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 صديرت
  

 

، حميدي الدين زين مدحمعزيز اذ األخ التسّيز لل هذا العمل املتمدار بإص ارڤالهو د د معه سعَ يَ 

  سلوب سلسوأة ز موج رةبصو ئري زاالسياق الجيستعرض  الذي
ّ
 ر تصوّ  صياغةرئ من لقاان يمك

 الثقافية.ية و تماعجواال قتصادية واالواألمنية ة السياسيبأبعاده  ي الجزائر ع ضيق للو دق

 
 ، للكتاب عنوان الفرعيال ليهإكما يشير ، "الساعة عقارب اتجاه عكس في الَسيرأو  رائنة الجز مح"

  ل املشاك بمالمسة " ال يكتفي رائنة الجز مح" .ائري جز ال للواقع ونقدية تحليلية دراسةعبارة عن 

تحديد إلى  ة، بل يتعّداهاألمراض االجتماعي خيصتشو ت االقتصادية املعضال  توصيفو  ةالسياسي
تشراف اسا و عراضه أ كشف إلى ، و —ث ائر الحديا في تاريخ الجز غوص   — خيةيأسبابها التار 

  عباتّ  دقو  ملعالجتها. دةمحّد  ل ح حلو اقترامآالتها و 
ّ
ى مع الوقائع  وتعاط الرصين  علمي نهج الف الاملؤل

دوا قام بتقييم أدا لّماف، ة وتجّردضوعيمو يخية بالتار 
ّ
منذ   ئرالحكم في الجزاء القادة الذين تقل

 من ذكر االستقالل 
 

  .، ما لهم وماعليهموإخفاقاتهمإنجازاتهم كال
 

 فهمها علينا ينبغي التي  مشاكلنا ةمللج ُمجّمعة صورة"مساهمته  كون أن ت حميديسّيد أراد ال

ت فهي إذن ليس ".التغيير وإحداث الوعي واستعادة الذات، يعابالست حقيقية انطالقة لتكون 
لتغيير ي لساس شرط أيق لتحقإيجابية ، إّنما محاولة قع الجزائري ينة سلبية متشائمة للوامعا

ض والتحديد الدقيق ر للمحيح لصرة على التشخيص اوالقد ى املواطنالبّناء أال وهو الوعي لد

 .زائر منذ عقودجني منه الاالداء الذي تعواطن مل
 

  من  القائم النظام مع قطيعة  بإحداث إال العسكري  الجناح على يندامل الجناح ادةلسي سبيل ال"

عيد شعبية انتفاضة لالخ
ُ
جة ون تك الحقيقي مسارها إلى طيةالديمقرا ت  نزيهة بانتخابات ُمتوَّ

افة ام يارختال  وشفَّ
َّ
ف ى املر يكذا ، ه"الرقي إلى بها يدفعون  ذينلا الوطنيين  الجزائر ُحك

ّ
فرغ الذي ؤل

ثورة الشعبية ال، أي ثالثة أشهر قبل انطالق م 2018 وفمبرنذا الكتاب في شهر تحرير همن 

يومنا   ىل إم ستمّر بنفس الزخ الَحراك املبارك املشّك أّن  وال .2019فبراير  22 في ئرزاالسلمية في الج
ال  فضين . كما أن املنتفي كتابه أشار إليهاتي من اآلفات االجتماعية العلى العديد  ىتهذا قد أ

بالجزائر من روج خكفيلة بال — بلكاتكرها اذ — عميقة اسيةسي تدابيربيطالبون بقوة يزالون 
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ا من ن قدر  واطاملفيه غ بل دس تمّر به البال تاب في ظرف حّساهذا الكإذن در صفي نة.املزم تهازمأ
 ج االنض

 
ا للعملسياس ي يجعله أسهل تقّبال نجازها على  ل على إ للفكار املطروحة فيه واستعداد 

 األرض.

 

  ه على وج —ب ا، وللشبئري طن الجزاللموا ثمينةثرية و  يفيةة تقّدم ماّدة تثقاملساهم هإّن هذ
بشكل  ب لكاتعرضها اي والتي جزائر ها الب ايش األحداث التي مّرت عالذي لم يُ  —وص الخص

 فوتوغرافي جميل.

 
 أن ل املتعّج رئ ن للقامكيو 

ّ
 ملاو  مةقّد في املته يجد ضال

ّ
 ذ ي الذتنفيال صلخ

ّ
ف في  ز  زي يرك

َ
بدة املؤل

 ونّيف عشرين صفحة
ّ

 ة الكتاب بكامله لالستمتاع بقراء زمالال وقت ال صيبتخصه  أننا ننصح، إال

 .يدةاملف التفصيلية ضامينهمطالع على واال 
 

ف ونفع بيزان حسنال في معمهللا هذا الل جع
ّ
عي  الو ع وطننا وشعبنا كمساهمة لرفه ت املؤل

م فيها ن والحكم الراشد التي ينعقانو ال ةلود وتشييد دو ث التغيير املنشري إلحداضرو لاملواطني ا
 والرفاهية.واألمن كرامة والسلم بال ون والجزائرياتجزائريال

 

 د. عباس عروة
 ارڤالهو معهد 

 2020في  انج 3

 
 

 

 
 

 

 



 13 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 

 ةـئـتوط
  

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 
 سلطانه، وعظيم تهقدر  لجالل ينبغي كثيرا حمدا نعمه على هونشكر  تعالى هدنحم نستعين، وبه

  ليونص
ّ
 أتى نم إال بنون  وال مال ينفع ال يوم امة،القي يوم شفيعنا املصطفى، الحبيب على مونسل

 .سليم بقلب هللا
 

  ،ارئ الق ي يز عز  بعد، اأم

 
 املؤ  هذا كتابة في كثيرا دُت تردّ  ،بدء ذي بادئ

َ
 حولنا يجري  نراه ملا صريحة كاشفةم ريعتب ألنه فل

 مارساتهام ةعريوت ها،بنقد  تيمبادر  خالل من وهذا الحياة، مجاالت كافة في سلبية مظاهر من

ني اممّ  بالرغم فيها، بتسب  امل وكشف  ذاته،  تالوق وفي .قتضيي أو وطضغ من له ضأتعرّ  أن  مك 
 . — باعي ليس وهذا — اإلنسانية ومالعل مجال في صين املتخصّ  من لسُت  لكوني املغامرة خشيُت 

 

 األبرار، هدائناش من اآلالف مئات عليه ىضّح  الذي غاليلا بلدنا الجزائر، إليه آلت   الذي الوضع إّن 
 وطننا أوضاع تدهور  إلى  يدفع ام لكل أيضا ورافضا نا،ملبادئ مناف   ماهو كلّ  على أنتفُض  جعلني 

 .العزيز

 
تاب هذا يهدف  هي اتهطيّ  في املعروضة املواضيع فكل ري،الجزائ للواقع نقدية ةدراس تقديم إلى الك 

 — ذلك دون  هو ومن متعلم من أطيافه، بكل الجزائري  املواطن به ويتعامل يعيشه ما يمصم في

مّ  وحتى   كان سواء أو دينية أو علمانية قومية، نزعة ذو ي،أدب أو علمي  تكوين ذو ،— أمي   هو نم 

 ... اأمازيغي أم عربيا هؤ انتما
 

  مظاهر من ري الجزائ الفرد يعانيه بما املوضوعات هذه تهتّم  ،سهنف الوقت في
ّ
 الفكري،  تالتشت

  وما الحضاري، والتأخر األخالقي اإلفالس
ّ
 س البائ املواطن هذا صار حيث سلبية، آثار من هفتخل

 ةفسيالن راحته تضقوّ  سلبية أفكار من املجتمع أو الحاكم النظام أنتجه ما لكل مامستسل
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 يجّر  وأضحى املجدية، غير الفكرية باترّس الت من وحل   في طيتخبّ  ذلك اءجرّ  من وصار ة،والبدني
  أذيال

ّ
 .والتبعية فالتخل

 

 دَ  بين املطروحة املواضيع ُجلّ  إّن 
َّ
تا هذا َتي  ف  التليفزيونية والقنوات ُحفُص ال أغلب تتداولها بالك 

 حليلبالت لها ضتتعرّ  األجنبية والصحف اتو قنال بعض أّن  وحتى  ،الزوايا مختلف من الوطنية
 املجتمع يزال وال طر،الُق  أرجاء جميع وفي يوم كل األلُسن هوكتل وجدل نقاش محل يوه والنقد،

  يمارسها
ّ
 وطنية استراتيجية غياب عن إما تجا ن تفشيها دائرة فاتساع .وتعميمها تعميقها في ن ويتفن

  ي تبنّ  من نابع  أو ملعالجتها
ّ
 حّد   وضع بهدف األمة، راتُمقّد  جميع على للقضاء شامل ري يمتد  طمخط

 . للنهوض محاولة لكل

 

  على  الجزائري  املجتمع دراأف وحث ائلة،للُمس املفاهيم هذه أعر ض أن  ارتأيُت  األمانة، باب فمن
ي فيها التفكير ّد   على طغى الذي األخير هذا. للحداث السلبي  االجترار موضع في تكون  أن  بدل ة،بج 

 . األخيرة السنوات في مجتمعنا

 
شينة السلوكيات بعض أصبحت العادة، خالل ومن الزمن مرور مع

ُ
 املواطن حياة من جزءا امل

  أنها يعي أن  دون  اوأيض قلها،ث   يدرك أن  دون  يوميا يمارسها الجزائري،
ّ
 خلقها  التي  تهر طف ختلط

  األصل في وتعالى تبارك هللا
 
 .  سليمة

 

 الصواب معايير إدراك في مضطربا الجزائري  الفرد وأصبح املفاهيم خلتتدا  ،هذا عصرنا في

قاشاته تعامالته أغلب في والخطأ  الجهود، دديتب إلى هذا كل  ىوأدّ  ،— منها البسيطة حتى  — ون 
حمة تمزيق إلى لكذك ىوأدّ 

ُ
 اليأس من حالة إلى هايةن  ال في األمر بنا ووصل الجزائرية، يةالوطن الل

 .الذات ران ونك روالتذمّ 

 
نّ  رينيالكث   إن   جميع تسيير فترات ون يذمّ  أو يمدحون  — هاتهموّج وت ستوياتهمم لفبمخت — ام 

 متقييمه  في فيعتمدون  الراهن، وقتنا إلى االستقالل منذ رزائالج حكم على تعاقبوا الذين الرؤساء

 ينظرون وال ،...(يةواالجتماع ةاالقتصادي السياسية،) املجاالت بعض في األحداث من جزئيات على

 على  تطبيقاتها وكذا املنتَهجة ياساتالس   ملختلف دقيق وبتحليل شاملة بصورة اثاألحد هذه  إلى
عتَبر ة،ثمّ  ومن. الدولة اتاعطق كافة في الواقع أرض

ُ
 دمجر  والتصريحات القناعات هذه ت

 . واملواقف األحكام راستصدا في مي علال واملنهج املوضوعية عن البعد، كل ،بعيدة ذاتية انطباعات

