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*

العواشي عنصر

**

ؼعؿربمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلمأحدماظؿعوبريماألطـرماغؿشوراميفمغفوؼيمػذاماظؼـرنم
و مبداؼي ماألظػقي ماىدؼدة ،مو ماظقاضع مأن ماغؿشوره معرتؾط مبؿققالت مسؿقؼي مذفدػوم
اظعوملميفمػذهماظػرتة.مطؿومارتؾطمػذاماظؿقدعميفمادؿعؿوظفمو مذققسفممبػوػقؿمأخرىم
غؽود منزم مأغفو مظصقؼي مبف مبقـفؿو معـ مارتؾوروت مسضقؼي مضقؼي مدقاء معـ محقٌم
أررػوماٌرجعقيماظػؽرؼي،مأومعـمحقٌمسالضوتماظؿداخؾماظيتمبقـفوميفماٌؿورديم
اظػعؾقي.متؾؽماٌػوػقؿمػلماظدوظيمايدؼـي،م(دوظيمايؼموماظؼوغقن)،ماظدميؼــرارقيم
ومحؼققماإلغلون .م
ػذهماٌػوػقؿميفمذبؿقسفومتشريمإظبمحرطقيماجؿؿوسقيمضقؼيمومدريورةمهقالتم
سؿقؼي مسرصفو ماظعومل معـذ معـؿصػ ماظؼرن ماظؿودع مسشر ميف ماظؾالد ماألوروبقي ماظيتم
دخؾًمسفدماظـقرةماظصـوسقيموماظؿققلماظرأمسوظلمضؾؾمذظؽمبؼرنمعـماظزعـمأيميفم
عـؿصػماظؼرنماظـوعـمسشر.مطؿومذفدتمغفوؼيمػذاماظؼرن ماغفقورماظؼطؾقيماظــوئقيم
اٌؿشؽؾيمبعدمايربماظعوٌقيماظـوغقيمسؾكماٌلؿقىماظعوٌل،مومزوالمدوظيماظرسوؼيميفم
ععظؿماظؾؾدانماألوروبقيماٌؿؼدعي،مومصشؾمأمنقذجماظدوظيماظقرـقيميفماظؾالدماٌؿكؾػيم
و معـفو ماظؾالد ماظعربقي ميف مهؼقؼ محؾؿ ماظؿـؿقي ماظقرـقي ممبققرؼفو ،ماإلضالعم
االضؿصوديموماظؿؼدمماالجؿؿوسل .م
عـ مػذا ماٌـطؾؼ ،مال مغؾوظغ مإن ماسؿربغو معػفقم ماجملؿؿع ماٌدغل ،مإضوصي مإظبم
اٌػوػقؿ ماألخرى ماظيت مأذرغو مإظقفو مدوبؼو ،مأحد ماٌعومل ماظرئقلقي ماظيت متعطلم
ظؾؿرحؾيماظؼودعيمػقؼؿفومومخصقصقؿفو.مومعـمثؿمميؽــومصفؿماالػؿؿومماٌؿزاؼدمبفذهم
اظظوػرةميفماظدرادوتموماألحبوثماظيتمؼؼقممبفوماٌكؿصقنميف ماظعؾقمماإلجؿؿوسقيم
* م ورضيمعؼدعيمظـدوةم"اٌشروعماظؼقعلموماجملؿؿعماٌدغل"متـظقؿمضلؿماظدرادوتماظػؾلػقيموماالجؿؿوسقي،مطؾقيم
وماآلدابموماظعؾقمماإلغلوغقي-.مدقرؼي،مجوععيمدعشؼ،م12-7معوي/أؼورم .2000م
**مأدؿوذمسؾؿماالجؿؿوعمجبوععيمسـوبي،مومبوحٌمعشوركمبـم .CRASCم
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دقاءميفماظؾالدماٌؿؼدعيمأومحؿكميفماظؾالدماظعربقي.موبوظـظرمإظبماألػؿقيماالدؿــوئقيم
ٌػفقمماجملؿؿعماٌدغلمعـمحؼـومأنمغؿلوءلمسـمعلوراتماظؿطقرماظيتمؼعربمسـفو،م
وماظدالالتماٌكؿؾػيماظيتمأسطقًمظف،موماظشروطماظؿورطبقيماظيتمهقطمبؿؽقؼـفموم
تطقره ،مو مسالضؿف مبوٌػوػقؿ ماألخرى معـؾ ماجملؿؿع ماألػؾل ،مو ماظدميؼرارقي موم
اظدوظي،مومغؿلوءلمخبوصيمسـمعدىمولقدمػذاماٌػفقممظقاضعماجملؿؿعوتماظعربقيم
سؿقعو ،مو ماظقاضع ماظراػـ مظؾؿفؿؿع ماىزائري مخصقصو .مذظؽ معو مدقف مؼؿضؿـفم
اظؼلؿماألولمعـمػذهماظقرضي .م
أعو ماظؼلؿ ماظـوغل مصقكصص مظعرض مو مععوىي ماظـؿقذج ماىزائري معـ مخاللم
هؾقؾ موربي ماظؿعددؼي ماظلقودقي ،مو معقالد مايرطي ماىؿعقؼي مبوسؿؾورػؿو مأطـرم
اظعقاعؾ ماٌعربة مسـ مضقوم ماجملؿؿع ماٌدغل ميف ماىزائر معرطزؼـ مسؾك مرؾقعيم
اظؿـوضضوت ماظيت ممتقز ماظعالضوت مبني ماظلؾطي ماظلقودقي مو مأجفزتفو مو معمدلوتفوم
طقغفوماجمللدةمظؾدوظيمعـمجفي،مومتـظقؿوتماجملؿؿعماٌدغل ماظـوذهمممـؾيميفم
األحزابماظلقودقيموماىؿعقوتماٌدغقي .م

