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بمساھمة كل المشتغلین بحقل ، 2لجامعة وھران ، ترحب كلیة العلوم االجتماعیة
ا والفلسفة وعلم العلوم االجتماعیة بمختلف تخصصاتھا من علم االجتماع والدیموغرافی

النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا من أجل إثراء وتطور البحث العلمي بنشر مقاالتكم في 
اإلنجلیزیة ، باللغات الثالث التالیة: العربیة، مجلة الكلیة المسماة مجلة العلوم االجتماعیة

  .والفرنسیة
ة التحریر على وعلیھ نطلب من السادة األساتذة والباحثین إرسال مقاالتھم لھیئ

 revuesciencesocialoran2@gmail.comالعنوان التالي: 
  على أن تراعي في المقال الشروط التالیة:

. أال یكون المقال قد سبق نشره أو قدم لمجلة أخرى للنشر (تعاھد ممضى من قبل 1
  المعني).

 . كل المقاالت تخضع للتحكیم.2
 16في متن المقال بحجم TraditionalArabic. بالنسبة للغة العربیة یكون الخط ب 3

بحجم Times Newsأما الخط في اللغات األجنبیة األخرى فیكون ب ، 5، 1بفارق خطوط 
 .5، 1بفارق خطوط   12

مع إمكانیة اعتماد طریقة ، APA. المصادر والمراجع تكون بالطریقة األنجلو سكسونیة 4
  أخرى.

، السنة، الحرف الثاني من االسم، شھرة المؤلف (اسم، الفقرة، بالنسبة لإلحالة في المتن  -
  الصفحة)

  بالنسبة لقائمة المراجع:  -
  دار النشر.، " عنوان الكتاب". المدینة، (السنة)، أ) الكتاب: المؤلف

  السنة.، الشھر، الرقم، عنوان المجلة، عنوان المقال"«، (السنة)، ب) المجلة: المؤلف
، ضمن (عنوان الكتاب)، "عنوان الفصل"، سنة)(ال، ج) فصل من كتاب جماعي: المؤلف

  ص ص.، دار النشر، المدینة، الطبعة، منسق الكتاب
، أطروحة دكتوراه تخصص.....، عنوان األطروحة، (السنة)، د) األطروحات: المؤلف

  البلد.، الجامعة
  ه) تضبط قائمة المراجع في أخر المقال.

كلمة على  150جلیزیة في عشرة أسطر (. یرفق المقال أو الدراسة بملخص باللغة االن5
على األكثر) على أن یعبر عن محتوي المقال المقدم 5األكثر) مع عشر كلمات مفتاحیة (

  للنشر.
مقال غیر قابل للنشر لن یعاد لصاحبھ واللجنة العلمیة تعلمھ بنتائج تقییمھ العلمي وفق  .كل6

  التحكیم.
 من قبل ھیئة تحریر المجلة.یقدم صاحب المقال عنوانا لضمان مراسلتھ  .7
   یرسل لصاحب المقال المنشور نسخة من المجلة وثالث نسخ من المقال..8
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ل معينة وتيمات مجاالت التخصص نحو املجلة تحول العدد ذا يمثل
راك،عدد ا و املجلة موضوع ون ي أن الطبي من فانھ العدد ذا و

زائري. ا منالشع بداية رات املظا عطي أك2019فيفري22حيث أحد
جدية بفعل اب و شة الد بذلك ة مث خ. التار أخذا ك التباينات

ا. سلميّ وفخامة ا عملية جذر خلفية شعبيا حراك وضوح ل ب ع و
البعد ذا ان وإذا الثورةتمردية. وم مف مع يتقاطع ي اذافإنھ،الثنا ع

متولدا. ا ثور زخما   وفعليا
دل ل ا مث يضل الذي الثورة وم بتعدد،مف متعددة سيمنطيقية تحوالت د ش

ي و ال املخيال احتفاظھ مع ا. ف دار ال خية التار طر و املجتمعات
س واملؤّسِ سا املثار،بمضمونھ ار ف و املمارسات مع القطيعة ع والذي

و ا. مصطضد استعمال حول ون ي جماع فان ذا موضوعنا حال
الغالبية.،"النظام" متناول ح مر   اختصار

ة لف خامدا ضل الذي جتما الو وة أمام نقف فنحن تأكيد ل ب
لة قتصادية،طو و السياسية الوسائل عديد بفعل ل الطو السبات من نوع

الوسائل والقمعية. ذه رمو ال ا أص أنھ يبدو ا الدولة،ذا زة أج أن حيث
قمعية أم انت ن،أيديولوجية املواطن . م ا الو التحكم ام فقدت

اليات اش بفعل للتفرقة معد فيھ ء ل مجتمع متحدين رون يتظا
س مقيدا،ا ان و تحرر فعال نا د ش نحن جتماعية. واملطابقة العمر

لة.لف  طو   ات
الذاكرة من ى تتأ راك ا ذا ل السلمية الطبيعة أن ميع ا تزاليتفق ما ال

النظام،حية وقمع ي ا ر العنف ا ف ك اش ال السوداء ة العشر ذاكرة
.   الشمو

مؤّسسا ان ولو ح مر ذا نجد،لكن حيث ء. ل لتفس يكفي ال فانھ
ا نضوج يجة ن أمام املدىأنفسنا ل وطو بطيء أعماق،جتما جذوره يجد

زائري  ا وتطلعاتھ.،املجتمع آمالھ لعديد منفرجا العقود عديد منذ تظر ي   الذي
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موجھ ومجتمع التطور اتجاه ايجابيا يتقدم الشع راك ا ذا أن فلنعتقد
منذ أنفسنا نجد املستقبل. متعد2019فيفري22نحو جماعية مسؤولية دةأمام

ال.   ش
راك ا داخل ام امل وار،تقسيم ا اجراءات،تنظيم وتدب التفك مواصلة

الية التفك،است ومجموعات املجموع خالل بدرجة،من تنوع عن اشارات
ة.   كب

شاركية ال بالديمقراطية فاملطالبة . جتما التعب لطرق تجديدا د ش نحن
ال بنضوج وطة مر العمليةسلمية بخلفية الشع راك ا . جتما و

سا أو تجاوز الكالسيكيةالتمردية املطالب ع املاديةمى اجة ا شمل،إلشباع ل
سامة" ب "ثورة ذاتھ. السيا النظام السيا،مسائلة البعد ذا بع ي

الساب النضال تقاليد من استفادت ال جتماعية ات ر ا لدىنضوًجا قة
ا غ أو مثل،النقابات جتما التقدم من ا جزءً ل ش ال العناصر دمج مع

التوجيھ املستوى تصال،رفع ات شب استخدام أو شة املع مستوى ن وتحس
الناس. من عدد ألك ولة س املتاحة  الديمقراطية

التا ارتقا،و ع عالمة ساس و ذا ن املواطن حراك الوفإن ء
جديدة مطالب بصياغة بالسيا،املجتم طھ ر أو املجتم عن التعب أو

سامة" اب "ثورة بأنھ الشع راك ا سمية ف إذا وآمال. توقعات ل حد،ش و
ترافقھ. ال الدعابة بروح املحملة الشعارات ل عن يك نا التفاؤل. من نوع ذاتھ

يرافقھ الذي حتفا بمثابة،أيضاالبعد عمل حيث ارثة. لل ميل أي مع يناقض
للعنف ياق ال وأيضا س للتنف ال،آلية أش جميع ع القضاء ع ع ما و و

أخرى  أمور ن ب من يفسر ما ذا يوم،العنف. ل يلتقون ن ر املتظا ن مالي أن
الت،جمعة "جمعة ع أصبحت "غح وانضباط.،ب دوء  ل

ات،بالطبع شب يحھ ت بما وذلك السلوكيات. ذه سياً رئ دوراً نت ن لعبت
ب الس ذا ل والتعديل. عالم انيات ام من جتما ات،التواصل حر فإن

ن العالم،املواطن أنحاء املم،جميع ا سالح الوسائط ذه من تجعل ،وال
خال من يمر يتحقق ا حلم ة رؤ ا أمل أن ذه.تدري تصال وسائل  ل

كذا زائري ،و ا الشع راك ا والسيا،فإن جتما عھ طا وراء وفيما
نفسھ،الوا يفرض املتعددة،فإنھ عاده للمعرفة.،أ   كأداة
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حاليا اري ا زائري ا الوط راك ل مة،مخصصا بمسا العدد ذا يفتتح

مولفي محمد ا قدم توق،قيمة لناحول شرح حراك. جزائر من املنتظرة عات

اعة ب و،املؤلف ما بقدر متوقع غ ل ش التار املوضوع ذا ور ظ أن كيف

سبة،ضروري  بال السياسية. النقاشات ساحة ا والطاعة التمرد الية اش أعاد

ي و ناف است أو لبداية اشارة ة زائر ا الة ا أعراض فإن مولفي ،ملحمد

معينة. سياسية ية وعب ة ر اية  ل

ة زائر ا جتماعية ركة با املعنون مبتول محمد مقال ر يظ نفسھ السياق

اير22 لقراءة2019ف التطرق يتم وفيھ العمومي. الفضاء والقوة العمق :

الداخل من ة زائر ا جتماعية ركة مع،ا واملقابالت املالحظات ع بناءً

ةامل زائر ا جتماعية ركة ا وقوة عمق ار إظ املؤلف يحاول ن. ر حلل،تظا و

املجتمع املتجذر ما ا للعمل السياسية ة العمل،املركز ع باالعتماد

عديد من ون يت سيا تراث إنتاج إ يصلون الذين للشباب اري بت

الرغبة م ل ر تظ ال الشعارات تلك واملواطنةالشعارات. والكرامة ة ر كما،ا

العامة ماكن قلب ا مبتول.،تفون محمد يحدد  كما

د لفرو ا وفقً و لم ا أن عتبار أخذا بھ؟ نحلم عما ساءل ت بوطا فة شر

وأن املواطن املقال صاحبة فتعت مكبوتة. رغبات تحقيق ا دف نفسية آلية يمثل

يط ال الشعبية ركة الشبانيةا لإلرادة ثاق ان راك" "ا اسم ا عل ذا،لق و

حول فانون فران تحدث . الفر املستعمر ضد ر التحر حرب باندالع ا يذكر

تذكر كما رض". ي "معذ كتاب املوضوع إلقاء،ذا و فعلھ عليك ما ل بأن

را املظا خالل عرضت ال دات واملجا دين املجا صور ع معةنظرة ا يوم ت

زائر. ا مص وا غ الذين م الشباب أن   لتدرك
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زائري" ا راك ا ونية أر "صور عنوان يحمل الذي ساب ب مسعود ،مقال

راك ا ف لتعر من،س انطالقا زائر ا دوث ا قيد ن املواطن حركة أو

معرفية مسارات املؤلف ستكشف و"معرفية". يمولوجية س ا منقراءات جديدة

ون  أر محمد منظور ة زاو مع ا توضيح سكن،خالل التمرد عملية ومن

زائري  ا راك ا  .أعماق

زائر ا ي املد املجتمع عن و،مقابلة القطيعة ضرورة أن سباع رابح يرى

سياسيا فاعلة ات ج أصبحت ال جتماعية الفئات مختلف تطلبھ أمر

لھ ووفقا راك. تمردية.ف،ا عملية خلفية ع مواطنة حركة و راك ا إن

السلمية الطبيعة بأن يرى كما الثورة. وم مف مع املزدوج البعد ذا يتداخل حيث

حية تزال ما ال الذاكرة من ى تتأ راك ا ذا ال،ل السوداء ة العشر ذاكرة

. الشمو النظام وقمع ي ا ر العنف ا ف ك   اش

ذا  مؤّسسالكن ان ولو ح نجد،مر حيث ء. ل لتفس يكفي ال فانھ

املدى ل وطو بطيء اجتما نضوج يجة ن أمام أعماق،أنفسنا جذوره يجد

زائري  ا وتطلعاتھ.،املجتمع آمالھ لعديد منفرجا العقود عديد منذ تظر ي  الذي

راك" كتاب ا حول متقاطعة ف،"رؤى ال اتب ال لنا بنيو مصطفى ي

حركة رموز بفك اديميون يقوم كيف كما22فوضيل البداية. منذ اير ف

سانية و جتماعية العلوم أسئلة عمق ق و،يخ املواطنة حراك أن ا معت

للمعرفة.  موضوع

إضاءة املواطنة،قسم ب معنون جيداً موثق نص درى قو محمد يطرح

والعوملة مة زائر،والدولة ا حولھ نقولھ أن يمكن الذي ما : التا السؤال

جدلية والعوملة مة والدولة املواطنة مقوالت فيھ تتداخل استجواب اليوم؟

راك سان.ا وحقوق الشعوب قانون حول سئلة عديد قودري ،يطرح

ة". "الشعبو ملصط حسبھ يجابية وانب ا عن  وأيضا



13 
 

سبع،سانياتقسم رابح ح جديد،يق ي أد ا،عمل ً مث ا عنوانً يحمل

حوار لينا. ة الصغ تھ واب راك ا شارك مواطن ن ب حوارا القدر" "خطوات

راك ا حركة قلب  .يتحرك

صية،منوعات قسم  وال العمل الرضا سوب م حول مقال ر ض،يظ تف

تبدأ فكرة ي السليما شرى صائصفيھ ا لتحديد الكبار" مسة "ا نموذج من

الوظيفي. بالرضا الشعور ع ن املوظف ع أن املحتمل من ال صية ال

ع الفرد قدرة ع ستؤثر صية ال انت إذا ما و ا حس املطروح والسؤال

صية ل يجة ن و الوظيفي الرضا أن النتائج ر تظ الوظيفي؟ الرضا ة تجر

فعال  .املوظف

آسيا" وة " ن أم سم لكتاب للغاية مفصل محمد،استعراض عطينا

اء وإ الثورات من العظيم للقرن ي نا ست عبور ذا ع رجعية" "نظرة مولفي

السوفيات عد وما  .ستعمار

ية العر وعقبات،باللغة دوافع حول ًعا را نًصا بوعرفة القادر عبد لنا يقدم

زائري  ا راك يديولوجياا إغراءات الغرق تفادي لسبل يتطرق حيث كما،.

ذا ه لتفك وامل الفلسفي طار عناية املدنية،يحدد ركة ا ذه أن را مظ

واعد أفق ا ول زائري ا املجتمع أعماق ة  .را

خالل من املحلية بالتنمية املواطنة عن التعب انيات إم أمينة ب ستكشف

ديإ التجر ه مص من يفلت أن يمكن املواطنة وم مف أن ار ع،ظ وذلك

اليومية. املجتمعية ياة ا مادية ثمار  س

عابد محمد بوابة من ي املغار ي العر الفكر برحلة للقيام " خالد يدعو"أودينة

ابري  النمطية،ا القوالب عض تفج خالل من اث لل قراءة ل ش وذلك

"أيمنال يتجھ الفلسفي السياق نفس و ية. املغار الفلسفية التقاليد ة را

الفيلسوف فلسفة ى الك السياسة وم مف واستكشاف لعرض بوطرفة"
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للسياسة شوي الني شرا س النقد ستعرض حيث شھ. ني ك فردير ي ملا

وعطالت تأزمات من اليھ ستؤول وما ي،املعاصرة فيما بالنظامخصوصا تعلق

 "الديمقراطي".

ساؤالت املثقف"،القسم "أيتام داود محمد ساءل خالل،ي من وذلك

املجتمعية. ات ر ا عن املتداولة طاب ا ا وعودتھ ية الشعو وم مف  إستدعاء
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The Popular movement in Algeria : Motives and obstacles 

 

بوعرفة القادر   1*أد.عبد
جتماعية1 العلوم ران،لية و زائر،2جامعة   ا

  

 : (Introduction)مقدمة -1

زائري  ا الواقع االت وإش وم املف عد) دالالت فيما (الدولة املدينة شوء منذ

ا شؤون ع ُ سيا اكنظام وفكر ا وأم ا اِش عَ مَ حيث من الّسياسية -ماعة

ا قِنَ يُ أن أرسطو حاول كما ا سي أو املدينة تدب فن الّسياسة أن - باعتبار

ات النظر ية ب حيث من سواءً ة ذر ا حوالت التّ من ا كث د ش و إال

يموس= (الدّ ة شر ال شود ا نفسية حيث من أو حDémosالسياسية يث).

ات والتغي حوالت التّ من ملة دولة أي ور م ا حالة،يخضع ن ب ما تتأرج

بداد س و ر الق ا يفرض ال ون ضوع،الس وا الطاعة سلوك ر تتمظ ،وال

أوجھ عدة ر املتمظ حتجاج) ) راك َ ا حالة العصيان1أو ا ر ،الثورة،أش

ال يبلغ ن ح ذلك ون و ... حدهوالتمرد السيا أشده،و والتحمل،والص

رة ظا لتفس ات نظر عدة فق ب ت راك َ وا ون الس حال ن و أقصاه.

جتما ع،التحول الشَّ راك َ ا تفس خالل من ذلك ى تأ ع،و والتعرف

ونتائجھ وأدواتھ،مآالتھ ال،دوافعھ َحركة عيق أن مكن يُ ال العوائق ،تغيوكذا

جديد واجتما سيا نظام ناء يمنة،و ال ال أش ل مع القطيعة حقق يُ

مقال ذلك عن تحدثت وقد السابقة. نظمة ا مارس ال بداد س و

بـ: سابق ية.وسمتھ العر نظمة ا مارس تُ ال بدة" س ُ امل الديمقراطية "2  

                                                             
رسل:- * ُ امل   bouarfah9@gmail.comالباحث

1  -) بوعرفة القادر ةعبد ر ا وسؤال ي)العرب العر املستقبل ية،359العدد،مجلة العر الوحدة دراسات ،مركز

  .164ص:،لبنان
2 -) بوعرفة القادر بدةعبد املس واجتماعيةالديمقراطية سانية إ دراسات مجلة العدد1املجلد،) جامعة،1،2012/

ران   .32ص:،و

mailto:-bouarfah9@gmail.com
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الع العالم تحرر موجات الثانية لفية دت يش ع،ر املحللون اصط

ي: العر يع الر بثورات ا يع"سمي بالر ات ر ا ذه وصف ع تمون امل اصط

ة ضر ا العواصم الشبابية الفئات قادتھ الذي ي ذات،العر شعارات رافعة

ن والديمقراطية...،تالو ة ر ا كشعارات ية،مختلفة العر املدينة تحولت ذلك و

لال  فضاء عامةإ بصورة كم ا ألنظمة الشع الرفض عن والتعب أو،حتجاج

خالصة." بصورة سلطية ال منية و ة دار ا ز أج من   1لقطاعات

عما ا كث اختالفا يختلف احتجاجات من اليوم زائر ا ده ش ما أن جليا بدو و

قبل من مؤثرة،حدث وال عامة تكن لم السابقة ا،فاالحتجاجات انتفأغل

سنة أدرار احتجاجات مناطقية ات سنة،2008تحر سنة،2014ورقلة غرداية

سنة،2015ثم2008 صا ن ...،2015ع احتجاجات،ا ة فئو انت أو

الط والطاقم "،طباء دة جر رصدت ولقد .... النظافة عمال  Middle Eastأو

Monitor" زائر: ا بأن ن" السن مر ا،ع دت حتجاجات.ش من العديد زائر

عام حتجاجات عدد من2017بلغ يقرب عام،12000ما ح استمرت وال

ذلك2018 ومع الية،. ا حتجاجات موجة أن ع إجماع بدأت،ناك ال

اير22 إليھ."،ف الوصول راد يُ وما داف و والفعالية الطبيعة   2مختلفة

التوصي ذا تية:إن القضية ا نحدد الية إش أمام يضعنا رة للظا ف

وموضوعية ذاتية دوافع من انطلق عام شع احتجاج و حيث من راك َ ،ا

دوافعھ؟ ما وعليھ: العوائق. من بالرغم نتائج عن ثمر س ال الدوافع وتلك

اس راك َ ا اعتبار يمكن ل و ھ؟ تجا ال العوائق وما مطالبھ؟ اوما جزائر ناءً ت

ي؟ العر يع الر دول مع  مقارنة

                                                             
سعود- 1 ر (،طا اشة ور م ليم ا سوسيولوجيةوعبد ة مقار حتجا راك وا ة زائر ا عمراناملدينة مجلة (،

السياسات ودراسة لألبحاث ي العر   .94ص:،18/5،2016العدد،قطر،املركز
2 -https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria 

07 /09/2019 / T : 18 :24. 

https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria
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مقدمة نقف أن البحث قواعد ع تفرض والتق البحث نباشر أن قبل

بة والقر البعيدة دالالتھ اقتناص أجل من راك" َ "ا وم مف عند د،البحث ف

البعد أو اللغوي البعد حيث من سواء راك َ ا وم مف غموض ناك الساعة

. وقعاملعر بما زائر با حتجاج ارتباط خالل من لتباس ذا ل ش و

ية العر س،الدول تو يا،خاصة لي ا،مصرـ   اليمن.،سور

ي العر يع بالر س فيما انخرطت الدول تلك "الثورة"،إن وم مف لنا أنتج ،والذي

ن الياسم بثورة الشعبية ا حرك سمت س بثورة،فتو ياولي،يناير25ومصر

اير17بثورة (،ف م اليّ الّشباب بثورة اير)11واليمن بثورة،ف ا 15وسور

عنف موجة العموم ع ا ُصناع انخرط الثورات تلك أن الحظ و .... مارس

س بتو ورا ظ ا أقل ان سبة ال ا،متفاوتة سور أو يا لي دتھ ش ما د ش لم وال

املثال. يل س   ع

ر  َ ا مصط أواكإن َحرك أصلھ ي ثال فعل من مشتق اسم اء ا بفتح

َحّرك شديد شاط،بال الَّ ر مظا من عام ر مظ ّل عن ع ال ركةُ ا ع ،و

ون. السُّ ضدّ بذلك َحرك:و " العرب: لسان َحُركجاء ون الس ضد َركة َ ا

و  ري ز َ قال ك َحرَّ فتَ كھ وَحرَّ اً وَحْر َحَركةً ك."يْحُرك َحرَّ تَ يَ  1كذلك

ن لفظت ية باإلنجل ا قابل يا و س ن مختلف ن مدلول بمع،ذات راك فا
2

Mobilityآخر إ ان م من التنقل فعل ال،ع و و أخرى... إ طبقة من أو

زائري. ا راك َ ا موضوع مع  يتوافق

) الثانية اللفظة ون ت Mouvementوعليھ
ة قو داللة تدل ال ع)

نفسھ،موضوعنا ان امل ضمن جتما و الّسيا راك َ ا ع وعليھ،و

                                                             
قي- 1 فر منظور العرب،ابن زء،لسان صادر،4ا وت،دار   .94ص:،1988،ب

راك:ناك- 2 ل ال أش انةSocial mobility-1عدة امل أو الطبقة أع إ أو أسفل إ ماعات ا أو اص تنقل :

.،جتماعية جتما التدرج يل.Intergenerational Social Mobility-2رم ا داخل جتما راك ا :3-

Mobilité Spatial. غرا ا التنقل ع و :4-Mobilité Social.رف وا ن امل خص و امل التنقل :  
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رة وال التنقل ع ال بالدراسة املقصود راك حتجاجية،فا ركة َ ا ع بل