 



 15 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

  هذا ُيعتبر
ّ
تاب أبدعه ما بتصفيف املنشغل والباحث األكاديمي  بين  وصل همزة فاملؤل

ُ
 والُنقاد  الك

 هذه  يتبق حيث — جهة من الوطنية احةبالس تمس التي  تاملجاال  ىشتّ  في يرفعم إنتاج من

 النوعية القفزة حدثتُ  أن  دون  التعليم كزومرا الجامعات مكتبات أرشيف في سةمكّد  الكتابات
 لقمة لتأمين  يومه طوال يكدح الذي هذا أخرى، جهة من البسيط اإلنسان  وبين ،— التقدم نحو

 ما مه  ف باله، يشغل ما ُمساَءلةـل كاف   وقت   لديه ليس ةوميالي قضاياه في هماسانغ فبحكم. العيش

عة اتإجاب إلى الوصول  ذاوك أحداث من بيئته في يقع ما تفسير حوله، يدور   .النشغاالته مقن 

 

 :منها كثيرة أمور  الكتابة إلى دفعني  ما

 
  الكتابات أغلب •

ّ
 املخاطر  وكذا بلدنا هيف يتخبط التي  اكلشامل من أجزاء   تتناول  واملتداَولة رةاملتوف

قة د 
ح 
ُ
رة الكثيرة عضيفاملوا. تنابأمّ  امل  

ّ
  واملتوف

 
 صو  األعم،  غالبها في للقارئ، تعطي وتحليال دراسة

 
 رة

  ال دقيق بشكل  األمور  فهم ألّن  األخرى، القضايا  عن عزل مب أحادي ُبعد ذات
ّ
 أخذنا  إذا إال ىيتأت

  هذا يعتبر لذا. ما موضوع عن وواضحة كاملة صورة لتكوين صيلوالتفا قائقالد جميع
َ
 فاملؤل

 الذات،  الستيعاب حقيقية طالقةنا لتكون  فهمها علينا ينبغي التي  مشاكلنا لجملة عةمّ ُمج صورة

 .التغيير وإحداث يوعال استعادةو 

 
  هذا في بعاملتّ  التحليل يختلف •

َ
ناه عما فاملؤل ف   ي ف األزمة تحليل ىلإ ضتتعرّ  التي  الكتابات في أل 

 بدراسة يقوم الذي الحديث، تدقيقلا علم منهجية وفق علمية، ملقاييس يخضع لكونه الجزائر،

. لعالجها املقترحة الحلول  تقديم وكذا تبعاتها، في لنظراو  أسبابها إلى بالرجوع الظواهر، وتحليل
  عن  عبارة جوهرها في اهن أل املنهجية لهذه املحاور  بعض في املدرجة املوضوعات بعض استثنيت

 ضروب من ضربا يعتبر أسبابها في بحث لا لذا األمة، ملقدرات بائس لتسيير مظاهر لعدة نتائج

 . التكرار
 

 وشامال، جامعا يكون  أن  فيه عيأدّ  ال لذا علوم، بعدة ركبي إملام إلى تاجحي املؤلف من النوع هذا •

هم تمع املج فئات جميع رقؤ  تُ  التي  الجوهرية القضايا الستعراض طريق هو بل  فيها  النظر على وحّث 
  فالهدف. األعمى  بالتعص عن وبعيدا نقدي بشكل

ّ
توخ

ُ
  داخل  عُموسَّ  نقاش إثارة هو إذن  ىامل

 .وطننا بتنمية نهوضلا أجل من الفائدة ملتعمي املجتمع

 
 األساس ي رصنعال هو اإلنسان  أن  باعتبار الجزائري  لإلنسان  والعملية النقدية الروح زرع ضرورة •

 على املغلوبة للشعوب محّر كا ابارهعتبا هللا كتاب في ين آيت من انطالقا وذلك حضارة، أو ةميتن ألي
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الة باآليات مليء الكريم آن والقر  — أمرها  .  — ذلك على الدَّ
 

 : تعالى هللا قال

ُر  ال هللا إن " — ُروا حتى  بقوم ما ُيغّي   ( 11 ةيآل ا الرعد، سورة)" بأنفسهم ما ُيغّي 

ا يمش ي  أفمن" — ا يمش ي  من أم أهدى وجهه على مكبًّ  امللك، سورة)" مقيمست صراط على سويًّ
 ( 22 اآلية

 

 الحديث في — وسلم عليه هللا صلى — الكريم رسولنا ألوامر تطبيقا املنكر تغيير ضرورة •
ره منكرا منكم رأى َمن: "الشريف  فبقلبه عتطسي لم فإن  فبلسانه، يستطع لم فإن  بيده، فلُيغّي 

 .عليه متفق". اإليمان  عفضأ وذلك

 
  ئرالجزا في اليوم نعيشه ما إن 

حزن 
ُ َ
  من  ستأتي تي لا األجيال أو الجيل ملحالة وسيحاسبنا حقا، مل

لنا ألننا بعدنا،  األمور  بتغيير نبادر ولم بلدنا،  في صارخ بشكل املنتشرة السيئة األوضاع طقبمن قب 

نة،   كافة  في وانحرافات تجاوزات من أمامه يحدث فيما له دخل ال الذي جّر  كاملتف وأصبحنا املتعف 
 : — مقنعة إجابات لها يجدون  ال قد التي  — التساؤالت من جملة وسيطرحون  ن،امليادي

 

لنا التي  العبودية سر ما •  عن  وشواهد معلومات من لنا متاح هو ما رغم مستضَعفين  وبقينا بها قب 
ظم  لد؟ بلا في املستشري  الفساد ع 

 

 الخوف إلى االستكانة دون  يةرّد  املت األوضاع لتغيير بأيدينا املبادرة زمام ألخذ ننتظر كنا ماذا •
ل،

ُّ
ل ال والتي  املنتشرة البؤس راهمظ من بالرغم والذ  

ّ
 البقاء في إنسان  أّي  يغري  أن  يمكن عامط تمث

 فيه؟ هو ما على

 
 
 
 التي  الخيرات رغم ومرارة، بتعاسة — منها كبير جانب في — مضت حياتنا أن  سنكتشف حقا

ب البلد لهذا تعالى هللا منحها   دماء   أن  دائما ننَس  ال كما ،الطّي 
 
  هذه  رريتح أجل من أريقت قد زكية

  قد  وجلّ  عّز  املولى ألن  الرياح، أدراج تذهب أن  األحوال، من حال بأي ،كنيم ال التي  رةهاالط األرض

 
ّ
 تحرير  طريق في وسعينا واالستبداد الطغيان  على للقضاء ابسبأل با أخذنا إذا بالنصر رنابش

ميتة بيةسلال  األفكار من العقول 
ُ
 .وامل

 

 للتفويت،  قابل غير قحو  لإلنسان، أساسية صفة الحرية": نَّ أ روسو جاك جان  الفيلسوف يؤكد
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  فإذا
ّ
 ع تمتّ  ني عت الحرية" و" كإنسان  حقوقه وعن إنسانيته عن تخلى فقد حريته عن اإلنسان  ىتخل

 ".قانوني رطاإ في والثقافية االجتماعيةو  االقتصاديةو  السياسية حقوقه يعبجم الفرد

 
ّد  سةالدرا هذه في أغفلُت  ي أنن إلى أشير أن  يفوتني  ال األخير، في  ألن  الجميع، يعلمها قد ئق،حقا ةع 

كر   التفاصيل جميع ذ 
ّ
  ال التي  مجلدات ةعّد  بيتطل

ّ
قام هذا لها سعيت

َ
 .امل

 

  .العاملين  رّب   هلل الحمد أن   دعوانا روآخ املستعان، هللاو 

  فاملؤل
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 هصلخوم تابكال مقدمة
 

 

 الطيبة أرضه فوق  عاشت قد خ،التاري أعماق في بجذوره الضارب  اإلفريقي البلد ذلك الجزائر

لت متنوعة شعوبا
َ
 ى لإ الوندال من حضارات عدة نجدة، أو وفتحا احتالال سواء   مسيرته، وتخل

 .الفرنسيين  من آخرهم إلى العثمانيين  ومن املسلمين  إلى مان رو ال من الفنيقين،

 
 عن ن فعيمدا ضلوا( األرض من البقعة لهذه ين األصلي السكان ) البربر أماريغ أن  األقدار شاءت دقو 

 أن بل. شعبا أو ضاأر  احتلوا أنهم التاريخ لهم يشهد ولم وتقاليدهم، بعاداتهم ومتمسكين  أرضهم

ر قد المساال   والعلم شهامةلل نبراسا كانت بوتقة في والعربي البربري  العرق  وامتزج حياتهم ى مجر  غيَّ
 . العلوم شتى  في غوابن الذين اءالعلم منهم وكان  ساسوا،  الذين العظماء منهم فكان  واألخالق،

 

 غربها إلى شرقها نم أرجائها، في سافرملفا .بها هللا حباه كثيرة بخيرات الطيب البلد هذا يزخر كما 

 كذلك يبهره تنتهي، ال اقآفوب األطراف مترامية األراض ي شساعة تشده جنوبها، إلى شمالها ومن
 األبيض البحر امتداد على حلواوس بصر ادهيح ال شمس تغطيها صحراء من البيئي  طابعها تنوع

  احتياجات  فيتك أن  يمكن متنوعة دن عامو  ثروات إلى باإلضافة خصبة، وسهول  وتالل املتوسط

ة وحتى  بل ل دوَّ  عدة  .قارات  عدَّ
 

 كل  ورغم التاريخيين  واإلرث الزخم هذا رغم: — تهمائف بكل — الجميع يطرحه الذي السؤال

 يرزح يزال ما وطننا أن  إال الجزائر، في املوجودة الهائلة واملادية البشرية واإلمكانات الخيرات هذه
 !املتطورة؟ الدول  مصاف إلى يرَق  ولم ،فلتخال وطأة تحت

 

 شاطئ إلى وصولنا يلبس وكيف فقدناه؟ الذي ما تخلفنا؟ سر ما الوضع؟ هذا في  نحن فلماذا
 النجاة؟

 

ق محورية أسئلة إنها   يوجد  وال الحلول، وتختلف التحليالت اينفتتب مع،املجت أفراد جميع ُتقل 
 وال الفرد وإصالح بالتربية البدء ضرورة يرى  من منهمف. بمدلوالتها واإلحاطة فهمها حول  إجماع

 يرون  وآخرون  القومي، الدخل درمصا تنويع  وجوب يرى  والبعض املنهج، وال الكيفية يحدد
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لون  ويرى . يةوعَمل يةمنهج خطوات إعطاء دون  ينالد إلى الرجوع ضرورة  ضرورة والُنقاد املحل 
  .كمالح ملنظومة العميق السياس ي  باإلصالح القيام

 