 .1حول مفهوم اجملتمع املدني :

م

سرف معػفقم ماجملؿؿع ماٌدغل مطغريه معـ ماٌػوػقؿ ميف ماظعؾقم ماإلغلوغقي موم
االجؿؿوسقيمتغريامومتطقراميفمععـوهمومدالالتفمعـذمزفقره،مومميؽــوماظؿعرفمسؾكم
ذظؽمعـمخاللماالدؿعراضماظلرؼعمظؾؿعوغلماظيتمأسطقًمظفميفماظػرتاتماظؿورطبقيم
اٌؿؿوظقي معـذ مزفقره ميف معـؿصػ ماظؼرن ماظلوبع مسشر محقٌ محدده متقعوس مػقبزم
اظػقؾلقفماإلنؾقزيمبشؽؾمالمميقزمصقفمبقـفمومبنيماظدوظيمسؾكماظـققماظؿوظلم:م
"اجملؿؿعماٌـظؿمدقودقومسـمررقماظدوظيماظؼوئؿيمسؾكمصؽرةماظؿعوضد".1مأعومعقارـفم
اظػقؾلقفمجقنمظقكماظذيمجوءمبعدهمصؼدمدفؾمهدؼدهمظؾؿفؿؿعماٌدغلمغزوسوم
واضقومظؿؿققزهمسـماظدوظيمدونمأنمؼؾغلممتوعوماظروابطماظيتموؿعمبقـفؿومسـدعوم
أذورمإظبمأغفم"ضقومماجملؿؿعماٌـظؿمدقودقومضؿـمإرورماظدوظيمعفؿؿفمتـظقؿمسؿؾقيم
دـماظؼوغقنماظطؾقعلماٌقجقدمدونماظدوظيمومصقضفو" .م

1م-ماظؿقدؼداتماٌؼدعيموردتميفمسزعلمبشورةم:مواضعمومصؽرةماجملؿؿعماٌدغل،مضراءةمذرقمأودطقي-.معـشقرم
يف م :مإذؽوظقوت متعـر ماظؿققل ماظدميؼرارل ميف ماظقرـ ماظعربل .معقارـ ،ماٌمدلي ماظػؾلطقـقي مظدراديم
اظدميؼرارقي-.مرامماهلل،م-.1997مص .391.م
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و ميف ماظؼرن ماظـوعـ مسشر ماطؿلؾً مصؽرة ماجملؿؿع ماٌدغل مععـك معغوؼرا مطقغفوم
تشريمإظبمعقضعفوماظقدقطمبنيمعمدلوتماظلؾطيمومبؼقيماجملؿؿع،مسـدعوماسؿربهم
جون مجوك مرودق م"ػق مذبؿؿع مصوحى ماظلقودة ،مبودؿطوسؿف مصقوشي مإرادة مسوعيم
ؼؿؿوػكمصقفومايؽومموماحملؽقعقن".مطؿومندمغػسماالووهمسـدمعقغؿلؽققماظذيم
ربطماجملؿؿعماٌدغلم"بوظؾـكماألردؿؼرارقيماظقدقطيماٌعرتفمبفومعـمضؾؾماظلؾطيم
اظؼوئؿيمبنيمايوطؿنيموماحملؽقعني".مومطذظؽمظدىماظػقؾلقفماألٌوغلمػقغؾماظذيم
أطدماٌقضعماظقدقطمظؾؿفؿؿعماٌدغلم"بنيماظعوئؾيموماظدوظيمحبقٌمؼػصؾمبقـفؿو"م
دون مأن مؼغػؾ محؼقؼي ماظؿداخؾ ماٌقجقد مبني ماجملؿؿع ماٌدغل مو ماٌمدلؿنيم
اٌذطقرتني محبقٌ مطبرتق ماظقاحد معـفؿو ماألخر .مو مند مسـد متقطػقؾ ماضرتابو معـم
اٌعـكمايدؼٌماٌؿؾودلماظققم،مإذمؼرطزمسؾكمأػؿقيم"اٌـظؿوتماٌدغقيماظـشطيموم
دورػوميفمإرورماظدوظيمبوٌعـكماظضقؼمظؾؽؾؿي".موميفماألدبقوتمايدؼـيمخبوصيمذاتم
اظؿقجف ماظرادؼؽوظل مارتؾط معػفقم ماجملؿؿع ماٌدغل مبودؿ مأغطقغقق مشراعشل ماٌػؽرم
اظشققسل ماإلؼطوظل ماظذي محوول موووز ماظؿقدؼد ماٌورطلل مطقغف مؼعؿرب ماجملؿؿعم
اٌدغلمذبؿؿعومبرجقازؼومبوألدوس،مومضدماسؿربهمشراعشلمذبولمهؼقؼماهلقؿـيميفم
زؾ مدقودة ماظرأمسوظقي ،ممبعـك مصرض ماظـػقذ ماظـؼويف مو ماألؼدؼقظقجل مظؾربجقازؼي،م
بقـؿومتؽقنماظدوظيمذبولمهؼقؼماظلقطرة .م

 .2الشروط التارخيوة لتكوون اجملتمع املدني:

عرماجملؿؿعماٌدغلممبراحؾمسدؼدةميفمدريورةمتطقرهمحؿكموصؾمإظبماظرتطقؾيم
اٌؿقزةمظفميفماجملؿؿعوتماظرأمسوظقيماٌعوصرةميفماظقضًماظراػـ.مومتـؾغلماإلذورةم
إظبمأنمطؾمعرحؾيممتقزتمبؿقصرمحدمأدغكمعـماظشروطماظضرورؼيمظؼقومماجملؿؿعم
اٌدغل مبرتطقؾؿف ماًوصي .مو مبفذا ماظصدد مػـوك معـ مضبدد مذبؿقسي معـ ماظشروطم
اظؿورطبقي ماظيت متشؽؾ معـ مخالل ممتػصؾفو معـوخو معالئؿو ،مبؾ مضرورؼو مظربوز معوم
ؼلؿك مبوجملؿؿع ماٌدغل ميف ماجملؿؿعوت ماظرأمسوظقي ماٌعوصرة.و مال مبد معـ محضقرم
ذررنيمسؾكماألضؾمظؾدالظيمسؾكموجقدمزوػرةماجملؿؿعماٌدغلماظيتمؼـؾغلممتققزػوم
سـ مزقاػر معـؾ ماٌقارـي ،ماظؾقرباظقي ،ماالضؿصود ماظرأمسوظل مو مشريػو معـ ماظظقاػرم
األخرىماٌصوحؾيمظؼقوعف .م

65

إغلوغقوتمسددم،13جوغػلم-مأصرؼؾم2001

م

 -1ضقوممعمدلوتماظدوظيمومعمدلوتماجملؿؿعمبشؽؾمعـػصؾ،مأوماظػصؾمبنيم
اظدوظي مو ماجملؿؿع مو مػل مدريورة متورطبقي متعرب مسـ معلؿقى متؾؾقر ماظقسلم
االجؿؿوسلماٌؿقزمٌرحؾيمععقـيمعـمتطقرماجملؿؿع .م
 -2اظؿؿققز مبني مآظقوت مسؿؾ ماظدوظي مطؿمدلي مو مآظقوت مسؿؾ ماالضؿصود .مأوم
تشؽقؾماٌلؿقؼنيماظلقودلموماالضؿصوديمطقؼؾنيمهلؿوموجقدمعلؿؼؾمغلؾقوماظقاحدم
سـماألخر.مومضدمبرزمػذاماظشرطمتورطبقومععمضقومماظـقرةماظصـوسقيمومتؽقؼـماظطؾؼيم
اظربجقازؼيميفمأوربوماظغربقيمومعومذفدتفمعـمتطقراتمالحؼي .م
 -3مضقوممصؽرةماٌقارـيمومعومارتؾطمبفومعـمصؽرةمايؼققماٌدغقيموماظلقودقي،م
حقٌمزفرماظػردمبوسؿؾورهمطوئـومحؼقضقومعلؿؼالمبذاتفميفمإرورماظدوظيمبغضماظـظرم
سـماغؿؿوءاتفماٌكؿؾػيم(سرضقي،مدؼـقي،مثؼوصقي،ماضؿصودؼي .)...م
 -4اغشطور ماٌؿوردي ماجملؿؿعقي مإظب محؼقل مذات مادؿؼالظقي مغلؾقي مو مبوظؿوظلم
زفقر ماظػرق مبني مآظقوت مسؿؾ ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي معـ مجفي مو ماٌمدلوتم
االجؿؿوسقيمعـمجفيمثوغقي،موماظؿؿققزمبقـفومبوظـظرمإظبمتؾوؼـمأػداصفومووزوئػفو .م
 -5تؾؾقرماظػرقمبنيماظؿـظقؿوتماالجؿؿوسقيماظطقسقيم(عـؾماىؿعقوتماٌفـقي،م
اظرؼوضقي،ماظعؾؿقي،ماظـؼوبوت)..ماٌؿؽقغيمعـمعقارـنيمأحرارمؼـكررقنمصقفومبشؽؾم
إرادي ،مو ماظؿـظقؿوت ماالجؿؿوسقي ماظعضقؼي مذات ماظطوبع ماظؿضوعين ماظيت مؼـؿؿلم
إظقفوماإلغلونمبػعؾماٌقظدم(اظعوئؾي،ماظطوئػيماظؼؾقؾي) .م
 -6زفقرماظػروقمبنيماظدميؼرارقيماظؿؿـقؾقيميفماظدوظيماظؾقرباظقيموماظدميؼرارقيم
اٌؾوذرةميفماظؿـظقؿوتماظطقسقيموماٌمدلوتمايدؼـيميفماجملؿؿع .م
بوظـظر مإظب مػذه ماجملؿقسي معـ ماظشروط ماظيت متعرب مسـ ماظؿغريات مايودثي ميفم
علؿقىماظقسلماالجؿؿوسلموماظؿققالتماظطورئيمسؾكمبـقيماجملؿؿعمومآظقوتمدريهم
و ماذؿغوظف ،مو مػل معقزات متؿقدد متورطبقو مو ماجؿؿوسقو ،مميؽــو ماظؼقل مأن مأؼيم
ربووظي مظطرح معػفقم ماجملؿؿع ماٌدغل ميف مربقط مال متؿقصر مسؾك مايد ماألدغك معـم
ذروط متؽقؼـف ماظؿورطبل م(ذررون مسؾك ماألضؾ معـ ماظشروط ماظلوبؼي) مػل مربووظيم
عكهلوماظػشؾ.مظقسمذظؽمصقلى،مبؾمأنمسؿؾقيمدقىماٌػفقممسؾكماظقاضعماظعربلم
اظذيمالمتؿقصرمصقفماظعـوصرماحملددةمهلذهماظظوػرةمؼعينميفماألعرماالبؿعودمسـفومأوم
اًروج مسـ مررؼؼ ماٌمدي مإظقفو .مػذا ماظطرؼؼ ماظذي ممير محؿؿو مبرتدقخ ماٌؿورديم
اظدميؼرارقيمومضؿونمحؼققماإلغلون.

