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م*؟

م**حممد قدوسي

 مقدمة

مداخلم موجودػا مهلا ماجؿؿاسقة مزاػرة معن مؼـطؾق مطلمحبثمدودقوظوجي إن
مإديم مخيضع ماجؿؿاسي متصرف مأو محدث مطل مإن مو ماٌؾؿوس، ماإلغلاغي اظواضع

مربدداتمدودقوظوجقة.
سقةمبصػةمساعة،مؼدصعمبطرحماظلؤالمومباظؿاظيمصإنماظؿطرقمإديمإذؽاظقةماظشر

ومؼؿعؾقماألعرممبامؼؾي:مٌاذامذؽلمعنمأذؽالماظلؾطة،مأيمماظذيمبؿطؾبمجوابًا،
مٌدةم مو ميفمذبؿؿعمعا،متؾؼىميفمايؽم معلقطرة مدقادقة مرؾؼة وؿعمدقاديمأو

مروؼؾةمدونمأنمتغرلمطـرلامعنمعـاػففاميفمايؽم؟
مجي ماىزائر، ميف ماظشرسقة معلأظة مإدي مظؾؿطرق معقاحظؿنمو معن ماناغطقاق ب

مادقؿنميفمغظرغا:دأ
معنمم-(أ متارخيفا معن مضصرلة مظػذلة مظو ماظعاملماظـاظثمساغتمو مأشؾبمدول إن

غؿائجمانادؿعؿار،ماظذيمسؿلمسؾىمادؿغقاهلا.مومباظؿاظيمسؿؾتمأشؾبمػذهماظدولم
ماظلقاد مادؿؼقاهلا مسؾى مإحرازػا مدقادؿفاميبعد ميف مثورؼة مخطة ماغؿفاج مسؾى ،

مدواءمسؾىماٌلؿوىماظلقادي،ماناضؿصادي،ماناجؿؿاسيمأوماظـؼايف.ماظؿـؿوؼة،

                                                                                                              
مبعفدمسؾمماناجؿؿاع،مم4991-40-01عؾكصمظرداظةمعاجلؿرلميفمسؾمماناجؿؿاعماظلقادي،مغوضشتميفمم*

مجاععةموػران.
مؾومماناجؿؿاسقة،مجاععةموػران.أدؿادمعلاسدميفمضلممسؾمماناجؿؿاع،مطؾقةماظعم**
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متؽوؼنم-(ب مرباوظة مانادؿؼقال متـاضضاتممبعد مغؿقفة مؼؽن ممل ماظدوظة ػذه
م مايدؼـة مظؾدول مباظـلؾة ماظشأن مػو مطؿا ماجملؿؿع، ميف  les états)داخؾقة

moderne)م مبل ماظعاٌقةم، مباظلوق معرتؾطة مسـه، مخارجة متـاضضات مغؿقفة ممممطان
 ومباظؿؼلقمماظعاٌيمظؾشغل...

معشؽؾةم معن مدقادقا متعاغي مزاظت منا مو مساغت ماظدول مػذه مصؽل مباظؿاظي و
ماظلقادقةم ماخؿقافمأغظؿؿفا مسؾى مبأخرى، مأو مبصػة محؽاعفا مذرسقة اظشرسقة،
مغؿقفةم مايؽام، مػؤناء مأن مباسؿؾار ماظؿارخيقة. مزروصفا مو مذيفوري(، )عؾؽي،

مدودقوتارخيقة معنمم (Socio-historiques)ظظروف معؾاذرة ماظلؾطة مؼؿلؾؿوا مل
مايربم مػيمصذلة متارخيقة مبػعلمصذلة مبلمادؿؾؿوػا مدميؼرارقة( اظشعبم)ذرسقة

م)ذرسقةمتؼؾقدؼة(.
مايربمضدم مصاغعة مباسؿؾارػا ماظورين، ماظؿقرؼر مصإنمجؾفة ماظصدد ميفمػذا و
محزبم مإدي مهوهلا مذرسقة مانادؿؼقال مبعد مذظك ميف مظؼت ماظػرغلي، انادؿعؿار

ؼؼودماظؾقادمومؼوجهمدقادؿفا،مومعنمأػداصهمبـاءمم(Parti d’avant-garde)رقائعيم
ماظدوظةماىزائرؼةماٌلؿؼؾة.

م ماظورـقة مذؽؾت مضد ماٌلؿؼؾةمم(Nationalisme)و ماىزائرؼة ماظدوظة يف
ألطـرمعنمغصفمضرن،موماظيتمعـؾتماألعلماظوحقدمخقالمعامماإلؼدؼوظوجقةماظلائدة

،موماظيتمأدتمطذظكمإديمتشؽقلماظدوظةماظؿـؿوؼةمؼلؿىمباظؾقلمانادؿعؿاريماظطوؼل
ماظطؿوحةمخاصةميفمصذلةماظلؿقـاتموماظلؾعقـات.

 اإلشكالوة

ماألعرسقاضةممإنماظواضعماظلقاديمأليمذياسةمبشرؼةمسدلماظؿارؼخمؼؿقؼقمبؼقام
ػذهماظعقاضةمنامتؽونمصؼطمذاتمصػةمم،(Obéissance-Commandement)ماظطاسةمو

ؾطةماظلقادقةمضوةمهؿؽرمذيقعمأدواتماظؼؿعميفماجملؿؿع،معادؼة،مباسؿؾارمأنماظل
بلمتؽونمصؽرةمعرتؾطةمبؼقم،مساداتمومتؼاظقدماجملؿؿع.مصفيمتعؿدلمصؽرةمإذممتـلم

ماىؿاسة متصور مو مضؿرل ميف مععقـةمم(Représentation collectives)معا محقاة سن
مهددمشاؼاتفامبؼدرماظؿطابقمععمػذاماظؿصور.
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،مومػيمبذظكمتؿفاوزم1تيمإناميفمأسؼابمضوةمععـوؼةأنمانمتاٌادؼةمنامميؽصاظؼوةم
مأليمبؾد.مياظؼاغونماظوضع