دللا في األفكار رخَّ تتب وذاك هذا وبين    البداية  نقطة معرفة عدم إلى املطاف بنا وينتهي  العقيم، جَّ

 .بطلضبا
 

ّية حاولُت   بداية ش يء لكل إنَّ  : "وقلُت  الخلل، مصادر في بعمق ونظرُت  األفكار، هذه ترتيب بَرو 

الصة إال النتائج وما وأسباب،
ُ
 ".األسباب هذه تفاعل خ

 

 جميع في القويم املنهج عن الخروج إال الحقيقة، في ،وه ما مأساتنا سبب أنَّ  إلى األخير في ديُت واهت

ع فقمت ،ناحيات شؤون صها أن  استطعُت  هللا وبعون  تشابكها، رغم الخلل مواطن بتتبُّ  
ّ
 في ألخ

 :يةتاآل اطالنق

 

ب خانق ياس ي س جو — 1
ُ
 الفساد؛ عليه يغل

فهيكتَ  ومه،مع يف كارثي تعليمي  وضع — 2  ي؛ربو الت املستوى  على رتقهق ن 

دايات — 3 ك ب 
ُّ
 االجتماعي؛  النسيج وانهيار األسري  التفك

  ة؛والثقاف الفكر في النقص نتيجة الحياة عن الخاطئة والتصورات املفاهيم ضبع — 4
 الالعقاب؛  ظاهرة وانتشار الظلم مظاهر بعض — 5

 تنموي؛ دركو  وحالة متدهور  اقتصادي وضع — 6

 بذور  وزرع التاريخ، حقائق بعض في التزييف نتيجة الجزائرية ةالهوي عن الجزئي خاالنسال  — 7
 ة؛الجهوي

 .املظاهـر من كثير في الحميدة خالقواأل  اإلسالمي الدين  جوهر عن عدالبُ  ماالجإو  — 8

 
َجّر  الجوانب هذه  هيئات من ولةالد أجهزة جميع مستوى  على االختالالت أغلب عنها َين 

سر مستوى  على وكذا د،األفرا مستوى  على ،ومؤسسات
ُ
 .والجماعات األ

 

ل جوهرها في والتي  ،كلمشا عدة تتفرَّع املحورية النقاط هذه ومن  
ّ
عّو ق  ُتمث

ُ
 لعملية ي ساس األ  امل

  التنمية،
ُ
كبح كذلك تبرعوت  في حصرها ويمكن األمة، راتبُمقدَّ  للنهوض محاولة ألي الحقيقي امل 

بةمُ  — التالية املحاور   :— الجزائري  الواقع على مباشر بشكل تأثيرها ودرجة اأهميته حسب رتَّ
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 السياسة في: ول األ  املحور 

 

  الجزائر في السياسية املمارسات أغلب إن 
 
بيغ
ُ
جل عليها ل  التي  امليكيافلية ملبادئ ايقتطب الدَّ

 .الزمن من قرون  سةمخ نم أكثر منذ الحديثة األنظمة أغلب ُحكم على سيطرت

 

  لم
 
ذ

ُ
ه هذا نع الجزائر تش يها أغلب لكون  التوجُّ ياسّي   — لهم واملوالين  منهم العسكر خاصة — س 

  قد
َّ
لت الفكري، تكوينهم في الغربية املدرسةب وار تأث ياسة فتحوَّ يطرة، أداة إلى الّس    وانضوت  للسَّ

جة مُ  تكون  أن  من بدال ،— اله  خاضعة باتت  حيث — السلطة كنف تحت خبالنُ  بعض  نت 

 تسيير أثناء الصائبة القرارات اتخاذ في السياس ي  للحاكم الطريق تنير التي  رافيةستشاال  للفكار
ف وأصبح الحكم، بدوالي  .النظام يد في سائغة لقمة املثقَّ

 

 يةشرع بدون  هذا، يومنا إلى االستقالل منذ الحكم على فرنسا ضباط وبعض كرعسال الءاستي إن 

مها التي  التضحيات كل فضاعت ر،الجزائ على كارثية نتائج له كانت شعبية، هداء قدَّ  الشُّ
 مبادئ وفق وقوية عصرية دولة تكوين في محه طمو  وتالش ى  الوطن، تحرير أجل من واملخلصون 

  الدول  وجه في إقليمي  لتكتل ثمينة فرصة يتيح الذي الكبير عربيلا ربغامل وبناء اإلسالم،

 . الكبرى  ريةاالستعما
 

 اإلنسان  حقوق  انتهاك الرأي، حرية قمع والتقتيل، الظلم االستبداد، وصار الاآلم خابت

ائدلا املنطق هو البالد ثروات واستغالل عارضين  أما. سَّ
ُ
جا وخاصة — امل

ُ
رينامل   ، — منهم ه 

 ء،الهؤ  وراء من الداهم الخطر الحاكمة السلطة اكتشاف فبمجرد. مصيرهم والتهميش لتضييقاف

  جن بالس   األحوال أحسن في أو الجسدية صفيةبالتَ  الت،حاال غالبية في ،مُّ تت   املعالجة فإن 

 . والتعذيب
 

  ال امل لعمااست في تزوير، نم يكتنفها وما االنتخابات في يظهر نعّف  املت السياس ي  املشهد هذا

 يعتشج من فيه بما ة،حليامل واملجالس البرملان  غرفة األمة، مجلس في جديدة رقع الكتساح الفاسد
. أحزاب أذناب اعتماد طريق عن أو املعار ضة األحزاب اختراق في كذلك يبدو .والنهب للرداءة

ي بشكل ويتضح
ّ
  بعض  عداام الواقع، أرض ىعل امللموس رؤية دون  العام املال ديدبت في جل

 في  مشبوهة بطرق  توزيعها أو منها االستفادة يتم والتي  االجتماعي، الطابع ذات الهزيلة االنجازات
 . األحيان  أغلب
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ه وهذا
ُّ
عبة العملة من الجزائر داخيلم إلنفاق التصاعدي املنحنى  ثمرة  يعكس ال كل  — الصَّ

 "...  بابا علي" رةبَمغا أشبه الالح فصار — البترولية الطفرة سنوات في ةخاص

 

خبة مصالح لخدمة وءة،قر وامل البصرية ـ السمعية وسائله بكل اإلعالم، تسخير إلى إضافة  النُّ

لةملا الحاكمة  
ّ
ية، األوضاع لتغيير محاولة كل إجهاض الحقائق، تزييف في تمث  الشعب وإلهاء املترّد 

 .ماعيةجتواال  يةتصاداالق سياسية،لا املعركة جوهر عن البعيدة الهامشية عضيباملوا

 

بة، جدا عميقة الجزائر في السياسية األزمة إن  دة، هاب اسبوأ ومتشّع   من الكثير بكت وقد متعّد 
 أدار الحاكم النظام لكن لها، الحلول  تقديم وحتى  أسبابها وإظهار تحليلها في والسياسيين  ين الباحث

 للخروج  أمل  بصيص لك  على اءقضلل  استبدادية قوة بذلك وفرض تجاهلها، في وتمادى رظه ال لها

ن املستنقع هذا من  . العف 
 

 :يلي ما نذكر يةياسالس الكارثة هذه إلى ناأوصلت التي  األسباب من

 
 االستقالل؛  منذ الحكم منافذ على شعبية، شرعية بدون  الجيش، قادة استيالء •

 رةتف في خاصة ئرالجزا في واتحكم الذين فرنسا ضباط لبعض تعماريةساال  الغربية الثقافة •

 بعده؛  من  جاءوا وَمن جديد بن الشاذلي الرئيس
 الجزائريين؛ أغلب لدى  الحقيقي اس ي يسال الوعي نقص •

ياسة ممارسة عن الجزائريين  من عريض قطاع واءانز  •  والقتل البطش من للخوف نظرا الّس 

َمارس
ُ
 ؛ 1992يناير 11 انقالب منذ صةخا بوحشية امل
ية؛ األوضاع تغيير عاتقها على يقع والتي  فةثقَّ امل للنخبة ةالجماعي الةاالستق •  املترّد 

ة، نتيجة الدولة بمناص في التعيينات أغلب على داءةالرَ  قمنط سيادة •  والوالء؛ املحاباة الجهويَّ

 عداام األحيان، من كثير في اختراقها وأ لطةالُس  كنف تحت وانطوائها ياسيةالس املعارضة ضعف •
حلّ  اإلسالمية اإلنقاذ جبهة كحزب حزابأل ا من القليلة القلة

ُ
 بقيادة ةاكياالشتر  القوى  حزب أو امل

 أظهرت والتي  خارجه أو الوطن في ملتواجدةا شخصياتلا بعض أو أحمد آيت حسين  الراحل

 علني؛  بشكل القائمة للسلطة هاءعدا

 يمنحها؛ التي  ايااملز  في طمعلا أو بطشه نم والخوف الحاكم تأليه إلى تؤدي ي الت العقيدة ضعف •
مم تثبيط في النظام دور  •  التغيير؛ جدوى  عدم أفكار وزرع اسيةيسال املناورة خالل من اله 

  خيرات  لنهب الفساد حول  الحكم، في النافذين املال، وأصحاب ياسةالس أصحاب بعض تحالف •

 .البالد
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َسام تضحيات تتطلب والتي  ترحةقامل  الحلول  من  :نذكر ج 

 
 : األولى ةاملرحل في

 

بيان  وضرورة قائم،لا مالنظا طبيعة لفهم الحقيقي ياس ي الس الوعي بث ضرورة •   الذي  الدور  ت 

 أبدع  اإلمكان  في ليس وأنه تعنيه، ال األمور  أن  االعتقاد برفض وهذا واطن،م كل يلعبه أن  ينبغي

 كان؛ مما

 
 بهدف االستقالل، منذ املغتصبة الشرعية عادةباست البةمطلل الالعنفي التغيير يجيةاتاستر  تبني  •

 األخرى  األمن اتسسمؤ  وكذا — خابراتملا زجها خاصة — الجيش مؤسسة دور  تقليص

فة الجمهورية مؤسسات من مؤسسة واعتبارها( الوطني  والدرك الشرطة)
َّ
  الوطن  أمن بحماية مكل

ل  ال كما القضاء، أحكام على ثيرالتأ وال البرملان  محلَّ  تُحلَّ  أن  اله  ينبغي وال واملواطن،  لها ُيخوَّ
 الدولة؛ شؤون  بتسيير يتعلق فيما التنفيذية ةومحكلل — عادة الشفهية — األوامر إصدار

 

  حرية  قمع مجال في االستبدادية السلطة بممارسات للتنديد املتاحة، اإلعالم بوسائط التعبير •
 مظاهره؛ جميع في فسادلا وتشجيع الرأي

 

  ع جمي وفي املشاريع منح في الرشوة االنتخابات، تزوير) الفساد كالشأ كل ضد واطنين ملا وقوف •
 اعتصامات  إلى اللجوء خالل من...( العام املال وتبديد بالنه واإلدارية، يةاالقتصاد تعامالتلا