واستقرارا آمنا أك وضع إ السائد الوضع غي أجل من السيا ،والنضال

ال مع اللفظان ك ش أن يمكن ةوعليھ زاو من مر إ نظرنا إذا تنقل

راشد نظام إ فاسد نظام من شرعية،نتقال إ خية تار شرعية من أو

.،سياسية وا ي مد مجتمع إ وجھ مُ ي بطر مجتمع من   أو

أنھ: ع إليھ النظر يمكن راك َ ا وم مف بأن القول مكن يُ العموم منوع "

أخرى  ة ح،زاو راك ا سقّع ال أزمة عن العمومي الفضاء داخل تجا

إقناع،السيا التنفيذية وأدواتھ السيا الفاعل خطاب ان بإم عد لم حيث

م مطال طرح العمومية ة دار زة ج و املؤسسات إ ام باالحت ن املواطن

ا حتجاج،والتكفل ع ف،فيقدمون س تمارَ ان م إ الفضاء ذا يھليتحول

قل ا وأسياد ن املحتج ن ب جتما التفاوض ذه،صنوف ضعف فتُ

السيا النظام ا يدير ال ة ضر ا املؤسسات أداء عن،املمارسات وتكشف

ضري  ا كم ا أنظمة امن ال وقراطي زالب   1".ال

ومختلف جديد أنموذج أمام نقف زائر با راك َ ا رة ظا ندرس ونحن إننا وعليھ

يت العر يع الر بدول حتجاج ال أش عن راك،ماما َ ا عن ح مختلف و و

ي الكث،السودا ومات ن ر املتظا تجاه عنف أعمال د ش ي السودا راك فا

م من،م أك مرور عد و الساعة د و زائر ا نما ل29ب لم أيأسبوعا

ايا. وال عنف   أعمال

راك ل املباشر ب الس يومإن العام اير22الّشع ظة2019ف إ عود

خامسة رئاسية دة لع بوتفليقة ز العز عبد س الرئ تر من،إعالن بالرغم

                                                                                                                                                        
 « The noun movement means a change of position or location. If you're watching a play ،you might notice 

that an actor's repeated movement from one side of the stage to the other shows her character's 

nervousness.» 

 https://www.vocabulary.com/dictionary/movement. 07/09/19. T : 11 :29 
سعود- 1 ر م.س،طا سوسيولوجية) ة مقار حتجا راك وا ة زائر ا (املدينة اشة ور م ليم ا   .96ص:،وعبد

https://www.vocabulary.com/dictionary/movement.
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سنة منذ واملتفاقمة ة املزر ية ال دماغية2013حالتھ سكتة ب أص ن ح

املتحرك. الكر   ألزمتھ

احتجاجية: أيام ثالث د ش الشع راك  وا

ا-1 رات نتظا لعامل ر والتظا لالحتجاج كموعد معة ا يوم اخت معة:

ن س عطلة،رئ يوم أنھ وعدم،ول ركة ا ة حر زائري ا للمواطن وفر يُ مما

الدراسة أو العمل يع نية،تض ذ معة ا يوم ة رمز إ عود ي الثا والعامل

زائري  ا الكب،املواطن شود ا إن " جليد: قادة د. اليقول الشعب من ة

الشارع ر للتظا جمعة يوم ل ا،تخرج انتما عن ع مر حقيقة

و ن زائر ا عند ية دي ة رمز من يحملھ وما معة ا يوم ألن سالمي العقائدي

كة وال الدعاء املسلم زائري ا سان ا خالل من يلتمس معبئة روحية طاقة

هللاو  من الشعبل،التوفيق ا ف لتحم و صادقة اليوم ذا املشاعر ون ت ذلك

يبة إيمانية قة ا،بطر ف لتحم و السماء عناية رض مطالب تلتقي حيث

م ار أف اختالف ع لألمة العامة رادة فراد ذوب و بالغيب الواقع

م وقناعا م عن،وانتماءا ت وع بقوة ية ي الدّ الفكرة رت ظ كمركبلقد ا نفس

هللا رحمھ ب بن مالك يرى كما ل،حضاري داخلھ رت انص الذي املركب ذا

". خرى  1العوامل

علمانية-2 وأحزاب صيات ا نظم حد: رت املواطنة،تظا ان،وأنصار و

ن زائر ا ن املواطن جذب ستطع لم فقط. العاصمة ي ر َ ا ا لعدة،مجال

يوم أن ا م أ معةأسباب ا بيوم مقارنة عمل يوم و ن،حد الداعي أن وثانيا

الوطنية. الثوابت لبعض العداوة زائري ا املخيال لون ش ا   ل

وأساتذة-3 طلبة من امعية ا سرة ا نظم : الثالثاء رات ال،تظا زخم ا ول

بھ ذا،بأس ليومنا مستمرة زالت الك،وال امعات ا ا َحراك زائرومجال (ا ،ى

                                                             
1 - https://www.raialyoum.com/index.php/راك زائر--الشع-ا شرا-قراءة-ا ع06/09/2019يوم اس

.27: 17الساعة   مساءً

https://www.raialyoum.com/index.php/-----
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ران واملطالب،قسنطينة،و الشعارات معة ُ ا َحراك مع تتقاطع و (...،

نظم مُ شع َحراك أقوى ي ثا منضاليھ.،وتمثل وطبيعة تھ لبن   نظرا

دوافعھ؟ وما راك؟ ا رة ظا دراسة يمكن كيف سبق ما خالل   ومن

2-) وموضوعاتھ البحث ية   )Methodsمن

خالل من جليا جديبدو جتماعية و سانية رة الظا دراسة أن العلم خ تار

واحدة،معقدة طبيعة من واملدروس الدارس ون رة،ل الظا دراسة يجعل مما

مثال) ياء (الف امدة ا املادة مع مقارنة صعب عاد،جد أ ا ل رة الظا أن ذلك

موضوعية وأخرى كب،ذاتية دورا عات وال يديولوجية تلعب توصيفكما ا

سانية رة الظا دراسة ات صعو وأمام . جتما و ي سا د  املش

وموضوعية دقيقة دراسة جتماعية ون،و ي أن يجب الدراسة اختيارمنا فإن

دقيقة ستمية إ مقدمات ي:،وفق حو النّ ع ا حدد نُ   وال

مباشر-1 معطى راك وامل،ا واملعاينة دة املشا شةيتطلب ألي،عا يمكن وال

فيھ منخرطا يكن لم إذا عليھ يتعرف أن عنھ،دارس كتب يُ وما شرطة و فالصور

حقيقا. ا عب عنھ بالضرورة ع   ُال

والفواعل-2 الرؤى لتعدد معقدة رة ظا راك ور،ا م ا وحدة غم ف

يديولوجية ل واملنا املشارب متعدد أنھ إال نرى ،الشارع لالتفاقوعليھ مجاال

نفسھ الوقت لالختالف التحكم،وآخر الصعب من يجعل التناقض ذا و

نظمھ يُ من أو راك ا س منُ وعام،معرفة عفوي أنھ حيث،فالغالب من ولكن

ھ وج تُ خفية أطراف ناك ا،الواقع لوحد ست ل ا أ راك،بيد ا فساحة

ناء. است دون الفواعل ميع   مفتوحة

العلميةا-3 املادة ادي،عدام وأ عل ل ش عنھ كتب يُ لم راك جل،فا بل

جيوسياسية ر تقار أو فية مقاالت عنھ تب كُ يجب،ما ادي البحث نما ب

اديمية. الدراسات ع يتمأسس   أن

ة-3 والعفو الو حيث من متفاوتة راك َ ا جماعة راكيون،أن َ ا من فكث

كتل متحركةمجرد م ال عند،من دمنا قَ " ن: لو غوستاف وصف م عل نطبق و
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شعر أن دون من العمل إ عادة منقادة ا أ ولية ماعة ا صفات الكالم

إليھ املخ،بالدافع تأث من جدا أك ا أفعال العص املجموع بذلك،فتأث و

الفطري  الرجل ا كث ا،شبھ فعال ون ت حيثوقد من املة ا ع تصدر ل

ا ف رائد يكن لم العقل أن إال طوعا،التنفيذ عمل ماعة ا الفرد أن بل

الفعل إ تدفعھ ال ارجية،للمؤثرات ا جات يّ ُ امل ا يد ة ألعو ماعة فا

املستمرة ا تقلبا تمثل ا."،و عل تقع ال للمؤثرات رة م ئذ   1وحي

ذه يمةوأمام س يكمن،العتبات راك ا رة ظا لدراسة من أفضل أن نرى

واملس الوصفي دة.،املن واملشا شة املعا عنصري ع نرتكز أن طة  شر

ن ت مدي ع ارتكز شة املعا ا،عنصر جمع أغلب شاركت ال ران و ،مدينة

س الرئ الدراسة مجال عت الصفراء،وُ ن ع مدينة عضثم شاركت ال

العطل. أثناء ا   ُجمع

راك َ ا ونات م عن كثب عن عرف التّ من شة املعا عنصر وقراءة،مكن

اجزه،شعاراتھ وأ أغانيھ والكتابات،وسماع الصور ع،والتمعن والوقوف

عالم وسائل وال الوسائط تذكر ال ال حداث عت،عض شة فاملعا وعليھ

م ا موضوعيامن وصفا رة الظا لوصف أوال،ما القصدية قاعدة ع ثم،بناء

وز النّ املتمثل شط ال العنصر خالل من البحث وموضوع الذات ن ب كيب ال

)Noese(،يئة ال ن ب ط بالر يقوم الذي شط الّ ( العنصر )Morpheاملقصودة

) دركة ُ امل   Hyle.(2واملادة

   

                                                             
ون - 1 )،غوستاف،لو ما ا (نفسية جتماع شر،روح لل موفم س ن زائر،دار ص:،ص،1،1988ط،ا

37،38.  
2 -) بوعرفة القادر الفينومينولوعبد سانيةاملن واجتماعيةالعلوم سانية إ دراسات مجلة ،8/1املجلد،)

ران و زائر)2جامعة   .21ص:،2018جانفي،(ا
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  الدوافع– 1

عنصر لنا وامليكشف شة من،املعا جملة من انطلق زائري ا راك ا بأن

الزمن،الدوافع بفعل تراكمت ال املباشرة غ سباب عن عبارة وال

السيا ي:،والطغيان النحو ع ا نحدد   وال

اجيدي -1 ال منذ:الواقع زائري ا املواطن ش حيث1962ع من ا مأسو واقعا

و  فلسفة،جتماعالسياسة ع بُ لھ ش َ منذ زائري ا النظام أن ذلك

م ل ُ امل الزعيم وشعار ممارسة،الطغيان إ وجاء ال النظرة ذه قادت وقد

صوره أع السيا بداد عا،س خا شعبا ل طو لوقت صنع والذي

مثاال).،وخاضعا ادر (ال ا ل حد ال عبادة السياسية أوثانھ عبد   و

سياقجاء يختلف "ال ية: نجل غة باللّ وسط" الشرق "مراقب يومية ر تقر

ية العر حتجاج ات حر عن ًرا جو ا اختالفً الية ا ة زائر ا ،حتجاجات

املنطقة جتما النظام ر بجو ترتبط املال،ال رأس تراكم ل،وأنماط ي و

ولة والدّ الرأسمال،الطبقة مع الدولية."والعالقة  1ية

فحسب ب الس امسة ا دة الع تكن أفاضت،لم ال النقطة انت بل

زاد،الكأس ولقد نفجار. حد بلغت ح نتائجھ تراكمت السيا فالطغيان

وعموما زائري. ا الشارع غضب أتون إشعال ة ور م ا س لرئ ي ار ال الوضع

صر  يحدث ن ح تج ي املأساوي الواقع مشروعإن ن و الشعب مشروع ن ب اع

العميقة "،الدولة للسلطة: حتكرة ُ وامل الفاسدة العصابة مشروع عن ع وال

ما فالتغ ل لم وا شود امل الدولة املثا باألساس ناه تت يتم،مشروع وال

إرادة عن مقاومة بمعزل الدولة انت فإذا املشروع. إطالق ب ت سياسية

طوائف،للمشروع ستطيعٌ لدفع فال القوة ا لد تتوفر لم إذا إطالقھ املجتمع

املشروع." ب ت ي الدولة  2إدارة

                                                             
1 -https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria. 07 /09/2019 / T : 

18 :36. 
يوسف،العسو- 2 الشع،عمر راك يا ع،العر والتوز شر لل املأمون   .22ص:،1،2015ط،ردن،دار

https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria.
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توحشة-2 ُ امل النظام :الرأسمالية إ ي ا ش النظام من نتقال يتم لم

ادفة و جية تدر بصورة غ،الرأسما الية است بصورة نتقال تم بل

النظا،مدروسة جعل الرأسماليةمما ال بأش لياً ارتباطا يرتبط زائري ا م

اء،املتوحشة وال الرخاء سبل قليلة لفئات مكنت غلبية،وال حشرت نما ب

الشرائية. القدرة وانخفاض الفقر ة   زاو

الطفرة- الك الدولةمكن :مُ أموال ثمار اس ن املواطن من ثلة السيا النظام

م من،لصا جيل ر قتصادفظ لة ي أعادوا الذين دد ا ن الي اللي

ماعات. وا املؤسسات نظام وفق ال فراد و البيوتات نظام وفق زائري   ا

ة تأث-3 القطر يع :حداث الر بموجة س ُ فيما زائري ا الشعب غامر لم

ية العر الدول من كث ا د ش ال ي نار،العر س و امھ إ ب س ةولعل ف و

سعينات ش،ال الع وضنك ياة ا قساوة من بالرغم للسلم الشعب ركن ،وعليھ

تھ نفس البليغ ثر ية العر للثورات ان صدور،ولكن أث بالطغاة فاإلطاحة

يع الر دول احتجاجات أخطاء من استفاد زائري ا راك ا أن كما ن. زائر ا

ي.  العر

ة-4 العسكر ا:نظمة بدادينوجد اس أمام نفسھ ذو،لشعب سيا بداد اس

مدنية ة،صبغة عسكر صبغة ذو بداد ممارسات،واس لتھ ش بداد اس فاألول

والسلب ب ال سياسة خالل من البوتفليقي ش،النظام م وال ...،قصاء

القومي من س ُ ما مخلفات خالل من ي فواه،والثا ،عتقاالت،فتكميم

واملناضل،املضايقات،حقاتاملال  الناشط ع ا كب ضغطا لت ش عات واملتا

زائري.  ا

ية- الغر القوى ف ز زائري ا الشعب شف اك ية: الغر القوى تنادي،تواطؤ ف

الديموقراطية وممارسة سان وحقوق ة ر با ا ر ساند،ظا الباطن ا لك

بدادية س لدول ،نظمة حدث ما الدولولعل أن ع دليل خ ي العر يع الر

عتماد ع دافعا الو ذا ان لذا ية. نو ا الشعوب أمر ا م ال ية الغر
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نظمة و الفاسد السيا النظام من التحرر الشعب ومقدرات مقومات ع

سانده.   ال

  املطالب-2

الدوافع تلك ع ناءً ي،و يأ فيما مطالبھ راك ا   :حدد

الظل - سلطة و ة الواج سلطة يتعلق واملطلب ورموزه: النظام إزاحة

العميقة) تكفي،(الدولة ال إليھ ن املقر عض و س الرئ ،فاستقالة

ولم جذوره. من النظام إزاحة يفرض شرعيا مطلبا بوصفھ فالتغي

الست بخطواتھ راك ا يؤثر أن النظام أو،ستطع العملية سواء

حة:  املق

خامسةأ دة لع س الرئ تر ب   .وال:

محدد غ ألجل نتخابات تأجيل   .ثانيا:

ومي ح غي الوزراء. ثالثا: أغلب   شمل

الفعاليات جميع تضم وطنية ندوة تنظيم اح اق عا: ا،را م م ون ت

لالستفتاء ْعرض جديدُ دستور ا ف بما عميقة سياسية إصالحات اح   .اق

تنظ اح اق وطنيةخامسا: انتخابية نة ا عل شرف رئاسية انتخابات يم

  .مستقلة

الندوة ا تدعم وطنية كفاءات تضم ومة ح شكيل اح اق سادسا:

  الوطنية.

الو درجة النظام قبل من كحل املدرجة الست النقاط رفض دل و

املقيتة.،السيا لوغارشية حكم اء إ الشعبية رادة  وقوة

م - ا س ديثةتأس ا الدولة مقومات ع ب س ال الثانية: ة وال،ور

والطغيان بداد لالس غطاءً انت ال ة الثور الشرعية ع ب وحرمان،تُ

. السيا ا حق ممارسة من ستقالل عد ما  أجيال

ة - ر ا تنقصھ مواطن أنھ زائر ا شعر سانية: والكرامة ة ر ا

عامل،والكرامة و ليةف ناقص سان أقرب،كإ شية املع حالتھ وأنھ
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ن الالجئ الة ون ت بحال،ما م حال ون ش ن املواطن من كث بل

يوانات.  ا

ا - واستقالل الدولة أبدا :مدنية تكن لم ستقالل منذ ة زائر ا الدولة

بامتياز،مدنية ة عسكر انت مستقلة،بل غ الدولة يجعل ذا ،و

الع سياسيافحكم تخلفا أفرز الدولة بمدنية س بما س امل سكر

بالفعل،واجتماعيا مدنية ون ت أن يجب املستقبلية فالدولة وعليھ

بالشعار. ال  والقول

بالده - عامل ُ بأن جزائري مواطن ل يحلم سان: وحقوق املواطنة

قوق  ا امل ومواطن سان إ أنھ الس،ع املشاركة لھ يكفل ياسيةمما

البالد سان.،سي كإ ش ع أن ذلك من قل  وع

البالد - وات ل العادل ع س :التوز الرئ حكم مراحل خالل من ن تب لقد

(العصابة) فاسدة زمرة ع ا ع توز تم ائلة ال البالد ثروات أن ،بوتفليقة

ي قانو وال شر وغ ظالم ع التوز ذا جزائري،و مواطن ل يجعل مما

جتماعية العدالة ا ف تتحقق دولة البالد،يأمل ثروات ع توز تم و

وموضوعية. عقالنية   بصورة

3 –)  )Resultsالنتائج

ملدة زائري ا راك ا رة ظا دراسة خالل (من29من إ22ُجمعة 07فيفري

تم ي:2019س حو النّ ع وخصائصھ خرجاتھ مُ م أ تج ست أن يمكن (  

السل29مر راك ِ ا ة مس ع ز،أسبوعا العز عبد س الرئ باستقالة وج تُ

ة دستور غ قوى قبل من سة با مناورات عد أجل،بوتفليقة من و انت

خامسة دة لع ر،ال أش لبضعة ا تمديد محاولة إلجراءات،والثانية

م زعم حسب مة م ة دستور ج،إصالحات وطنية ندوة عقد خالل و،امعةمن

الرئاسية نتخابيات موعد حدد تُ سلم،ال أُن يحلم واليتھ ية املن س الرئ ان و

سيخلفھ ملن الرئاسة   .عرش
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والتأجيل التمديد رفض زائري ا الشعب البقاء،لكن الثالثة املحاولة انت ف

مة28لغاية م قرارات إصدار مع ل؛ رأس،أبر ع امة ع مشار ثالثة ن اوتدش

الكب د ديد،امل ا الدو املطار الكب،وفتح ومل امللعب ن لكن،وتدش

ش وا الشعب ألمر نصياع إ مر آخر س للرئ يكن لم رفض. ،الشعب

يوم استقالتھ سنة2فقدم ل تھ،2019أفر ب وآل الرئا الطاقم ز أن عد

مشر  خروج لتحض الالزم الوقت نفاد اس ممن ل وآمن   1.ف

نحدده أن يمكن السلمية ثورتھ خالل من زائري ا الشعب حققھ نصر أك إن

تية   :العناصر

ون -1 الر ونفسية وف ا ع الشعب انتصر وف: ا ع وطلق،نتصار

والسيا جتما راك ِ ا صوب واتجھ ون نوعيةً،الّس قفزةً أحدث مما

لدى ا نالحظ لم االو ُسلط ع ثارت ال الشعوب من طيلة،كث ل فلم

ا مأساو حدثا مع واحدة،ا دم قطرة سل   .ولم

الوطنية-2 ة :الوحدة و وا ية ث النعرات ع وراء،انتصر ساق ي ولم

انقسام إحداث النظام ا خالل من حاول ال عات الشا وال املغرضة الدعاية

الشعبية ة ا القبائف،داخل ن ب فرق ال حضورا ك الشعار ي،ان ،العر

ي ا والوطن،الشاوي ،امل الدين إخوة ون جزائر لنا .. التالحم،ال ذا و

وحيدة سياسية كراية الوطنية بالراية التمسك خالل من عنھ التعب تم ،الوط

ثقا انتماء عن عب إال ما خرى الرايات مازغيةون،أما الراية ،قصد

اللية،النايلية   .ال

ا -3 جزائر إال طبيعتھ يكن لم زائري ا راك ا أن يبدو راك: َ ا و،جزأرة ف

العنف مارست ا أغل ال ي العر يع الر موجة ينخرط سمية،لم ع وأصرت

نالحظ والسياسية خية التار ة املقار خالل من ورة. بالثّ ا راكاحتجاجا ا بأن

                                                             
رة:- 1 ز با شرتھ مقال من س اي-/حراكhttps://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/4/4مقت ن-السل-رف - ح

ون  دث-مستوى --الشعب-ي   .ا

  

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/4/4---
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ناءً  است عت زائري ا ا ومنظما،جزائر سلميا احتجاجا زال ال الساعة د و ف

ما حد إ ا عفو نتفاضة،تنظيما أو بالثورة سميتھ راكيون َ ا رفض د،و و

معة صوب29ا و فضل راك ا سمية زالت   ،ال

زائري -4 ا راك ا قوة املطالب: واحدةالتدرج دفعة مطالبھ درج يُ لم ،أنھ

واملغالبة املطالبة ن تف أك،بل مطلبا وأدرج إال ام مطلب ع حصل لما ف

مية ذا.،أ ليومنا ستمر جعلتھ ال املطالب تقديم قة الطر ذه   ولعل

دون-5 السلمية املغالبة ق طر عن يطالب كيف زائري ا علم السلمية: املغالبة

القوة واستعمال العنف نحو ينجر كسب،أن من السلمية املغالبة مكنتھ ولقد

ن راكية،أمر َ ا القوة جانب من ش.،ول ا قبل من ي  والثا

ي: يأ بما راك َ ا ام ال نرصده أن يمكن ول كسب َ امل   إن

صور  - أي والشرطة نبذ ش ا مع رب،للعنف وا الثورة خطاب ورفض

  .لية

خاوة) - خاوة والشعب ش (ا راك ا مرافقة إ ش ا تدعو شعارات   رفع

ع - ات. صرار واملس رات التظا   سلمية

املناطقي رفض - وح والدي ي ز ا   .التأط

يديولو - طاب ا عن عيدة شعبية مطالب   .تقديم

ار رفض - ا انت التدخل ة ج أو دولة أي   .من

راك:ا َ ل اسب م ش ا قدم   ملقابل

وسلميتھ- راك َ ا شرعية م.،قرار غرر ُ امل خطاب عن اجع   وال

وحمايتھ.- راك ا   مرافقة

بالقوة- السلطة وأخذ نقالب بالدستور.،عدم التمسك ع   والتأكيد

ن.- ال الفساد برموز   الزج

القضاء- ر ق،تحر وفق للعمل القضاء ةودعوة زائر ا الدولة ن   وان
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َحراك-6 امتاز ل: ي ُ امل غ مستوى22التنظيم ع املحكم بالتنظيم اير 48ف