تعرفميفمسؾمماناجؿؿاعماظلقاديممبصطؾحمم(La norme)مػذهماظػؽرةمأوماظؼقؿة
وماظيتمجيبمأنمؼؾينمسؾقفامطلمحؽممعلؿؼر.موماظيت،مم،(La légitimé)ماظشرسقة

،مصإغهمم(Max Weber)ميمعاطسمصقدلبدوغفا،مطؿامؼؼولماٌؤرخموماظعاملماإلجؿؿاس
ؼصعبمسؾىمأيمحؽممأومغظامماعؿقاكماظؼدرةماظضرورؼةمسؾىمإدارةماظصراعمباظدرجةم

م.2اظقازعةمظؽيمؼلؿؼرمظػذلةمروؼؾة
يفمرباوظةماعؿقاطهمزعامماألعورموميفمعواجفةمم،دبؿؾفمضدرةمومطػاءةمأيمحؽم

ؽونماحملؽوعونمععهماٌشاطلموماظؿقدؼات،ماخؿقاصامطؾرلامحلبماياناتماظيتمؼ
،مأومباظلؾؾقةموماظرصضموماٌؼاوعةمباناسذلاضأومضده،مومضدمتؿفؾىمتؾكماٌعارضة،م

موماإلػؿالمومسدمماظؿػاسل.
ومضدمؼؿؿؽنمأيمحؽممعنمهؼققمادؿؿرارموضعمعامسنمررؼقماظؼوة،موماألعـؾةم

طانمعصدرمسؾىمذظكمطـرلة،مظؽنماظعقاضةمبنماياطمموماحملؽوممتظلمضؾؼةمإنم
مذظ مإدي مععا، ماظورن مو ماظلؾطة مضعف ماياطممأنك مجبدارة ماحملؽوم مممممممم،ؼؼؿـع

مومأحؼقؿهميفمأنمحيؽممومؼدؼرماألعورمغقابةمسـه.
ومتطرحمػذهماظشرسقةمطعائقمحضاريميفمدولماظعاملماظـاظثموماظدوظةماظعربقةم
متعارؼفمسدؼدةم مهلا مو مخاصة، مػذا مؼوعـا مإدي مانادؿؼقال معـذ ماىزائر ميف مممممسؿوعا
ومعؿعددةمجيبمأنمغشرلماآلنمإديمبعضفا.مصفيمحلبمعورؼسمدوصرجقسموضعقةم
مععقـة مزعـقة مصذلة ميف متصوراتماجملؿؿع متواصق ماظيتمغراػا مو مايؽم مغوسقة مممم،م3و

وماظيتمػيمبذظكمتطابقماظلؾطةمأومايؽممععمأصؾهمومعـؾعهمأومععماجملؿؿعميفم
مبايؽمأذؽالمتـظقؿاتهموموزقػؿه.موماظيتمتشؽلمبذظكمساع ملمأداديميفماظرضا

(le consentement du pouvoir)،مبرلدومم محلب ماظشرسقة معصطؾح ألن
G.Burdeauومؼؼولمداصقدمم،4ؼعينمتأدقسماظلؾطةمسنمررؼقمتدلؼرماًضوعمهلام
مميفمD.Eanstonم اغلؿون مسؾقهمم: اٌعـىػذا مايؽم مدؾطة ماٌوارن مؼؼؾل "...ضد
جيدماحملؽوممأغهمعنماٌؼؾولمسـده،مدؾب،مومظؽنماظشرسقةمػيمأنممودؾبمألظفم

                                                                                                              
1 Leca, J. ; Vatin, J.C. : L’Algérie politique – Ed. Presse de la Fondation nationale des 

sciences politiques, année 1975 – p.5. 
 .44صمم–دارماظشروقمم–بفاءماظدؼن،مأريد:مذرسةماظلؾطةميفماظعاملماظعربيم  2

3 Duvergers, M. : Droit constitutionnel et institutions politiques.- Ed.Themis.- P. 73 
4 Burdeau, G. : La légitimité.- Encyclopédie Universalis, Volume 9.- p.870. 



1004دؼلؿدلمم–،معايم41-41غقاتمسددمإغلا  

38 

أغفامتؿلقمععممأنمؼطقعمعؿطؾؾاتماظـظامماظلقاديماظؼائممإذاموجدمهوماٌـادبمظ
مظه،موممضقؿةمو مظذظكمظقسمٌـػعةمذكصقةمعؾاذرة مأعاغقه. عؾادئهمومأخقاضقاتهمو

 .5ظؽنممبعـىماٌـػعةماظعاعةمومسؾىماٌدىماظطوؼل
ماأل معن مظـلق مخاضعة متؽون ماظشرسقة مػاته مو ماناسؿؼاداتاصؽار مو مظؿؿـقات

(Système de croyance)ظعدةمسواعلمعـفامثؼلمماظـلق،مؼؽونمبدورهمخاضعم،مػذا
 .6ذكصقةمايؽام،ماظـؼاصةماظلقادقة...ماخل.م(Degré d’évolution de mentalité)اظؿارؼخم

ماإلذياع مسن مدبؿؾف ماظشرسقة مسن(Le consensus)مإن مؼـؿج مصاإلذياع م،
ماظعاعؾاٌص مايؽامقة ماٌؤدلاتمو مصعاظقة ماظشرسقة7ة،ماظيتمتأتيمجراء م،مصؾقـؿا

ماٌشاطلم محل ميف ماظـظام مصعاظقة مو مظؾؿؤدلات ماناجؿؿاسقة مباظؼقؿة ماإلميان ػي
ؼغديماظشرسقةممJ. Lacroyeماظؽدلىمظؾؿفؿؿع،مأعاماإلذياعمحلبمجاكمناطروي