مية
 
ل  ين،املحلّي   املنتخبين بمحاسبة البةمطلل الجزائري  القطر وواليات بلديات كافة مقّر  أمام س 

 الفاسد؛  النظام أعمدة برحيل لبةاملطا وكذلك
 

 لها، املوالية واألحزاب السلطة أحزاب خارج نزهاء،و  مثقفين  حين ُمرشَّ  وتزكية لتقديم التحضير •

حي أمام الطريق لسد القادمة والتشريعية املحلية االستحقاقات في  نومم والفساد الرداءة ُمرشَّ
 الوطن؛ مصالح حماية إلى تسعى وطنية طضغ جماعة تكوين فبهد ذاهو  النظام، فلك في يدورون 

 

ن الجميع التفاف • مَّ س الشعب ادأفر ) التغيير ىلإ فيهد م  س، وغير املسيَّ سيَّ
ُ
 أحزاب مناضلي امل

 احتجاجية وقفات تنظيم حول ( املعتمدة غير السياسية الحركات وأعضاء الحقيقية املعارضة

ر نداء خالل من للدولة، االستراتيجية اتاملقرَّ  إحدى أمام العنفية ميةلس  الزعماء بعض به ُيباد 
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ين   النظام بتغيير للمطالبة بية،عش بمصداقية تعينتموامل الوطن على نوريالغي من السياسّي 
 عاجزا حأصب الذي — بالرئيس املحيطة العصابة هيمنة إلنهاء األسماء، تغيير ال القائم السياس ي 

 . باسمه فةتَصّر  وامل — البالد تسيير عن

 

 : التالية املرحلة يف
 

  يس رئ  منصب لشغل ولىأل ا: والكفاءة هةاز لنبا تتمتع وطنية شخصيات القتراح االستعداد •

 تحضير حين  إلى املرحلة بتسيير يقوم الذي األول  الوزير ملنصب والثانية مؤقت، جمهورية
 ،فةوشفا نزيهة رئاسية انتخابات

 

ف الهيئة هذه. الجزائر واليات من والية كل من وكفؤة نزيهة وطنية، شخصية تعيين  •
َّ
 ُتكل

 التنوع الحسبان  في ةآخذ  الجزائري، شعبلا آمال يعكس ري ائز ج دستور  لتسطير بالتحضير

 اإلرادة يعكس الذي نوفمبر أول  بيان  مبادئ على واعتمادا الجزائري، للشعب والعرقي الثقافي

ر وكذلك ،يةالشعب  الحضارية الفكرية، وانتماءاتها هاتوجهات  ويبرز ،يقيةالحق هويتها عن يعّب 
 .الحالية دوليةلا املعطيات اربتعاال  بعين  األخذ مع واالقتصادية،

 

ين، الزعماء وبتزكية كبيرا، الطرح هذا إلى املنضمين  عدد كان  كلما شارة إلى أنهجدر اإل ت  السياسّي 
 .عاير س التغيير كان  كلما

 

 التعليم و  تربيةلا في: الثاني املحور 
 

 إذا ة،ايبدلا نقطة نعتبره أن  يمكن التي  بالدرجة القطاعات، أهم من والتعليم التربية قطاع يعتبر

 — التغريبي  الفكر ذو — الحاكم استأثر فإذا. شبابنا قُدرات إلبراز لاملجا السياس ي  رجللا فسح
  ذ من  ولى قد العسكري  وجودلا ألن  الثقافية، ستعمارال ا حلقة استكمل التعليم، مناهج بتسطير

 .قرن  نصف من أكثر

 

 اكتنف يالذ الغموض جةنتي القلق إلى يدعو حاليا التربوية الساحة وتشهده شهدته ما
 وزيرة  تطبيقها على تحرص التي  ،"الثاني الجيل إصالحات" والتعليم التربية قطاع في اإلصالحات

 ذوي  إشراك دون  من ذلك تم وقد انكوفيلي،فر ال التغـريبي  التوجه ذات ،"غبريط بن نورية" التربية

  جهة، من االختصاص
 
 أخرى، جهة من الخطير فلامل هذا معالجة في التامة بالسّر ية وُمحاطة
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  .*( بالذات الفرنسيون ) أجانب خبراء إلى املهمة إسناد إلى ةباإلضاف

 

ز ما إن  نج 
ُ
لي منذ تقويضه، مَّ ت قد والتعليم التربية المج في االستقالل بعد ما سنوات في أ  الوزير  توَّ
اس القطاع هذا تسيير" بوزيد بن بكر أبو" السابق  . الحسَّ

 

  مستوى  أن  حيث واللغوي، املعرفي أبنائنا مستوى  هو املقام، اهذ في إبرازه كنيم دليل أكبر

 التعليم إليه آل  الذي ثيار الك املستوى  عن دقيقة صورة يمنحك ج،التخرّ  حديث  الجامعي، الطالب

ضت التي  املناطق بعض ماعدا الوطن، أنحاء عجمي في الجزائر يف  املوازي  بالتعليم النقص هذا عوَّ

ح أصبح والذي ،(صةاخ الكبرى  املدن  في) العمومية غير سدار امل في  على  األولياء به ويتباهى يتبجَّ
 .العمومية املدارس في املعرفي أبنائنا مستوى  وترقية الحقيقي التحصيل حساب

 

 :لتالياك  ليةحاال الوضعية تلخيص يمكن
 

 ضعف نتيجة واألداء توى املس ضعيف املتوسط، التعليم مستوى  في  أو االبتدائي الصف في تلميذ

مي  ألغلب املسبق التقاعد بسبب) التخرج حديثي  املعلمين  تأهيل  
ّ
 وأساتذة االبتدائي التعليم معل

 اعتماد إلى فةباإلضا سابقة فترات في ةاملتخصص التعليم معاهد غلق ،والثانوي  املتوسط التعليم
 طبعا — توى املس دون  بتحصيل عةالجام أو الثانوية إلى التلميذ هذا ينتقل ،(املباشر التوظيف

 مهنة في تخرجه بعد ليعمل ،— االمتحانات في الحاصل الغش عن التغاض ي  أو جالملا بفتح

ه أو التعليم، ج صاديةاالقت اتاملؤسس في أو مةالعا الخدمات في للعمل رةدااإل  إلى يتوجَّ  كمنّت 
 . ..شاء ما يستنتج أن  منا لكل ويمكن .كلبالتآ معلوماته تتبخر بطاال األحيان  من كثير في أو للثروة،

 

  عليها  يتحصل التي  النقاط هو القطاع هذا على واملشرفين  التالميذ ألولياء األكبر الهم أصبح
 أما . واإلناث الذكور  يرتديها التي  زر املآ ولون  جمهاحو  الكتب عدد الصيغة، كانت امهم همؤ أبنا

 .الكيف حساب على بالكم املشحون  جولا هذا في أهمية ذي غير فهو واإلبداع التحصيل

 
 تثير املواضيع هذه  كل وأصبحت الغثيان، حد غةفرَ مُ  حلقة في ندور  أصبحنا أننا هي لنتيجةاو 

 
ا 12 وهم أغلبهم *  أون  وآكس مرسيليا ميةأكادي) الفرنسية لةللدو  تابعةال التربية بمديرية مفتشين برتبة عضو 

سند أن نقبل كيف أنه األمر في والغريب. اإلسالمي التاريخ في تصامخ أحدهم ويعتبر ،(فنسبرو 
ُ
 تدريس مناهج وضع ن

 ؟... َمن وراء لنلهث عاقرا أصبحت الجزائر أن وهل. رامستعم   باألمس كان َمن إلى الجزائر تاريخ
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 . واألخالقي مي علال السفاإل  طريق في رناسو  األجيال وضاعت عنها، يثحدال تم ما إذا الحسرة
 

ة عن نتكلم أن  الن يحقُّ  هل ة اتجاه ةباملسؤولي واإلحساس باالنتماء والشعور  الوطنيَّ  هذا في األمَّ

مين  مع ذكرياتنا نستعيد أن لنا يجوز  وهل املَقام؟  
ّ
مّر نين املعل

ُ
 من رالكثي وهبوا الذين األوائل، وامل

ن — الجزائر قاد ذهبي  ليج بتخريج قوموايل والنفس ي، الفكري  جهدهم مَّ ا  ،الوطن في بقوا م   أمَّ
 عليها قضت تنمية بناء إلى — األجنبية الدول  منه استفادت فقد املهجر، في البقاء اختار نمَ 

  ؟الفاسدة الطبقة

 
ُرفات بتأليف املجتمع أفراد يقوم عندما

ُ
   عن مضحكة ط

ّ
 من ولإلنقاص السخرية دفبه ماملعل

 باألفراد الدفع ذلك وراء من واملغزى  يض،الحض نحو يسير التعليم أن  على دليل أكبر فهذا ته،قيم

م ازدراء إلى  
ّ
عل
ُ
م على القضاء خالل من جتمعملا مراتب أدنى في لهوجع  امل

َّ
  املجال  وترك م،القيَ  ُسل

يَ  فتتحطم ،معاملجت قاطرة وجعلهم املال، بامتالك الفساد ألصحاب  دفع إلى تمعجامل ويتجه مالق 

ل ال ألنه لمالع وازدراء" البزنسة" ىلإ أبنائهم  
ّ
ة يمث  . العليا واملناصب للثراء مطيَّ

 
د االضرابات تكثر وعندما  عرض  ضاربة واألساتذة، املعلمين  من اآلالف بفصل الحالية الوزيرة وتهّد 

مين  األساتذة ءماقد أغلب تسريح بعد الحوار، أساليب كل الحائط
َّ
  ندرك  ،2016 نهاية في واملعل

 .العزيز الوطن هذا ضد ُتحاك التي  املؤامرة حجم
 

ب نهوأ فشلنا، عن تامةلا بالصراحة ونعلن حساباتنا، نعيد أن األوان آن  ل أن  علينا يتوجَّ  ُنوك 

مَّ  ،— العالية الكفاءات ذوي  من — االختصاص أهل إلى التربوية مناهجنا صياغة  لديهم نوم 
ن ال الوطنية، الروح مَّ لكه في ويدورون  عماراالست دون ُيمّج   م 

ُ
 هؤالء ينقصها ال والجزائر — ف

 .— الشرفاء

 
 :الجزائر في التعليم مستوى  وهبوط التربوية املنظومة تكسير ىلإ أدت التي  األسباب من

 

 ؛— خيرتين أل ا ريتين عشال في خاصة — التربوي  الشأن  على للقائمين  التغريبي  الفكر •

ن يةالتربو  باملنظومة علقةاملت الحاتصاإل  إسناد •
َ
دون  مل ر ُيمّج   الفرنس ي؛ املستعم 

ة يمسُّ  ما بعض هدم محاوالت •  التربوية؛ املناهج في اإلسالمي البعد إلى واالنتماء الوطنية بالهويَّ