النظام،والية حفظ وقوات الشعب ن ب صدام يحدث الشباب،ولم تحول ان بل

واملنحرفة املندسة عناصر بھ تقوم اعتداء أي من من عناصر تح دروع   .إ

ذات - شعارات ور محضظ ثوري القائم،عد النظام من اليأس درجة ،عكس

املطاف آخر إ يم أن قرر الشعب وأن حده بلغ قد أيوب ص أن يؤكد ذا ،و

ه ص طيلة خسره ما مع قياسا ومستقبال حاضرا يخسره ما ناك س فل

ترحلوا"،وانتظاره ع "ترحلوا بأسره: العالم غزت ال الشعارات تلك ،ومن

جميعا"ارح مستمد،لوا ألنھ رواجا ك و خ الشعار ذا ولعل قاع" "ترحلوا

فيھ ناء است ال مطلق بوجھ ل ال ع "قاع" فلفظة العامية اللغة   .من

تمثيل-7 فخ زائري ا الشعب يقع لم : ّ وال ي ز ا التمثيل رفض

وزن ان ما م أحد مثلھ يُ أال ع مصرا ان بل راك خھا تار أو التمثيل،ھ ألن

النظام صا ون لي ان املرحلة الشع،تلك راك ا من يطلب ان والذي

السلطة جعل راك ا عن ن ممثل وجود عدم أن غ م. يحاور ح ممثليھ ن عي

املناورة عن عاجزة عن،تقف وتتحدث حلل تُ انت ال صيات ال فح

بأ القول تجرأ لم راك راكا ا مثل تُ الفتات،ا عدة رفع ذاتھ راك ا بل

ات ر ا يمنة من يا س حرر تّ نفسھ الوقت و ان. من ان يمثلھ أن يرفض

باإليديولوجيا الة ا ذه س أن مكن و ة. سالمو أو ية ث سواء الشمولية

ن. ح إ علقة ُ   امل

راك8 ا ة حضار راك :_ َ ل ضاري ا السلوك اليتج ر املظا من كث

ا نا وأحص ا شنا ا:،عا م   وأ

السب-1 طال وإن ة ور م ا س رئ سب يتم لم ات املس جميع أنھ نذكر

تھ ان وز ب،محيطھ س يحكم ال س الرئ بأن ا مدر ان زائري ا فالشعب

بوتفليقة،مرضھ سعيد شقيقھ الفع اكم ا غ،وإنما جماعةً ل ش الذي

الدولةدست مفاصل تحكمت ة املال،ور بت املصا،ف عدت،وعطلت وأ
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اء،الشرفاء السف ت قوارب،وقر رة لل م ودفع الشباب أحالم ددت و

  .املوت

الشعارات-2 كتابة ن التف خالل من ر ا التعب ثقافة ور واختيار،1ظ

ماسية ا الوطنية أبط،ناشيد صور حضور لنا الوطكما ر التحر ثورة ال

يدي م بن ي العر واس،لطفي،أمثال وش،ا انة،عم ذاتھ،ز حد ذا و

تار الدراسية،انتصار ا برامج بقوة ترسمھ أن السلطة ستطع لم حيث

حتفالية ا نتماء،وأيام ة امل والرغبة الو بقوة رسمھ الشعب لكن

ية النوفم ظة   .ل

حداثأ-3 ذه خضم لتھ ما للدستور ،م قارئ إ الشعب تحول ،و

ة الدستور مواده ل يج ن ر ش منذ ان الذي و عنھ،و ديث ا حبذ يُ ال ،بل

املواد: من كث و يحفظ جعلتھ سارعة امل حداث ،7،8،28،102لكن

املادة،104 وخاصة أغلب102... حديثھ محور لت ش   .حيانال

والتنكيت -5 ة ر ال البعض ن أوساط،تف قبوال الفنون تلك ووجدت

وفنيا،الشعب مرحا عا طا سب يك راك ا جعل   .مما

الفضائية-9 والقنوات عالم وسائل ر تحر تم الدولة: مؤسسات ر ،تحر

ن مؤثرت ن سلطت يكسب أن الشعب استطاع حيث الشعب. مع ا أغل فاصطف

ش عالما القنوات،و لبعض السل الدور ي لن الشعب أن بالرغم

النظام ع ة ا،املحسو أ غ ة خ ظات ال عنھ تخلت وإن وال

ا عس حسابا وب،ستحاسب امل العام املال بفضل تأسست ا ع،أل وعملت

ال طو وقتا الشعب   .تضليل

إ-10 راك ا امتاز اء: والذ ذر نفسھا تنظيم افية باالح ذا يومنا

ي:،بنفسھ يأ ما خالل من ذلك   ونالحظ

                                                             
1 - Sarah Slimani et d'autres ،La révolution du sourire ،Edition Frantz Fanoun ،Algérie ،2019 ; pp.150 ; 

151. 
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لة - مذ بصورة عة الشا شرت الشعب،ان اك إر ا زرع من الغرض ان وصرفھ،و

ة املحور حداث مكنت،عن بوك س الف ا رأس وع جتماعية الوسائط لكن

ة وصغ ة كب ل ع طالع من التميوالقدرة،الشعب ستطع،ع لم وعليھ

التغي إرادة كسر عات   .الشا

أجن - تدخل أي الشع راك ا من،رفض راك ا ل تدو ضد الشعب ان لذا

النظام صوص،قبل با لعمامرة رمطان بھ قام ما ل رفض خالل من ،وذاك

ا ارتك ال خطاء أك من ان وإيطاليا وروسيا ن الص إ ابھ   .النظامفذ

ش-11 ا موقف غي ما م دورا راك ا لعب الّشاملة: ففي،التعبئة

للنظام منحازا ش ا موقف ان و معة ن،ا ر املتظا القائد ووصف

م ول ،باملغرر طاب ا والوعيد ديد ال لغة ملسنا ع،كما ُجمَ بِ عليھ الرد تم

اس بدون الواليات ل شملت ناءمليونية ا،ت بوال املعروفة الواليات تلك ح

منذ مرة1962للنظام ألول ارحلوا،انتفضت ارحلوا يصرخون: ا شبا   .وخرج

ة زائر ا للمرأة القوي حضور العامة التعبئة ر ان،وتظ السابق فالنظام

من جملة سن خالل من واملؤازرة للمساندة سوي ال العنصر ع دوما ن يرا

ن نظامالقوان وفق ومية وح برملانية مناصب ع صول ا ساء لل أتاحت ال

وطا) (ال صة   .ا

يجة-12 ن م أ إن املشروع: لم أنھ ا راك ا ات مجر خالل من ا إل نتوصل

ع ورا جميل حلم عن ع خط،ُ جو وسط صعب ولكنھ بعد باملس س ل ،حلم

يب ر ابوس إ يف قد أن،وتطور جميل ديموقراطيةإنھ مدنية بدولة ،نحلم

واملساواة العدل ا شعار ون املباشر،ي اع ق و الديموقراطية ا ون،وأدوا و

لم ا ذا عن ع لقد الوجود. سان وحق واملواطنة الضم ا ضام

إسماعيل نقاز د. راكاية (الشع ا الثورة وفلسفة الغاشيوقراطية..

زائري  حدث: ) ا ما شباط22" / اير منعطفا،م2019ف ه عت أن يمكن

زائر ا السيا املشوار ا مطالب،حضار حراك س ل و حلم،و و ما بقدر

غالق و التعتيم من سنوات ى عا الذي الشعب ذا بتطلع خياراتھ دائرة سع ت
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وأحالمھ قوتھ نبض ع قضت ال مطالب؛و،والغاشيوقراطية حراك س ل

الوعود من س ي الشعب نمطيتھ،ألن ع تمرد الذي السيا ن الروت من س ي

والبالدات." افات ال عنوان ء ل ل   1وتنميطھ

5-) النتائج  )Discussionمناقشة

جتماعية الدراسة دائرة عن يخرج أال يجب نتائج من إليھ توصل ما ال،ل

تخطأ وقد تصدق طأولكن،قد ا احتمالية من النتائج،بالرغم أغلب أن نرى

حول العاملية ر والتقار عالمية ات املقار من كث مع تتقارب ا عل املتحصل

زائر. با   الوضع

عد دافھ أ إ يصل لم راك َ ا بأن موضوعية ل ب القول يمكن فتنحية،كما

غي  مجرد و بل ا جذر ا غي عد ال ة الواج دفھ،سطسلطة راك فا

العميق للنظام ذري ا رك،التغي ا عد ما أن البطو ونقصد العمل و

حقا بھ سنقوم السلطة،الذي دواليب فية ا والقوى الظل سلطة فتغي

ا كب نضاال منا إ،تحتاج نصل ح سمر ست ات املس أن ع مجمعون لنا و

نقصان دون دافنا أ   .جميع

القادرمعركة عبد ا ا الدولة س رئ تنحية أجل من ون ست القادمة راك ا

صا بدوي ،بن ين الدّ نور ومة ا،وح ا الدستوري املجلس ملان،وحل وال

الدستور ،غرفتيھ من والثامنة عة السا املادة خالل من للشعب ن مك التّ ،ثم

ديمقراطية انتخابات زائري ا الشعب يؤمن ال الوالةحيث بقاء وشفافة

الدوائر ستحقاقات،ورؤساء ألغلب ره و ب املعروف ومة ا س رئ عن فضال

دستوري مآزق بالفعل حاليا زائر فا الصادق،السابقة. كتبھ مقال ورد

عنوان بأن؟)Why the Algerian popular movement has succeeded until now(ل

مأز  ش ع زائر زائرا ا " بالدستور: التمسك إ الدعوة من بالرغم ا دستور قا

كب وسيا دستوري مأزق أمام جميع،ن ع فاظ ل ولكن حلول ناك

                                                             
1 - https://arabic.euronews.com/2019/03/20/the-end-of-gachiocracy-and-the-philosophy-of-the-

revolution-in-the-algerian-uprising. 14/07/ 2019. T : 19 :28. 

https://arabic.euronews.com/2019/03/20/the-end-of-gachiocracy-and-the-philosophy-of-the-
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املمكنة لول ة.،ا العسكر والقيادة ن املواطن ن ب ة مواج أي تتجنب أن يجب

بم،بالطبع واملطالبة الضغط ق ا ل ب الشعبية ركة ا مناسباتتمتع يبدو ا

ش،كحل ا مع ة مواج الدخول دون اية،ولكن ال ش،ألنھ ا لعب

ن ح ا وإيجابيً ساً رئ ا   1".دورً

جتما و السيا املستوى خالل من راك ا رة ظا مناقشة ندرك،إن تجعلنا

ج مدنية دولة ناء و التغي مشروع عيق أن مكن يُ ال العوائق من ،ديدةجملةً

ي: يأ فيما ا نحصر العوائق تلك م   وأ

النظام-1 غي أمام عائق أك حاليا زائري ا الدستور ل ش فقد،الدستور:

ات واملتغ املستجدات ل وفق مقاسھ ع السابق النظام لھ وحاليا،ش

املادة وفق بدوي ومة حصانة عطي الدستور104الدستور مراجعة أن كما .

عديلھ للبالد.و شر س رئ وجود ضوء ممكنة   غ

راك-2 ا ض و ل محاولة عت : وار ا ندوة،نة نموذج عن تختلف ال ف

لسنة الوط تنظيم،1994الوفاق ة ور م ا س رئ ح مق عن أيضا تختلف وال

جامعة. وطنية   ندوة

العسك-3 للمؤسسة ي يجا املوقف رغم ة: العسكر الساعةاملؤسسة د ة ،ر

جديدة مدنية دولة شكيل أمام عائقا تمثل ا أ الدستور،إال بحرفية ا شب ف

ة سو ال عملية قوض السيا،يُ ل وا الدستوري ل ا ن ب مع ا يجب ،وعليھ

تمت ال ا ا الدولة س رئ قبل من املتخذة القرارات من ا كث أن العلم مع

بصلة.   للدستور

العاب ن ز معكتب " وسط الشرق للسياسة واشنطن د مع بموقع غابول دين

ة زائر ا ياة ا حول فق يلوح الذي السيا املأزق ذا باإلضافة،استمرار

ة زائر ا دود ا طول ع قلي ستقرار عدم السل،إ نتقال أصبح

ذلك ومع . م وقت أي من مية أ أك للسلطة ذافإ،والسلس نجاح ن

                                                             
1 - https://moderndiplomacy.eu/2019/05/12/why-the-algerian-popular-movement-has-succeeded-until-

now/ At : 07/09/ 2019/ 10 :12 . 

https://moderndiplomacy.eu/2019/05/12/why-the-algerian-popular-movement-has-succeeded-until-
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ن ب حوار ور وظ تنظيماً أك شعبية حركة ن: سي رئ ن عامل مشروط نتقال

ن ر واملتظا السيا   1".النظام

أي-4 أمام عائقا العموم ع الشمولية حزاب مطامع تقف الشمولية: حزاب

سيا تفج ،انفراج ا شأ من ان ارا أف طرحوا ا وقاد ا زعما من فكث

زائر. ا   الوضع

املثقفة-5 خب النُّ ستطع :انزواء لم ذا يومنا إ انطالقتھ منذ راك ا أن يبدو

ھ توج أو ترشيده املثقفة خطرا،النخب حيان من كث النخب لت ش بل

ن: ذباب ن ب جد وُ راك ا أن جدا معقولة مقولة ع البعض اصط وقد عليھ

وا ي و لك .الذباب ادي   لذباب

سيق-6 الت سيق :غياب الت لعنصر تفتقر حتجاجات أغلب بأن مما،نالحظ

سة متجا غ حتجاجية ركة ا ناك،يجعلھ أن نالحظ زائري ا راك ا ففي

تؤطره طوائف دور،عدة وتحييد ذري ا التغي إ تدعو ال و الطائفة

ة العسكر ا،املؤسسة املؤسسةوالطائفة بمرافقة ولكن للتغي تدعو لثانية

ة انت.،العسكر وسيلة بأي التغي د ير ثالث   وطرف

" ية: العر حتجاجات أغلب ا د ش رة ظا و سيق الت نتفاضاتوعدم

مستقّرة ة كث أوطاٍن تحدث ية العر اجتماعيا،الشعبية وال ا دستور وال،ال

ا فكر أو سياسيا جنب،موحدة ل التدخّ من مختلفة ال أش من متحررة وال

قلي من،و ية العر واملعارضات التغي قوى مسؤولية من د يز مر ذا و

مية الّسليم أ التوازن القطر." إيجاد مستوى ع حراك ل   2داخل

ايتھ إ يصل ن ح ون سي زائر با الشع راك ا تقييم بأن القول مكن ،و

زمة.وال انفراج عن مؤشرات أي غياب ظل عيدة زالت ال ا أ   يبدو

   

                                                             
1 -https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/algeria-between-radical-change-and-superficial-

reform. 07/09/ 2019. T : 10 :24. 
يوسف،العسو- 2 ي،عمر العر الشع راك   .29ص:،م.س،ا

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/algeria-between-radical-change-and-superficial-
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 :خاتمة

بامتياز ا جزائر ناءً است ل زائري ا راك َ ا سلميتھ،إن ع حافظ كما

ضاري  ا وتوجيھ،وسلوكھ ترشيد من راك ا ذا ل بد النخب،وال ع يجب إذ

ال املعر نخراط و ا موقف تدارك راكاملثقفة ا غياب،العضوي ألن

ول من أفسد ون ي جديد سيا نظام ميالد احتمالية من يد س املثقف

منھ علم،وأشرس دون السلطة إ واملغامرون املون ا توصل ما إذا خاصة

. وط مشروع أو ي  مد

للغاية م م املثقف دور اليوم،إن نتصوره مما ي،أك أنطو لھ نظر مما وأك

أصالغرا إ،م تحول ادف ال الثقا الفعل يؤطره لم إذا الشع راك فا

مدمر حالة،طوفان والنار الدم ات عشر إ العودة إ املجتمع يقود قد

ور  صالح.،ال و التغي شروط و عدم حالة للنظام ن التمك إ يؤدي   وقد

حسابا س حب صوص با زائري ا املثقف أن بدو التھو وتأو ال،تھ يجعلھ مما

وان فوات عد إال مستوى،يتحرك ع إال صوتھ سمع ُ اد ي ال تحرك وإذا

ات تؤطر ،البالتو وم اليّ العالم أن ن منهح أك جتما التواصل وسائل

خالل: من الثقافة بة ضر يؤدي أن اليوم املثقف وع آخري. وسيلة   أي

ترشيد-1 راك ا سياسياترشيد تقود،ا قد ظية ال شوة وال املفرط ماس فا

يضع أن خية والتار املعرفية حمولتھ خالل من املثقف ستطيع يھ. والتّ ور ال إ

واملغالبة املطالبة التدرج منطق ضمن راك القائمة،ا السلطة يحرج ما ألن

الشع راك ل واملوزون ذر ا الفعل ي،و واندفاع ور ل صاو ون

  النظام.

الّسياسية-2 اللعبة خيوط الالمنطوق ،كشف يان خاصة،وت صوص النّ وقراءة

لية تأو قراءة والسياسية ة أتقنوا،الدستور من أحبولة راك ا يقع ال ح

ز. و و مكيافي  قراءة

التغي-3 ملتطلبات ة فكر أرضية ات،وضع واملصط يم املفا س،وضبط وتأس

نھ.مجتم وس بالتغي وا ي مد  ع
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نفسھ-4 الوقت ر والتثو ر التنو ثنائية تزامن ع املثقف عمل أن ،ضرورة

الفشل مآلھ ون سي ة فكر ة رؤ بدون الثوري سلطة،فالعمل شراك والوقوع

املناورة. تتقن ال  الظل

سل-5 وا غ أن من والّسياسة الدين تجار يمنع أن املثقف راكستطيع ا ،مية

مدمر حراك إ لھ برمتھ.،وتحو الوطن تدم إ يؤدي  قد

فعلھ-6 املثقف ع يجب ما الثقافة،وأك باسم تاجر إ يتحول وأن،أال

والّسياسة. والفن النار سارق برومثيوس نية ذ وفق الفرص   1يقتنص

                  

   

                                                             
القا-  1 عبد بوعرفة حولأد/ القادر عبد حميد عالمي و اتب ال ا أدار ال " "ا يفة ندوة شرت در:

) ديدة" ا ثقف ُ امل ام وم ّ الشع راك   ).17/03/2019"ا
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أمينةبالدكتورة   ا

  مقدمة:

ة سانيّ للمجتمعات العليا داف أس من ة الصا ة نَ واطَ ُ امل عدّ دّ،ُ ُوعَ

ا را مؤشّ ّم أ من ال ساسية املدنية ات التوّج من ة نَ واطَ ُ بامل الشعور ازدياد

العاّم  والنظام القانون ام اح من الفردية،املوقف ّرات ا ضمان من واملوقف

ا سانواح حقوق خر،م وقبول سامح التعب،وال من،وحّرة ا وغ

نة للمواطَ ساسية م القيَ ل تمثّ ال رات   املؤشّ

ال سالمية العقيدة ور ظ يجة ن ان بالقيم ة شر ال عرفتھ تطور م أ ولعل

القيم ياةرسمت ا مجاالت ش الفاضلة املواطنة،سانية ا م وأ

أجملباعتب فقد املستدامة ة شر ال التنمية محور ا وسلم ار عليھ هللا ص

فقال: القيم ة السماو ألتمم“رسالتھ عثت خالق إنما ارم فمسايرة،”م

املستدامة مؤشرات التخلف أصبحت التنمية عدم اجل من ا م مفر ال حتمية

امل التنمية مؤشرات تطبيق أخرى ة ج ومن ة ج من وعليھ،ستدامةسياسيا

التالية: الية ش املحلية؟نطرح التنمية تحقيق املواطنة م سا   كيف

املستدامة:أوال: التنمية تحقيق املواطنة   دور

تمام خالل من ي ا ال ا دف و املستدامة التنمية ر جو سان ل ش

جتماعي دمات ا وتوف الفقر افحة وم جتماعية جميعبالعدالة إ ة

الشعوب مشاركة خالل من الديمقرطية ضمان إ باإلضافة ا ل ن املحتاج

الشفافية من ل ش القرار التنوعو اتخاذ ظل املؤسسات واستدامة ة ا ال

إ .الثقا دف ة شر تنمية تتضمن املستدامة التنمية عملية فان وعليھ

والتعليم ية ال الرعاية مستوى ن القرارات،تحس صنع السياسية واملشاركة
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م حيا تؤثر ال ة التنمية،التنمو عنصر محور سان ل ش حيث

املستدامة،املستديمة التنمية فات عر إليھ ش الذي ام ال أيضا،والعنصر

واملساواة نصاف أو   .1العدالة

جتم دمات ا إيصال اجتماعيا مستديما النظام ون ةو ال اعية

واملحاسبة جتما النوع واملساواة والتعليم ع التوز العدالة حقق حال

حالة إ ى أد ومستوى حالة من باملواطن نتقال و الشعبية واملشاركة السياسية

أفضل البد،ومستوى حال عد و ونوعا كما متقدم آخر نمط إ تقليدي نمط ومن

املتطلب ة مواج التنميةمنھ عملية تصبح كذا و ميدان الوطنية ات

ا عظيم عملية ست ول القدرات ر تطو دمات  عملية وا نتاج أو،ملنفعة

قتصادي و جتما و الثقا باملستوى رتفاع بل فقط قتصادية ية ،الرفا

فاظ وا التعب شؤون  4وحق ر تقر املشاركة وحق ئة الب نع ب فراد

واملقبلة الية ا   .2جيال

لكن انية الس والتجمعات شر ال ور ظ مع رت ظ قديمة رة كظا التنمية إن

ن الباحث قبل من ا تمام بدأ حيث شأة ال حديثة ف وم كمف التنمية

العاملية رب ا اء ان عد القرار وصناع ن متعددة واملفكر عادا أ وتتضمن الثانية

يةتتدا البي العمليات ن ب املتبادلة العالقات م ف فإن لذلك ا بي فيما خل

م أ من ألن املستديمة التنمية م لف ضروري قتصادية و جتماعية و

ن ب ما التام العضوي ط الر و املستديمة التنمية وم مف ا جاء ال صائص ا

                                                             
عارف-1 محمد اتھ،نصر ومصط التنمية يم العرب،مفا ديوان رة:مجلة  .08ص.،)2008جوان،(القا
قاسم-2 مصطفي الب،خالد املعاصرةإدارة العوملة ظل املستدامة والتنمية امعية،ئة ا رة:الدار ،)2010،(القا

 .19ص.
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أي إ النظر يمكن ال بحيث واملجتمع ئة والب لقتصاد ش ونات امل ذه من