مومظؽـهمظقسمػوماظشرسقة.
اظلقاديمظـظاممايؽممطانمعؾؽقامومطذظكمإنماظشرسقةمػيمنامتؿعؾقمباظوصفم

أومذيفورؼا،معوروثامأومجدؼدا.مصاٌؾؽقةموماىؿفورؼةمومشرلػامػيمغظممظؾقؽم،م
ػومواضحمممامدؾقمذطرهممنامترتؾطمظؾقؽممباظضرورةمباظشرسقة،مألنماظشرسقةمطؿا

علؿؿدمعنمغظرةماجملؿؿعمإديماظلؾطة،مومظقلتمعلؿؿدةمعنمم(norme)مػيمععقار
مةموجودماظلؾطةمأوماألدؾوبماظذيمدؾؽؿهمظؾوصولمإديمايؽم.ررؼقموجودماظلؾط

مذظكم مباظضرورة مغؼصد منا مصإغـا مدرادؿفا ماظيتمغرؼد ماظشرسقة مٌوضوع يفمحبــا
ميفمزبقؾؿهم ماٌوجودة ماظؿؿـقاتماظيتمتواصقمضقمماجملؿؿع،مو مو ممماظـلقمعنماألصؽار

ماظ ماظشرسقة مبل ماياطؿة، مباظلؾطة مسقاضؿه مخقال معن متؾـى ماظيت مطؿامو ػوضقة
ؼلؿقفامبرػانمشؾقون،موماٌصطـعةمعنمررفمايؽام،موماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظطؾؼةم
مميؽنم ماظشرسقة معن ماظـوع مػذا مصإن مدؾطؿفا. مظؿدلؼر ماظؼؿة معن ماغطقاضا اياطؿة
ععرصؿهمعنمخقالمهؾقلماظـصوصماظرزلقةمعنمعواثققمومدداترل،مبداؼةمعنمعقـاقم

مخطبماظرؤداءموماظلقادقن.ومتعدؼقاتهمم4999مررابؾسمإديمددؿور
ماظلقاديم ماظـظام مسؾقفا ماسؿؿد ماظيت ماظشرسقات مأغواع مػي معا مععرصة سباول
اىزائريمعـدمانادؿؼقالمإديمؼوعـا.موماظيتمزلقتمظهمومتلؿحمظهمدائؿامباظؿعاؼشم

مععماظوضائعموماألحداث.

                                                                                                              
5 Grawitz , M. ; Leca, J. : Traité de science politique.- Tome I, Ed. Aim.- p.400. 
6 Grawitz, M. ; Leca, J. : Op.cité.-p.333. 
7 Grawitz, M. ; Leca, J. : Op.cité.-p.999. 
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مأثـاءم مغشأت مظشرسقة مادؿؿرارؼة مصقه مطاغت مػل مععرصة، مسباول مػـا معن و
ممأنماظـظامماظلقاديمإرتؽزمسؾىمسدةمذرسقاتمبعدمانادؿؼقال؟مومػلمايرب،مأ

ماظشرسقات مألغواع متغقرل مػـاك معنممطان مبداؼة ماىؿفورؼة، مرؤداء متعاضب عع
اظرئقسمابنمبؾةمحؿىماآلن،مأممأنماظـظاممارتؽزمسؾىمغوعمععنمعنماظشرسقةمملم

مبل مإغؼطاسه، مسدم مو مادؿؿراره، مطاغتمزلة مو ماظرؤداء مبؿغرل مطانممتؿغرل اظذي
مأنم مباسؿؾار مصؼط؟ مععقـة مزعـقة مصذلة ميف مأخرى مسؾى مذرسقة مأوظوؼة مػو حيدث
عصطؾحمانادؿؿرارؼةمؼعينماناسؿؿادمسؾىمغػسماظطرقموماألداظقبميفمايؽم،مدونم

ماظؼطقعةمتعينماظؿغقرلم اظؽؾيمأوماىذريموماناغؿؼالمععماظواضعمإديممتغقرل،مبقـؿا
م.8زباظػاممتاعامآخر

مررحماظػرضقةماظؿاظقة:ومعنمػـامميؽنم
مأغواعمم- مخقال معن مضطائع، مسدة مذفد ماىزائري ماظلقادي ماظـظام أن

اظشرسقات،مومذظكمععمتعاضبمرؤداءماىؿفورؼةمعنمجفة،مومطؿامذفدمضطقعةم
مععمأحداثمأطؿوبرمعنمجفةمثاغقة.

ػذامعامسباولمععاىؿه،مومباظؿاظيمتأطقدهمأومغػقه،معنمخقالمتطرضـامإديمأغواعم
ماظيتماسؿؿدمسؾقفاماظـظاممعـدمحربماظؿقرؼرمإديماآلن.مومعنمػـامميؽنماظشرسقاتم

ررحماظلؤالماظؿاظي:مصؿامػوماٌـؾعمأوماٌصدرماظذيمترتؽزمسؾقهمذرسقةماظلؾطةم
ماجؿؿاسيم مأغذلوبوظوجقا، معصدر مأػو ماظزعن؟ معن مجقل مٌدة مػذا مو ماىزائر يف

ماظدوظةمايدؼـة،متارخييمأممحضاري؟مومخاصةمإذامسؾؿـامبأنمذرسقةماظلؾطةميف
أغفامذرسقةماجؿؿاسقة،مؼؿمماظؿوصلمإظقفامسنمررؼقماناغؿكابات،مصفيمإضاصةمإديم

ماظدميوعة مو ماظرضا ماظػعاظقة، مػي: مأدادقة مسـاصر مثقاثة معن متلؿؿد
(Consentement l’efficacité et la durée)مومعنمػـامتؽونمصرضقؿـاماظـاغقة:م،9م