 غربية؛لا الكتلة في دمجها ومحاولة املسلمة للجزائر الحضاري  التوجه مسار تعطيل •

مي لهيتأ مستوى  فعض •  .املباشر التوظيف طريق عن جخرُّ الت حديثي  واألساتذة ن املعل 
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 :من البد العفن، املستنقع هذا من وللخروج

 
  لربط  األولوية تكون  حيث التربوية، باملناهج تعلق ما خاصة التربوية املنظومة في النظر إعادة •

 وال تطرُّفلا عن ةعيدبلا اإلسالمية بالهوية األبناء
ُّ
  الحافل  همريخبتا أيضا طهمورب ف،تخل

 ؛ التعليم مجال في التكوين مراكز بعث إلى إضافة ،تبالبطوال 

 مواكبة ألبنائنا تتيح التي  العصر لغة ألنها العربية، اللغة بعد يةثان كلغة نجليزيةإل ا اللغة تدريس •

 ؛والتكنولوجي العلمي  التقدم

مللُمع ئقةال ال املكانة إعطاء •  
ّ
 . واملعنوي  ياملاد ين انبالج  من ل

 

  املجتمع و  رةسأل ا في: الثالث املحور 

 

 العمق، في ضربها تم فقد ،أمة أو مجتمع ألي ةاألساسي الخلية أو النواة تعتبر األسرة أن  بحكم
 .تماسكها تضمن كانت التي  الصحيحة العالئق أغلب تفكيك تم بحيث

 

 عهد إلى موجودة تكن لم سرأل ا هيكل في تدبُّ  نراها أصبحنا تيال السيئة املظاهر مختلف إن 
  أحلك  في تى وح والفاقة الفقر رغم ُوجدت، إن  جدا محدود بشكل كانت األقل على أو قريب،

 .الجزائر عاشته الذي تعمارساال  ظروف

 
ه املجتمع على يسيطر أصبح الذي فالحقد   ب ا سح على السريع والكسب األنانية ثقافة إلى مردُّ

 حد على والسلوك ور تصلا في االنحراف هذا اءر و  الحنيف انندي مبادئ عضبب فالجهل. األشخاص

 .سواء
 

رقة، الكذب،) االنحرافات من يدالعد الجزائري  املجتمع في انتشرت لقد  واملحسوبية، الرشوة السَّ

رات،  . ن وااأل   فوات قبل االستعجال يستدعي تقويمها وأصبح...( والشذوذ الزنا املخّد 
 

ُر  صشخال كان  ما محدود بشكل َرسُتما كانت تي ال السيئة رالظواه هذه إنَّ  ه 
 دعائم ألن  بها، ُيج 

م الحياء   حسب  — تقريبا األخيرتين  العشريتين  ذمن أما .املجتمع كيان  في ةقائم مازالت كانت والقيَّ
م هذه بدأت — اعتقادي يَّ  .تدريجيا التالش ي  في الق 

 



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  28

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

طر كان ام املاض ي، قرن لا من نياتوالسبعي ياتالستين تى وح االستعمار فترة في
 
 ري ائجز لا ببال َيخ

ين  العجزة ُدور  في والديه رمي  شتم على يجرؤ  كان  فَمن   ،— أصال ودةموج تكن لم التي  — واملسّن 

 عنها تكُتب صارخ، بشكل منتشرة الحوادث هذه أصبحت أن  إلى قيمتهما؟ من اإلنقاص أو والديه

حف  بَ وتُ  الصُّ
ُّ
 .والتليفزيون  ذاعةإل ا في حصصا األجله  ث

 
  — الغربي النمط على للسرة قانونية منظومة خلق خالل من الجزائر، في الطالق تسهيل إنَّ 

سر تفكيك إلى أدت الوطن، هذا حق في جريمة يعتبر ،— خاصة الفرنس ي 
ُ
 االنحراف، وتشجيع األ

 من أكثر) فالخو  على عثتب خصصةتامل الهيئات طرف من بها املصرَّح األرقام أصبحت بحيث
 (.2017 سنة طالق حالةألف  65

 

 األولياء بعض أصبح حيث األبناء، بتربية يتعلق فيما للمجتمع جماعية استقالة شبه هناك أنَّ  كما
 شعارات مجرد الفاضلة واألخالق التربية مسائل وأصبحت ألبنائهم، املادي بالجانب إال يهتمون  ال

دونها  .األبرياء هؤالء نفوس في وغرسها تهالتثبي يسعال دون  يرّد 

 
 ظهر على الغربية الدول  إلى الهجرة وراء السعي إلى والتهميش البطالة من الشباب رمُّ تذ أدى كذلك

 وهم مجرد أنها اكتشاف قبل البحر، وراء ما كريمة حياة في وآملين  املوت خطر متحملين  قوارب،لا

 وراء اللهث وعدم بلدهم في يةرّد  تملا األوضاع رتغيي رةرو بض وعيهم بدل الحاالت، من كثير في
 .ابسر لا

 

 األوساخ انتشار مظاهر هي فكثيرة ز،التقزُّ  على يبعث فيه نعيش أصبحنا الذي العام املحيط إنَّ 
 في  الغش جراء من مالئم بيئي  وسط غياب وكذلك املواطنة، ثقافة نقص جراء من والقاذورات

 .الفاسد الامل أصحاب أساسا منه فيديست أصبح ذيوال ع،وار شلا ترميم وفي البناءات

 
كن، مةز أ  — يهالع القضاء في غربيةلا الدول  نمط بتبني  تسييرها في النظر إعادة يجب والتي  السَّ

ين  املجال الدولة تترك حيث  
ّ
 بمختلف السكنات هذه وإيجار ببناء األعمال ورجال العقاريين  للُمرق

م،نكمُ  الدولة، وتضمن الصيغ
ّ
 — فالضعي الدخل ذوي  أو الدخل عديمي  ينطنللموا جارياإل  ظ

 .االستقرار عن الباحث الشباب من عريض لقطاع يوميا هاجسا أصبحت
 

رات طيتعا انتشار إنَّ   إلى أدى خاصة، شبابنا أوساط في املهلوسة واألقراص والخمور  املخّد 

 عبئا فصار حرفنملا أما. آمن غير اطنو امل وأصبح أنواعها، بكل والجريمة السرقة ظاهرة استفحال
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للا لخال  من لةدو ال على  تكثيف خالل من يضاوأ وتسييرها، السجون  إنشاء بمصاريف تكفُّ

 .األخيرة اآلونة في عددهم زاد الذين الوطني  والدرك األمن ن واأع طرف من تحقيقاتلا

 
 يف التفكير بجي عميقة، يةوأخالق اجتماعية أزمة يعيش الجزائري  املجتمع أن  القول، وخالصة

ة ومن أسبابها،  فيما  األسباب هذه تلخيص ويمكن لعالجها، املستعجلة لول الح إيجاد ورةر ض ثمَّ

 :يلي

 

 ؛للوطن الحقيقي باالنتماء الجزائري  اطناملو  شعور  في النقص •

 ؛الصحيحة التربية أصول  تلقي في النقص •
 ؛املنكر عن والنهي  عروفبامل األمر ةضرور  في عتماملج أفراد لغالبية الجماعية االستقالة شبه •

 ؛(الدولة مهام من والشارع لنا، ملك البيت) وخارجي داخلي هو ما بين  التناقض •

 ؛ الدولة عاتق على الواجبات كل إسناد حد إلى تصل التي  االتكالية •

بعة التهميش وسياسة املنتشرة الظلم مظاهر نتيجة املواطنة روح قتل •  .  املتَّ
 

 :من البد اةجالن شاطئ ىلإ وللوصول 

 
 ؛االتصال ووسائل التعليم خالل من الحميدة األخالق لنشر يةوطن يجيةراتاست رسم •

 واألخالق  الصحيحة العقيدة مبادئ الناشئة تلقين  عبء واملعلمين  األولياء الدعاة، لتحمُّ  •

 ؛الفاضلة
  ميَ لقبا بربطهم وهذا أبنائنا نفوس في الوطنية الروح غرس •

ُ
 .الوطنية وبهويتهم ةياإلسالم ثلوامل

 

 والثقافة الفكر  في : بعالرا حور ملا
 

 وسوسيولوجية وبولوجيةثرأن معرفة غير ومن ، بالذات وعي غير من مستدامة لتنمية وجود ال"

سائلة موضع في تضعنا الحقيقة هذه. *"وثقافته ولتاريخه للبلد
ُ
 بحكم فالجزائري  الذات، ملعرفة امل

 .حضاري  مشروع أي في ايةبدال نقطة هو الذي الخطير األمر هذا أضاع ئيتهرو مق قلة

 

 
 البرزخ، منشورات ،ناصر حاج الرحمان عبد ،تأمالتو  تجربة أزمة: ئريةالجزا املقامرة ابكت انظر أن،الش هذا في *

2011 . 
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رة التعليمية فاملناهج
َّ
ن الضرورة، ههذ عن كثيرا أبعدتنا املسط تين  اوتركت 

َّ
 وبين  تارة الشرق  بين  مشت

راب جاء"  عندنا املثل يقول  كما وأصبحنا أخرى، أحيانا الغرب
ُ
 فأضاع الحمامة مشية يتعلم الغ

 ".تهشيم  

 

غّي   التي  هي التاريخية القطيعة إنَّ "
ُ
 إلى يؤدي وهذا الذات، على فللتعر  املتاحة ةيكاناإلم بت

ر الذي السبب وهو ،"الذات كراهية"  التي  الحيرة وكذلك مختلفة، مجاالت في سلوكياتنا يفّس 

 .*"يرقالش أم الغربي النمطين بين  االختيار في نتردد تجعلنا والتي  حاليا، منها نعاني

 
 يوميا عنها نسمع التي  الحقائق من الكثير ألن  ا،يرهتفس ةرفمع بالضرورة يعني  ال ئقاالحق ترديد إن 

ها نم أحيانا تمكننا ال  واتخاذ  حولنا، يدور  ما لفهم الفرصة لنا لتتيح الصحيح، إطارها في وضع 

 .ههايفق أن  ن و د الكلمات ُيعيد" الببغاء طائر" مجرد إذن  فنكون  اتجاهها، املناسب املوقف
 

 طوال نسمعه ما فكل الناس، من حولنا هم من أفكار إال ستلي اومعتقداتن أفكارنا جميع فإذن 

 شخصيتنا، في —مباشر غير أو مباشر بشكل — احتم تؤثر ومحزنة، ةمفرح قصص من الوقت
مين  عاةوالُد  الُعلماء فعلى. وسلوكنا فكرنا  

ّ
عل
ُ
قنوا أن  وامل

َّ
 وضللنه اءةبنَّ  راكاأف وشبابنا أطفالنا يل

 .العزيز بوطننا

 
ى قد الجزائري  للمجتمع الفكري  توى سملا إن 

َّ
 وأصبح ة،سابق فترات في عليه كان  عما بكثير تدن

 بما  دراية على أنه ظانا تقدير، أكثر على الفايسبوك، أو الجرائد بتصفح يكتفي ري زائالج الفرد