البعض ا عض عن   .1منفصل

ظل خاصة زائر ا املستديمة للتنمية جتما البعد دراسة فان لذا

جتماعية ة ا ع السلبية اسات ع لنا يكشف ول الب أسعار انخفاض

ذ لالستدامة مراعاة دون العاملية سواق ول الب سعر وتراجع االنخفاض

املقبلة لألجيال ت،املورد تب ال النامية الدول م أ ن ب من زائر ا أن العلم مع

الذي سان باإل تمام باال جتماعية وخاصة ا خطابا ل املستديمة التنمية

ا مؤشرا م أ واحد التنمية عماد النظام .عت فان اء وا ن املختص وحسب

اجتماع مستديما ون ي دماتجتما ا إيصال العدالة حقق حال يا

جتما النوع واملساواة ا محتاج إ والتعليم ة ال   .2جتماعية

ا داف أل املحققة العناصر من عديد إ وترتكز عتمد عام ل ش ي،فالتنمية أ و

ا ف شراكتھ مية وأ ا مي أل وإدراكھ املواطن وإ،و ما وم فاعال يجابياعنصرا

داف تلك م،لتحقيق أ أحد أن التنموي بالشأن تمون وامل الباحثون ؤكد و

داف أ معرفة املواطن شراكة مية بأ الو غياب و التنمية معوقات

ا،التنمية داف أ وتحديد ا إعداد مشاركتھ مية أ إ م م البعض ب ذ و

ا ع ومتا ا ورقيبا،ومخرجا ا شر ون ي ابحيث أدا تحقيق،ع يضمن ما و و

لية و اصة وا العامة ومؤسساتھ املجتمع أطياف ن ب التنموي امل الت

عالمية و اديمية   .3و

العالم دول من كث التنمية برنامج النظر يلفت ما أك غياب،إن و

التنمية داف وأ متطلبات تحديد املجتمعية يت،الشراكة ما علقخصوصا

                                                             
اء-1 الب املطلب عبد التنمية"،محمد تحقيق ما ودور الديمقراطية سان وحقوق -املستدامةالديمقراطية

" نموذجا سانية ة شر ال عالمي،-التنمية الباحث  .180،ص،2010،مجلة
الذكر.-2 نف املرجع  نفس
سوي -3 الع يم متغ،ابرا عالم رة:دارالشروق،التنمية ص.،)2003،(القا  .18-17ص
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م املستدامة،بمتطلبا للتنمية عدوا لذلك وفقا املواطن يصبح ذا و،ول

ا ل حام أو داعم وغ ا ل معارضا مور ما،أضعف استحضاره يمكن مثال وخ

أو الدولة'' ''مال أنھ م دم شأ ي مشروع أي عن ن املواطن من كث من سمعھ

ارة" الش اب ع،"أ ات املصط ذه أوو املشروع ذا تمام عدم

ب التخر أو العبث من م،حمايتھ دم املشروعات تلك انت إن ح

والطرق  دائق وا واملدارس شفيات املس مثل السل،مباشرة ثر ذا عظم و

تفقد ال املسؤولة غ التصرفات ذه ملثل واملجتمعية عالمية التوعية غياب

تھ ي   .1املواطن

من سيعزز ا سبا مك وحماية التنمية تحقيق دوره مية بأ املواطن و إن

من د مز لتقديم ا ف ا عمر مد و املشروعات تلك من ستفادة

ا ف والعبث ا تخر من بدال أفضل ل ش دمات الو،ا مية أ ز ت نا و

ماية املجتمعية باملسؤولية الشعور ز عز و مااملجتم أو الوطنية سبات املك

عض السرقة أو والعبث ب التخر من العامة'' مالك ''حماية سميتھ يمكن

مع،حيان حقيقية شراكة املواطن دور ة وتقو ز بتعز تمام تزامن إن

ا تنفيذ عن بمسؤوليتھ إحساسھ سيعزز التنمية اتيجيات اس قابل،صناع و

ا ثقافة زرع مية أ أوذلك تھ قر حماية بدوره املواطن و أو املجتم لو

فساد من ووطنھ تھ   .2مدي

املصطفى توجيھ والسالم-ولعل الصالة ''إماطة-عليھ بقولھ النظافة مية بأ

صدقة'' ق الطر عن عليھ،ذى لكم-وقولھ و راع لكم '' والسالم الصالة

رعيتھ'' عن ا،مسؤول التوج من ا الووغ مية أ ع املؤكدة ة النبو ت

الذي موقعھ من منا واحد ل عاتق ع امللقاة املسؤولية ونوع م ب دراك و

                                                             
الذكر.-1 نف املرجع  نفس
اليةو الدولة،وليد محمد سيدي-2 وم  قراءة -املواطنة إش ية املواطنة مف شر  كنوز  دار .:(عمان،العر عو مل ،التوز

 .231ص.،)2010
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فيھ ش ع و والصغ،عمل الكب ع كة املش املسؤولية تحمل رسالة ،و

واملرأة املسؤول،الرجل وإدراك بمسؤوليتھ املواطن و إن واملقيم. املواطن

ذ مية الوأ الواجب،ا ن ب الشراكة زرع املتمثلة صعب املعادلة سيحقق

ال،واملسؤولية املنتجة ة الصا السليمة املواطنة وم مف ز عز و آخر بمع أو

ببعض ا عض املجتمع ومؤسسات أطياف جميع ترابط ل،تضمن وإحساس

وإنجازه عطائھ مية وأ خر بمتطلبات جميع،طرف حمايةوالعمل ع ا

ا م ميع ا استفادة يضمن بما ا استدام وتحقيق جيال،املنجزات خصوصاً

سانية،القادمة املشروعات مختلف ع نفاق م من اليوم نراه ما ألن

انية املجتمعية،وامل الشراكة ز عز و للتوعية أك أو اً مواز د ج وحماية،يتطلب

و  العامة مالك اصة.وصيانة  ا

زائر ا املحلية التنمية   ثانيا:فواعل

املتعددة املبادرات اثر ت د تقومو ش ال الدولة طرف من دعم حاليا املتنوعة

العدالة إرساء ق طر عن خرى طراف مع الشراكة سياق وظائف عدة

ممار و  ع عمل ف السلطة صاحبة ا و ن املواطن جميع ن ب الفرص افؤ سةت

نو القوة السياسي الفرقاء ن ب ة نواملص توو جتماعي ا أ كما ن الثقافي

ن للمواطن العامة دمات ا بتقديم تماما لإلبداعو ا املناخ ودفعو يئة ركة ا

ة شر ال التنمية إ عن1املواطن املح املستوى ع التحرك ضرورة ثم ومن

املحلية التنمية فواعل ق نمو طر املحلي ن يو املنتخب املد القطاعو املجتمع

اص.   ا

املحلية: )1 ماعات مجالا واسعة امتيازات ع حاليا ة خ ذه تتوفر

قتصادية ةو جتماعيةوالتنمية الالمركز يئات ال خالل من السياسية

البلدية أي التنم،الواليةو قليمية مجال للبلدية الفعلية وفاملشاركة ية

                                                             
ز1- ايد كمانية:قضايا،ال ة،تطبيقاتو ا دار للتنمية ية العر رة:املنظمة   .81ص.،2003،القا
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ا مواطن شغاالت ا يخص ما تنفيذ أجل للتنميةمن ساسية القاعدة ف

ة املركز السلطات ع الضغط تخفيف أجل من نو املحلية باملواطن ا ارتباط

املنتخبة املجالس خالل القاعديو من املجلس مستوى ع للدولة ا تمثيل

ساسيةو  مور ببعض بالتكفل ملزمة ف خاللالتا من ا ملواطن

ا املنوطة التنمية،1الصالحيات مجال سا الدور للوالية أن كما

تحددو املحلية وقد ا اصة ا التنظيمية ن القوان خالل من ا دور د ت

الوالية قانون خالل من ا س09-90دور رئ ن ب التعاون عن تحدث الذي

ي الوال الشع قو املجلس طر عن الثقافةالوا جمعيات اضةو بناء الر

نو  املواطن لة ي أجل من و النظافة الوالية، قانون أكد املادة07- 12قد

03: ماي ع"ع ة الالمركز قليمية ماعة ا ا بصف الوالية تتوفر

عمال ل لتمو ا خاصة انية الشعو م املجلس ا عل املصادق امج ال

ي املحليةال و الوال ي:التنمية يأ بما املتعلقة تلك البلدياتو سيما ،مساعدة

ا سي ا أعبا ا،غطية أمالك ع او املحافظة  .2"ترقي

ي: )2 املد تجمعاتاملجتمع ع املصط ذا مركزاو يطلق تحتل منظمة يئات

الدولة ن ب أنو سرةووسطا ومع التعددية يفيد بما با تقر ستعمل و

الدولةاملج عن املستقل املنظم شاط لل مجاال ون ي قد ي املد عرفو ،تمع

تمأل ال رة ا التطوعية التنظيمات من أنھ:"شبكة ع ي املد املجتمع

سرة ن ب العام و الدولةو املجال املادية، املصا تحقيق ع ةو عمل املعنو

ا املصاو ألفراد ذه عن و الدفاع إطار، بقيمذلك ام معايو ل

ام ذلكو ح الديمقراطي النظام شار ان إ ي املد املجتمع قوة ازدياد رجع

عن أسفر مما املجتمع احتياجات سد ع ا وحد الدولة قدرة عدم جانب إ

                                                             
بوضياف1- داري ،،عمار القانون شر ،الوج لل زائر:جسور عو ا ص.،2004،التوز   .215-213ص

رقم-2 الوالية السابق،07-12قانون ر ،املرجع ا الرسميةالصادر خ،12ع:،دة عام07بتار ول يع 1433ر

ل  .09ص.2012فيفري29املوافق
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العملية الفعلية املشاركة الثالث القطاع أو ي املد املجتمع مية أ ور ظ

. ة  التنمو

رت ظ لقد املمتدةو ة الف خالل وا ل ش زائر ا ي املد املجتمع منظمات

ر أكتو أحداث ن ب ذا،1995و1988ما ي املد املجتمع وم مف عرف لم حيث

ة الف ذه خالل إال زائر،الشيوع ا ا عرف ال قتصادية لألزمة ان كما

من ا1986بداية ي املد املجتمع شأة دور ا ل نطالقة زائري ان ترجع

ا عد ي لتأ ماية معيات وا ان ال س تأس مع زائر ا شأتھ ل قيقية ا

مختلفة التنمية،جمعيات تجسيد املحلية ماعات ا ع أثر ا ل ان ال

وظائفو املحلية إ التطرق خالل من وذلك والسياسية قتصادية التحوالت

و  املحلية الوحدات ام ةوم املركز بالسلطة ا   .1عالقا

اص:3 ا املح)القطاع اص ا القطاع تنمية ع الدول من العديد س

وصصةو  ا القطاعو يع شمل حيث رة ا قتصادية املؤسسات ناء

الصناعة قطاعات الدولة من اململوكة غ اصة ا ع املشار ل اص ا

او  ال،غ أخرى بوظائف يقوم ئةكما قليمو النظافةو ب أن،2يئة حيث

ا أ ذلك الشراكة ع تقوم اتيجية إس وضع يتطلب املحلية التنمية تحقيق

خاصة قتصادية طة ر ا ار و بمثابة بت ع بالقدرة يتم اص ا القطاع أن

ةو التجديدو  املطلو بالصفات دمات ا منذ،تقديم العام القطاع فنمو

أوستقالل مح خاص قطاع نمو تواجد من يمنع لم ة حصر بصورة

ر  تطو أنھ و ساسية تھ خاص وصصة الدولةو ا ظل تحت التنمية دعم

ةو  دار ا ل الصفقاتقتصاديةويا لمو ،الرخصو متيازاتولتنظيم

إ يرمي حيث املح املستوى ع عداه بل بالدولة اص ا القطاع يقتصر
                                                             

مليكة1-  لفيات،بوجيت ا زائر:دراسة ا ي املد املجتمع رة ادة،عادوالتفاعالت،ظا ش لنيل مذكرة

السياسية العلوم لية زائر: (ا الدولية العالقات   .116ص.،)1997،عالمواملاجست

م2- كر "،حسن الصا كم ا وم ي:،"مف العر املستقبل الوحدة309ع:،27السنة:،مجلة دراسات وت:مركز (ب

ية ص.2004نوفم،العر ص (64-66.  



46 
 

املحإصال  كم ا أنظمة الكفاءةو ح من اص ا القطاع يمثلھ ملا ذلك

العاجزة املؤسسات تصفية ق طر عن املوارد إستخدام نو قتصادية تحس

الرقابة س سي و مقاي او ال ل الدعم الصفقاتو ترشيد من كب جزء ا منح

ن،1العمومية الفاعل ن ب عاون إحداث يجب الديناميكو لذا ع املحليةسر ية

ع ل املشا حل قيقية ا مة املسا ق طر عن الوط اب ال داخل املالحظة

التنمية مجال املح و املستوى ن، ب العالقة طبيعة ي امليدا الواقع ت اث قد

ا فاعلي تفسر طراف قيمو ذه ترسيخ يجب لذا املحلية التنمية ا مشارك

ماعات ل الفعلية اصو املحليةاملشاركة ا لو القطاع ي املد املجتمع

التنمية.   مجاالت

املحلية التنمية تحقيق املحلية ماعات ا   ثالثا:دور

إلصالح دوما زائر ا سعت لذا ة القو الدولة دعائم م أ من قتصاد عد

قتصادي ا املركزو نظام من بدءا ره يكن،تطو لم لوحده املركزي النظام أن إال

عمال اكم ل نظرا ا قوقع من ا روج القمةو افيا اصل ا الضغط

الواليات من كب عدد معاناة ن املنعزلةو ح خاصة فأصبحت،النائيةو البلديات

الوط اب ال ل عتبار ن ع يأخذ المركزي لنظام املاسة اجة ا بذلك

املحلية الوحدات مختلف ن ب التوازن الو لتحقيق املحلية التنمية باعتبار ا تنمي

ساس من باالنطالق إال تتحقق أن املحليةو يمكن منو القاعدة التحديد

الوطنية السياسات نجاح تحقيق يمكن ال املحلية ماعات ا دون من ألنھ البلدية

الدولة طرف من من،املسطرة برامج سط إ املعنية بالسلطات أدى الذي مر

تج اتأجل املستو مختلف ع الواقع أرض ع املحلية التنمية ذه سيد

القطاعية ة ساعدت،الوالئية،املركز مة م وسيلة اتخذت ة خ ذه و البلدية

البلديات او مختلف ضعف من التخلص ع قلو الواليات ع أو ا مرافق قلة

                                                             
شة1- ع بن س الدولة،باد شأة ؟"و" للتحليل ة مقار :أي زائر ا الباحث:،قتصاد زائر03ع:،مجلة ،(ا

ورقلة ص.2004،جامعة ص (142-143.  



47 
 

ا ضعف من او التخفيف للتنمية البلدي املخطط خالل من عتذلك لذي

قت قية لل ية املن و الوسيلة والثقافية جتماعية و ماصادية خالل من ذلك

املجاالت ذه مختلف تمس ع مشار من نو تضمنتھ القوان مختلف جاءت قد

ا مشارك خالل من التمنية تحقيق اما دورا املحلية ماعات ا بمنح

اختيار ناحية من سواء ة التنمو ع معرفةاملشار عد ا تنفيذ أو ا تقييم أو ا

البلدية لو متطلبات ك مبدأو الوالية مية أ فإن لذلك ما   خصوصيا

الواسعة الصالحيات ضھ وتفو منحھ من ى تتأ الالمركزي داري النظام

املوارد إدارة أجل من املحلية قاليم و املحافظات املحلية ومات ل

واملالية ماملحلي قتصادية وإعطا ن املحلي ن املواطن قبل من ساسة الدور

املحلية، مالتنمية احتياجا إ أعرف م التنمية،ف عملية فإن لذا

من ش م ال عن عيداً املشاركة قة بطر ستمر والتخطيط املحلية قتصادية

من أي ان كما ة املركز ومة ا ع قبل إ ا،سفل عاون وماتبمع

عيد و املحليات تلك عتبار بنظر تأخذ ا بدور ال تحادية ومة ا مع املحلية

التنمية خطة أرقام إ ا املحليون  ترجم ان الس يتحمل ثم ومن الوطنية

تنمية تحقيق وراء فالس ا حل ع والعمل املحلية ل املشا ة مواج مسؤولية

الالمرك ة تقو خالل من الطرحمحلية النظر إعادة زائر ا ع يحتم ة ز

ديدة ا التحديات مع تماشيا ي لو املؤسسا ا م ي عا ال املختلفة ل املشا

ا ف الدولةو املجاالت ا د شا ال ات التغي القول،أيضا يمكن ذا خالل فمن

مؤسسا إصالح خالل من إال تطبيقاتھ عرف لن املح الفعال سي ال الذيإن ي

ة دار وانب ا عتبار ن ع القراراتو يؤخذ تجعل ال قتصادي املنطق

ة القص جال سواء التنمية ع مشار تخلق لة،املتخذة الطو أو متوسطة

اجة ا تقتضيھ ما اوحسب داري ثقالتنظيم من نجده وإن والذي زائري

الفرو  التنظيم من ماعاتاملوروثو مشتق ا أو ة و ل عطي ال انھ إال عنھ

التار قلي الواقع أن رغم مية نفس ،قتصادي،جتما،املحلية
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لھ تجا يمكن ال .خاصة البد،والثقا ة الالمركز تفعيل يع تم ما إذا حيث

ة ا أي ك ال عدم ة تقو من مو إذن ة الالمركز ون ت لن ا بواسط ةال ج

ف قليمية أو املحلية ل املشا ة ملعا ة املركز السلطة العودة إ مرة ل

ا القراراتو ساعد باتخاذ ا ام م ل إقليم.و س ل مع ناسب ت حلول   وضع

املحلية التنمية لتحقيق ة الالمركز تدعيم يتطلب داري التنظيم أن إعادةو كما

ا سي طرق أكو النظر ا عناصرمنح توف ق طر عن استقاللية

ا،ستقاللية تقوم ال عمال جميع مسؤولية أك ا تجعل ة خ ذه ،و

ك و ال عدم رو تمام التطو أساسية كقاعدة ة و ا فإن،وضع لذا

عن عيداً املشاركة قة بطر ستمر والتخطيط املحلية قتصادية التنمية عملية

م جتماال قبل من املحليةو ش ماعات ا يجعل جديد تصور بخلق الثقا

مخص از و كج ديثة ا الدولة عناصر لتوف ةص الالمركز ا ،الديمقراطية،م

ض التخصصو التفو أخذت،مبدأ زائر ا املحلية التنمية أن شارة وتجدر

التخطيط نظام ظل ان ول ن الثواتجا عدتجاه ان ي عد1990ا أي

الوالية قانون "و البلديةو صدور املمركزة غ القطاعية امج ال "P.S.Dتمثل

الواليات إ ا سي أمر و املسند ،" للتنمية البلدية امج إP.C.Dال ا أمر "املسند

من: بدءا تطورات عدة املحلية التنمية مرت حيث   البلدية

ن -1 ب التخطيط تطبيق:1989إ1967مرحلة املرحلة ذه ت انص حيث

ي الثال املخطط و الزم البعد ذات املخططات من املخططو مجموعة

ا و الر ول ، ما ا يو املخطط القطاعو الثا املخططات ذه شملت

دماتو املنتج ا الثالثةو قطاع القطاعات ذه ساسية ية الب قطاع

وط عد ذات برامج إو تضمنت ا سي اسند ممركزة غ قطاعية رامج

لألوضاع مسايرة غ انت لكناه قلي البعد ذات املحلية دارة

الشعبيةو قتصادية املشاركة ش م التنميةو تم عملية اص ا القطاع

الكفاءة نقص إ أدى  الفعالية.و مما
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عد -2 ما السوق اقتصاد زائر:1990مرحلة ا اقتصاديةعرفت تحوالت

ةو اجتماعيةو  كب مرحلةو سياسية ا م صالحات من مجموعة طبقت ذا ل

سنة يك ال يت يك1995-1994التث ال يح الت مرحلة 1998-1995ثم

ي والثا ول قتصادي عاش مرحلة ا عودةو وتل عد انھ القول ستطيع

كب  بدرجة م و السيا سنةستقرار عد زائر1997ة ا شرعت

قتصادي عاش برنامج ا م ة التنمو امج ال من مجموعة - 2001تطبيق

النمو2004 دعم برنامج املحلية2009-2005ثم امج  .1لل

أي الدعم الداخ املستوى ع تندرج حاليا زائر ا التنمية اتيجية إس إن

منطلقة ة دار ة ذهالالمركز الدولة تدعم حيث املحلية ماعات ا من بذلك

املحلية التنمية لتحقيق الطموحة ة التنمو امج و 2ال مصط، جانب إ ر ظ

جتماعية التنمية مسميات عدة قتصادية ةو ،التنمية شر ال التنمية

التنمية،املستديمة نطاق بتحديد ع يم مفا عدة رزت و سانية ،والتنمية

ان الس إليھ يحتاج ما إ ستجيب ال املحلية التنمية قبيل عن،من فضال

ة شر وال الطبيعية املوارد أمثل استغالال ستغل محلية مراكز إحياء ضرورة

ال الشاملة صالحات مع وتماشيا عتبارات ذه ل من وانطالقا املحلية.

ة زائر ا ومة ا ا البلد،أقر القانون مساراو يةجاء ليحددا الوالية قانون

وظائف ع ا ا وتأث الدولية التحوالت وليواكب املح داري التنظيم جديدا

علق إذا خاصة ساسية الوحدة تمثل ال املحلية التنمية مع تما و الدولة

املحلي لتنمية تحقيقا للدولة العامة السياسات وتنفيذ العمومية دمة با ةمر

                                                             
أحمد-1 املحلية،غر التنمية عاد زائر"و "أ ا ا البحوث:،تحديا العلميةو مجلة 04ع:،الدراسات

قتصادية العلوم لية زائر: سيو (ا ال املدية،علوم ر،جامعة ص.2010أكتو ص (120-122. 
بوحفص-2 صالحات،حاك زائرالنموو " ا ن ب مقارنة دراسة قيا إفر س"،املغرب،شمال مجلة:،تو

قيا إفر شمال ع:اقتصاديات ي الثا ص.2009(7السدا (15. 



50 
 

العامة دمات ا البلدية،وتقديم ع ك النصوص،الواليةو بال حسب ذا و

  .1القانونية

التنمية املواطن خدمة تلعبھ الذي الدور املحلية يئات ال مية أ تتج

منا افة مع ومباشر يومي تماس ع دائما ون ت املحلية يئات فال ر والتطو

مؤس عت كما اليومية ياة املحا كم ا خاصة،سات بصورة والبلديات

الصعيد ع السياسية العملية للممارسة أساسية ة رك ا و إ فباإلضافة

للمجتمع تطال،املح سية رئ وخدمية ة إدار وأعباء مسؤوليات ا عل تقع

املجتمعية ياة ا مجاالت ة،مختلف املطلو بالصورة املحلية التنمية تحقق ولن

إذ إعانةإال فيھ وتقل محلية مالية موارد ع ينطوي املح ل للتمو ل ي توفر ا

ممكنة درجة أقل إ يت،2الدولة نا   ومن

عاجلة وتنمية شامل إلصالح اصل ا ذري ا التغي املحلية ماعات ا دور

تذليل يل س دة جا عمل و املنطقة أقطار ن ب تنمية إ ا تحول ضمان أجل من

يلھ س تقف ال ماعات،العقبات ا ملشكالت ومة ا إدراك املحلية ولعل

او  مؤسسا او ز ز النفو أج املدخل يمثل ا منو مشروعا املجتم الدافع

أقطار ن ب التنمية إلدارة ا ا توج عديل و املحلية للوظيفة غي خلق أجل

دار  أداء م تقو من بد ال لذلك الاملنطقة املحلية اجة ا ضوء نة الرا ة

التنمية اتيجية إس ا الوط،تتطل قتصاد تنمية ومقتضيات ة لالمركز تطبيقا

ام،املخطط م ض تفو خالل من للدولة ن دعامت والبلدية الوالية جعل ذا

قتصادية العالقة ذات املحلية التنمية امل ل ش املحلية التنمية

جتم املتدخلةو بالدولة ا،اعية ام م بوسائل،ولتطبيق املحلية ماعات ا تتمتع

                                                             
النور -1 عبد ة"،نا زائر ا البلدية ة املحلية:تجر التنمية تحقيق املحلية دارة ضة:،"دور ال 4ع:،مجلة

السي العلوم قسم زائر: عنابة،اسية(ا ر،جامعة ص.2009أكتو ص (97-120. 