م

م

م

م

م
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.3ماجملتمع املدني و الدميقراطوة:

بفذاماظصددمػـوكمسددمعـماألدؽؾيمجدؼرةمبوظطرحموماٌعوىي،مظقسمأضؾفومذلغوم
اظؿلوؤل مسؿو مإذا مطون ماجملؿؿع ماٌدغل مذررو مظؿقؼققؼ ماظدميؼرارقي مأو ماظعؽس،م
اظدميؼرارقي مذرط مظؿؽقؼـ ماجملؿؿع ماٌدغل؟ مإذا مطون ماجملؿؿع ماٌدغل مبوٌعـكم
ايدؼٌماٌؿداولماظققممؼعينمذبؿقعماٌـظؿوتمشريمايؽقعقيم(NGO,sمصنغفومسؾكم
أػؿقؿفومظقلًمطوصقيمبذاتفو،مومالمميؽــومبوظـلؾيمظقاضعماجملؿؿعماظعربلمسؿقعوموم
اىزائري مخصقصو ماخؿزال ماجملؿؿع ماٌدغل مإظب متؾؽ ماٌـظؿوت مدون من مسبدثم
تشقؼفومطؾرياميفماٌػفقمموماظظوػرةمسؾكمحدمدقاء .م
ظؼدمطونمظؾؿفؿؿعماٌدغلمععـكمأخرمزبوظػمظدالظيماٌػفقمماظققم،محقٌمطونم
ؼعينمايؼققماٌدؼـي،ماظؿعوضد،محؼماإلضرتاعماير،ماالغؿكوبوتماظربٌوغقي،محؼققم
اٌقارـي.مومبفذاماٌعـكمضودمإظب مبـوءماظدميؼرارقيميفماجملؿؿعوتماظغربقيميفمعرحؾيم
تورطبقيمدوبؼي.مظؽـمسؾقـوموـىمررؼؼيماظؿػؽريماٌقؽوغقؽل،مألغـومسـدماظؼقلمأنم
اجملؿؿعماٌدغلمضودمإظبماظدميؼرارقيمصننمذظؽمالمؼعينمتؼدؼؿمأحدػؿومسؾكماألخرميفم
سالضيمدؾؾقيمصقرؼي،مبؾمؼعينمأنمدريورةمزفقرهمومتؽقؼـفمػلمبذاتفومدريورةم
بـوء ماظدميؼرارقي .مأعو مأن مغعؿربه معمدلوت مو متـظقؿوت ماجملؿؿع مايدؼٌ مػلم
ذاتفوماجملؿؿعماٌدغل،مبقـؿومالمتعدومأنمتؽقنميفماظقاضعمأخدماٌظوػرماجمللدةمظفم
يفمعرحؾيمتورطبقيمععقـيمعـمتطقرماجملؿؿعوتماظغربقي،مثؿمغؼقمممبقووظيمزرسفوم
يف مبقؽي مشرؼؾي مسـفو مو مبلثر مرجعل م(مبعـك مغؿقضع معـفو مأن مهدث ماظققم مغػسم
اظـؿوئٍموماآلثورماظيتمأدتمإظقفومدوبؼو)،مصننمذظؽمؼشريمإظبمدرجيمعـماظلذاجيموم
رمبو ماظقػؿ ماظؼوئؿ مسؾك ماالسؿؼود مبلن متؾؽ ماٌـظؿوت مشري مايؽقعقي مدقف متؼقدم
اجملؿؿعوتماظعربقيمسبقماظدميؼرارقي.مبؾميفمعـؾمػذهمايوظيمؼصؾحمعـماًطلم
االسؿؼودمأنم"اجملؿؿعماٌدغلمػقمذرطموجقدماظدميؼرارقي" .م
إنمعـؾمػذاماظؿصقرمسـماجملؿؿعماٌدغلمضبقدمبـومسـم"اٌعرطيمايؼقؼقي"ماظيتم
ؼـؾغلمسؾكمػذاماألخريمأنمطبقضفوميفماظؾالدماظيتمملمتؿقصؾمبعدمإظبمإضوعيمأدسم
ايؽؿ ماظدميؼرارل .مذظؽ مأن مععرطي ماظؾـوء ماظدميؼرارل مػل مذاتفو مععرطي مإضوعيم
عمدلوتماظلؾطيمايدؼـيمومبـوءماظدوظيماظدميؼرارقيمومظقلًمذقؽومأخرمأضؾمعـم
ذظؽ .م
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هلذامصننمادؿريادمصؽرةماجملؿؿعماٌدغلمبوٌعـكماظشوئعماظققمم(اٌـظؿوتمشريم
ايؽقعقي) معؼطقسي مسـ مإرورػو ماٌرجعل ماظؿورطبل مؼؿضؿـ مزبورر مسدؼدة مظقسم
أضؾفوماالسؿؼودماظقاػؿمبقجقدمسؿؾمدقودلمدميؼرارل،مبقـؿوماظقاضعمؼشريمإظبمشقوبم
ذلء مامسف م"ايؼؾ ماظلقودل" مظف مادؿؼالظقي مغلؾقي مسـ مبؼقي مايؼقل ماألخرىم
االجؿؿوسقي ،ماظـؼوصقي ،ماالضؿصودؼي ...مو ميف مأحلـ مايوالت ماغغالق مػذا مايؼؾم
أعومماٌؾودرةماظلقودقيمايرةموممتقزهمبدرجيمسوظقيمعـماظؿؼققدمواالدؿعؿولماألداتلم
عـمضؾؾماظـظوم،مبؾمأدقأمعـمذظؽماشرتابماظؼطوعماظعرؼضمعـماجملؿؿعمسـمسؿؾقيم
اظؾـوءماظدميؼرارلمبلؾىماالسؿؼودماًورهمأغفومسؿؾقيمدبصماألضؾقيمعـماجملؿؿعم
(اظـكى ماظػؽرؼي ،ماظؾريوضرارقي ،ماظؿؽـقضرارقي ،ماالضؿصودؼي م )...مو مذظؽ مبلؾىم
اٌؿوردوتماظيتمتؼقممبفومػذهماظـكىمعـمجفي،مومبلؾىماظؿصقرماًورهمسـم
اجملؿؿعماٌدغلماظذيمطبؿزظفمإظبماٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمايدؼـيمبوًصقص،م
عـمجفيمثوغقي . 2م
ظعؾ ماظلمال مايودؿ ماظذي مؼطرح مغػلف مبنيوج مػـو مػق مإظب مأي معدى متؿؿقزم
عمدلوت ماجملؿؿع ماٌدغل مبوٌعـك ماظذي متؿضؿـ مصقف ماألحزاب ماظلقودقي موم
اىؿعقوتماظ طقسقيمايدؼـيم(اٌـظؿوتمشريمايؽقعقي)مبلؿيمادودقيمػلمضدرتفوم
سؾكمهؼقؼمإسودةمإغؿوجمغػلفومبصػيمعلؿؼؾيم؟مأممأغفومتعؿؿدمسؾكمعقاردماظدوظيم
اظيتمتلعكمأل نمتشؽؾمضقةمعـوصليمومعقازؼيمهلو،مأعومأغفومتؾفلمإظبمعلوسداتم
خورجقيم؟مومػقمواضعمؼربزمضعػفومومػشوذؿفومومؼػؿحماظؾوبموادعوماعوممسؿؾقوتم
االدؿعؿولماألداتلمهلذهماٌـظؿوتمعـمضؾؾمضعػمممقظقفومدقاءمطوغقاميفماظداخؾم
أو ماًورج م(دـؿعرض مهلذه ماظؼضقي مبشلء معـ ماظؿػصقؾ ميف ماظؼلؿ ماظـوغل معـم
اظقرضي).مإغفمسوعؾمعـريمىدلمحودمحقلمعصداضقيمتؾؽماٌـظؿوت،مصضالمسـمطقغفم