 . والثقافة الفكر عالم في يجري 
 

 :افيوالثق ري الفك ودركال هذا أسباب ومن

 

 ؛الجامعات طلبة فيهم بما املجتمع أفراد غلبأل  املقروئية قلة •

 ؛ التقليدية اعاتصنال ومعارض قصلر وا الغناء في صرهاحو  بالثقافة الدولة اهتمام عدم •

رجة الفكرية الندوات قلة • د 
ُ
 ؛الثقافة وزارة برامج في امل

 في  الجزائري  بشعال لبقاء العمومي ون يفزيالتل في الهزيلة ةفيوالثقا الفكرية واملناقشات البرامج •
 .الفكري  التخلف دائرة

 
 .الجزائرية املقامرة كتاب السابق، املصدر *
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 :طريق عن مجتمعلل يالحقيق ركحامل هما فةوالثقا كرالف أن  فهم  ينبغي الخلل، هذا ولتدارك

 
 ؛التعليمية البرامج في الحقيقية مكانتها املطالعة إعطاء ضرورة •

صلة وعاتاملوض فةكا ناقشةمل هادفة تليفزيونية برامج تخصيص •  بما ومحاكاتها بالتخلف املتَّ

 ؛ املتقدمة الدول  في يجري 

 مادية جوائز بتخصيص ذاوه ألدبية،او  العلمية املجاالت كافة  في أبنائنا من النجباء تشجيع •

قين  معتبرة  ؛للُمتفّو 

 .اإلليكترونية لللعاب قاعات بدل حقيقية وأدبية علمية نوادي إنشاء •
 

 والعدالة ضاءالق في: الخامس ور حامل

 

 اطنينو امل ألن  املراتب، أعلى  إلى ترقى العدل فيها ينتشر التي  األنظمة إن ". الحكم اسأس العدل "
 يصبح وبالتالي باالنتماء، والشعور  القوانين  احترام إلى املؤديان  واةساملاو  باألمان  افيه يشعرون 

 .وطنه تنمية في فعاال الفرد

 
  الجزائر، في العدالة إنَّ 

َ
ل
َّ
 لسلطة خاضعة إنها بل مستقلة، ليست القضائية، السلطة في ةُممث

 العسكرية ئةهيلا لضغوطات عخاض مهامه، تأدية ءأثنا فالقاض ي،. الحاكم العسكري  شبه النظام

ش إلى باإلضافة الحكم، دواليب في والنافذين الضباط كبار من  إصدار في والظلم الرشوة تعشُّ
 .ةنونيالقا اءاتجر واإل  األحكام

 

ا  تهيئة في انحصرتو  شكلية، تكون  تكاد فهي  الحالي، الجمهورية رئيس اهانَّ تب التي  اإلصالحات أمَّ
 الفساد من تُحدَّ  أن  دون  العصرية التجهيزات ةافبك جديدة اءقض مجالس وإنشاء كماملحا

  حقوق  ملنظمات اء  إرض عصرية وبتجهيزات ضخمة سجون  إنشاء إلى إضافة. أوصالها في املستشري 

  من  وتُحدُّ  البطالة، على بها تقض ي  ُمنتجة مؤسسات إنشاء إلى جهتت أن  بدل  الدولية، سان ناإل
 .املجتمع في االنحرافات وكافة ماإلجرا ظاهرة

 

 باالعتداء  املتعلقة القضايا من اآلالف تعالج املحاكم وأصبحت وتيرتها، زادت قد اإلجرام اهرةظف
 تفش ي  خالل ومن لتوجيه،او  التربية في النقص بسبب الشباب بعض حرافنا نتيجة أشكاله، بكافة

 اءجر  من السجون  في الفئات بعض مع التساهل وكذا املجتمع، كيان  نخرت التي  البطالة ظاهرة



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  32

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 .الحاالت من كثير في الرشوة طريق وعن واملحاباة، التواطؤ
 

 : يلي ما الجزائر في العدالة قطاع تدهور  أسباب من

 

 البوليس ي  النظام فرض خالل من االستقالل، منذ الجزائر على سيطرملا كري،عسال شبه كمحلا •
 ؛املجتمع كافة تحركات على

 القاض ي  أن  حيث الحديثة، الديمقراطية األنظمة في به معمول  هو كما القضاء، ليةقالاست عدم •

 ؛ضغوطات دون  األحكام إصدار له  ل تخوّ  التي  الصالحيات بكافة يتمتع
 ؛السلطة في النافذين طرف من نون قالل وتجاوز  ومحاباة رشوة من الفساد ظاهرة ش ي تف •

 هذه  لدى ميرالض وموت يئةالس  باألخالق قضاءلا سلك في العاملين  وبعض القضاة بعض تحلي •

 .الناس من الفئة
 

 :من البد الحساس، القطاع هذا في حقيقية بإصالحات وللقيام

 
 وال فيذيالتن الجهاز لهيمنة خاضع غير اءقضال يكون  ثحي  للسلطات، الحقيقي الفصل •

 ؛ املتخلفة ول الد وأغلب الجزائر في خصوصية يمثل الذي العسكر لجهاز وال التشريعي،

 ؛الجمهورية قوانين  تقتضيه ما وفق األحكام إلصدار واسعة ياتصالح القاض ي  منح •
 .   رشوةلا تعاطي خاصة الشبهات كل عن بعيدين نزهاء موظفين  اختيار •

 

 االقتصاد في: السادس املحور 
 

 أنها إال الخيرات، هذه كل من فبالرغم. والطبيعية البشرية بثرواتها الغنية الدول  من الجزائر إنَّ 

 .والتبعية التخلف وحل في تتخبط مازالت
 

 سياق ضمن تدخل  االستقالل، بداية الجزائري  النظام انتهجها التي  االقتصادية التوجهات إنَّ 

  نتيجة  حديثا، املستقلة فالجزائر. آنذاك روضةفملا والرأسمالي االشتراكي القطبين  عصرا ائيةنث

ها، في اكيةر تشاال  الكتلة من الدول  بعض ووقوف ياالشتراك  بالفكر قادتها تأثر ى  جعلتها َصّف   تتبنَّ
 آخر  هرظم الصناعية والثورة مظاهره، أهم التخطيط كان اقتصادها تسيير في االشتراكي النمط

ى سي كان  ما إنشاء خالل  من مظاهره، نم عة بالصناعات مَّ لة املصنَّ  
ّ
 الوطنية الشركات في متمث

كب يبةالرو  مركب للحديد، الحجار مركب) الكبرى  بات ات،للَمر 
َّ
 وسكيكدة، بأرزيو الغاز تمييع ُمرك
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 اض ي ر األ  معظم مميتأ تم حيث الزراعية، الثورة إلى إضافة ،...(كترونيةاإلل الصناعات مصانع

 .الخواص لبعض بعةتاال وحتى " للكولون " بعةتاال

 
 هذا منظومة ويضقت تم حيث طويال، مديص لم الذي االشتراكي للفكر امتدادا ثقافية، ثورة تلتها

 نموذج نحو تدريجيا الجزائر وتوجهت السوفيتي، االتحاد دول  وانهيار برلين  حائط بسقوط الفكر

 .الرأسمالي النظام

 

رت األليمة، 1988 أكتوبر 5 أحداث عدفب هها ائرجز ال غيَّ   التجارة  تحرير خالل من االقتصادي توجُّ

 .السوق  اقتصاد في شكليا والدخول  الخارجية،
 

 العملة  من القومي للدخل وحيد كمصدر النفط على االعتماد في رزائالج استمرت ف،سلل 

 املتوسطة ناعةالص ،الزراعة) املتاحة تاملجاال  كافة إلى اقتصادها في تتجه أن  بدل الصعبة،

 جهة من جيااستراتي واستقالال جهة، من مداخيلها في تنوعا بذلك لتضمن ،...(السياحة ،غيرةوالص
 .أخرى 

 

ل املاض ي، القرن  من ينياتناثمال بداية منذ
َّ
 االقتصادية، املؤسسات دواليب إلى الفساد تسل

 داعاإلب التحفيز، وأصبح املالع شوُهّم   الت،امالتع أغلب في رائدا نموذجا الرشوة فأصبحت

 .والالمباالة املحسوبية تسوده وضع في بال ذي غير العمل وحب

 
  العاملي  التداول  خارج — الجزائري  الدينار ى تدن حيث نقدية،لا للمنظومة بالنسبة الحال كذلك

 يةالعقل في بنوكلا واستمرت املعروفة، األجنبية بالعمالت مقارنة  مستوياته أدنى إلى — طبعا

 به  معمول  هو كما االستثماري  الجانب مراعاة دون  وصرفها األموال ديسلتك كصناديق االشتراكية
 .املتطورة ل الدو  في

 

  العمال  اكتسبها التي  الخبرات، أغلب بالتالي فضاعت املبادرة، روح قتل في لككذ ساهم وضعلا هذا
سرَّحون 

ُ
 شعل،ملا تسليم سياسة انتهاج دملع  يدجدال الجيل  هامن يستفد لم والتي  واملتقاعدون، امل

 .العمال هؤالء تكوين أجل من ُصرفت التي  املاليير رغم

 
 مبالغ الشباب يمنح الذي" األونساج" جهاز راتكاب خالل من عالترقي سياسة كذلك النظام انتهج

ية، مراقبة دون  اقتصادية، شركات إلنشاء خيالية ّد   كهالاست تم يعار املش هذه أغلب أن  حيث ج 
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 هناك تكون  أن  بدل رقيب، وال حسيب دون  املليارات من اآلالف بنوكلا وخسرت الترف، في غهاالمب
 أكثرهم والحامل العمل عن العاطل الشباب الءؤ ه ىلد اوالتيةقامل الروح لخلق يةيقحق مرافقة

 .الجامعية للشهادات

 

 واتجه املزري، الواقع نم بابالش رذمَّ فت باالقتصاد، الدفع عجلة تعطيل إلى البطالة أدت كما
 املوت قوارب وركوب املقاهي، وفي االنترنت في الوقت وإضاعة والخمور  املخدرات تعاطي إلى جياريتد

با بالتالي وصار أفضل، حياة عن بحثا صةخا باو أور  باتجاه . وطنه تنمية في يُصبُّ  فعل  كل عن مغيَّ

رتت التي الباقية البقية أما
َّ
 هذه  في البقاء رتتااخ فقد املتطورة، الدول  ىلإ رةهجال كانيةمإ لها وف

َمة لها املمنوحة املزايا من مستفيدة الدول   !نهاطاأو  حساب على ميتهانت في ومساه 

 

زت األمة، لبعث كأداة العلم بتبني  البشرية قوتها في استثمرت املتقدمة ل دو ال إنَّ 
َّ
 برامجها في ورك

 .منشودة نهضة بأي امللقي الفعلية والثروة يةيقالحق ةالقو  هي كلتو  واألخالق، التربية على

 

 ي ف ىاملد ومتوسطة بعيدة وبرامج خططا تسييرها على القائمون  وضع البشرية، قوتها إلى إضافة
َركت واضح، بشكل أهدافها وحددت املجاالت، جميع