ائريمػومتارخييماظـؼايف،مؼعودمإديمإنمعصدرمذرسقةماظـظامماظلقاديماىز -
ماظـؼاصقةمعنمجفةم ماألعةماىزائرؼة مإديمرؾقعة مو معنمجفة عرحؾةمحربماظؿقرؼر

مأخرى.
ماألغواعمعنم مسؾىمػذه مػوماهلدفماٌؿوخىمعنمررفماظلؾطةمبارتؽازػا معا إذا

ماظشرسقاتموميفمزبؿؾفمايؼب؟

                                                                                                              
8 Dahl, R. : L’analyse politique contemporaine.- New Haven, 1969.- p.275. 
9 Buffalon, J. : Introduction à la sociologie politique.- Ed Masson et CIO, 1969.- p.18. 
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،مبإسؿؾارػامعرجعامومإذامسؾؿـامبأنموزقػةمأيمغظاممدقاديميفماظدوظةماٌؿؼدعة
تارخيقا،مػومطقػقةموؿقعمومتوزقفمومادؿغقالمطلماظطاضاتماٌادؼةموماظؾشرؼةم

مٌدةمأرول.معنمأجلمخدعةمأشؾؾقةماجملؿؿع،مومباظؿاظيمايػازمسؾىماظلؾطة
مظؾلؾطةم مروؼل مسؿر مإسطاء مػو ماىزائر ميف ماظشرسقات مػذه معن ماهلدف صفل

ةماظـظامماظؼائم،مومذظكمعنمخقالممبكؿؾفماظطرقموماظودائلمصؼط،مومسدممزسزس
مخدعةمأشؾؾقةماجملؿؿعمومدصعهمسبوماظؿؼدم؟م
مومسؾقهمميؽنمررحماظػرضقةماظؿاظقة:

مظؾقػازمم- ماظلقاديماىزائريمػي ماظـظام مسؾقفا ماظشرسقاتماظيتماسؿؿد طل
معـعرجم مطل ميف ماظشرسقة متزسزع مؼػلر معا مػذا ماظودائل، مبشؿى مصؼط مدؾطؿه سؾى

متارخيي.

 أجزاء البحث

مسؾىمزبؿؾفمع ماإلجابة مأجلمرباوظة معن مو مإذؽاظقؿـا، مإدي ماظؿطرق نمخقال
ماألدؽؾةماظيتمررحـاػاموماظػرضقات،مثممتؼلقمماظؾقثمإديمثقاثةمأجزاء.

(I :ماىزءماجلزء األول التقدميي مػذا مظؿؽوؼنممسـوغا ماظؿارخيقة باٌعطقات
ماظدوظةماىزائرؼةماٌلؿؼؾة.

م معقؽرودودقوحاوظـا ممنط محلب مو ماظعواعلمتؾقان مبعض مأن مطقف ممممممظوجي:
مزروفم ميف موجدتمجذورػا مصقه، متؿقؽم مو ماظـظام ماٌقؽاغقزعاتماظيتمذرسقة و
ماظشرسقةم مسؾى ماظؿارخيقة ماظشرسقة مأوظوؼة معـل ماظؿقرؼر، محرب رؾعت
اظدميؼرارقة،مسدمموجودمتؼلقممصعؾيمبنماظلؾطات،مدرجةمثؼلماظؼوةماظعلؽرؼةم

مسؾىماظـظامماظلقادي...اخل.
- II -  مععرصةمم: الثانياجلزء مخقاظه معن محاوظـا مغظري مػو ماىزء مممممممػذا

ومحلبممنطمعقؽرودودقوظوجيمزاػرةماظشرسقة،مومتػؽقكمرؾقعؿفا،مأػيمذاتم
رؾقعةمتارخيقة،مثورؼة،متـؿوؼة،مدؼـقةمطؿامجاءميفمبعضماظؽؿابات؟مومرباوظةم

قةماظيتمتـطؾقماٌـابعماظلقادمععرصةمعامػيماألدسماظيتمتعؿؿدمسؾقفا؟مومعامػي
مومعنمػـامضلؿـامػذاماىزءمإديمصصؾن:م؟عـفا

مم(Les principes de la légitimité) أسس الشرعوة الفصل األول:
مدقادي مطاغتمجيبمسؾىمأليمغظام معفؿا ،موميفمطلمايؼبماظؿارخيقة،مو

رؾقعؿهموممبفؿؿعهمومباجملؿؿعماظدوظي،مأنمؼعطيمأومخيؾقمذرسقةميؽؿهمعفؿام



1004دؼلؿدلمم–،معايم41-41إغلاغقاتمسددم  

41 

م مغوسفا، مخؾقمطان مسؾى مذظك ميف مذبدل مػو مو مدميؼرارقة، مأو مدؼـقة تارخيقة،
ذبؿوسةمعنماٌعاؼرلموماظؼقم،مومباظؿاظيمخؾقمػقؽلمعنماظؿصورات،ماظيتمنامتؽونم

مذبؿؿعه مرؾقعة معع ممتاعا ماٌشاطلم10عؿـاضضة مإدي ماظؿطرق مخقاهلا معن مميؽـه مو ،
ماظلقادقةمومإديمععاىؿفا.