 2م -م ظعؾ مأحلـ معـولمسـمذظؽماألحزابماظلقودقيماظيتمزفرت ميفماىزائرميفمسفدماظؿعدؼدؼي،مومطذظؽم
ايرطي ماىؿعقؼي ،مخبوصيمتؾؽ ماٌلؿوةماظدميؼرارقيماظيتمتؿؿقز مبؿذرؼفومومشبؾقؼؿفوماٌػرري.مصفـوكمعـالم
اىؿعقوتماظـلقؼيماٌؿعددةماظيتمتؼؿصرمسضقؼؿفومسؾكمسددمربدودمعـماظـلوء،مأومعبعقيماٌرأةماظرؼػقيماظيتم
الموجقدمظـلوءماظرؼػمصقفو،مومشريمذظؽمعـماألعـؾيمطـري .م
أغظرمسؿؾـو-.ماظؿققلماظدميؼرارلميفماىزائر،ماظقاضعموماألصوق-.مورضيمضدعًمظـدوةم:ماالغؿؼولماظدميؼرارلميفم
اٌـطؼيماظعربقي-.ماآلردن،مجوععيمأالماظؾقً،م30مغقصؿربم-م02مدؼلؿربم .1999م
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ؼعطلمصرصيمظؽؾمخصقعفومظؾؿؼؾقؾمعـمذلغفومومتؼققدػومأومعراضؾؿفوموماظؿضققؼم
سؾقفو.3

 .4اجملتمع املدني و اجملتمع األهلي :