 
 لتصل العجلة، هذه دفع في أبنائها جميع وأش

ر املس فهداأل ا تحقيق إلى النهاية في
َّ
 .ةط

 
 ذهبية فرصا أضاعت الحكم، في النافذين مسؤوليها بعض فساد خالل نم الجزائر، فإنَّ  وعموما

 عن  التخلف هوة تعميق في بعدهم، جاء من أو هؤالء، مرستوا حقيقية، تصاديةقا النطالقة

 .  معنى  من العبارة تحمله ما بكل الفشل إنتاج إعادة طريق
 

 :يلي ما كرذن بلدنا، في االقتصاد ريمد ت إلى أدت التي  يةالرئيس األسباب من

 
  قطاعات  لإهما خالل من هذا، يومنا إلى االستقالل منذ النفط مدخوالت على الكلي االعتماد •

 واالعتماد االقتصاد، لتنويع وطنية استراتيجية لغياب...( والسياحة الصناعة كالفالحة،) ةهام

 ؛واملالية السياسية فيااامل جيوب إلى منها جزء هبيذ والتي  طائلة، ااحأرب ُيدرُّ  الذي االستيراد على

 
هدرت حيث الدولة، أجهزة رقابة غياب •

ُ
 البرامج  ضعب على ُصرفت التي  الدوالرات من املاليير أ

  من  عرقلتها طريق عن أو االستثمارات، هذه مردودية متابعة دون  االستقالل، منذ االقتصادية

 ؛األحيان  من كثير في الفساد أصحاب طرف
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•  
ّ

 .العام املال وإهدار الرشاوى  التزوير، طريق عن القطاعات جميع في الفساد ظاهرة ي تفش 

 
 :علينا ينبغي املظلم، النفق هذا من وللخروج

 

 السياسية؛ الحكم منظومة تغيير •

 النفط؛ على االعتماد بدل االقتصاد تنويع إلى تهدف جديدة سياسات اعتماد •

 األعمال؛ وإدارة واالستشراف طالتخطي مجال في للخبراء قةالالئ انةاملك طاءعإ ضرورة •

 .وطنيةلا بالتنمية يدفع كمفهوم العمل مكانة إعادة •
 

 الهوية و  خاريالت في: بعساال املحور 

 

 كهذا؟ سؤاال نطرح أن  لنا يحق وهل الجزائري؟ هو ن  مَ 
 

 طوال فكرنا سادت تي ال ضبابيةلا نتيجة ،قةودقي محددة إجابة إيجاد عن يعجز قد منا الكثير

 بعض  نع ورثناها والتي  أحيانا الخاطئة واملفاهيم األفكار بعض تزاحم ونتيجة عقود، عدة
ستعَمرة الجزائر عرفتها التي  املناهج بمختلف مدارسنا في اهتلقين عما لكوكذ أسالفنا،

ُ
 امل

 .واملستقلة

 
 عثمانية إسالمية، نية،مارو  نيقية،يف) حضارات ةلعد خضع تاريخه، بحكم الجزائري، اإلنسان 

 فكره، بلورة في رمباش غير أو مباشر بشكل تساهم الفكرية الروافد هذه كل فكانت ،...(وفرنسية

رتأو 
َّ
 الفرد  إلى وصوال الجزائر في عاشت التي  للمجتمعات السوسيولوجية التركيبة في أيضا ث

 . الحديث العصر في الجزائري 

 

 بعض في بالرجولة يمتاز فهو الجزائري، لإلنسان  غريبة ةتركيب ىلإ أدت ماتهااإلس هذه فكل
 نة،معي سخافة في يونجن بشكل يثور  لحة،صم طلب في يستكين أخرى، مواقف في يظلم املواقف،

 مظاهر  من الكثير في ويساهم كبيرة بدرجة اجتماعي منحاهم، ينحو وال وأجداده بآبائه يفتخر

 ...العالم في الوقت يع  مضّي   ثرأك من تبرعيو  والتكافل، التعاون 
 

 تمتاز م،عاأل  الغالب في َيةسو   غير جزائرية شخصية بروز إلى أدى الوجداني التناقض اذه
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 . املظاهر من كثير في بالتخلف أيضا وتمتاز ةينمع مواقف في ةبالشهام
 

ة ضرورة تعتبر للجزائر، الحقيقي التاريخ كتابة إنَّ   الذي  تاريخيلا الرصيد ألن هن،راال وقتنا في ُملحَّ

ب — األسطر هذه كتابة حد إلى ومازال — تدريسه تم
ُ
  دل فب حقائقه، بعض في الزيف عليه يغل

 لهم تسمح ال أساطير وكأنه أبنائنا عقول  إلى يصل فإنه ومثالبه، قبهمنا بكل ريختاال تلقين  يتم أن 
 .تناويله  حقيقيلا البعد تعطيهم وال التاريخية، األخطاء من العبر بأخذ

 

 التنوع يكون  أن  فبدل. الوطنية اللحمة تمزق  في كبير بشكل يساهم ية،القبل النعرات إثارة لكذك
 التقليدية، األزياء) االقتصاد تنمية في مساهما للثراء رامصد الجزائر يف اللهجات وتعدد فيالثقا

 كل عن تعبر التي  الهادفة قىواملوسي العروض املؤلفات،) الثقافة وتنمية ،(التقليدية الحرف

 فأدى والتشرذم، التصادم إلى سيق أنه نجد ،(الثقافات بمختلف السياحية واألماكن منطقة،
 الفرق  بعض بين  القدم كرة مباريات في كمثال ذلك لىيتج) والجسدي فظيالل العنف إلى يتالبال

 وجهوالت ذاتلا فهم في يمالسل التفكير عن االنحراف في وكذلك ،(أخرى  أو منطقة إلى املنتمية

 . ةالحقيقي األهداف نحو
 

 ورة بالضر  يؤدي الشعب متالح ألن  ،يّ جل   بشكل واضح املجال هذا في الحاكمة السلطة مسعى إنَّ 

 االنشغال  عوض والحقيقية، املشروعة املطالب حول  االلتئام خالل من النظام على يرالتأث إلى
ي يروتغي الجهوية كمسألة الهامشية باملشاكل  . املثال سبيل على مالقد كرة ُمدرّب 

 

 :الظاهرة هذه أسباب من
 

 ؛الجزائرية صيةالشخ تمجيد في غلولا من كثير مع للجيال، الصحيح التاريخ تلقين  عدم •

 واستغالله،  الشعب أبناء بين  التفرقة سياسة الجزائر، حكموا الذين فرنسا، ضباط اعتماد •
ر؛ اقتداء  باملستعّم 

ع جيل وينكت في( تقريبا عشريتين  ذنم) ةبويتر ال ظومةنامل إفالس • م ُمشبَّ  الوطنية؛ بالقيَّ

 الهوية ةضيكق الجوهرية، ائلباملس االهتمام عن الشعب وانصراف اليأس، ظاهرة تعاظم •

 .املقروئية قلة نتيجة الوطني، التاريخ بقضايا واإلملام
 

 :من بدال  الجزائرية، والهوية األصالة منابع إلى وللرجوع
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 الوطنية؛ الهوية بمسألة تعلق ما خاصة ةالتربوي املنظومة في رنظال ةإعاد •

 جميع وتوضيح ونزهاء، ين وطني مؤرخين  فطر  من واملعاصر ديثالح الجزائر تاريخ كتابة إعادة •

اب طرف من وردت التي  االنحرافات تَّ
ُ
 الوطن هذا أبناء من املندسين  ومن املنحرفين، األجانب الك

د ينذلا  ر؛ماتعساال  ون يمّج 

 .الجزائر بحجم وطن لبناء املشتركة القاعدة تعتبر ألنها نوفمبر، أول  مبادئ إلى الرجوع •

 

 ألخالقا و  نديال في: الثامن ور حامل

 

، أوامر من ضوابط بمجموعة اإلسالم ءاج  إال ممارستها، حين  املكابدة تتطلب غالبها في والتي  ونواه 
د لكي جاء جوهره  في  فالدين. ةعجماوال دالفر  على فعالن عظيمة ثمارها أن   دنياه  في  اإلنسان  ُيسع 

 .  آخرته وفي

  

 أساسا كان  — والسالم الصالة يهعل — الكريم  النبي  زمن في  ميسال اإل  للدين  السليم الفهم هذا
 أعظم تهزم أن  الهجرة منذ سنة عشر خمسة خالل في استطاعت ومتماسكة، قوية أمة لتكوين

 بصورة اإلسالم لينتشر الفتوحات، واستمرت ،(سالفر  ودولة الروم دولة) زمان لا ذلك في ن دولتي

  في  غربا فرنسا وجنوب يابانواس شرقا، ان بكستوأوز  الصين  الميةساإل  الخالفة بلغت حتى  مذهلة
 (. هـ 95) للهجرة والتسعين  الخامسة السنة حدود

 

 للناس ُيظهروه أن  عاةلد وا  ءاالعلم تق عا على ملحة ضرورة صار لإلسالم الصحيح التصور  هذا
 .هذا يومنا إلى موجودة آثارها زالت ما التي  والخرافات دعالب   إلزالة

 

  الشعائر  في كله ضغطوه األشخاص أن  نتيجة الدين، ةققيلح  السطحي مفه ال هي إذن  فمشكلتنا
دية  مصالح اليلتبا اعتضف املعامالت، دائرة عن وأبَعدوه ،(الحج الصوم، والزكاة، الصالة) التعبُّ

 أفراد نبي املعاملة وسوء األخبار تداول  في والشراء، البيع في الكذب العمل، في الغش نتيجة الناس

 .املجتمع
 

ة منذ اإلسالمي العالم أصابت التي  اسةاالنتك أن  كما  االجتهاد، باب فتح ضرورة تستدعي قرون، عدَّ

 لت وَّ ح جذرية، تغييرات من يهلع أطر  بما صرعلا ملواكبة اإلسالمية، الشريعة مقاصد حدود في
ا باملقارنة تماما رةمغاي   مفاهيم إلى الحياة  .األوائل عاشه مل 
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ة، ضرورة( الخمور  وشرب بالربا التعامل ذ،و ذلشوا الزنا) يلةالرذ محاربة أصبحت  وجب  لذا ملحَّ
ر بها القيام واملعلمين  األولياء الدعاة، العلماء، على َصب   . اآلفات هذه بآثار معني   لَ الك ألن  ،روتبصُّ  ب 

 

حقاق إلى نسَع  ولم  الباطل، نحارب لم فإذا  التي  ،البائدة األمم سبيل سنسلك حتما نافإن الحق، إ 

 .كان  خبر في أصبحت حتى  القويم النهج عن رفتانح إن  ما
 

 :يلي ما نذكر املعضلة، هذه أسباب ومن

 الحنيف؛ الدين مبادئ ببعض الجهل •
 الشرعي؛ العلم وترك املادية واألمور  سبلكبا األمة الانشغ •