ماظلق مبعضماظـصوصماظرزلقة مهؾقل مبعد ماظرؤداءمو مبعضمخطب مو ممممادقة،
ومرجالماظلقادةمٌدةمأربعنمدـةمتؼرؼؾا،موميفمزلمشقابماظشعبمطؿصدرمأداديم

م ماظلؾطة ماسؿؿدتمػاتهمظشرسقة مانادؿؼقال مبعد ماظدميوعة، مو ميفمشقابماظػعاظقة و
م)أيمذرسقةماظلؾطة(مسؾىم مأنماألداسمم(Principes)أدسممسدةاألخرلة باسؿؾار

مترط ميف مؼدخل مساعل مجذورمػو مطؾفا ماألدس مهلاته مو ماظشيء، متؽوؼن مو قب
مػيم مو مايرب. مصذلة مإدي مخصوصا مو ماظورـقة مايرطة مصذلة مإدي متعود تارخيقة،

ماظـورةم(L’histoire)ماظؿارؼخ مو ماظلؾطة، مظشرسقة م،(La révolution)مطأداس
ماىؿاسي ماظرضا(Pouvoir collègial)مايؽم ماظؼوةمم(Consentement)م، و

م،محقثمميؽنمعنمخقاهلامععرصةمرؾقعةمومغوسقة(La force militaire)ماظعلؽرؼة
م.اظشرسقةماظيتمارتؽزمسؾقفاماظـظامماىزائريمعـذمانادؿؼقال

 (Les ressources politiques) الفصل الثاني: املنابع السواسوة

إنماظـظامماظلقاديماىزائري،ماظذيمأصؾحمؼػؼدمؼوعامبعدمؼوممعنمذرسقؿه،م
اظشرسقةمبعـصرماظدميوعةمومارتؾارفامبظرفمتارخييم)صذلةممبلؾبمسدممارتؾاطمػذه

سؾىمممجدؼدةمومسوؼصة،مدواءامايرب(مصؼدمبرؼؼه،مومخباصةميفمعواجفةمعشاطل
مسؾىمماٌلؿوى مأو مغوسا مو مطؿا ماجملؿؿع ماظيتمحدثتميف ماظؿغرلات مأثر اظداخؾي
وماغؿؽادةماظعرب...مومعامانزمسؾىمم4991ماًارجيمخاصةمبعدمحربماٌلؿوى

م.11ذظكمعنمعشاطلماغعؽلتمدؾؾامسؾىمطلماظدولماظعربقة
ومباظؿاظيمطانمجيبمسؾىمػذاماظـظاممأنمجيدمدـدامآخرامومعصدرامآخرامؼرتؽزم
ماظيتمنام ماظلقادقة، ماٌـابع مػي ماٌصادر مػذه مادؿؿراره، مو مبؼائه مأجل معن سؾقه

ممتـؾفامػـامرعوزماظـورةمومناماإلؼدؼوظوجقةماظورـقة.
ماٌـابعمتعينمح مػذه مومطؾودمصاتان:م"ػيماٌـابعماٌػؼودة اظؼؾقؾةممأولبمظوطا

ررفمم)دواءماضؿصادؼةمأومثؼاصقة(موماٌلؿعؿؾةمعنمررفمبعضماظؼطاساتمومطذامعن
معـفاميفمذبؿؿعمعا،موماظيتم مومانادؿػادة اظـظاممعنمأجلمانادؿؿرارميفماحؿؽارػا
                                                                                                              

 ظؽلمغظاممظهمحدودمنامميؽنمظهماخذلاضفام- 10
11  Addi, L. : L’impasse du populisme.- Alger, Ed ENAL, 1990. 
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دقةمأومشرلمتعينمبذظكمسدممعـحمانادؿػادةمعـفامٌـظؿاتمومذيعقاتمأخرىمدقا
م.12دقادقةمعنمأحزاب،مذبؿوساتمغؼابقة،مذيعقات...م"

ماٌكؿؾػةم ماظلقادقة ماٌـابع مطل مبإحؿؽار ماألدؿؼقال ماىزائر ميف ماظـظام ضام
ظصايهمومظصاحلمترطقزمومإغؿاجمذرسقؿه،مومػذاميفمزلمشقابمومعـعمإؼهمعـاصلةم

مدقادقةمأومذبؿؿعمعدغيمعؤدس.
من:ػذهماٌـابعمتـؼلممحلؾـامإديمغوس

مثؼايف - مرابع مذات مرعزؼة مدقادقة  Ressources politiquesعـابع
symboliques à caractère culturel 

ماضؿصادي - مرابع مذات مدقادقة معـابع  Ressources politiquesمو

matérielles à caractère économique 
ماٌـابعماألوديمحلؾـامتؿؽونمعن:

 L’Islam comme ressourceماإلدقاممعـؾعمدقادي -
 L’intégration politiqueمناغدعاجماظلقاديا -
  La politique extérieureاظلقادقةماًارجقة -

مأعاماٌـابعماٌادؼةمصفيمتؿؽونمعن:
 La rente énergétiqueمسائداتماظرؼعماظطاضويمممم-

مسباولمعنمخقالماظؿطرقمإديمػاتهماٌـابعماىوابمسؾىماألدؽؾةماظؿاظقة:
مومخاصةميفمذرسقؿهمسؾىماٌـابعماظلقادقة؟ٌاذاماسؿؿدماظـظامماظلقاديم -
 طقفممتماناسؿؿادمسؾقفا،مومطقفمادؿعؿؾفاميفمإسطاءمذرسقةميؽؿه؟ -
 ٌاذامضلؿـاػامسبنمإديمغوسن،معـابعمأومعصادرمععـوؼةمومأخرىمعادؼة. -
 عامػيماظـؿائجماظيتمانزتمبعدماناسؿؿادمسؾىمػذهماٌـابع؟ -

-III  مبامأغـاميفمسؾمماناجؿؿاعمقداغي،مػومسؾارةمسنمحبثمعم: الثالثاجلزء
اظلقادي،ماظذيمؼعؿؿدمأدادامسؾىماظؾقوثماٌقداغقة،مومحؿىمؼؽونمظؾقــامصؾغةم
ماظواضع،م محبــا مؼلاؼر محؿى مو موصػقة. متارخيقة منا مهؾقؾقة، مممممممممدودقوظوجقة
ومخباصةمععمطلمػذهماناحداث،مارتأؼـامأنمتؼوممبؾقثمعقداغيمعنمورائهمهؼققم