ميد2- ا عبد املطلب املح،عبد ل املحليةو التمو للطبع،التنمية امعية ا رة:الدار شر و القا عو ال .2001،التوز

  .19ص.
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ثمار س و للتج ا ونفقا سي لل ا نفقا بتغطية السماح ا ل تضمن ،1مالية

ا تأجيل ان باإلم عد لم ال أن ع يجمعون ن تم امل أغلب إن القول يمكن

و  التنمية. تحقيق املسائل من الفساد افحة تتخذم أن يجب جادة خطوات أن

ات املستو جميع ة،ع مس ع الضارة ا وآثار املسألة ذه مخاطر أن ذلك

الشفافية،التنمية دائرة توسيع يجب لذا ساسة ا القضايا من أصبحت

واملساءلة توسيع،والرقابة ع واملمما السياسية. الشعبية املشاركة دائرة

سالي إشاعة ق طر الشفافةع ة دار ساليب واستخدام الديمقراطية ب

القانونية جواء توف مع املواقع أع " الكب "الفساد ع ضواء سليط ب

والتحقيق،املناسبة الرقابة أعمال وعدالة سالمة إصالحو وضمان إحداث

الفساد افحة بم يتعلق ال املحور ذا و ي. وقضا وما وإداري ،فقطاقتصادي

واستخدام والتخلف. مود ا دائرة من روج وا التنمية لعملية ضروري و وإنما

دارة ة العصر قتصادية،ساليب ختالالت أسباب وضمان،وإزالة

القضائية جراءات العوائق،سالمة وإزالة وقراطية والب ن الروت ع والقضاء

ع ترا أن بد ثمار.وال س السويأمام والسلوك القيم شأن وإعالء صالح ملية

من مجموعة ع الفساد افحة م النجاح توقف و ذا ديدة ا جيال لدى

شاملة تنمية تحقيق ع ساعد ذا ل املوضوعية والظروف الشروط

  .2إصالحيةو 

   

                                                             
واري 1- ال خليفة التنمية،ع اتيجية إلس العامة :املالمح شاملة لتنمية بديلة اتيجية إس اتحادنحو إطار

التعاون  مجلس يةو أقطار العر قطار بقية مع ا امل ية،1ط.،ت العر الوحدة دراسات وت:مركز ،1985،ب

  .125ص.

مش2-  ا :الفساد،من السيا العرب،التنميةو صالح،قتصاد الكتاب إتحاد شورات ص،2006،دمشق:م

  .65-64ص.
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  خاتمة:

املستدامة التنمية داف أل املحقق املواطن و ت،إن عظيمة تطلبمسؤولية

ا ل تنفيذه،لتفات نتأخر أال يجب العمل ذا ات،و املتغ مع خصوصاً

بنا تحيط ال والدولية قليمية و السلبية،املحلية نحو الدافع عالمي والتأث

املباالة وعدم حباط واملسؤول،و املواطن ن ب الفجوة من د مز إ يؤدي ما و ،و

ا التنمية وم مف من عزز ةو الرعو التنمية س ما أو طرف،لسلبية يتوقع ال

ء أي يقدم لن و و ء ل لھ يقدم أن خر الطرف منھ،من يحذر ما ذا و

املستدامة التنمية صناعة املواطن دور ز عز إن التنموي. بالشأن املختصون

ا وحماي ا وتنفيذ ا إعداد ومشاركتھ توعيتھ ع عد،والعمل الم فكر ،ترفا

الوطن. ذا ل ا يحمل ال ه تأخ وط واجب   إنما

  

  

املراجع:   قائمة

واملراسيم: -  ن   القوان

رقم -1 الوالية السابق،07-12قانون الرسمية،املرجع دة ر ا خ،12ع:،الصادر يع07بتار ر

عام ل1433ول  .2012فيفري29املوافق

 الكتب: - 

ز -2 ايد كمانية:،ال ة،تطبيقاتو قضاياا دار للتنمية ية العر رة:املنظمة  2003،القا

سوي  -3 الع يم متغ،ابرا عالم الشروق،التنمية رة:دار  .2003،القا

اليةو الدولة،وليد محمد سيدي -4 وم  قراءة- املواطنة إش ية املواطنة مف  دار .:عمان،العر

شر  كنوز  عو مل  .2010،التوز

قاس -5 مصطفي املعاصرة،مخالد العوملة ظل املستدامة والتنمية ئة الب ،إدارة

امعية ا رة:الدار  .2010،القا

بوضياف -6 داري ،عمار القانون شر ،الوج لل زائر:جسور عو ا  .2004،التوز
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ميد -7 ا عبد املطلب املح،عبد ل املحليةو التمو للطبع،التنمية امعية ا رة:الدار القا

شرو  عو ال ص.2001،التوز .19.  

واري  -8 ال خليفة اتيجية،ع إلس العامة :املالمح شاملة لتنمية بديلة اتيجية إس نحو

التعاون  مجلس أقطار اتحاد إطار يةو التنمية العر قطار بقية مع ا امل ،1ط.،ت

ية العر الوحدة دراسات وت:مركز  .1985،ب

مش -9 ا :الفس،من السيا إتحاد،التنميةو صالح،ادقتصاد شورات دمشق:م

العرب  .2006،الكتاب

عارف -10 محمد اتھ،نصر ومصط التنمية يم العرب،مفا ديوان رة:مجلة جوان،القا

2008. 

  

 

ات: -  والدور  املجالت

شة -11 ع بن س الدولة،باد شأة ؟"و" للتحليل ة مقار :أي زائر ا مجلة:،قتصاد

زائر،03:ع،الباحث ورقلة،ا  .2004،جامعة

م -12 كر "،حسن الصا كم ا وم ي:،"مف العر املستقبل ،309ع:،27السنة:،مجلة

ية العر الوحدة دراسات وت:مركز   .2004نوفم،ب

بوحفص -13 صالحات،حاك زائرو " ا ن ب مقارنة دراسة قيا إفر شمال ،املغرب،النمو

س" اقت:،تو قيامجلة إفر شمال ع:صاديات ي الثا ص.2009(7السدا (15. 

أحمد -14 املحلية،غر التنمية عاد زائر"و "أ ا ا البحوث:،تحديا الدراساتو مجلة

قتصادية،04ع:،العلمية العلوم لية زائر: سيو ا ال املدية،علوم ،جامعة

ر   .2010أكتو

اء -15 الب املطلب عبد تحقيقالديمقراط"،محمد ما ودور الديمقراطية سان وحقوق ية

"-املستدامةالتنمية نموذجا سانية ة شر ال عالمي،-التنمية الباحث  .2010،مجلة

النور  -16 عبد ة"،نا زائر ا البلدية ة املحلية:تجر التنمية تحقيق املحلية دارة :،"دور

ضة ال الع،4ع:،مجلة قسم زائر: السياسيةا عنابة،لوم ر،جامعة  .2009أكتو
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شورة: -  امل غ  املواد

مليكة -17 لفيات،بوجيت ا زائر:دراسة ا ي املد املجتمع رة ،عادوالتفاعالت،ظا

السياسية العلوم لية زائر: (ا الدولية العالقات املاجست ادة ش لنيل ،عالمومذكرة

1997. 
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خالد   أودينة

جامعة ـ أ ـ قسم مساعد   سكيكدة1955أوث20أستاذ

  

 :مقدمة

ضة و ملموسا تقدما عرفت قد سالمية ية العر ضارة ا أن القول يمكن

املجاالت ل ا،واسعة ع عرف العواملكما تداخل لوال ليتحقق ذلك ان وما

ارجية وا ..ا،الداخلية والسيا والدي الفكري املستوى اث،ع ال وما

ي سا اك حت عن الناتجة فرازات أحد إال سالمي ي العر الفلسفي

ضاري  وا الفكري الثقا جتما و ي،التار املغر ي العر الفكر عت عو

ي سا الفكري اث بال مرتبط و بل معزوال س ل فكرا صوص ا ومتأثر،وجھ

سالمي اث بال معرفة،كذلك ي املغر تراثنا معرفة أردنا إذا الضروري من لذلك

وتجديده. ره وتطو بلورتھ الية بإش وواعية ادفة و   معمقة

موتظل ابتداءً طرحت نة را قضية داثة وا اث ال لة التاسعمش القرن ن

املثقفة،عشر الطبقة فكر تنازع ذا يومنا إ تزال الرمز،وال يمثل اث ال ألن

ا دد خطر أي من ا عل واملحافظ ة و لل ااملمثل طمس د ر ده،و ش ما لكن

ن العشر اثالقرن ال إ للعودة محاوالت متداوالمن ان ما فاق فقد،وإحيائھ

ال يراود حلما منھ،لأصبح لالستفادة لھ جع مس ن ب راء و القراءات ت ،وتباي

ي العر اضر ا ى اع الذي النقص ض لتعو إليھ عائد ن بناء،و عن زه و

للمستقبل العالم،تصور ا يمر ال وارث ال ب س أنھ خر البعض رأى فيما

ي.   العر
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ال خالل املغرب الفلسفي الفكر عرف صلة ذي سياق القرنو من خ ع ر

من العامة مالمحھ يان ت ق طر عن منھ التأكد يمكن ا كب انتعاشا ن العشر

الفلسفية الطبيعة ذات املتعددة ة الفكر ثار العروي،خالل الل عبد كفكر

ا ط ور الفلسفة خ تار بأسئلة مرتبط فكري مشروع بلورة ع عمل الذي

أ ية املغر خية التار ظة املختلفةبال ا الرحمن،عاد عبد فكرهوطھ املتم

معقلنة وصوفية عملية عقالنية وقراءة ة وا قصدية يحمل أخص،الذي لكن

أبحاث عن ديث ابري با ا عابد مجال2010ـ1935(محمد مت سا ال (

ي العر اث ال نقد موضوع املواقف من جملة بناء ي العر العقل نقد

الفكر،سالمي خاصة انة م بوأ ي ي املغر الفلسفي الفكر جعل ما ذا و

املعاصر. ي   العر

فكري حضاري تار تراث ع ئ مت بل فراغ من شأ ي ال الفكر أن منطلق ومن

للقارئ  املالئمة الشروط وفق ه وتفس قراءتھ املطلوب من أن،مختلف وأكيد

وق ال ش واس التباس من أيضا سلم ال اث اختالفاال املختلفون فيھ اختلف د

وإيديولوجيا بيا م،مذ رأس ابري وع ي،ا ملاذا ساؤل: ال يمكن ذا ظل و

ا علق دة فر أمة يجعلنا اد ي والذي املؤرق اح ذا اث ال اجس علينا

ياة ا عث يمكن وكيف عد؟ يكتب لم الذي و اث ال س أل ؟ املا بحبال

ا داثة؟ال ا ـ التجديد ع قادرا ي العر العقل عل   ث

ة رؤ ع والوقوف البحث ذا وراء من دفنا ابري و إشاعةا ع عملت ال

ونقدية عقالنية خية تار وتصورات حلول،مواقف عن والبحث اد ج باب وفتح

ي العر الوطن ا ف يتخبط ال ل فيھ،ملشا التفك التفك،ومحاولة سؤالأي

املعاصر. ي العر الفكر داثة   ا
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داثة: وا اث ال وم مف ضبط   أوال:

اتھ:أـ ومستو اث ال ف اث:1عر ال مع ةـ اللغو الناحية من وردعرف كما

"ورث بأنھ: منظور البن العرب وجل،الوارث،لسان عز هللا صفات من ،صفة

والورث الئق... ا يرث الذي البا و رثو اث،و وامل اث الورث،وال أن وقيل

سب" ا رث و املال اث   .1وامل

صطالحية الناحية من داخل:أما املا من إلينا وصل ما ل و اث فال

السائدة ضارة موروث،ا قضية إذن و ثقافية،ف ملسؤولية البداية نقطة عت و

ا،وقومية تفس إعادة إال التجديد العصروما اجات طبقا اث و،ل اث فال

التجديد غاية إ تؤدي ال مشكالتھ،الوسيلة وحل الواقع ر تطو مة ،للمسا

معوقاتھ أسباب ع بقدر،والقضاء إال ذاتھ قيمة س ل اث مغاليقھ.وال وفتح

ره تطو ع والعمل الواقع تفس علمية ة نظر من عطي متحفا،ما س ل و ف

ار ان ا أمام ونقف اب بإ ا إل وننظر ا نفخر ار للعمل،لألف ة نظر و بل

للسلوك   .2وموجھ

مت أس خية تار شروط ضمن الذات كينونة عن ع شري نتاج اث ال عت و

للوجود اصة ا م رؤ بداع بفعل أنجزوا الذين فراد خصوصيات ،شكيل

منت لدى ثابتا ان إن و والعصور و زمنة متحول و ف ضافة،جھ يحتمل

ساق ذه ل الواعية القراءة بفعل ر ورثناه3والتطو ما ل بأنھ عرف .كما

ا ل طبي امتداد نحن ال ة شر ال مة م أسالفناالذين عن خيا   .4تار

                                                             
املحي1 العرب لسان منظور: ابن العال،طـ هللا عبد الشيخ يل،قدمھ: ا وت،دار  .907ص،1988،ب
ولتجديد2 اث ال حنفي: اث،حسن ال من ع،موقفنا والتوز شر وال للدراسات امعية ا ،4،1992ط،لبنان،املؤسسة

 .13ص
ال3 بارة: الغ عبد والفلسفة ـ ختالف،1ط،منيوطيقا شورات زائر،م  .563ص،2008،ا
ر4 التنو دف ع وامش عصفور: ي،1ط،جابر العر الثقا وت،املركز  .22ص،1994،ب
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عرفھ ابري و "ا ماض: سواءً املا من معنا أو فينا حاضر و ما ل نابأنھ

والبعيد منھ ب القر نا غ ما منأو ل ال ذلك و ابري ا وم بمف اث ".فال

فينا يحضر الذي بناء،املا يرافقنا حاضرنا من جزءا يجعلمنھ مما لنا ش ف

خر،املستقبل إ يتعداه بل فقط نا ع يقصره ال و أم،و الغرب ان سواءً

ن الشرقي من خرى مم ية،تراث العر ضارة ا بناء كب دور ا ل ان وال

ابري وحسب،1قديما القديما ي العر الفكر اث ال لفظ يرد ارتبط،لم وإنما

ية العر ضة ال عند وره والدي،ظ والفكري الثقا املوروث عن عبارة و و

الفرد،والف ا ير تركة مجرد س ل م2أي جملة و اث فال خلفھ.وعموما ا

ة ومعنو مادية أمور من لف ل ا.،السلف وحضار ا فكر إنتاجا انت   سواءً

اث:2 ال ات مستو اث:ـ ال من ات مستو عدة   يوجد

والدور أـ واملخازن املكتبات موجود ومخطوط،تراث مكتوب تراث و وتك،ف

شره ل متطلباتو ،الدعايات دون العصر وى وافق ما واختيار لكنوإحيائھ ھ.

فحسب ماديا مخزونا س ل اث الواقع،ال عن استقالل لھ ا صور موجودا س ل

فيھ شأ الذي،الذي وناتھ م من جزء و الذي ول الواقع عن ع تراث و بل

ماديا مخزونا س ل إذن اث ال ان "ملا حنفي: حسن يقول ره.حيث تطو إ دف

مستقال ،املكتبات ا نظر كيانا س املادي،بذاتھول املستوى ع فاألولوجود

الصوري املستوى ع وجود ي عند،والثا نف مخزون قيقة ا اث ال فإن

" ما   .7ا

اث ال فيھادن يؤثر أن يمكن العصر وجدان حية قيمة باعثا،مازال ون و

السلوك للواقع،ع صائبة ة ورؤ واقعية قضية اث ال ا،وتجديد جزءفال ث

إطالق و اث ال وتجديد قديم. موروث عن دفاعا س ول الواقع ونات م من

                                                             
داثة1 وا اث ال ابري: ومناقشات،ا ية2ط،دراسات العر الوحدة دراسات وت،مركز  .13ص،1999،ب
نفسھ2 املرجع   .23ص،ـ
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نة مخ لطاقة كمصدر اث ال وجود من بدال ما ا عند نة مخ ال،لطاقات

ع قائم سلوك عشوائية دفعات ع ة سو غ بطرق تصرف أو ستعمل

ية الدي مية ا أو ل ا أو ع،التعصب يمان يت،و تث أنصار ا ستعمل أو

. جتما الثبات عن الدفاع أجل من اص ا م سا القائمة   وضاع

املوروثة وللعقد القديم لطالسم حل و اث ال معوقات،وتجديد ع وقضاء

و املعاصرة نا لعقلي للواقع.وتحليل جدري غ ل ل يد والتم والتنمية التطور

لل  تحليل الوقت املعاصرةنفس نا لعقلي سيا رئ ونا م القديم اث ال ان ملا ،اث

ة رؤ علينا ل س ثم املاومن اضر يجعل،ا مما اضر ا املا ة ورؤ

اتھ ومتغ العصر لروح مسايرا حداثيا داثة8الفكر ا مع ما ساءل ن نا ومن .

ا؟ خصائص   ما

ا: وخصائص داثة ا مع ـ   ب

دا1 ا مع املعاجمثة:ـ اللفظ ذا ةورد اللغو الناحية من ا عرف أن يمكن

للقديم نقيض ا أ بمع القديمة ية يدي:"،العر الفرا ليل ا أبو يقول حيث

ألشياء" من ديد ا و ديث   .9ا

القديم نقيض ديث ا بأن منظور:" البن العرب لسان املصط رد ،و

القدامة نقيض دوث ال،وا وأحدثھحدث وحداثة حدوثا يحدث و،ء ف

أستحدثھ" وكذلك وحديث   .10محدث

اصطالحا الفلسفي:أما م امل صليباأما داثةميل ا ف عر من فينطلق

للقديم ا ورؤ داثة ل ية العر النقدية عتبارات منطلق من ا مقوما يت وتث

ديث أ،وا ترى ال ية العر داثة ا شروط نظل ل ا خ س ل ديث ا ن

لھ شرا س ل أن،والقديم ديث وا القديم محاسن ن ب مع ل وسيلة وخ

اب أ يتخ وان ار بت و والقوة والعراقة باألصالة ديث ا اب أ يتصف

امدة ا ساليب و البالية التقاليد من العصر روح يوافق ال ما ل عن   .11القديم
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ا ف عر عدد متواصلةفعند،فقد خية تار حقيقة عن عبارة م ابتدأت،عض

بأسره العالم إ ا أثار انتقلت ثم الغرب القرن،أقطار من بفضل16بدءً م

. ...ا الدي صالح و ضة ال   حركة

والتحرر" والتقدم العقل بأسباب وض ال داثة ا أن قال:" من ناك أو،و

طر  عن الثالث السيادات وعممارسة لطبيعة ع السيادة التقنيةـ العلم ق

والذات اث،املجتمع بال الصلة قطع مجرد ع ا يقصر من نجد ا،كما أ أو

ديد ا الديمقراطية،طلب ا أ العلمانية،أو ارحمن:"،أو عبد طھ يقول ذا و

داثة با اصة ا يم املفا دد ال أو التعدد ذا يقال،أما أن ب كذلكفال

مشروع ا مكتمل"إ بذكر12غ يتم الذي و املنطقي ف التعر أن ما و .

لھ ة املم ساسية أساسية،خصائصھ بخصائص تتم داثة ا ؟،فإن   فما

داثة:2 ا خصائص نـ ب داثة ا وم مف ضبط أجل من الرحمن عبد طھ يم

ا وواقع داثة ا داثة،روح ا روح خصائص أن يقر عحيث وتقوم ر تظ

ا تحقيق ي دا ا الواقع ع ض يف وال :،مبادئ   و

الرشد مبدأ للغأـ التبعية أو القصور حال من نتقال و داثة ا :فاألصل

ذاتھ إثبات أجل من ستقالل أو الرشد حالة مطلق،إ الراشد سان ألن:"

الذات" قوي ركة قي،ا شاء وإ بداع جديدة.وكذا   م

النقد مبدأ ـ حالب إ عتقاد حال من نتقال أي داثة ا أصل و و :

ن:،نتقاد ركن ع قوم   و

عقلية مبادئ إ ر الظوا ل إخضاع العقلنة: من،ـ ء ال نقل أي ق: والتفر

التغاير إ س التجا ال،صفة أش مختلف التفصيل ذا داثة ا ت وتم

ماع ا ياة ا.ا مجاال بمختلف والفردية   ية
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الشمول  مبدأ ـ الشمول ج إ صوص ا حال من روج ا داثة ا إن :،

ا بنوع صوصية ا ذه ل تجاوز عن عبارة ي دا ا خصوصية،فالشمول أي

واملجتمع ما:،املجال ن ركن ع يب أن جب حصرالتوسعو يجب ال بحيث

مجاالت. أو مجال داثة املجتمعميموالتعا سة حب داثة ا إبقاء عدم أي :

املجتمعات بقية إ عالية منتجات من صنعتھ ما نقل يجب بل ف شأت ،الذي

العوملة د ع و داثة ا جديد د ع فتح التا يقول،و عبدحيث طھ

وشاملة"الرحمن وناقدة راشدة روح ا أ داثية ا الروح فخصائص ":13.  