ؼطرحمعػفقمماجملؿؿعماٌدغلميفماظلقوقماظؿورطبلماظراػـمظؾؿفؿؿعوتماظعربقيم
عللظيمعومؼلؿكم"اٌـظؿوتماألػؾقي"ماظيتمتؿشؽؾمعـمطؾماظؿـظقؿوتمذاتماظطوبعم
"اظؿؼؾقدي"معـؾماىؿعقوتماظدؼـقيم(اظيتمتشؽؾماظغوظؾقيمبنيمتـظقؿوتماجملؿؿعم
األػؾل) ماىؿعقوت ماظـؼوصقي ماٌعربة مسـ مخصقصقوت ماجملؿؿعوت ماحملؾقي م(يفم
اىزائرمعـالماىؿعقوتماألعوزؼغقيمبؿػرؼعوتفوماٌؿعددة،مومتـظقؿوتمأخرىمخريؼيم
ذاتمروبعمربؾلمأومإضؾقؿل)موماظؿـظقؿوت ماًوصيمبوألوضوفماظعوئؾقيمومضدمبدأم
سددػومؼؿزاؼدمععمغفوؼيماظؿلعقـقوتم(عـؾمعمدليماألعريمسؾدماظؼودر،ماظشقخمسؾدم
ايؿقدمبـمبودؼس،ماظشقخمبقسؿوعي ،مربؿد مبقضقوف،ماظشقخماٌؼراغل،ماظعربلم
اظؿؾلل...إخل) .مو مؼؾدو مأن مػـوك مجدال مضقؼو مبني ماظؾوحـني محقل ماظعالضي مبنيم
اجملؿؿعماٌدغلموماجملؿؿعماألػؾلموماظؿـظقؿوتماظيتمتشؽؾمطؾمواحدمعـفؿو،م
صؾقـؿو مؼداصع مبرػون مسؾققن معـال مسـ مأرروحي ماظؿطوبؼ مبني ماٌػفقعني مو مبوظؿوظلم
عدظقالتفؿوميفماجملؿؿعماظعربقي،4مندمعـمؼرصضمذظؽمعـؾمسزعلمبشورة،ماظذيم
ميقزمبقـفؿومبوسؿؾورػؿومؼشريانمإظبمعلؿقؼنيمزبؿؾػنيمعـماظؿطقرماجملؿؿعل،مظؽـم
دون مادؿؾعود مصؽرة مان متؽقن ماظؿـظقؿوت ماألػؾقي مجزءا معـ م"اجملؿؿع ماٌدغل" ميفم
دقوقماظقضعماظعربلماظراػـ .5م
ومؼؾدومٌـمؼالحظماظقاضعماظعربلمسؿقعوموماىزائريمبوًصقصموجقدمغقعمعـم
اظؿقاؤمميفماظؿؿققزمبنيماجملؿؿعماٌدغلموماألػؾلمعـمجفي،مومتؼلقؿماظعؿؾمبنيم
اظؼقى ماالجؿؿوسقي مذات ماظؿقجفوت ماألؼدؼقظقجقي مو ماظلقودقي ماٌؿؾوؼـي معـ مجفيم
أخرى.مإذمبقـؿومندماظؼقىماالجؿؿوسقيماحمللقبيمتؼؾقدؼومسؾكماظقلورموماٌلؿوةم
3م-م عـولمذظؽماىدلماظؼوئؿمعصداضقيمحرطيمحؼققماإلغلونمومتـظقؿوتفوميفماظؾالدماظعربقي.مومضدموصؿًمػذهم
ايرطي مدوعو مبوًقوغي مو ماظعؿوظي مظؾكورج .مأخر محوظي مدفؾً مبفذا ماظصدد مدبص ماٌـظؿي ماٌصرؼي ميؼققم
االغلونمبشلنمايقادثماظيتموضعًميفماظصعقدمبنيماألضؾوطموماٌلؾؿنيمعـذمغفوؼيم .1999م
4م-مأغظرمبفذاماظشلنمChalioun, Burhan.
5م-مأغظرمسزعلمبشورة-.معرجعمدوبؼم :م
Chalioun, Burhan : Le malaise arabe : Etat contre nation.- Alger, ENAG, 1991.
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اظققم ماظؼقى ماظدميؼرارقي مبـزسؿفو مايداثقي مو ماظعؾؿوغقي متلؿعؿؾ مبؼقة معصطؾحم
"اجملؿؿعماٌدغل"،مومتلقطرمسؾكماظؿـظقؿوتموماٌمدلوتماظعوعؾيميفمذبولمحؼققم
اإلغلون م(عـظؿوت محؼق ق ماإلغلون ،معراطز ماظؾقٌ مو ماظدرادوت ميف محؼؾ ماظؿـؿقيم
االجؿؿوسقي مو ماٌشورطي ماظلقودقي .)...مند ميف ماٌؼوبؾ ماظؼقى ماالجؿؿوسقي مذاتم
اظؿقجفماظؿؼؾقديموماظدؼينماحملوصظمحوضرةمبؼقةميفمذبولماىؿقعوتموماظؿـظقؿوتم
األػؾقي،معػضؾيمادؿعؿولمػذاماٌصطؾحماظذيمتراهمأطـرمتعؾريامسـمخصقصقيماظقاضعم
يفماجملؿؿعوتماظعربقي .م
و مؼؾدو موزن مو متلثري مػذه ماظؼقى خبوصي ميف ماظؿـظقؿوت ماألػؾقي مذات ماظطوبعم
اٌفينمومبشؽؾمأخصمتـظقؿوتماًدعيموماظرسوؼيماالجؿؿوسقيم(اًدعيماظصققي،م
اظرتبقيموماظؿعؾقؿ،ماظشمونماظعوئؾقي .)...م
ظعؾ ماٌالحظي ماٌفؿي ميف مػذا ماظؿؿققز مبني ماظؼقى ماالجؿؿوسقي مػق مطقن مضقىم
اٌعلؽرماألولم(ضقىماظقلورمسؿقعومأوماظؼقىماظدميؼرارقيمطؿومتدسكماظققم)متعوغلم
عشؽؾيمأدودقيمتؿؿـؾميفماصؿؼودػوميف مشوظىمايوالتمإظبمضوسدةماجؿؿوسقيموادعيموم
ضقؼيمتلؿحمهلومبنسودةمإغؿوجمذاتفو.مبقـؿومهظكماظؼقىماظؿؼؾقدؼيمبؿـقؼعوتفوم(ضقىم
اجؿؿوسقيمتؼؾقدؼيمربوصظي،متقورماإلدالمماظلقودل،مضقىمدؼـقيمدؾػقي)...مبؼوسدةم
وادعي مخبوصي ميف ماألودوط ماظشعؾقي مو مبني ماظشرائح ماظقدطك محدؼـي ماظؿؽقؼـم
(اظعؿول،ماظطؾؾي،ماٌقزػقن .)...م
و مػؽذا مصبد ماٌالحظ مغػلف مأعوم معػورضي م :معـ مجفي مػـوك ماظؿـظقؿوت موم
اٌمدلوتماظيتمتـققمبؼقةمالدؿعؿولمتعؾريم"اجملؿؿعماٌدغل"مومتفدفمظؿقزقػفم
طؼقةمعق ازؼيمظؼقةماظدوظيماظلؾطقؼيماٌؿقزةمظؾقاضعماظعربل،مومبوظؿوظلمربووظيمتقدقعم
اٌؿوردي ماظدميؼرارقي مو متردقكفو .مػذه ماظؼقى متػؿؼد مظؼوسدة ماجؿؿوسقي مو مظؾؿلثريم
اظذيمؼلؿحمهلومبؿقؼقؼمتؾؽماظؿغرياتماٌـشقدةميفمبـقيماظلؾطيموممموردؿفو.مبؾم