مقن:ػدصنمأداد
ماظؿقؼقمعنماظعؿلماظـظريماظذيمتطرضـامإظقهميفماىزءماألول.مم-أ(

                                                                                                              
12 Leca, J. ; Vtin, J. C..-Op. cite.- p. 14. 
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مظشرسقةمم-ب( مإدؿؿرارؼة مػـاك مػل ماظؿاظي: ماظلؤال مسؾى ماىواب رباوظة
مؿوجوبنمأممػـاكمضطقعة؟اظلؾطةمعنمخقالمتصوراتماٌل

وماضؿصرغامػـامسؾىمرباوظةماظؿوصلمإديمععرصةمعامحيؿؾهمتصورماٌلؿوجؾنمعنم
ماظؼائممماخؿقافمأو ماظؿؼؾقدي مؼعارضماظؿصور ماظلقادي، مظؾؿؿـقل مجدؼد مررح عن

ماظيتمهويماإلرار ماظؿارخيقة ماظشرسقة  Son cadre de)ماظرعزيمظؾؿوارنمسؾى
(symboleم.ومظؿؿـقاتهم

 منهجوة البحث

اٌـففقةماظيتماسؿؿدغامسؾقفاميفمحبــامتـؼلممإديمإثـنمحلبمرؾقعةمعوضوسـام
مومرؾقعةمأجزائه.

  م L’ethno-méthodologieمـظريماسؿؿدغامسؾىماٌـففقةماإلثـقةاىزءماظ -
ماظـظام،مترطقؾؿهماناجؿؿاسقةمومررؼؼةم ومذظكمٌعرصةمومبشؽلمدضققمإصرازاتمػذا
تعاعؾهمععمذيقعماألرراف.مصفذهماٌـففقةمػيمغؼدؼة،متـطؾقمعنماألصلم)اظؼاغونم

م ماظقوعقة مايقاة مأغشطة مبؿقؾقل متؼوم مو ماظرزلقة(، ماظـصوص مؼؽشفمو هؾققا
 األغشطةمماٌعـىماظؽاعنمخؾفمػذهماألغشطة،مومطذظكمسؾىمرباوظةمتلفقلمػاته

مغلؿطقعم محقث ماظعؾؿقة ماألشراض مظؽل مصاية مو معـطؼقة مو معرئقة مجعؾفا و
مرباوظةم مو ماظؿطؾقؼي، مو ماظـظري ماظػعل، مو ماظؼول مبن ماظػرق مععاؼـة بوادطؿفا

 وحمغظرؼاميفماظـصوصماظرزلقةمععرصةماظػرقمباظـلؾةمٌشؽلماظشرسقةمطؿامػومعطر
موماًطاباتمومطؿامػومذبلدميفماظواضعماٌعاشمصعقا.

 Entretien)مأعاميفماىزءماظؿطؾقؼي،مصؼؿـامبإسؿؿادمدظقلماٌؼابؾةماظؿؽؿقؾي -

(complémentaireسؾقفامم،مومبؿقؾقلمعضؿونماًطبماظيتمهصؾـا(L’analyse 

(du contenu،بادؿفوابفاممعفاماٌؼابقاتمومضؿـاعنمخقالماظعقـاتماظيتمأجرؼـامعم
اٌلؿوىمماعرأة،معـؼلؿنمحلبم44مرجلموم49معوارن،م90مومػيمعؿؽوغةمعن

وماسؿؿدغامسؾىمػاذؼنمم،(L’âge et le niveau solaire)ماظؿعؾقؿيمومحلبماظلن
متؽؿنمغؼطةماناخؿقافمبنماٌوارـنميفماظرأي،مبنم اٌؿغرلؼنمألغهمحلبمرأؼـا

م مصذلة مساؼشوا ماظشؾاب،ماظذؼن معن مػم مو مؼعاؼشوػا ممل ماظذؼن ماآلخرؼن ايربمو
معلؿوىم مذوي ماٌوارـن مبن مو ماٌلؿؼؾل، مإدي مو ماٌاضي مإدي ماظـظرة ميف زبؿؾػون

ماظلقادي ماظواضع مصفم مو مهؾقل مؼلطقعون ماظذؼنمتعؾقؿي مسن مدبؿؾف مبطرؼؼة
 .(L’intériorisation du politique)مؼػؿؼرونمإديمػذاماٌلؿوى
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 صل إلوهاالنتائج املتو
ماظـظامم مذرسقة مسن مدضقق مبشؽل مو ماظؽشف مرباوظة مبعد مو ماظدرادة بعد
ماظلقادي،مومذظكمبطرؼؼةمعقؽرودودقوظوجقة،معنمخقالمعؽوغاتمػاتهماظشرسقةم
مادؿؿرارؼةم مأسطؿفا ماظيت ماظلقادقة ماٌـابع مو مسؾقفا، مارتؽزت ماظيت ماألدس ممممممو

متوصؾـامإديمغؿقفؿنمعـففقؿن:مومدميوعةمطؾرلة،م
مطانماظـظامماظلقاديمظؾدولماظـؿقفةماألودي:مدبصماظعؿلماظـظري:مم-أ( صإذا

مردمصعلمسؾىمتصارعماظػؽاتماناجؿؿاسقةمصقؿام معـؿوجماجؿؿاسيمومػو اٌؿؼدعةمػو
مؼطابقمم13بقـفا مدقادي مغظام ماناغؿكابات، مررؼق مسن ماألخرلة، مػذه متـؿج و

مدورطاؼم مإعقل مؼلؿقفا مطؿا مأو مأػداصفا، مو ممتصوراتفا اظضؿرلمؼطابق
مؼؿؿاذيمععمساداتمم14م(Conscience collective)اىؿاسي ماظـظام مػذا مؼؽون ممو