أن نقول الوكخالصة فاق عن البحث دائم و و ينقطع ال سؤال داثة ا

متجددا نفسھ،تجعلھ س حب يبقيھ الذي غالق رافضا آلخر ان م من منطلقا

روح ساير و ال باملطلقات يأبھ ال مغامرا تبقيھ ال ة ر ا يجد حيث منفتحا

. املتغ الواقع ملتطلبات ملبيا   العصر

وم اث ال قراءة ابري:ثانيا: ا عند ھ   ن

ا: تجاوز وشروط اث لل داثية ا القراءة عوائق   أـ

بداع:1 أو التحديث أزمة لـ لم واملعاصر ديث ا ي العر الفكر أن املالحظ

ضة بال شر ي كخطاب قضاياه من قضية أية تقدم وجود،أي إ راجع ذا و

أز  ي عا ميتا زمنا ي العر الفكر زمن جعلت إبداععوامل :،مة ر   تظ

السلف غم براد أو بقالب وم مح فكر أنھ ل،أـ ل املرج طار ل ش والذي

ة الفكر ات س..ا،تجا يق وعليھ يفكر عوائق،فبھ غذي الذي:" و ف ومنھ

ي العر الفكر بداع و العاطفة،التقدم التا و ـ السلف ـ الذاكرة جعل ...و

فيھ تنوب العقل"والالعقل   .15عن

ي العر طاب ا محددة غ ية العر يم املفا أن كما ـ ء،ب إ تحيل ال أي

ي العر الواقع ومحدد مضبوطة،وا غ طاب ا املنطقية ،فالعالقات
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عن ع ون ت أن بدل كالمية خطابية بدائل إ وتتحول ا عض عن تنوب

واقعية ستطيع،معطيات ال أنھ ينقلھأي ما خالل من إال موضوعھ يفكر أن

الغرب خر أو املا خر ف،عن مز مستلب و و ف ذا يضع،ول ال و

يؤدي تحقيقھ.ومنھ تر ال الشروط خالل من للتحقيق القابل موضع حلمھ

. التار ستقالل عدم إ ي العر   بالفكر

ماو  اليا إش فكرا ونھ ذلك إ إضافة ـ نيةج الذ املمكنات مع يتعامل رائيا

يقول حيث العقل. مملكة الالعقل خطاب كرس و واقعية ابري كمعطيات ا

" كتابھ: املعاصرةمقدمة والعقالنية ا الر الفكر "تطور نا": نحن

ا وتفك تقنية العلمي الفكر ركب عن ن متخلف مازلنا ي العر ومازالت،الوطن

الفلس االدراسات تمام ا من أك يقية امليتاف باآلراء شغلة م عندنا فية

والتكنولوجيا واملعرفة العلم جامعاتنا،بقضايا ع أثاره عكست ا وال

العام الثقا تحديث،ومناخنا إ نكون ما أحوج فيھ نحن وقت ذا

ية العر نية الذ وتحديث ي العر   .16"العقل

مة  امل أن ابري ا ستقالليؤكد تحقيق و ي العر الفكر ع املطروحة و

ية العر للذات سلطة،التار من أوال بالتحرر إال لذلك يل س من س ول

واحد آن وتكرسھ ا يكرس ال التفك وآليات السلف كيف17النموذج لكن .

السوي؟ ي دا ا الفكر إ للوصول الفكرالشاذ أو زمة ذه تجاوز   يمكن

زمة:2 تجاوز شروط التالية:ـ الطرق وفق إال زمة تجاوز يمكن   ال

اضر ا بناء إعادة يجب املا،ـ بناء إعادة عملية انطالقامن بتفكيك،وذلك

أن ع قادرا جديدا كال تجعلھ بصورة أجزائھ ن ب العالقة ب ترت وإعادة عناصره

ب عيد تراث من ا بانطالق ونة مر ضة. تجاوزهيؤسس قصد طأ،ناءه ا ومن

املا إ بالرجوع ض ت أن يمكن ية العر الذات أن عتقاد سيم ،ا

تتقدم أن يمكن الذات ذه أن عتقاد طأ ا من أنھ منھ.كما يص ما واختبار
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حاضر رتماء أو ا ترا غ تراث نتظام و ا ماض عن الك باإلعراض

بمساف ا شاسعة.يتقدم   ات

املدارس ن املثقف ن ب ية ا ية جن باللغات ة الضرور املعرفة عميم يجب ـ

امعات ع،وا قدرتھ عدم إ بالطالب يؤدي ية جن اللغات الضعف ألن

العل التقدم وكيفا،مواكبة كما ي العر الوطن التعليم بوضع تمام ،ومنھ

ي غر نماذج ساخ است ي.وعدم العر الوطن عن بة غر   ة

ديدة ا يم واملفا املنا باختيار معاصرة نقدية قراءة تراثنا قراءة ع العمل ـ

خدمتھ ا نطاق،ونوظف أوسع ع العلمية املعرفة شر ع العمل نا،مع و

ذاتھ العلم ال العلم فلسفة ل،نقصد ل املؤسسة التفك وطرائق يم املفا أي

علمية نطاقمعرفة أوسع ليات،ع وال د نرتفع،املعا أن يمكن بحيث

العلم عصر م عصر شوا ع أن من م يمك الذي املستوى إ بطالبنا

وعملية،والتكنولوجيا ة نظر ل مشا من يطرحھ ما ل يد،ب ش موا سا و

وعمال. علما العصر حضارة مستوى ية عر   حضارة

اتي إس وضع أيضا يجب كما املاـ مع التعامل أجل من شاملة جيات

اضر ومات،وا ا طرف من توضع ال م،ولكن تحمل نخبة طرف من بل

واملستقبل. اضر   ا

جديدة ية عر سيا أنت نخبة قيام و م و اث،ـ ال تجديد بمحاولة تقوم

الداخل من ي ت،العر قصد لھ ا ومواكب املعاصر العال الفكر ا وظيفودخول

املستقبل يد ش و اضر ا غي و املا بناء إعادة العلمية ورؤاه   .18أدواتھ

ومعنا فينا حاضر اث ال أن سان،يرى باإل تمام ا إال و ما بھ تمام فإن

اضر،نفسھ ا م لف ضروري عنده اث ون،فال ي أن من فالبد كذلك ومادام

علمية شروط وفق معھ ام،التعامل عتمد20واملعقولية19املوضوعيةال .و

ا بوصف ال موضوعاتھ إ النظر من فيھ ينطلق تحلي من ع ذا ابري ا
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مركبات إ،مجرد ليتحول ية ب ل الثابت تفكيك :"أي ب عن عبارة بل

"   .21متغ

داثةوكخالصة ا ن ب توفيق وعقالنية بموضوعية اث ال مع التعامل فإن :

اثوا حداثية،ل بآليات اث ال مع التعامل مدخل،أي من داثة ا عن والدفاع

اث ال تقليد،نقد أو إتباع دون املعاصرة أسس لتمثل متطلع مشروع و ،و

إطاره لنفسھ معاصرا ي ا ال النص جعل و اث لل املعاصرة القراءة أن ومعناه

يمولوجيوالسوسيوتار بنا،س طھ ر واملعقوليةوكذا م الف صعيد وال،ع

الغ مع ار نص وال فقط بالقديم رتباط قيود،يجب كسر تكمن بل

اث ال قراءة يتم كيف املطروح السؤال ولكن التبعية". خيوط وقطع التقليد

حداثية؟  بآليات

اث ال قراءة كيفية ـ عندب ل ا :":إن أركون عند و كما ابري يكمنا

سالميةتو  و ية العر الساحة اث ال عن جديد نقدي فكر عاد،ليد بحيث

نقدية روح و عقالنية بصورة الثقا خنا تار ممارسة،كتابة خالل من ألنھ

الغنية ة الصا بة ال ون ست عقالنية سب نك تراثنا النقدية العقالنية

صبة". املفاخر ،22ا النظرة من التخلص يجب ذا عو نطواء و اث بال ة

دفاعية،الذات اكآلية إل أ نان ير الذي الواقع ة بالدونية،ملواج والشعور

والسيادة. الر بلغ الذي   أمام

عند ارتبطت ال النقدية الروح و ل ا ان ذا ابري ول والعودة،بالعقالنيةا

و حيث إليھ اب والذ اث ال إلحياء املا حل إلحضارهال ،إ م سا ل

ا أك وما نفسھ،زمات اث ال و الناتج ون قال،و كما ابري أو ما الف ":

اث" لل ي ا التيار،ال ذا اجم السلفي،ف صفة عليھ يطلق ما غالبا ،والذي

م طرف من والكفر بالبدعة م ت سائلھ أن تحاول قراءة ل الة،ف ال ألن ذلك

املرتبط االقدسية ف بما شري ال اث ال إ انتقلت مقدسا نصا باعتباره بالقرآن ة
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صل شرح عن نتجت ال والدين،النصوص اث ال ن لطب ا وقع ذا ،و

السماوي  والدين شري ال اث ال ن ب للفصل أحد يتوقف اث،فلم ال أن ليؤكد

ذا،لھ ول املحايد. للتقييم قابل شري د ج بالفعل و يؤاخذهكما ما فإن

ابري  فاملاا غاية:" إ الوسيلة حول أنھ و املحافظ السلفي التيار ع

مشروع نفسھ و أصبح وض لل عليھ از رت قصد سرعة بناؤه أعيد الذي

ضة".   ال

ة ماضو صفة املستقبل ع أضفى قد دف ال التحول ذا صورة،ف أصبح أو

املا ابري،من ا ان ونوإذا ت عندما مشروطة الدفاعية لية أن يرى

للتقدم مشروع من و،جزءا و ح اث بال تخيي و إ البعض حسب انت

للتقدم.   ستعملھ

اوح اللي اثالتيار لل ونقديا عمليا وعيا تج ي أن أراد إ،الذي ينظر و و

مسعاه تحقيق ابري ا حسب فشل يقد غر بمنظار اضر وقع،ا قد ألنھ

فيھ ضعف عالمة ا يحس ال التباعية،التبعية خر الوجھ و لآلخر التبعية ألن

اث املحاوالت،ال ل مص الفشل ان ن،و نقيض ن ب ن تا العرب ار،فبقي ن

وتكنولو عل تقدم من الغرب إليھ وصل وعدم،بما ة و ال ع فاظ ا ن و

ا يمنةندماج وال للسيطرة س ال ية الغر قد،ضارة نا اث ال أن

التحديات. ملقاومة كسالحإيديولو   وظف

حسب وض ابري ولل اضريجبا وا املا ن ب العالقة النظر و،إعادة

املستقبل وثقافة املا لثقافة واحد آن التخطيط تتطلب فالتخطيط،عملية

املا امع،لثقافة خ تار كتابة إعادة وعينا،ناه ا س تأس إعادة التا ،و

نا يحتو أن بدل ھ نحتو لنا اث ك ا بنا املستقبل،وإعادة لثقافة التخطيط أما

شروط توف واملشاركةفمعناه واملشاركة،املواكبة املعاصر الفكر مواكبة أي

ھ وتوج   .23إغنائھ
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الثقا خ التار أن ت يث وتكراراوالواقع ار اج مجرد مجملھ و ن السائد

ضغط تحت أجدادنا كتبھ الذي نفسھ الثقا خ للتار رديء ل ش إنتاج وإعادة

م عند متوافرة انت ال ية واملن العلمية انات م حدود و ،الصراعات

م وج ال واملنا يم واملفا ة الرؤ ناء مازلنا نحن ذا يجر ،ول دونمما نا

لھ ومشا املا صراعات نخراط إ شعر مشغوال،أن حاضرنا جعل إ

نا ماض ل اضر،بمشا وا املا ل مشا من بتوجيھ املستقبل إ النظر التا و

  معا.

م عصر تماما رة م القدماء قة طر انت م،ولقد النتقاد مع وإنما،وال

لنا ون ي انقد،نتقاد خيةألننا تار ظروف نتاج انت اث ل و دون آليا نا

معھ عاملنا و م خ،خاصة تار و اليوم ي العر خ مطلقة.والتار حقيقة وكأنھ

ي العر الفكر لية عن املة ومت ة وا صورة لنا يقدم ال راكد عن،ممزق وال

تطوره ومراحل   .24صراعاتھ

اث: ال قراءة ابري ا من ـ   ب

م1 خطوات اث:ـ ال قراءة   ن

القطيعة: ضرورة سأـ ل قصد ذاتھو اث ال عن الك القطيعة،نفصال بل

اث ال مع العالقة من أي،نوع تراث ا ل ائنات إ تراثية ائنات من تحولنا وال

ا مقوما أحد اث ال ل ش صيات   .25إ

الذات ر تحر أي املقروء: املوضوع عن الذات فصل ـ يب ا ال النص يمنة ،من

التالية: ية املن الثالثية خال من يتحقق قة1والذي كطر ة: يو الب ة املعا ـ

يوي  الب ال،التفكيك الثوابت فيھ تتحكم ل ك ي ا ال النص إ ا ف ينظر بحيث

ة وا الية إش حول النص صاحب فكر ترك حول ا عل ا   .26يجر
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التار2 التحليل امتداداتھ:ـ ل ب طھ لر خية تار دراسة النص دراسة أي

املجال.   املختلفة

يديولو3 الطرح .:ـ يديولو النص دف كشف   أي

ة لالستمرار تحقيقا واعيا تصاالتصاال ون ي باملقروء:حيث القارئ وصل ـ أي،ج

تقرأ أن تحاول ": ال القارئة الذات كحق شرا س دث ا اضرورة نفس

املقروءة ومستقال،الذات امال ي الذا ا بكيا ة خ ذه ل حتفاظ مع ،ولكن

ا" صي امل و ا وع ع محافظة ت لذت آن الذي ء   .27ال

فكر أن ابري واملالحظ يا العر للفكر نقده خالل قد،من مشروعھ أن نالحظ

الواسعة ركية ا اغماتية ال من بنوع سم ووظيفيام،ا يا دمعھ،ن خالل من

متعددة معرفية مجاالت من مختلفة يم اصة،ملفا ا ا دالال ا بحيث،ل

متحررا ااستعماال يم،استعمل املفا تلك توظيفنا نتقيد ال إننا " يقول: حيث

ص املرج ا إطار ا تؤطر ال والقيود دود ا نتعامل،بنفس ما ا كث بل

ة بحر ا ائية،واسعةمع قوالب يم املفا ذه عت ال ألننا أدوات،ذلك بل

للعمل منتجة"،فقط ا تجعل ال بالكيفية موضوع ل ا استعمال   .28يجب

حق ابري وإذا كمينال عقال خھ تار طوال ظل قد ي العر العقل بأن يرى أن

لية وقيمية متعالية ام بأح يخ،محتفظا أن لھ يحق ال إفإنھ العقل ذا ل

ي الغر العقل ا أسس ال ية التجر ام ح من عتمده،مجموعة ابريوال ا

ية الغر يم املفا ن ب يقارن عرضھ ان ي.وقد العر العقل لنقد مرجعيا أساسا

قية غر الفلسفة من ما،املستوحاة م ل وخصائص سالمية التصورات ن و

ع تصورا ير أن من،آخردون شاء ما اختيار ة ر ا للقارئ ك لي

تخدمھ. ال   التصورات

أن ن الوالب ا ذا التفك عملية أن ن نضيف وان "علينا أنھ: يؤكد ابري ا

ما ثقافة بواسطة والتفك ا واسط و معينة ثقافة داخل إال التفك،تتم معناه
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إحداثيا ل ش ت مرجعية منظومة خالل ذهمن محددات من ساسية ا

ا ونا وم إو،الثقافة والنظرة جتما واملحيط الثقا املوروث ا مقدم

سان،املستقبل و ون وال العالم إ الثقافة"،بل تلك ا تحدد   .29كما

النظام أو املرجعية بھ يقصد فإنھ ي الغر الفكر عن ابري ا يتحدث فحينما

ا داخل تظم املفكرةالذيي القوة أو لإلنتاجيات،الفكر آلة أو أداة حيث من

والعلم...ا والصناعة الفن ة الكث الثقافة،املتنوعة عةلتلك صا حيث من

املفكرة القوة ا ع تصدر والنظر،ال س التأس العقل التفاعل،أو خالل من

من شأة امل والتصورات يم واملفا ون امل العقل ن ن.ب وَ م عقل   حيث

أن ذلك ابري وأصل للثقافةا منتجة فاعلية ـبوصفھ العقل إ كجملة،ينظر

القاعدة أو الفاعلية لتلك مؤسسة أوليات ا اعتبار يمكن ال ة الفكر القواعد

الثالثة املعرفية .والنظم املعر ا نظام أو الثقافة لتلك يمولوجية س ة الفكر

ا م نظام ل وتصوراتھيقدم يمھ مفا توظيف مع للعالم خاصة ة وفقا،رؤ

النظام ان سواءً املعرفة من خاص نمط إنتاج النظام داخل معينة آلليات

انيا بر أو عرفانيا أو بيانيا ط،معرفيا ر ابري وقد طاا ر باملعرفة النموذج ذا

ر م البعض،غ ا عض مع الثالثة نظمة ذه تصارعت اوقد داخل

ا إنتظم الذي سالمي ي ع،العر البيان ثم العرفان ىبانتصار ان والذي

ان   .30ال

خاتمة أنـ نجد خ ابري : الثقاا خنا تار كتابة إعادة ضرورة ع يؤكد

وجديدة أصيلة عقالنية يتوقف،بصورة تراث مع ي العقال النقدي التعامل وكذا

نوظفھ مدىما املعاصرةع العلمية واملنا يم املفا من من،بنجاح ان لذالك

بناء أجل من أو وعينا نا ماض ل مشا حل أجل من سواءً لنا الضروري

أساليب س وتكر والفلسفية العلمية الثقافة شر ع العمل الثقا مستقبلنا

ھ ومنا العل نة،البحث الرا الثقافية ساحتنا وعمليا ا الشرط،نظر إنھ
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ملتطلباتھ ستجيب بما املستقبل يؤسس جديد ن تدو عصر ن لتدش الضروري

اد ج و وتطوره ديث ا العل الفكر دراسة إ يدعو بحاجاتھ".كما في و

وتمثلھ.   ضمھ

يب وال شف يك ال املستقبل املا أن ؤكد بناؤه،و عاد أساس،أو ع إال

منھ وانطالقا اضر ديث،ا ا العلم و العل دراسة،حاضرنا من فلنجعل

اجا وم موضوعا العلم ومناخا،ذا حاضرنا،روحا لبناء نا،ووسيلة ماض عث و

مستقبلنا نحو نطالق اضر،و ا تجعل ال دلية ا ة الرؤ ذه إذن س لن

املستقبل ناء و املا لبعث آ،منطلقا نا تجن ذلك فعلنا إن واحدإننا ن

اب. ع وأغالل اب غ   مخاطر

م الف ع تتأسس ا نوع من دة فر قراءة اث لل ابري ا قراءة عت كما

جدلية ة حوار مساءلة النص النص،ومساءلة نطق س ألن يمكن بحيث

حديثا نصا جعلھ أجل من الغامضة أسراره دف،ونكشف الذاكرة فر ا أي

ضاري. ا   التواصل

جديداكما علما معا يؤسسان والتجديد اث ال أن القول وصف،يمكن و و

يتحرك ماض وكأنھ اضر معاش،ل حاضر أنھ ع املا خاصة،ووصف

ا ش ع ال كتلك ئة قيمة،ب مازالت ا ف ضارة ا مازال،حيث املوروث وحيث

فيھ،مقبوال العصر ة رؤ من يمكن القديم عن ديث أوغ،فا لما الباحثو ل

القديم املعوقات ع والقضاء العصر ة رؤ أمكن وطالسمھ رموزه وفك القديم

بد املعاصرة،إ نا ض س لـتأس صالة و القوة مواطن يقول،وإبراز حيث

اضر ا إ ش والتجديد املا إ ش اث ال ان ملا حنفي:" فإن،حسن

د ا ـ والتجديد اث ال املاقضية ط ور الزمان س التجا قضية ـ اثة

خ". التار وحدة وإيجاد اضر   با
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بوطرفة  أيمن

ا خ وتار الفلسفة ران،مخ و  2جامعة

اشراف اديتحت من أ.د :  

  تقديم

جذر الفلسفات أك أحد ة شو الني الفلسفة الفلسفيعت الفكر خ تار ة

خالق،عامة اليات إلش التطرق النقدي حسھ شھ ني عن ر أش ،فقد

املخفية،الدين وانب ا عديد تبقى ذلك مع لكن داثة. التناول،ا قليلة لنقل أو

القلق يث فال تحديدا. السياسية اره أف ع نا والقصد فلسفتھ. والتباحث

ختال  و دل السياسية.وا اره وأف آراءه من أك شھ ني فلسفة   ف

ك در فر فلسفة مجاالت من غامض ملجال تتطرق الدراسة تھ انت نا من

شھ السياسة،ني فلسفتھ من،أي ى". الك "السياسة وم مف جزئية وتحديدا

سان فيلسوف ار أف ة املركز يم املفا أحد من عد وم املف أن حيث

قتدار.،السياسيةس أو القوة وإرادة س سان وم مف مع ترافقا

ودعم ة للناز يحيلھ ما شھ ني حول الدراسات عض يالحظ ما ا كث أنھ وحيث

ة بالعنصر ا يف تص يمكن قة بطر ملانية شھ،القومية ني ألعمال القارئ فان

ف النمطية. يفات التص لتلك مخالفا رأيا شف ينخرطس آن و شھ ني

ملانية الثقافة او تمجيد تامية،نقد ا أعمالھ وخصوصا محضر من أك

حيث بالعموم. القومي والفكر ملانية الثقافة تجاه نقدية نظر ة وج شھ ني ب ي

فق ضيق و بالتعصب ن والدوالتي ن القومي وصم شھ ني دد ي ال

االنحطاط.   و
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نا :من عنھ جابة الدراسة تھ ستحاول الذي الرئ ساؤل ال فيمايطرح

شھ؟ لني ارالسياسية ف طبيعة وما شوي؟ الني ى الك السياسة وم مف  يتمثل

ى  .1 الك السياسة ف  عر

للمصط ة اللغو صول عن للبحث ى"،بالعودة الك "السياسة مصط فإن

ي فلم شھ. ني ابتدعھ ا مصط س أولل وال صاغھ من أول ي ملا الفيلسوف كن

معينة. سياسية فكرة عن للتعب املصط ذا استعمل شھ فني استعملھ. من

السياسة وم ملف الداللة متفاوت استعماال نجد شھ ني كتابات مختلف وع

ى  ي،الك مفا ف عر تحديد أوال وجب وم املف لتفاصيل التطرق قبل لذا

موض الدراسة.للمصط   ع

شھ ني عند ى الك للسياسة ن وميّ مف ن استعمال ن ب نفرق أن شھ،يمكن فني

استقراء و : ن مختلفت نظر زاو من ى الك السياسة مصط ناول ي

التداو ببعده .،للمصط للمصط التوظيفي ستعمال   والثانية

املصط باستقبال ول املستوى التاريتحدد يبدي،عده شھ ني أن حيث

ئة الب خية تار استعمالھ تم كما ى الك السياسة وم مف تجاه نقدية نظر ة وج

وايجابيا سلبيا عدا انب ا ذا يأخذ املصط فتلقي ملانية. الثقافية

إعادة قبيل فيھ السل انب ا ار إظ إ عمد شھ ني ان وان ح الوقت. نفس

النص ذا خالل من ة. شو الني الفلسفية املنظومة ره تدو وإعادة تلقفھ

الضوء سليط إ شھ ني عمد تھ" سان إ مفرط ي سا "إ كتاب من املستقطع

التاسع القرن وح القديم املتداولة ى الك للسياسة ية ان ا ثار ع

ة،عشر ر ل سبة بال ا مخاطر ع الضوء  الفردية.مسلطا

جسيمة" خسائر روب ل ستعدادات و روب ا يتكبد ال ما شعبا أن ،وكما

ع نفاق جراء ومن واملواصالت التجارة عطل و رب ا لفة ت خالل من فقط

الرسمية يوش تنفق،ا حيث اضر ا عصرنا ظة با سائر ا ذه انت ما م
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املل ن ب ما مبلغ ية أورو بلدان املجالثمانية ذا مليارات والثالث ن من،يار بل

شاطا م وأك ية ب م وأمت كفاءة الرجال أك من ول م عدد اع ان خالل

جنود إ ليتحولوا صلية م وأعمال م أشغال عن م عاد أمة،وإ فان كذلك

مسموعا صوتا ا لنفس تضمن وأن عظ سياسة تمارس أن ا نفس ع تطرح

ال الدول ن ا،عظب نتوقع ال تلك غ أخرى خسائر تتكبد أن ا عل ون سي

ومن فراد طاقات من سائر وا يات الت ذه ل حصيلة ون ست ... عادة

شبھ بصفة مرفوقا ما لشعب السيا ار زد يصبح بحيث رتفاع ائلة العمل

ن ني ذ لل و بتفق أعمال،حتمية انجاز ع القدرة تقلص قدراو تتطلب

باه ن و ك ال من ا _الذي،كب رج ال ذا ل ل ساءل: ن أن لنا يحق اية بال

ديد ا العمالق أمام الدول لبقية ون سي الذي وف با إال اية بال يتجسد ،ال

ل ستحق واملعامالت_ التجارة ار ازد لصا ارج ا من عة املن متيازات و

ل و تمام بدذا ال واملزوقة،ان الفجة املصطنعة رة الز ذه أجل أن،من

شھ اء."(ني ذ ك و رقة ك و نبالة ك النباتات ل ب ية الت 2014،تتم

:342-343(  

اتيجي الس ف املحرَّ ستعمال و اطئ ا ل التأو خطورة إ أيضا يھ التن اتيتم

" : ى الك نفالسياسة ستمرار السياسةإن أمور املسيحية بواق خ

ى  الشعب،الك إ ة املوج ة اطور م طب ا أو النصر بيانات و،مثال

فأك أك غيضة تص بدأت ال شياء شھ،من "(ني للذوق مناف :2011،ألنھ

42.(  

للمف ٍر منظِّ ا ينقلب املرة تھ شھ ني فان ي الثا املستوى غدوع نا وم.