أطـر معـ مذظؽ ،متؾدو مػذه ماظؼقى مبلصؽورػو مو ممموردؿفو ممبـوبي ماظؽقون ماظغرؼىم
اٌغروسميفمجلؿماجملؿؿع ،مطقغفوميفمشوظىماألحقونمسؾورةمسـمشبىمربدودةم
اظعددموماظؿلثري،مشرؼؾيمومدونمجذور،مومبوظؿوظلمدونمضقةمحؼقؼقي.موميفماٌؼوبؾم
ػـوكماظؼقىماظؿؼؾقدؼيموماحملوصظيماظيتمهظكمبؼوسدةماجؿؿوسقيموادعي،مومهلوم
تلثري مؼلؿح مهلو مبندخول ماظؿغريات ماٌرشقبي ميف مبـقي ماظلؾطي مو ممموردوتفو ،مظؽـم
ضطوعمػوممعـفومسودةمعومؼرصضماظدخقلميفمذبولماظعؿؾماظلقودلم(يفمحوظيماىزائرم
ػـوظؽمسددمطؾريمعـماظؿـظقؿوتماظدؼـقيماٌمثرةمعـؾم"اظزواؼو"،ماىؿعقوتماظدؼـقيم
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و ماًريؼي ماظيت متؿكذ مػذا ماٌقضػ) .مو مػؽذا متؾؼك ماظدوظي ماظلؾطقؼي مو ماألضؾقوتم
اٌؿـػذةميفمػقوطؾفومومأجفزتفومعـؾماىقشموماظؾريوضرارقيمدون معـوصسمحؼقؼلم
ؼلؿطقعمهؿؾمسىءماٌقاجفيمععمػذهماألضؾقوتماظؼقؼي.مم
إذامطونماجملؿؿعماٌدغلمؼعينمطوصيماٌمدلوتموماظؿـظقؿوتماظيتمتؾعىمدورم
اظقدقط مبني ماظػرد ،ماجملؿؿع مو ماظدوظي مصنغف مؼصؾح معـ ماظضروري ماظعـوؼي مجبؿقعم
اظؾـكماظقدقطيم؛مػقؽوتم؛مػقوطؾ،محرطوت،متـظقؿوت،معبعقوتمأومرابطوتم
مبوميفمذظؽماظؿـظقؿوتماظدؼـقي،ماألحزابماظلقودقي،مومػقؽوتماظرسوؼي،ماظؿضوعـم
و ماظؿؽوصؾ ماإلجؿؿوسل مو ميف معؼدعؿفو متؾؽ ماظيت مؼؽؿلل مغشورفو مروبعو مربؾقو مأوم
جفقؼوم(إضؾقؿقو).مومتربزمأػؿقيمػذهماظؿـظقؿوتماحملؾقيمأوماىزئقيمرشؿمربدودؼيم
ذبوهلو،مأومظعؾفمعـماألحلـماظؼقلمبلؾىمػذهماظصػيمذاتفو.مومبوظرشؿمعـمأغفوم
سودةمعومتؽقنمعداغيمبلؾىمربدودؼيمغطوضفومصننمذظؽمعومؼشؽؾمضقتفومظعددمعـم
األدؾوبم :م
صبدمصقفوماألسضوءمبوظـظرمإظبمصغرمحفؿفوممومربدودؼيمغطوضفومصرصيمظؾؿعؾريم
سـمػؿقعفؿمومإغشغوالتفؿمبطرؼؼيمصرضبيمومعؾوذرة .م
ومؼلؿحمحفؿفومظألسضو ءمبنضوعيمسالضوتمعؾوذرةمتلوسدمسؾكمتؼقؼيماظروابطموم
تردقخ ماظؿضوعـ مبعقدا مسـ ماألدوظقى ماظؾريوضرارقي ماٌؿقزة مظؾؿـظقؿوت ماظؽؾرية،م
صضالمسـمعؼووعؿفومظظوػرةماظؿلؾطماألوظقغورطلماظيتمتمديمإظبمذعقرماألصرادمحبوظيم
االشرتاب .م
طؿومتقصرمأحلـمودقؾيمظؾدصوعمسـماهلقؼوتماظػردؼيماٌؿؿقزةمظألصرادموماألضؾقوتم
يفمعقاجفيماظـزسيماىؿوػريؼيمحقٌمتذوبماظػقارقماظػردؼيموماىؿوسقيميفمػقؼوتم
سوعيمشوظؾومعومتؽقنمتلطقققيمتـؿػلمصقفومخصقصقوتماألصرادموماىؿوسوت.6
ؼرى مبعض ماٌػؽرؼـ مأغف معـ محلـ محظ ماجملؿؿعوت ماظعربقي مأن متؽقن مػذهم
اظؿـظقؿوتماىزئقيمضوئؿيمصقفومشريمعـدثرةمومذظؽمبلؾىمسدمماطؿؿؿومتؽقؼـماظدوظيم
ماألعيمسؾكمشرارمعومػقمضوئؿميفماجملؿؿعوتماظغربقيماٌؿؼدعي.مومخبالفماظؾوحـنيماظذؼـمؼلؿـؽػقنمعـماسؿؾورماظؾـكماظؿؼؾقدؼيموماظؿـظقؿوتماىزئقيمسـصرامعفؿوميفم
تؽقؼـ ماجملؿؿع ماٌدغل مالرتؾوط ماٌػفقم ميف متصقرػؿ مبوظؿـظقؿوت مايدؼـيم
6م-مأغظرمسزعلمبشورة-.معرجعمدوبؼ-.مص .401.م
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ظؾؿفؿؿعوتماظغربقي،مصننمعالحظيماظقاضعماًصقصلمظؾؿفؿؿعماظعربلمتلؿحمظـوم
بوسؿؾورػومطذظؽمعومداعًمتمديمدورماظقدقطمبنيماظػردم-ماىؿوسيم-ماظدوظي .م
ضبدثمذظؽ،مطؿومؼؼقلمسزعلمبشورة،مألنماظؿـظقؿوتماظؿؼؾقدؼيمتؾعىمدورام
ضؿعقوميفمسالضؿفومبوظػرد،مضبظكمحبؿوؼؿفومالمظؽقغف مصردامعلؿؼالمظفمحؼققمؼؼرػوم
اظؼوغقن،مبؾمألغفمميـؾموحدةمأوظقيميفمبـوئفو.مطؿومهؼؼمذظؽماظدورمعـمخاللم
اسرتاصفو مو مإضرارػو مبلؾطقؼي ماظدوظي مو مظقس ممبعورضؿفو مو مرصضفو .مو ميف ماٌؼوبؾم
تعفزماظؿـظقؿوت ماظطقسقيمايدؼـيمسـمظعىمدورماظقدقطمألغفومتؼقممسؾك مصؽرةم
االغؿؿوءماظطقسلمظألصراد،مظؽـفؿمدونمحؼققمععرتفمبفومأومعؽرديمضوغقغقومبلؾىم
اظطؾقعي ماظلؾطقؼي مظألغظؿي ماظلقودقي ماظيت مؼعقشقن ميف مزؾفو .مظعؾ مػذه مإحدىم
اٌػورضوتماظيتمؼقاجففومأوظؽؽماظذؼـمؼلقؾقنمصؽرةم"اجملؿؿعماٌدغل،مومػلممثرةم
دريورةمتورطبقيموماجؿؿوسقيمعؿؿقزةمسؾكماظقاضعماالجؿؿوسلماظعربلمدونماالظؿػوتم
إظبمخصقصقيماٌرحؾيماظيتمميرمبفوميفمتؽقؼـف.مومظعؾمػذهمأؼضومععضؾيمتقاجففوم
اظؿـظقؿوتمشريمايؽقعقيمايدؼـيميفماظؾالدماظعربقيمألغفوم"شريمضودرةمسؾكمغبوؼيم
األصرادمأعوممتعلػماظدوظي،مومالمسؾكمإسودةمإغؿوجمذاتفومطنحدىمعظوػرماظلققم
احملؾقي".7م م