مومثؼاصةمػذهماظػؽةميفمغفاؼةماٌطاف.
ندميفماىزائرمأنماظـظامماظلقاديمتؽونمغؿقفةمازعةمتارخيقة،مػيمردمصعلم

ممىسؾ متـاضضاتميادؿعؿارغظام مغؿقفة مؼؿؽون ممل مػو مو مبنمماجؿؿاسقة، داخؾقة
ماألعةماىزائرؼن مبن مأي ماجملؿؿع، مسؾى مخارجي متـاضض مغؿقفة مطان مبل ،

م مو محولمػدفمواحد ماٌوحدة ماظذيمجعلممانادؿعؿاراىزائرؼة ماظشيء اظػرغلي،
مارتؽز،موماغؿكابقةذياعماظػوضيمومظقسمسؾىمعؤدلاتمػذاماظـظاممعؾينمسؾىماإل

م مظؾـمانادؿؼقالبعد مسؾىمأدسمدقادقة ماظـظام مذظكمعنماظػاػذا مذرسقؿه،مو ذلةمء
مإديمؼوعـامػذا.مانادؿؼقالاٌؿؿدةمعـذم

 Leوماٌـابعمغلؿـؿجمبانماإلؼدؼوظوجققةماظشعؾوؼةمماألدسومعنمخقالمػذهم
populismeوماظزبوغقةممLe clientélismeماظـظامماظلقاديم ،مطاغؿامزاػرتنمرؾعؿا

م.1موم4ماىزائريمٌدةمثقاثنمدـةمتؼرؼؾامطؿامػومعؾنميفماظشؽؾن
مسدمصاإلؼدؼوظوجقة مإدي متفدف ماظيت مو باظؿـاضضاتمماناسذلافمماظشعوبقة،

مايربم مأثـاء مربؿواػا مطان مصؼد مربؿواػا، متغرل ماجملؿؿع، مداخل اظلقادقة
،مومبعدمانادؿؼقالؼفدفمإديموحدةماظصفمٌواجفةماٌلؿعؿرمومهؼققممإؼدؼوظوجي

مباظلؾطةمسنمررؼقمواوزماناحؿػازمذظكمأصؾحمربؿواػامدقادي،مؼفدفمإديمتدلؼر
ماظؿـاضضاتم مباظؿاظيمعـعمأيمماناجؿؿاسقةاًقاصاتمو مدقادقا،مو معـعمبؾورتفا و

                                                                                                              
13

 Leca, J. ; Vtin, J. C..-Op. cite.- p. 13. 
14

 Habermas, J.: Raison et l”gitimité.- Paris, Ed. Payot, 1978.- P.60. 
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ذعؾقةمذاتمرؾقعةموػؿقةمأطـرمممامتعدلممإغشاءموحدةمععارضةمسنمررؼقمرباوظة
مسنمايؼقؼة،مومعامأحداثمأطؿوبرمومعامتقاػامعنموضائعمإنامدظقلمسؾىمذظك.

ؼؾعبمصقفؿامماجؿؿاسيماغدعاجومنامميؽنمتصورمرباوظةمتؽوؼنموحدةمورـقةموم
ماإلحؿفاجم متأخرلمسؿؾقة معاديمبإعؽاغه مأيمدـد مدون مطؾرلا ماظرزليمدورا اظدؼن

مظقسمسنمررؼقماإلضـاعماناجؿؿاسي -Pouvoire militaro) مسنمررؼقماإلذؾاعمو

(pétrolienم.15م
مسؾىم ماظطاضوي،ماظيتمطاغتمتوزع ماٌاديميفمسائداتماظربع ماظلـد ؼؿؿـلمػذا

م.16ؼةمشرلمعؿوازغة،محقثمأصرزتمظـامعـففقامزاػرةماظزبوغقةأصرادماجملؿؿعمبطرؼ
ماٌوجودةمبنمومػذهماظظاػرة،ماظيتمتعينميفمسؾمماناجؿؿاعماظلقادي،ماظعقاضة

ماهلاعش مأومبنماظلؾطةموماجملؿؿعمػيم(Le centre et la péripherie)ماٌرطزمو
مزبائـا ماجملؿؿع مأصراد مؼظفر محقث مزبوغقة، ممبلاغدةمؼؼوعوم(clients)مسقاضة ن

اٌادؼةمعنماظرؼعموماظيتممانادؿػادة،معؼابلمle patronاظلؾطةماظيتمتظفرمطؿاظكم
متؤخدمسؾىمذؽلمأجورمدقادقةمومعوادمشدائقة...

ؼلؿىممػؿانماظظاػرتانماإلؼدؼوظوجقةماظشعؾوؼةموماظزبوغقةمغؿجمسـفؿامعـففا،
ماىدؼدة ماظؾاترميوغقاظقة مبظاػرة ماظلقادي ماناجؿؿاع مسؾم -Le néo)ميف

(patrimonialismeم.1م،4مطؿامػومعؾنميفماظشؽؾنم
ميـلمم(E.I Senstadt)مصاظـظامماظلقاديماظـقوباترميوغقاظيمػومعصطؾحمإلزغلؿاد

مػيمظؾلقطرةماظؾاترميوغقاظقة.موم(Modèle weberien)اظـؿوذجماظػقؾرليممادؿؿرارؼة
يمطانمؼلقطرماظذم17م(pouvoir du prince)ماظـؿوذجماظؿؼؾقديمظؾـاءمدؾطةماألعرل
مسؾىمطلمذيءمعنمأجلمتؼوؼةمدؾطؿه.