السياسية الفلسفية املنظومة نموذج ا ر جو وما مف ى الك السياسة مصط

ى  الك بالسياسة شرا وم داعيا يصبح املحضر ذا شھ فني ة. شو حيث،الني

مستقب مشروع أمل إ ى الك السياسة ا،تتحول عد ا تناول يتم أي

ي.   يجا
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ر  وجو ى الك السياسة قتدارإن إلرادة،ا السيا التمثل املع ذا ون ت

"،قتدار . سيا ونموذج مشروع ل ش ع قتدار إرادة تجسد يكنأي ما م

السياسة والشعوب فراد وغرور ة مص شغلھ الذي ال،ا القوة فان

قوة إ م حاج مام إ م ال ،تدفع ينابيع من تنفجر نال ح من تنضب

اء،آلخر قو و مراء نفوس فقط س من،ل الدنيا الطبقات لدى كذلك بل

با" تقر القدر نفس و شھالشعب   )2013:134،.(ني

عصره لسياسة نقيض بأنھ نفسھ يرى شھ ني قاطعا،إن ا يرفض ذا إ،ل داعيا

رفضھ شھ ني علن نا من ى. الك السياسة إ أي آخر. عصرهالبديل ،لسياسة

الدولة لنموذج ذا رفضھ تجتاح\مخصصا بدأت ال القومية ار ف و مة

السياسية. داثة ا مشروع تحقق داية و وستفاليا دة معا من بداية ا أورو

ملان ن للمفكر غواية لت وش جذبت ال صوص ا ع ملانية والقومية

فني . فاغ شارد ور وفختھ يجل "أمثال صا ي "أورو بأنھ نفسھ يصف شھ

عصره سادت ال القومية السياسة ات لتوج معاد أنھ نفسھ،بمع فيصف

" : ي آخرباآل يمثل الذي ...أنا ا) صا يا (أور ون أ أن ة صعو أي ي أعا ال ي إ

." للسياسة ن املناقض   )Nietzsche،2011 :12 (ملان

الس ملستقبل شرافية اس للمستقبلنظرة كسياسة ا فإ ى. الك س،ياسة ل

سالسة ر تظ أن ا ون،مر ست ما ر ة. قيصر والدة عقب بلور ت أن ير بل

" : خ التار صراعصعب ليا مستوعبة إذ ن ح ستصبح السياسية الفكرة

للعالم،رواح مكشوفة ستصبح القديمة املجتمع قوى تداخالت ل ا،و أ ع

ي انطالقامب قبل. من ا مثل رض د ش لم حروب نالك ون ست ف. الز ع ة

رض ى الك السياسة بداية ون ست   )Nietzsche،2011 :127 (."م

القومية ة و ال ضد اق وتر كدواء املرة تھ ر تظ ى الك السياسة آخر ف عر

" : ملاناملنغلقة نحن دائنا لون يج م مداواتھ ق.الذو ،إ مؤخرا يتم داء
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كب ديد،بحزم وا ب"الدم الدواء أي ذا ى". الك ب"السياسة أقصده ما "أو

عواقبھ وأبدا دائما أنتظر مازلت الذي ط ".،ا بيأس دائما ،Nietzsche (لكن

1913 :283(  

بورجيا اري ش أمثال صيات شھ ني ي،César Borgiaشيد الثا ك در فر

Friedrich II، ى الك بالسياسة سميتھ يمكن ما قاد من ل و سياسة،نابليون

منفتحة ية ا،أورو مع بورجيا اري ش شعار ون ي ما ر قومية. سياسة س ول

جاذبية شھ ني ر يظ انب ا ذا ء". ال أو قيصر "إما الطرح: ذا ع أك

والتوس يالية فاالم يالية. م ات للتوج حة بمراحلصر أرحم شھ ني عند عية

ونموذج الديمقراطية تحديدا املجسدة الصغرى السياسة انحطاط من

اكية ش عن ن املنافح م ا أحد ش ا لو جورج جعل ما ذا و مة. الدولة/

والعقالنية اكية ش و الديمقراطية اعداء أك بأنھ شھ ني يصنف املعاصر الفكر

داثية بأنھ،ا يا:وصفھ م ا طور الالعقالنية ومؤسس اكشن ،.(لو

1981:93(  

الصغرى  السياسة سميھ ملا نقيضا ى الك السياسة شھ ني رأى ال،لقد

جديدا وما مف يدخل شھ ني فان ى الك السياسة مع تحديدا. عصره سادت

فلسفتھ غاية إ يحيلنا حيث السياسية. الفلسفية الداللة و،عامةقل أال

جديد بطو عصر ور لظ يد داثية،التم ا العدمية أنقاض تجاوز و ،يخلف

تقابالت ى الك السياسة وم مف يطرح ذا رة. ا املبدع سان روح كت ا ال

الوحدة : شوي الني السيا الفكر يعاب اس ا اثر ع يمكن مة م سياسية

الت القوميات مقابل ية انورو م الصا ي ورو ة. طر القُ والدولة ية جز

العدمية. مقابل قتدار إرادة الديمقراطي.   املواطن
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ية .2 ورو  الوحدة

املتصاعدة القوميات من ر الظا نفوره نصوصھ مختلف ع شھ ني ر أظ

ع حيث والديمقراطية. اكية ش ار لألف تصاعد من ا يصاح وما عصره

االن ال يدعو ال ى الك السياسة من سميھ،قيض ما مر ذا ل رأى

مقابل و ة. طر والقُ والتجزيء ية ورو القوميات سياسة الصغرى. بالسياسة

مر ذا من ال،نفوره ى ك السياسة لنموذج بوضوح ف يتل شھ ني ان

ية ورو الوحدة ا املواطن،تجسد ا ف يتجسد بدلوال ة و ال املنفتح ي ورو

املقولب. القومية الدولة   مواطن

اتيجيات اس تب ع يتحقق أن يرجوه شھ ني ان مثال ية ورو الوحدة إن

ية ورو لقد،الوحدة . س سان لسياسة التطبيقي متداد ل ش ال

الطامحة شھ ني شرافات إس واملستق،انت املا وقتتتأمل نفس بل

لغ تأمالت اره أف بأن القائل و شھ فني شھ_. ني اضر_زمن ل ا احتقار

ا الرومانيةNietzsche،1907 (أوا ة اطور م املوحدة ا أورو نموذج ر يظ .(

ى -املا والك للسياسة خية تار كمرجعية مسيحية يةو قبل ورو حيث،الوحدة

مس نموذج شھ ني املرجوأمل س سان ينجزه موحدة ا ألورو تقب

الكالسيكية العاملية اطار شھ ني مع أنا يح وره. ماو ظ ع ونية ال ست ل

ناقدا شھ ني فق وعموما انطية. وال الرواقية الفلسفة ار أف أو اليوم العوملة تمثلھ

مشروعھ بأن رأى حيث انط. ار ألف ورافضا ن الرواقي ار ماألف الدائم للسالم

مثالية ادئة شيخوخة ووعد السالم فوعد منمق. م و عن عبارة إال ال،و

والصراع. رب ا من نخ وتجعلنا وف ا إال نفوسنا ،kynast(تحدث

لالستمرار114: 2014 ة الضرور ا وآلي ياة ا ر جو و الصراع أن ن ح (  
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ب م سم من أو املرغوب نموذجھ الذي" ان أولئك م ن" الصا ن ي ورو

ع املشار أك انجاز من يتمكنوا ي ل والوطنية القومية م عاطف يتجاوزون

سياسيا،والغايات ا م ية.،وأ ورو الوحدة   مشروع

مثاال ا ذا ع املنغلقة الوطنية القومية عة ال السياتمثل لالنحطاط

شھ، ني نتاجفلسفة ا أ منطلق نحومن عة ال داثية. ا السياسة عدمية

السياسة منظومة ل ش ما ر مظا أبرز ا ل ل ش النظر وقصر العدمية املساواة

  الصغرى.

طري  القُ القومي سداد ونقد العاملية تبجيل إبداء،توجھ شھ ني ى يتوا ال

ا وعظم بونابرت نابليون صية ابھ تحقيقھ،إ نابليون شد افما أورو

أخرى ة فكر صيات شھ. ني بحسب ى الك السياسة محاوالت آخر يبقى

تھ ية ورو الوحدة مشروعية دعم م قصد.،سا غ عن أو بقصد سواء

ذا شھ ني يقول ون. الصا يون ورو يف تص يدخلون جميعا ؤالء

القوم جنون نصبھ الذي املر التباعد بفضل " : شعوبالصدد ن ب حاجزا يات

يزال وما ا الذين،أورو الرشيقة واليد القص النظر سياس بفضل وكذلك

سياسة أن البتة يدرون ال نون ا ذلك بمساعدة القمة. ع اليوم عون ي

ن فصل ن ب وصلة مجرد ون ست ا يمارسو ال حد،التفرقة أي إ يدرون ال بل

بفض كذلك. ون ي أن لألمر بد اال ع التعب يمكن ال أمور من ه وغ ذا ل ل

طالق ع ال،اليوم تأو ا ل تأو يتم أو سة ملت غ عالئم مال إ ن يتم

اذبا و من،اعتباطيا برجال أفكر تتوحد... أن د تر ا أورو أن : علن ن ح

اور  وشو اينھ انرش و وستاندال وفن و نابليون تؤاخذو ،أمثال إنوال ي

لذاتھ. مھ ف سوء خالل من عليھ نحكم أال يجب الذي فاغ شارد ر م ل أضفت

شھ ".(ني م أنفس م ف ق ا مثلھ لعباقرة ان قلما   )2003:238،إذ
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املعيار  ان فقد نابليون مرجو اما نموذج آخر،آخر شھ لني سبة بال انھ

ن: الصا ن  السياسي

م لنا ارتأى عندما ا أخ سر" ا فوق نحطاط،ن من ن قرن ن ب "قوة،فيما

رادة و ة العبقر من ى" وحدة،ك ا أورو عل قتدار من قدر ع قوة

ملان،اقتصاديةو سياسية م أ أخرى .ومرة العالم ع يمن أن يمكن ان

يخفيھ الذي ميل ا املع تلقي من ا أورو ثبطوا من م م" "استقالل بحروب

)." نابليون السيادة )Nietzsche،2011 :121 وجود ق طر ية ورو ،فالوحدة

تصبح ي ل موحدة ا أورو علم كما أراد الذي نابليون " : نابليون فعلھ ما ذا و

)." العالم   )Nietzsche،1901 :350 سيدة

ي كتا _خصوصا مناسبة من أك ال"نحن" ضم ستخدم الذي شھ ني إن

السياال نتماء من نوع عن ا عب والشر_ ا وراء ما وكتاب ذل ا علم

"نحن شوي: الني ن امل العبارة تھ فتتكرر ية. ورو الوحدة لقضية الرمزي

خرون ون الصا يون خرون،ورو الفالسفة .،نحن ... رة ا رواح نحن

شھ ني سان ا اليھ يضاف ذا نفسھل شھ م،وني م وم م وأمل م غاي

لل"نحن" ستعمال ذا ف املرجو. املوحدة ا أورو مشروع تجسيد ،السياسية

النضال رفاق م أ ع لقرائھ ينظر شھ ني أن ر مواضيع،يظ ايضا م وأ

) ى. الك   )dalie،2003 :58للسياسة

الصا .3 ي ورو أو ي ورو  املواطن

شھ ني الصايتحدث ي ورو وم مف عن ذل ا العلم كتاب من وم،بداية مف

أك بتوسع تداول والشر"،س ا وراء "ما أككتاب ل ش ر سيظ ثم

القوة" "إرادة كتاب شھ.وضوحا ني وفاة عقب للعلن شر سي   الذي

                                                             
 ا من كث عند القوة ارادة كتاب مصداقية شكيك ال شوي يتم الني ن امل ن يطا،لباحث م رأس وع

شھ ني وفاة عد شر الكتاب أن حيث . و حول،جورجيو وك الش تحوم _ال شھ ني ت اب ال أختھ ق طر عن
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وما . سيا تداو عد ذو شوي ني مصط و الصا ي ور وم نامف م

ى". الك ب"السياسة وعالقتھ املصط ذا وطبيعة ية ما تحديد   و

من خاص لنوع شرا اس شوي ني تصور إ يحيلنا الصا ي ورو وم مف إن

ة طر القُ الدول إحدى مواطن و الصا ي ورو ذا س فل املواطنة. نماذج

املثال يل س ع ية ن،ورو اصطالح عن عبارة و نموذجبل لبيان دف شوي ي

تجسيده. شھ ني يصبو الذي املستقب املواطن  من

التماثل نحو ون س ن ي ورو شأ،"إن ت شروط من املتنامي م عتاق ا نحو

وطبقيا مناخيا مقيدة أعراق ا معينة،بموج ئة ب ل من ايد امل م استقالل نحو

وا النفس املتماثلة ا مطال تخط أن د جيالتر مر ع ر،سد سيظ التا و

قومي فوق وما ا ر جو رحال شري نوع جيا يبلغ،تدر نوع فسيولو تعب و

ذه إن ة. املم تھ خاص بوصفھ فيھ ن تف و التكيف ع القدرة ق د ا

ا تنم قد ة كب نكسات ا سرع من تخفف أن يمكن املقبل ي ورو نحو ورة الس

ذلك شھمع ".(ني وعمقا... سطوة ا د تز   )2003:215،إذ

ي و نموذج و الصا ي س،ورو ل أخرى بصيغة و أو ا. أورو ل ل مواطن

ي ي ولي وسمو ال السيا سان لإل نموذج إنھ لمة. لل ر ا باملع مواطنا

cosmopolitique،ال النموذج و ف انطي. ال أو الروا وم باملف س ل ذيولكن

القومية انتماءاتھ ظل املتقوقع ة طر القُ الدولة مواطن عن بديال شھ ني حھ يق

املوحدة. ا أورو سان إل يدعو ذا شھ ني إن الوطنية. ة و ال وفكرة   الضيقة

اليوم سا فر سود أيضا،مازال الناس،اليوم بأنادر حاب وال م التف من ،جو

أو  يرضون ما نادرا الذين وطبأولئك تقوقع بأي ذلك،يقنعون من أوسع م أل

                                                                                                                                                        
شذرات لعدة تجميع صل و و . _ النازي للفكر ا فقدو انتماءا أيضا الواعية. حياتھ شھ ني ا شر ي لم نصوص

الواعيةتخ حياتھ القوة) (ارادة كتاب مشروع فكرة عن شھ خرى ،ني الكتب عديد ا املتأمل،وعوض أن حيث

شھ. ني ار ألف وخالصة ختاما فيھ سان) و ذا ) شھ ني كتب   آخر
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نوب ا والشمال الشمال نوب ا يحبون كيف عرفون الذين،و بأولئك

شھ (ني ن. صا ن ي وأورو الوسطى البالد قاط ونوا لي   )2003:236،ولدوا

الدولة ت ت حيث ناك " : مة الدولة/ أنقاض ع تتحقق لن الغاية تھ ان

الضرورةي شيد يبدأ ناك : اللزوم عن فائضا س ل الذي سان قة،بدأ والطر

شھ ".(ني للوجود ا ل مثيل ال ال   )2007:106،الوحيدة

الصا ي ورو شھ ني د ا،ير أورو إلرادة سمح أمارات فاتحة ون ي أن أمل و

العصر رجال لروح الغامض العمل بأن عتقد شھ التاسعا-بالتوحد...ني لقرن

ل-عشر خاللھ من يجمع أن يمكن شامال ميال خاللھ من ر يظ أن يمكن

ن املستقبل.(،الباق ي أورو تحض محاولة   )jasper،1950 :232 أي

يمكن الفاضل. ي ورو سان لإل سيا نموذج املع ذا الصا ي ورو إن

املس فالسفة نموذج ون ي أن الصا ي لألورو شھ.أيضا ني م تظر ي الذي تقبل

سان " شوي الني للمصط السيا النموذج أنھ ع لھ تأو يمكن كذلك

املساواتية ولعدمية املسيحية خالق عد ما سان ا و أيضا ." نموذج،س و

ع السادة أخالق تصر ت حيث القيم. قلب عملية عقب ور الظ منھ تظر ي

العبيد ارا،أخالق سود املحركو القوة فإرادة العدم. ارادة بدل القوة دة

ياة. ول قيقة ل   (bilheran،2005 :16)الوحيد

رة ا الروح اب بأ يدين ا ن املفكر شھ ني ن،س ي ورو ب" وأيضا

ن يف التص ذين اطار ضمن نفسھ يدرج ذا و و ن". ما،الصا ا فكث

لل ال"نحن" ضم شھ ني يم.ستعمل مفا كذا عن   تعب

البارود ملان ع اخ لقد عوا،" اخ إذ ئا ش ل ضيعوا م لك التقدير! ل م ل

افة فيھ،ال بما أملان وال ن ديمقراطي وال ن سوعي لسنا الذين نحن لكن

ن،الكفاية الصا ن ي ورو رة،نحن ا رواح جدا،نحن رة نزال،ا ال
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ا مة؟نمتلك،نمتلك وامل أيضا م الش ما ور ا! ل ا قوس وشدة الروح شدة

شھ ".(ني دف... ال ما ر يدري   )2003:19،ومن

ية ورو العدميات ل عن املتخ ي ورو سان نموذج و الصا ي ،ورو

القوة وإلرادة ية ورو الوحدة لفكرة فطن،والداعم سان إ و الصا ي ورو

تنط ومعاداةال ثقا غالق ا من ا يصاح وما ية ورو القوميات خدع عليھ

يتوقع مستقب مشروع نموذج شوي الني الفكر ون ي ألن أقرب و للسامية.

ا تراث وع السيا ا أورو واقع ع يثور ستطردبأن نا السياسية. داثة

شھ الق":ني مع حرب نوجد ون الصا يون ور ".نحن عشر الثامن رن

شھ   )2011:42،(ني

والقومي. الوط النتمائھ املتعصب ي الدوال املواطن نقيض و الصا ي ور

يجعلھ ما و مر ذا الصاعدة. الديمقراطية ع ال شرعھ الذي نتماء ذا

ي ورو " يوجد النقيض ع وللعدمية. املنحط السيا للفكر نموذجا منھ

" الراقية.الصا ار ف لنموذج   ممثال

ى  الك للسياسة املوائم النموذج و الصا ي املبدع،ورو قتدار نموذج

القطيع. سياسة ار أف ة ملواج ى الك ع املشار   خدمة

ش ني نموذج و الصا ي ورو أن القول معيمكن نرادفھ أن يمكن أصيل وي

يممصط حيث ي. ورو املواطن القومية: نقيض عة،الديمقراطية،ثل ال

ى. الك السياسة مواطنة نموذج باختصار و   الوطنية.

أ ع لمة ال ذه تأخذه الذي املع بكث أقل أملان ستطيعيامنا،"نحن ح

عراق وكره القومية لصا نرافع القلب،أن بجذام نتمتع أن ستطيع ح

ذا،ذا الدم سمم و االذ، عض عن تنعزل ا أورو شعوب يجعل س،ي تتم

لنا وطن ال من نحن ... الص ر ا ا نفس مفرطة،وتضع أعراق من إننا
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ون  صا يون أورو لمة ب إننا ... ن عصر رجاال ل ش ل ا...،التداخل أورو ورثة

شھ   )240-2001:239،".(ني

الصا ي ورو فكرة من يجعل أن شھ ني د عملغاي،ير أن يجب ة

ا تجسيد ع املستقبلية السياسية اتيجيات ة،س مقار دف انھ أي

ذا} } الصا ي ورو ب "مذ أن أين مستقبلية. ية تر من ا جعل ا أخرى

القيم" ل"قلب نقدا فيھ نم أن يمكن "محبة" بدون للقيمة،من من

جتماعية،املوجودة للقيم ".(بيداغوجيا  tazerout،l’éducationاملستقبلية

vitaliste،1946 :144السائدة خالقية النظم عن وكبديل ألن،) شھ ني دف

والشر" ا وراء "ما أخالقية الصا ي لألور خالصة.،يلقن جمالية أخالقية

)tazerout،critique de l’éducation،1946 :144سان فيلسوف )بحسب

.   س

سي سان ملصط سياسية ترجمة و الصا ي ورو أن القول ،مكن

الديمقرا سان نموذج عطاالت تجاوز س الذي املرجو النموذج عينھ طيو

شر_ ال ونية_خاتم ال السياسة من نوعا بھ شھ ني يرجو حيث .

