجقي...اخل( ماضؿصودؼي، م)ثؼوصقي، مودؼدمو موترلة معـ متؾطه مأو ممتـع اظيت
اظؼدراتمواظطوضوتماظيتمؼـطقيمسؾقفوماجملؿؿعماىزائري.مػـوكمعشوطؾمعـؾمتؾؽم

م ماألسدادماٌرتؾطي مصقض مؼب ماظؿقؽؿ مسفز ماظؾغقؼي، ماٌللظي ماشلقؼي"، "مبللظي
ماٌؾؿؾليم مواظعالضوت موجوععوتـو، معداردـو متعرصفو ماظيت ماٌؿؿدردني معـ اظضكؿي

عؾؿوءمواألدوتذةمواظغوعضيمبنيماألؼدؼقظقجقومواظلقودي،مورقلمعدةمتؾكقسمعؽوغيماظ
مظؾـؼوصيمواٌعرمواظؾوحـنيموطؾمعو صي،موػلمعشوطؾمتعؿدلمسقائؼمطونمعـؿفًوموعؾؾغًو

مؾقٌمؼبماظعؾقمماالجؿؿوسقيموجىمتقضققفومووووزػو.ظؾ

مغػل ماظعؾؿل مواظؾقٌ ماىوععي مود مهديمقوػؽذا معقاجفي مؼب معقضقسقًو فؿو
صعىمرصعف،موػقمهديمرصعمعلؿقىمأدائفؿوماظـقسلمظالضذلابمعـمسوملماٌـوصليم

ماىوععي معرت مظؼد ماظعوٌل. ماظعؾؿل ماإلغؿوج مذبول مواسدة،ممؼب مبػذلات اىزائرؼي
صوظؽـرلمعـماظقسقدمملمتؿقؼؼمبلؾىمػفرةمأسدادمععؿدلةمعـماظـكىماألطودميقي،م

معؼدعيمبذظؽمضرؼؾيمثؼقؾيمظؾعقٌيمواغعؽودوتفوماظلؾؾقي.
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مهؼؼولمأنمعشؽؾيمعطروحيمبشؽؾمصققح،مػلمعشؽؾيمغصػمربؾقظي.مإنمػذ
مأ مذظؽ ماٌعـك: مػذا مدقوق مؼب مسؿؾً مضد ماظعؾؿقي ماظيتماظـدوة ماٌشوطؾ معـ ماظؽـرل ن

مؼعوغلمعـفومذبؿؿعـومضدممتًمععوىؿفومجبدؼي.م

معـمايؿوسماظشدؼدم معظفرًا إنمتعددماٌقضقسوتمواٌقودؼـماٌعوىي،مظقسمإال
اظذيمطونمضبركمعبوسيماظؾوحـنيماجملؿؿعنيمؼبمػذهماٌـودؾي،موػقمغبوسمطونم

ماٌ ماظؿورؼخ مخؾػف ماظذي ماظذلاث مذبؿقع مإحقوء مإظب موطذامؼرعل ماظؾؾد، مشلذا رطى
معـفوم ماٌودؼي مواإلغؿوجقي مواظؿكقؾ مواظؿـظقؿ ماظعؿؾ مضدرات متؼقؼي مؼب اٌلوػؿي
واظرعزؼي.مظؼدمدوػؿمػذاماظؾؼوءماظعؾؿلمبوًصقصمؼبمإبرازمصؽرةمأنمعـطؼماظؾقٌم

حدودموالممياظعؾؿلمصبىمأنمؼطؾؼمسؾكمعبقعمجقاغىمعومػقماجؿؿوسل،مدونمأّؼ
معف.ضققدمتعورضمتؼّد

ؾكمعـؾمػذهماظؾؼوءاتمأنمتؿفددمبشؽؾمعؿقاترمعـمأجؾمأنمتصؾحمطؾمصبىمس
ماٌلوئؾماًصؾيمػدصًومظؾؾققثماظعؾؿقيماألطـرمتلؾقًومعودؼوموصؽرؼًو.

 
م