مررؼقم مسن مايؽم مأخذت مصؽة مصقه متلؾؾت ماظذي ماىزائر ميف ماظـؿوذج ػذا
عفؿؿفؿاماظؿارخيقةموماظيتموزػتمطلمذيءمعنمأجلماناحؿػازممبرطزػاماظلقاديم
ماظعقاضاتم ماغؿشار ماظػردؼة، ماظلؾطة معـفا: ماظـظام معقزت مسواعل مسـه مغؿج و

ماظوزائ ميف ماإلدارؼة،ماظشكصقة مو ماظلقادة مان مبإسؿؾار ماظوارثي ماظـظام فماظعاعة،
مؼصؾقونمعـؾعماناعؿقازاتماظػردؼة،ماإلصراطميفمتطؾققماظلؾطات.

                                                                                                              
15

سؾىماظؼوةماظعلؽرؼةمعنمجفةمومعنمجفةمثاغقةمسؾىمسائداتمػذامؼعينمأنماظـظامماظلقاديمطانمؼرتؽزمم 
ماظؾذلولموماظغاز.

16 Addi, L. : L’impasse du populisme.- Op. cité.-p. 78. 
17 Addi, L. : Néo-patrimonialisme et économie en Algérie.- In Annuaire de l’Afrique du 

Nord, Paris, Ed. CRNS, 1989. 
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 ومادؿـؿفـامعنمخقالماظعؿلماظـظريمعامؼؾيمأغهمعـذمانادؿؼقالمإديمؼوعـامػذام
م مؼعؿؿد ماظلقادي ماظـظام معنممسؾىو ماظرشم مسؾى مدؾطة، متطؾقق ميف غػسماظشرسقة

متعا مسدة مو مرؤداء مظـامضبمسدة مؼـؾغي ماظذي ماظشيء مو مزبؿؾػة، صذلاتمتارخيقة
اإلذارةمإظقهميفمصرضقؿـاماألوديماظيتمتـصمسؾىمأنمػـاكمضطائعميفمذرسقةماظـظامم
مػيمصذلةم متارخيقة مصذلة معن مغابعة ماظشرسقة مػاته مباظعؽسمػـاكمإدؿؿرارؼة، بل

م ماظشيء ماظعلؽرؼة، ماظؼوة ماظـورة، ماظؿارؼخ، مصرضقؿـامايربمعـل مظـا اظذيمؼؤطد
مإديم مو مايرب مصذلة مإدي مؼعود ماغـرؼوظوجي متارخيي مػو ماظشرسقة معصدر اظـاغقة،
منامؼلؿؿدمذرسقؿهمعؾاذرةم ماظـظام مجعلمػذا رؾقعةماألعةماىزائرؼةماٌلؾؿة،ممما

ماناسؿؿادومػوماظشيءماظذيمؼؤطدمظـامصرضقؿـاماظـاظـةمأيمأغهمبعدم   عنماظشعبم
مقة،مطانماظـظاممؼرؼدمايػازمسؾىمدؾطؿهمصؼطمبشؿىماظطرق.سؾىماظشرسقةماظؿارخي

ماظـؿقفةماظـاغقةماظيتمهضرماظعؿلماٌقداغي:م-ب
إنماظـؿائجماظذيمتوصؾـامإظقفامبعدمإجراءغامظؾؾقثماٌقداغي،متؤطدمظـامعنمجفةم

ماظـظري، مظؾعؿل ماظـقاثة مظؾػرضقات مػـاكممغؿائج مزال معا مأغه مسقـاتـا متعؿدل إذ
مغو ميف مرصضمادؿؿرارؼة مظـا متؤطد مثاغقة مجفة معن مو ماظؿارخيقة، ماظشرسقة سقة

مجاغؾفا ميف مخاصة مو ماظؿارخيقة ماظشرسقة مهلاته ماظذيمماٌلؿوجؾن اإلؼدؼوظوجي
م.Le populismeمؼرتؽزمسؾىماظشعؾوؼة

 اخلامتة

 (Relationsمإنماظدوظةماىزائرؼةماياظقةمػيمدوظةمهؽؿفامسقاضاتمزبوغقة

(clientélistesمجرم معن مدوظةدائؿا مػي ممما مأطـر ماظطاضوي، ماظرؼع مسائدات ماء
 سؽسمعامأذرغامإظقهميفماظعؿلماظـظريمم(Etat Néo-Patrimonial)مغقوباترميوغاظقة

مومػذامغؿقفةمصشلمعػعولماإلؼدوظوجقةماظشعؾوؼة.مومػذامغظرامظعاعؾنمأدادقن:م
عنمساعلمخارجيمؼؿؿـلميفماغفقارماإلهادماظلوصقاتي،مومباظؿاظيمغؼلماظصراعم

مارارهماظعاٌيمإديماجملالماحملؾيمظؽلمدوظة.
ومباظؿاظيمبروزماٌشاطلمسؾىماظلاحة،مداخؾقامػذامعؿؿـلميفمبروزمصؽةمذؾاغقةم

ملمتعشمصذلةمايربموماظيتمنامتؤعنمإنامباٌؾؿوسمومنامتعذلفمم(%11م)أطـرمعن
مباًطبماىوصاء.

    سقةماٌكؿؾػةمومظذظكمأصؾقتماىزائرمحؾؾةمتؿصارعمصقفاماٌصاحلماإلجؿؿا
وماٌؿطورةمسدلماظزبائن.مممامجيعلمطلمررفمصقفامؼلؿعؿلمغػوذهمعنمأجلماظؿأثرلم
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مإنامغؿقفةم ماظقوم ماىزائر ماٌشاطلماظيتمتعقشفا سؾىمذؽلمتوزؼعماظػائض،مومعا
مظذظك.

ومباظؿاظيمبعدمعرورمعدةمأربعنمدـةمسؾىمايربماظؿقرؼرؼة،مومسدةمدـواتم
مح مػل مأطؿوبر، محوادث مسؾى ماظلقاديمان ماٌاضي معع مبؼطقعة مضقام مإدي اظوضت

نمملمحينمصإديمعؿىمؼؽونمذظك...م؟اىزائري،مومخاصةميفمذرسقةمحؽؿه،مومإ
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