.5مالدولة و اجملتمع املدني

تعؿربماظدوظيمايدؼـيمزوػرةمعصوحؾيميفمتؽقؼـفومومتطقرػومظعؿؾقوتماظؿققلم
االجؿؿوسل مو ماظؿغري ماالضؿصودي ماظذي مسرصؿف ماظؾالد ماألوربقي معـذ ماظؼرن ماًوعسم
سشر.مطؿومميؽـماظؼقلمأنماآلظقوتماظيتمتؼػموراءمغشقءماظدوظيمايدؼـيميفمذؽؾفوم
اظدميؼرارلماظؾقرباظلمػلمذاتفوماظيتمضودتمإظبمتؽقؼـماجملؿؿعماٌدغلمبؿـظقؿوتفم
اظلقودقي م(األحزاب مو ماجملوظس ماٌـؿكؾي) ،ماالجؿؿوسقي م(اىؿعقوت ماٌفـقي،م
اظـؼوبوت) ،ماظـؼوصقي م(اٌدارس مو ماىوععوت موودوئؾ ماالتصول) مو معمدلوتفم
االضؿصودؼيم(اٌـشكت،ماظشرطوت،ماظؾـقك).مصفؾمميؽــومايدؼٌمبـػسماظطرؼؼيم
سـماجملؿؿعموماظدوظيميفماظؾالدماظعربقيم؟ماىقابمضطعومبوظـػل .م
صوظدوظي ميف ماظؾالد ماظعربقي مزوػرة معلؿفدة مظقلً مغوبعي مسـ مدريورة ماظؿغريم
االجؿؿوسل ماحملؾل ،مبؼدر معو متشؽؾ مطقوغو مشرؼؾو موضع مصرضف معـ ماًورج مبػعؾم

7م-مغػسماٌرجعم-.ص.401.
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االخرتاقماظذي متعرضًمظفمػذهماظؾالدمخالل معراحؾ متورطبقيمععقـي.مطؿومأغفوم
ذؽؾً مأداة مو مودقؾي ماظؿقدؼٌ ماظرئقلقي ماظيت مأغؿفً مبؼقي ماٌمدلوت موم
اظؿـظقؿوتماٌكؿؾػيماظيتماحؿوجًمإظقفومظػرضمػقؿـؿفومومدقطرتفومطؽقونمشرؼىم
وضع مشردف ميف مجلؿ ماجملؿؿع ماحملؾل مذي ماظطوبع ماظؿؼؾقدي مبوظـظر مإظب مبـقؿفم
االجؿؿوسقي ،ماالضؿصودؼيموماظلقودقي.مومطونمدورمتؾؽماٌمدلوتموماألجفزةميفم
سفدماالحؿالتمومايؿوؼي،مومالمؼزالمطذظؽميفمسفدماالدؿؼاللمععمصورقمتلعقؿفوم
ومإدارتفومعـمضؾؾمشبىمربؾقي،مػقمممورديماظرضوبيمسؾكماجملؿؿعمومإخضوسفم
ظلؾطقؼيمدوظيمذاتمروبعمعقروثلمجدؼدم néo-patrimoniale stateمهًمدقطرةم
أضؾقوتمسوئؾقي،مسلؽرؼيمومبريوضرارقي .م
و مػؽذا متشؽؾ معمدلوت ماظدوظي مو مأجفزتفو مدقاء مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين مأوم
احملؾلم(اجملوظسماٌـؿكؾي،مإنموجدت،موماظؾؾدؼوت،مومأجفزةماإلدارةماحملؾقيم
وماإلضؾقؿقي)مأدواتمإضوصقيمظؾففوزماظؾريوضرارلماٌرطزيمظؾدوظيمأطـرمعـفومذبوظسم
و مرابطوت مو معمدلوت مربؾقي متؿصػ محبد مأدغك معـ ماالدؿؼالظقي مو ماظؿؿـقؾقي،م
تلعكمًدعيماألصرادموماجملؿقسوتمومترسلمعصويفؿ.م م
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