_cosmopolitique_،التج والدوالتية القومية ات التوج من النقيض يةع ال،ز

الصغرى". "السياسة   تمثل

4. : اتي س ي ورو والواقع ى الك السياسة   مستقبل

شرف قبة،كمس م طاحنة حروب ا أور بدخول شھ ني بأ ستغ،يت حروب

جديدة قوة لصا التقليدية القوى سقوط عن ستعلن حيث لألبد. ا أورو وجھ

يجا،صاعدة ا عد حسبھ كتبھقادرة اخر فيقول ا. أورو توحيد ع ي

سان" و ذا " " رواح : صراع داخل ليا مستوعبة ون ست السياسية ،فكرة

الكذب: ع ا ل ية مب ا أ بما ا تفج تم س رم ال املجتمع قوى توليفات ل و
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بدأ س فقط م انطالقا رض. خ تار مثيل ا ل س ل حروب نالك ون ست

سيطة."(الس ال وجھ ع ى الك   )Nietzsche،2011 :127ياسة

مستقبل ا شر ي ال العدمية لتجاوز يال س ى الك السياسة شھ ني رأى

داثة ا انتصار يجة ن ا املسيحية،أورو خالق عن تختلف لم إال،ال

يق أن ى الك السياسة ع شھ ني أراد لقد رانية. د صبغة ا يالارتداء س ح

ان نحطاط. ومطرقة العدمية سندان ن ب ما من إثره ع ا أورو تخرج ي آخرا

ي ورو عشر-الواقع التاسع ة-القرن طر القُ الدولة نموذج نحو وع ب ،يو

ة صغ سياسية كيانات إ ا أورو الديمقراطية،وتجزئة يديولوجيات ا تحكم

و ال سود س حيث اكية. ش جموداو ك السياسية اتيجيات س نحو ع

ر مظا من را مظ إال والسالم مود ا ذا ير فلم شھ لني سبة بال دوءا. و

العاملية،نحالل ا أورو انة م إن السقوط. سبق ال و املرحلة باألحرى انھ

ا خط ديدا ددة وتراخت،م انحلت قد ا إراد قادرة،ألن عد ةولم مواج ع

مستقبال ى الك انت،التحديات نما ب شھ. ني عصر السائدة السياسة ظل

ا م د أو ا بقو تحتفظ أخرى نحو،قوى تتجھ البادية ا عدمي ا أورو فان

الصغرى  السياسة سميھ ما من شھ ني حذر لذا ة. او وال ا،نحدار وأخطار

السيا ا أورو مستقبل ماقا،ع ش وأد أقوى ع رادة] ] ا أ إال " : ئال

آسيا إ ا أدراج ا أورو عود حيث مة ال الوسطية ة اطور م تلك ون ي

جار ر ا ا،وكأ إطالق مخيف نحو ع رادة تظر ت نالك روسيا. ي،أي

اليوم ن يائي الف ع ز العز اللفظ إذا،ستع ما ل تج تزال للنفيوال إرادة انت

م تل لن ا أورو عن خطار أعظم درء أجل فمن لإلثبات. حروب،أو ر ع

وحسب آسيا وتورطات داخلية،ندية انقالبات أيضا ت،بل وتفت

ة صغ أجسام إ ة اطور ي،لإلم ملا ال مق ا إدخال ء ل فيھ،وقبل بما

ا عند دتھ جر واحد ل يقرأ أن ميالواجب فقل متمنيا: ذا أقول وال لفطور.

باألحرى  العكس التصميم،إ إ ا أورو يدفع حد إ روسيا خطر تزايد إ أع
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خطرة ا بدور تص أن تحكم،ع جديدة ثلة بواسطة تحظى أن وتحديدا

ا موحدة،أورو ا،بإرادة داف أ تحدد أن ا ل يمكن لة وطو مرعبة خاصة إرادة

من لتعددآلالف وأيضا لة الطو ا ال دو زلة مل حد ا أخ يوضع ي ن... السن

الصغرى: السياسة زمن و .لقد وديمقراطية ملكية أنظمة ع ا وتوزع ا إرادا

ع رغام _ العالم ع السيطرة أجل من الصراع معھ سيجلب التا القرن

شھ ى."(ني الك   )2003:167،السياسة

يم السياق لدونيةذا ا ة املقار استحضار ما،كن م سقط ضارة فا

يرى خلدون بن مثل مثلھ شھ فني ستقرار. و والكسل الرخاء ياة ا ل أ جنح

فقط س ل عنده فالصراع ذلك عن د يز شھ ني ان بل الصراع. فكرة بمصداقية

مثال ن دارو شارلز يرى مثلما البقاء ضمان أجل أج،من من صراع أنھ لبل

القوة ساب   قتدار.واك

الفشل أن إما مستقبال. ى الك السياسة ل ش ن_ل سي ن_رئ احتمال شھ ني ح يق

كم جديدة تفاعالت ور ظ التا و ا تدم إ سيقود ا أورو السيا

العالم.( حكم ع قادرة تصبح التا و سياسيا ا أورو توحيد وإما ،jasperالعالم.

و 232: 1950 ستجابة) و التحدي بفكرة شھ ني قال املثال،قد واستخدم

وخطورتھ،الرو شدتھ ع ل ش مة،الذي ال يوقظ أن يمكن شأن ذا تحديا

شھ ني شغل الذي ي ورو الو "ع ية. روسيا،ورو يرى فقط،فانھ س ل

ا أورو ع ا كب أور ،خطرا إليقاظ ة الكب انية م أيضا آليةولكن تحف ع ا و

املضاد."(   )jasper،1950 :233الدفاع

بارعا ئا متن اعتباره بفعل شھ ني ار أف مصداقية ون،تتجسد ي ان ب يق انھ بل

نبوءات اره،حامل أف ع يطلق سلوتردايك بي جعل ما و نجيل،و ب(

امس).(سلوتردايك   )2003:11،ا
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دو  يان س "كر يث السياق نفس شھو ني قدرات ع با تقر ي" ومبا ال

من الرغم ع عددت و الوطنيات نمت أن عد ف" النافذة. تھ ورؤ افية ش س

ة بؤ الت شھ ني ن،تحذيرات يكي ولي وزمو ال ن املفكر آخر و بأن،و مر انت

ية_م ورو للقارة سبة _بال تتماثل ن عامليت ن حر ن) (العشر قرننا عأثارت

". جما يانتحار امبا ب"جنون2003:248،(دوال شھ ني سميھ ما أدى لقد (

ول  بدل ي الثا بؤ الت تحقق إ القوى،القوميات" سلم ا أورو انة يارم ا أي

  العاملية.

ية التجز ة القطر الدولة وم مف شھ ني بنموذج،رفض عرف ما أو

عالمة\(الدولة فيھ رأى حيث ترافقمة). ال السيا نحالل عالمات من

ع صارخا مثاال ا ف ورأى شھ ني ا مق ان ال الديمقراطية عات ال تصاعد

القيم قلب ا د مر ذا ولتجاوز ية. ورو داثة ل السياسية ،العدمية

سان من بدال س سان لإل ر فنظّ والغايات. املثل صياغة وإعادة

شر_الديم ال سداد،قراطي_خاتم من روج ل كحل ى الك وللسياسة

حا صر معاديا شھ ني من يجعل ما ذا ا. أورو مستقبل دد الذي السيا

ذا بخاصة. ي ملا القومي والفكر عامة القومي وللفكر ة القطر الدولة لنموذج

العرقية ة العنصر عة بال شھ ني وصم تفنيد ا يقود نجدهمر ما _ع

إعادة من ألك تحتاج سرعة امل تاجات ست تھ فمثل . الدراسات_ عض

  فحص!

الصغرى  السياسات سماه ملا كبديل ى الك السياسة وم مف شھ ني ح حيث،اق

لھ ش ى الك السياسة لواء مل وره ظ املرجو النموذج س سان يمثل

ي ور " املس املواطنالسيا أو شر" ال "خاتم يوجد النقيض ع ." الصا

املتوسط،الديمقراطي املعتدل سان لإل ار،نموذج ف غاية يمثل الذي

شوي.،الديمقراطية الني ن امل السيا نحالل و نحطاط لعالمة رامزا
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القوة لفيلسوف سبة ود،فبال ور أموات ون س ع عالمة الدائم السالم فان

ياة ا مبدأ رب!،ينا ل فاستعد السالم أردت إذا : مقولتھ نا   ومن
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داود  محمد

بجامعة بلة أستاذ بن ران أحمد  و

  

مية غاية مسألة طرح من بد ال إو البداية تحتاج يم املفا عض أن

عميقة الناس،دراسة من العديد لدى سة ملت ا و باملثقف؟،ل نقصد ماذا

او  ذين حصرنا وإذا بالشعب؟ نقصد املعرماذا ما إطار ن وم يمكننا،ملف

حية أر ل ب املوضوع ناول ن ال،أن أش املثقف أن أجمل،أنواعو حيث لكن

الفكري  للعمل نفسھ ينذر من و خ ذا أن عامةو ذلك بصفة منھو الثقا

قليال إال ا ف يجدد وال السابقة ار ف يردد الذي التقليدي" "املثقف رى و ،نجد

موجود و مما أك إبداع يمكن ال املوضوع،أنھ ذا قولھ تم قد ء ل ألن

ذاك التغي و ،أو يحب ال مثقف بالتا يقاومھ.و و املجدد"و قد "املثقف ناك

جديدة أشياء موجود و ما إ يضيف وو الذي ما عارض قد طروحات ب

الو ،مكرسو قائم و النقدي املوقف ذا قبللعل من ال س دفا يجعلھ ذي

  منتقديھ.

الشعب وم مف م،أما بي تجمع معينة منطقة ان الس مجموع املقصود

خية التار القيم من كو السياسيةو الثقافيةو مجموعة املش ال،املص والشعب

معينة خية تار ظة إال ر،"يوجد" تقر حالة أو ار ا ديد ال حالة أي

ال الداخاملص للمؤسسات،سيا سياسية شرعية عن البحث أي

زائر،الوطنية ا ن يحدث "الشعب"،مثلما طموحات تتحقق عندما ،لكن

جتماعية ا حقيق إ وناتھ م ل فئة،تتحوّ ل فيھ تمتلك مجتمعا ا بصف أي

ا او مصا ع تدافع ا اصة ا ا ا.و طموحا إل للوصول د ومو تج مف ان إن

"الشعب" ملطالب ستجابة طياتھ يحمل ة" من،"الشعبو توظيفھ تم قد فإنھ

ن السياسي ن الفاعل واملختلفو قبل املعارض صوت ات إلس مرحلة ل القادة
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النقديو  املثقف صوت ع،التا حيان من كث عتمد ة الشعبو ألن

ة الفكر والتالعبات نيةوالديماغوجية السياسية ا مصا دمة ،عالمية

حيانو  من الكث التغي تحب ال مختلفة تيارات ة تقبلو الشعبو ال ذا ل

املطلقةو النقاش قيقة ا تملك ا أ بماو ،ترى الديمقراطية عادي بالتا

وار  ا قيم من ة خ ذه سامحو تحملھ قصاء.و ال الشعو عدم ةعتمد بو

الفرد ودات مج تق ة فكر تمثالت ع زائر تھو ا و،عبقر "البطل مثل

الشعب"و،الشعب" الفرد،"اختيارات قزم تُ ال التصورات من ذلك غ إ

املجموعو  يذوب الديناميكية،تجعلھ داخل ا يقوم أدوارا الفرد ذا ل نما ب

ا.و ،جتماعية ان س ال الديماغوجيةو أدوار والروحو ذه الضيقة الوطنية

ة سلطو بو من ذلك عن تج ي املثقفو ما ضد وجھ تُ ال بداد اس

القائم. الوضع النظر عيد بدائل يقدم عندما املعارض   والسيا

مراحل عدة عرف قد زائري ا املثقف أن نجد خيا تار ة،و ر التحر بالثورة مرورا

د و ع ياتوستقاللبداية سعي ال تم،مرحلة ا جميع املراحل ذه ففي

شأنھ من والتقليل املثقف ش جسدياو نھو م ذه،تصفيتھ ل ألن

املثقف م تجر باألحرى أو تأثيم تم العامةو املراحل ة املص ع بالتآمر امھ ا تم

الوطنيةو  الوحدة الثورةو ع "الثوابت"و ع "اخو ع الشعب"ع ،تيارات

ية دائما ان املثقف أن سيط ب السياسيةو لس لصراعات فداء ش ك

املراحل ذه من مرحلة بةو ،ل ور شك محل دائما أوو و وكتب لم ت سواء م م

صامتا. وو بقي ف عنيھ" ال فيما "يتدخل املثقف ون مقامھ–ل يملك-بحكم

شارك أن منھ تقت اجتماعية فرصةوحداثوظيفة و راك ا ذا

النقدي للمثقف سبة بال عوض الثقاو ال التجديد م س ح املجدد

الذين السلطة مثقفي عن أو ن التقليدي ن املثقف عن أتحدث ال نا و ي. واملؤسسا

القائم السيا شكيل ال ضمن م ل ان م عن ة وا ة از ان و ماو يبحثون ر

قادم و م،فيما مواقع اختاروا قد ؤالء اتيجيةو ألن إس ذلك من اتخذوا



93 
 

للسلطةو صية املوالية التقليدية حزاب ؤالء املسماةونجد حزاب

إعالميةو"معارضة" ونيةوقنوات لك جتماعيةو املواقع ات او الشب ل

القائم الوضع ع فاظ ا عيداو تصب اب الذ الديمقراطيعدم التغي

يدركو  الذي قيقي ا فاملثقف مختلفة. رات م وتبصر،تحت وضوح ل ،ب

البالد ا تمر ال السياسية انات الديناميكية،الر ذه ينخرط أن إال يملك ال

منذ انطلق الذي راك ا ا يمثل ال اير22السياسية للبدائل،ف بطرحھ لكن

بر  نحو تقود معينةو ،مانال قناعات عن تخ أو تنازال ذلك اعتقد بل،ال

املثقف فتواجد منھ-بالعكس ضروري -املجددو التقليدي راك بناء،ا ون ل

ديدة ا زائر ميع،ا ا م ات ر وا القانون دولة الفئاتو جزائر مختلف

ناء. است دون أنو جتماعية يمكننا املطامح ذه تتحقق أنو نتحدثعندما

الشعب بقضايا م املل املثقف بال شغل ال القضايا مختلف حول لكن،نتحاور

بتاتا سابقة مواقف أو قناعات عن تخليا ع ال الية،ذا ا املرحلة أن أعتقد

عو  الوطن بناء م س ي ل النقدي للمثقف ا قو حضورا تتطلب القادمة

م ن زائر ا تجعل سياسية بدادأسس س عن سلطو نأى ،الظلمو ال

م دول نحو م بواجبا القيام ع م صفتھ،وتحفز من الشعب يخرج ملا أي

جتماعية صفتھ إ ة" املصا،"الشعبو فيھ تتجاذب مجتمعا ونھ إ أي

مةو  كر حياة أجل من جتماعية الفئات فيھ جميع،تقاوم إ نتطرق إن يمكننا

ال عض.املوضوعات لبعضنا شتم أو سب أو ح تجر دون  امة
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والعوائق وافع الدّ زائر: با الّشع راك َ ا  

بوعرفة القادر  عبد

 

املعاصر ي املد حتجاج ر مظا من ر مظ الشع راك َ واجتناب،ا بالو يمتاز

ص تتفاوت ذري. ا للتغي وسيلة املس ألخرالعنف مجتمع من أن،وره إال

ملعاي ستجيب مدنية دولة ناء و السائد النظام غي و واحدة راك َ ا طبيعة

واملواطنة ق ا سان،دولة وحقوق ة ر ا لتحقيق وتصبو . 

مفتاحيةال زائر؛لمات ا ؛ الو راك؛ َ ا الدولة22: اير؛  .ف

Abstract (English): 

The Hirak (Popular movement) is a manifestation of contemporary civil protest ،
characterized by awareness as well as the avoidance of armed violence to be a 
means of radical change. Its forms vary from one society to another ،but the 
nature of the movement is the same: it aspires to change the existing system and 
to build a civil state that meets the standards of a state of right and citizenship and 
aims at realizing freedom and human rights. 

Keywords : Hirak ،Awareness; Algeria; 22 February; State. 
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ا ودور املواطنة املحليةقيمة   التنمية

أمينة ا   ب

  

الدولة ن ب العالقة لدراسة سية الرئ املداخل أحد املواطن و املجتمعو عت

ا عد املستدامة للتنمية سبة بال مية بالغة أثار ع تنطوي ال العالقة

ظلواملحو الوط خاصة سي ال ع الديمقراطي ع الطا إضفاء

الدواملت سق ع اصلة ا ات السياسيةو غ قوق با اتو املرتبطة ر ا

للوطنو العامة باالنتماء القوي الشعور ط تر ال املواطنة عنھو وكذا ينجم ما

وواجبات حقوق املجتمع،من أفراد مة مسا ا تقتض ال تمية ا والضّرورة

املحلية. التنمية داف أ   لتحقيق

املفتاحية: لمات املحلية،التنمية،املواطنة،الوطنال   ،التنمية

Résumé : 

Le citoyen est considéré comme l’une des principales approches de l’étude des 
relations entre l’État et la société ،qui a des implications très importantes pour le 
développement durable dans ses dimensions nationale et locale et pour la 
démocratisation de la gouvernance ،en particulier à la lumière des changements 
internationaux liés aux droits politiques et aux libertés publiques. Et la 
citoyenneté qui lie le fort sentiment d'appartenance à la patrie et les droits et 
devoirs qui en résultent et l'inévitable nécessité requise par la contribution des 
membres de la société pour atteindre les objectifs du développement local. 

Mots clés : pays ،Citoyenneté ،développement ،développement local. 
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ا ي يالفكرالعر اثملغر ال قراءة وكيفية داثة ا أزمة ن ب ابري ا   عند

خالد    أودينة

  

املقال ذا خالل من أي نو والعدم الوجود بقضية ترتبط حساسة جد قضية

لفكر آليا عة تا أو ومبدعة واعية كذات استمراره تحقيق من الفرد يمكن ما

ا ترا وعن ا ع ب ابري ،غر ا لنا ز ي ب،حيث نكيف ب ن تا العرب قي

ن وتكنولو،نقيض عل تقدم من الغرب إليھ وصل بما ار فاظ،ن ا ن و

يمنة وال للسيطرة س ال ية الغر ضارة ا ندماج وعدم ة و ال أن،ع

التحديات. ملقاومة إيديولو كسالح وظف قد نا اث   ال

النظر إعادة عن وض ال كيفية لنا اضروو وا املا ن ب عن،العالقة

املستقبل وثقافة املا لثقافة التخطيط ق املواكبة،طر شروط توف ومنھ

ھ،واملشاركة وتوج إغنائھ واملشاركة املعاصر الفكر مواكبة عن أي ذلك ون و

سالمية ية العر لثقافتنا يديولو ال يوي يمولوجيالب س التحليل ق طر

أجلق من ي العر العقل لت ش ال واملنطقية املعرفية ا أساسيا تحديد صد

سان لإل التار اث ال مع الفكري التواصل من إطار معارفنا بمختلف الر

ي املا،العر مع التواصل يجب ذا تراثا،ول علھ يحة أسس ناء و

ا. ش ع ال الظروف أو الشروط وفق لنا   معاصرا

ل املفتاحية:ال اث مات داثة،ال ة،ا و ضة،ال العقالنية،ال

خية  .السوسيوتار
Résumé : 
La pensé arabe maghrébine chez El Djabiri entre la crise de la modernité et la 
manière de lire et interpréter le patrimoine culturel. 
Via cet article ،nous essayons d’éclairer sur une question sensible ،relative à celle 
de l’existence et de la non-existence. C’est-à-dire ce qui permet à l’individu 
d’assurer sa continuité entant qu’être conscient ،créatif ou lié automatiquement à 
une pensée étrangère à lui et à ses coutumes et traditions (son patrimoine). 
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El Djabiri nous a montré comment les arabes ont été perdus entre deux 
paradoxes : la fascination du progrès scientifique et technique de l’occident et la 
préservation de son patrimoine et de son identité comme étant une arme 
idéologique et de résistance face aux défis et donc la non intégration dans la 
civilisation occidentale qui veut dominer. 
Il nous a ،aussi ،clarifié la manière de se progresser en revoyant la nature de la 
relation entre le passé et le présent par une planification de la culture dub passé et 
celle à venir ; ce qui veut dire ،fournir les conditions d’accompagnement et de 
participation (accompagner la pensée contemporaine et participer à son 
enrichissement et sa destination). Tout ceci ne se réalise qu’avec l’analyse 
épistémique constructiviste non- idéologique de notre culture arabo-musulmane. 
L’objectif de cette analyse est d’indiquer les fondements épistémologiques qui 
ont bâti le cerveau arabe pour un essor de toutes nos connaissances dans le cadre 
d’une communication des pensées avec le patrimoine historique de l’être arabe. 
C’est pourquoi ،il faut faire des liens avec le passé et construire des piliers solides 
pour rendre notre patrimoine moderne selon nos conditions et nos circonstances. 
Mots clés : Patrimoine ،modernité ،identité ،révolution ،rationalisme ،
sociohistorique. 
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السياسية شھ ني فلسفة ى) الك (السياسية وم   مف

بوطرفة   أيمن

الفلسفة خ تار ونقدية ة جذر الفلسفات أك أحد ة شو الني الفلسفة عت

ي،عامة ا مجاالت لعديد ا وامتدادا ا شمولي السيابفعل املستوى ع ،اة.

السياسية داثة ا نقد من شھ ني ا،ينطلق قادت ة خ تھ قادت حيث

العدمية باملساواة شھ ني سميھ وما اكية ش و الديمقراطية ار ف شار ،ان

الدولة وع،مة-ونموذج الصغرى). ب(السياسة شھ ني سميھ ما ا ت ت ال

ني ح يق حيثالنقيض ى) الك (السياسة وم مف ع تقوم سياسية فلسفة شھ

من ع ملشار شھ ني دعوة ر فتظ أيضا. انفتاحا وأك توسعية أك لسياسة الدعوى

السل النموذج يقابلھ الذي س سان وم ومف ية ورو الوحدة مثل

الديمقراطي املشروع شر ال الك  اتم السياسة ان ي. دا سياسةا ى

. س   سان

املفتاحية لمات شھال ني ى ; : الك سياسية; السياسة س ;فلسفة   سان

Summary : 

We can say that the philosophy of Nietzsche is one of most radical and most 
critical of all the history of the philosophy. Because of his exhaustiveness and its 
extension in diverse Domains of life. On the political level Nietzsche begins with 
the criticism of the political modernity ،of which she leads to the democracy and 
to socialism ،and what calls Nietzsche the egalitarian nihilism ، ،and the model of 
the nation state ،which belongs to what calls Nietzsche the (small policies). On 
the other hand Nietzsche develops a political philosophy based on the notion ( big 
policy) ،which leads us to a more expansive and more open policy. Of it 
Nietzsche calls up to the European unity and the notion of the Übermensch ،
Which contradicts models her denial of the ( last man) in the sphere of the 
modern democracy. We can say that the big policy is the policy of the 
Übermensch. 

Key word: Nietzsche ; big policy ; political philosophy ; Übermensch 
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املثقف   ؟تأثيم

داود   محمد

"الشعب" ملطالب االستجابة طياتھ يحمل ة" الشعبو وم تم،مف قد فإنھ

صوت ات إلس مرحلة ل القادة ن السياسي ن الفاعل قبل من توظيفھ

واملختلف النقديو املعارض املثقف صوت عتمد،التا ة الشعبو كثألن

ة الفكر والتالعبات الديماغوجية ع يان اأ او من مصا دمة اإلعاملية

اآلنية منو ،السياسية الكث التغي تحب ال مختلفة تيارات ة الشعبو

يان النقاشو اأ تقبل ال ذا املطلقةو ل قيقة ا تملك ا أ بالتاو ،ترى

اأ ذه تحملھ بما الديمقراطية وار عادي ا قيم من سامحو ة عدمو ال

الفردو اإلقصاء. ودات مج تق ة فكر تمثالت ع زائر ا ة الشعبو عتمد

تھو  الشعب"،عبقري "اختيارات و "البطل ال،مثل التصورات من ذلك غ إ

الشعب" قزم املجموعو الفردو ،تُ يذوب ا،تجعلھ يقوم أدوارا الفرد ذا ل نما ب

تماعية اا الديناميكية ا.و ،داخل ان س ال الديماغوجيةو أدوار ذه

ةو  األبو والروح الضيقة سلطو الوطنية من ذلك عن تج ي الو ما بداد اس

املعارض والسيا املثقف ضد وجھ  .تُ

املفتاحية لمات ة : ال تماعية-الديمقراطية- املثقف-الشعبو اا -،الديناميكية

 .اإلعاملية-وطنيةال

 

  

  