 تعليم؛لا مناهج في ثانوية مادة اإلسالمية العلوم مادة اعتبار •

 عام؛ بشكل معجتوامل األسرة في ارالحو  نقص •
مة الدروس مستوى  وضعف الحديثة االتصال علم بطرق  الدعاة إملام في نقص •   املساجد  في املقدَّ

 . الحساس طاعالق هذا على الدولة منةيه إلى فةضاإل اب الدعوة، ومنابر

 
 — وسلم يهعل هللا صلى — الكريم انبين منهج عن نخرج أن  لنا ينبغي ال املوضوع، هذا وملعالجة

جّد   اجنهوم
ُ
ين في دينامل   العلماء من الّد 

ّ
  معالم  تحديد في وكتاباتهم بدروسهم أسهموا الذين ء،األجال

 التصورات، في  االنحرافات ةيجنت العامة، مأفها في جاجاعو  من بدا ام وإصالح الصحيحة، اإلسالم
 .العلم طلب عن االبتعاد نتيجة وكذلك

 

 :من بدال  الغاية هذه ولبلوغ
 

 االتصال؛ ووسائل التعليم مجاالت في الشرعي بالعلم هوضللن وطنية يةاتيجاستر  رسم •

 ألخالق؛او  ةالعقيد وى تسم على اختالالت من أصابنا ما فهم نحو األمة تحريك •
هم بهويتهم بربطهم وهذا الشباب، جيل عند خاصة نية،وطال الروح غرس • م 

 .الوطنية وقيَّ

 

 وختاما

 
 يتعرض فاألكاديمي  ها،ل وتصوره فهمه منهما كل  لو  ،والخاص العام يدركها املوضوعات هذه جملة

  املعرفي،  هرصيد على ا مدمعت مساهمات، أو وأطروحات بحوث  شكل في والنقد بالتحليل لها

 .األحيان  من كثير في ولوجيتهديأي من القانطوا
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ا قا سطحيا، دهعن واالستنتاج الفهم يكون  ما فغالبا العادي الشخص أمَّ  تجربته من ُمنطل 

مة بتعميمه يقوم عاما قانونا يتخذها أنه بحيث ،صةخالا
َّ
 ويحاول  للمناقشة، فيها مجال ال كُمسل

ب   أن 
 .اإلقناع وقوة الجدل لكةمب يتمتع كان  إذا خاصة  رهاأفك تقبل ىعل الناس رُيج 

 

 أفراد بين  ترالتو  لُبؤر  ستنقعا مو  الخالفات، ألغلب مصدرا يعتبر والفهم التصور  في التباين هذا

 .تمعجامل

 

رنا بتحليلها قمنا إذا إال فهمها يمكن ال الظواهر من ظاهرة أي إنَّ  نا تجلياتها، وتبصَّ ف 
َ
 على ووق

عاتها، آثارها عناوتتبَّ  ا،ابهبسأ ة ومن وتب   كبير حد إلى تشبه املنهجية فهذه. اله  حلول   بتقديم نقوم ثمَّ

 عن املرض تشخيص محاولة هو عمله هب أيبد ما أول  فإنَّ  مريض، جاءه ذافإ تماما، الطبيب عمل

 مةز الال  يلحالتلا طلب األمر عليه استعص ى فإذا املالحظة، طريق عن وأيضا دقيقة لةءُمسا طريق

 . العالج وصفة يعطيه األخير وفي األسباب، عبيستو  لكي
 

ا  الجانبية اراآلث تكون  قد وبالتالي عشوائيا، العالج يكون  أن  فيمكن العملية، بهذه يقم لم إذا أمَّ

مد ال مما  .املجاالت أغلب في التنموية إخفاقاتنا من للكثير تفسير ذاته حد في وهذا. عقباه ُيح 
 

ف هذا في نقاشلل املطروحة عاملواضي كل إنَّ 
َّ
 أي تقوم ال بدونه ألنها اإلنسان، محورها املؤل

نا نهج ذلك في وأسوتنا. حضارة  البنية بتكسير قام ذيلا — وسلم يهعل هللا صلى — مدحم نبّي 
 عدة خالل الحضارة مستويات أرقى إلى يده على تربوا وبمن به لليص   الجاهلية، إلنسان الذهنية

 املبادئ عن تخلى عندما الحضيض، في جعلته التي  خالدةلا الحقيقة هذه عن يغفل ن أ قبل ون،ر ق

 . ةطبقا للبشرية صاال وخ باإلنسان  ارتقاء العظيم، الدين هذا بها جاء التي 
 

 األحداث، اضطراد في اللولبية دائما يالحظ أن  يمكنه األمم، من لكثير التاريخي، التحول  في املتأمل

ل جديدة  معطيات ةدع بروز ذاته، ت الوق في  فيكتش أن  يعتطيس كما لخ 
َ
  على  األمور  بقاء ُتخ

 .حالها

 

 التضييق الظلم،  شارانت الخلقي، كاالنحالل داخلية لعوام من دائما يأتي  الحضارات فسقوط
سة، أخرى  أمم كظهور  خارجية عوامل من أيضا يأتي كما ،...الحريات على   تكون  بالتالي و ُمناف 

 القضاء حد إلى وتصل تحقيقها، على اإلنسان  سهر ي الت املكتسبات على قضاءلل ُمواتية وفالظر 
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 .الوجود على
 

ا علينا خافيا كان  ما وضوح بكل سينجلي ُمه علينا َصُعب ومما ،رةحي من يؤرقنا ممَّ  ظواهر، من فه 

 يع لجم حلول،لا أن  أدركت التي  األمم، مقدمة في بلدنا رؤية هو العرض هذا من املنشود والهدف

ُمن الحياة، مجاالت كافة في والتحديات لاملشاك 
 
 القرارات  واتخاذ والتحليل الدراسة في تك

ن ال الذي الوقت عامل وكذا ها،بتكير ت في والضعف القوة نقاط الحسبان  في آخذة املناسبة، ك   ُيم 

 . تجاُوزه

 
ة وتلك التاريخ، من ربَ الع   أخذ علينا إذن   نةسل  تجد ولن. نديال يوم ىلإ خلقه في هللا ُسنن  من ُسنَّ

 .تبديال هللا
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 السياسة في: األول  املحور 
 

 

   السيــــاس ي  جــــــــلالد
 

  بما مقارنة ضئيال يكون  يكاد السياس ي  املجال في موروثنا إن 
ُ
 من املعرفية الحقول  مختلف في تبك

ه وهذا العلوم، من وغيرها وفقه فلسفة وفنون، آداب   من  لالحق  هذا على قضيَّ  اكمحلا لكون  مردُّ

 حرية، بكل الرأي عن والتعبير بالتحرك للمعارضين  يسمح ولم والغلبة، السطوة له ن كو تل ةعرفامل
 أكان  سواء قائم الحكم نمط في العام توجهلا وهذا. األمة وحدة على يحافظ أنه منه اعتقادا وهذا

 .رضاأل  وجه على متاق ي الت اتالحضار  جميع في تقريبا ونجده ظاملا، أم عادال الحاكم

 

 هو الذي الديمقراطية نظام آخرها الحكم، إلدارة نماذج عدة ظهرت الحديثة عاتريتشلا تطور  مع
  في  الفيصل الكلمة للشعب أن  حيث ة،يدجد بآليات ولكن اليونانية، الفلسفة أنتجته ملا امتداد

 ة، ريعيالتش: الثالث تاطسلال ةلياستقال خالل ومن البرملان، غرف طريق عن الدولة شؤون  إدارة

 .والقضائية يةتنفيذلا
 

ع  الغربية الدول  في واسع بشكل موجودة الديمقراطية هذه أن  يجد العاملي السياس ي  للشأن  املتتّب 

 فاالستعباد( املتخلفة الدول ) باآلخر األمر تعلق إذا أما الداخلي، شأن لا في ديمقراطية. املتقدمة
  ،مباح أمر ل دو ال ذهه ل يةخلالدا الشؤون  في والتدخل

 
 املبني  الغربي السياس ي  فكرلا ةلطبيع نتيجة

 ـ أنفسهم الغربيين بشهادة وهذا اإلسالمية، الحضارة في ُوجد ما بخالف والتوسع، االستعمار على

 .ـ منهم املنصفين  ين تشرقاملس خاصة
 

ا بة فالديمقراطية واإلسالمية، العربية بالدول  تعلق ما أمَّ  ريةالديكتاتو  كمالح مةأنظ لحلصا مغيَّ

نة ةيك  لملا أو رات على املهيم  ة ُمقدَّ  بالتصفية إما ُيسَحق للرأي مخالف أو معارض فكل. األمَّ
عل ردودُ  هناك تكون   لذا جون،الس في باإللقاء أو الجسدية ماَرس االضطهاد هذا نتيجة قوية ف 

ُ
 .امل

 

  مازالت  د،العه  ةحديث طيةالديمقرا شبه هافي ي لتوا النامية، الدول  طائفة إلى ينتمي  كبلد الجزائر
  بالدول  مقارنة بداياتها أولى في تزال ال املعارضة فأحزاب وجلي، واضح بشكل طريقها تشق لم
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 اليومية، املمارسة في صورية تكون  تكاد إذن  فالديمقراطية. راءاآل  وتعدد الحريات مجال في العريقة
  ةبساحم  مستوى  إلى يرَق  لم ياس ي الس والنقد

َ
 .طةالسل مهر  أعلى في بين املنتخ

 

 عادلة محاكمة الجيش في  جنرال أو وزير  أو الدولة رئيس محاكمة عن االستقالل  منذ  نسمع فلم

 الزمرة هذه من كان  َمن   أما. العام املال وتبديد الفساد ىلع الدالة املهولة األرقام كل رغم ومنصفة،
 .رتتغيَّ  ةفاملعادل كمة،حاال ابةعصال ترغبا اتجاه في يسير ال أو للفساد معارضا

 

 حالة في أننا اليقين  علم يعلمون  — السلطة هرم مستوى  على — الوطن هذا شأن  على ن و القائم
  جميع  في مشاكل عدة من نعاني أننا اليقين  علم ن يعلمو  بالعكس بل االرتياح، على تبعث ال

 تلك  بارالك ليناملسؤو  من نجد وال با،ريتق( ...الفالحية الصناعية، املالية، االقتصادية،) القطاعات

  فعلى . أزمتنا من للخروج املنهجية الخطوات وكذا لوطننا، الكارثي الوضع عرض في الصراحة
بين  يين التنفيذ املسؤولين  تجد ذلك، من العكس

َ
 من املحتجين مواجهة من يفرون واملنتخ

  ن م للخروج ةاغوجيالديم وبلسأ ن ويعتمدو  التسيير، سوء ويالت  من يعانون  الذين املواطنين 

 . املواجهة زق مأ
 

نا ولسوء ياس ي،س جلد عن عبارة هذا كل  
ّ
فناه قد حظ  أغلب في املسؤولين بعض طرف من أل 

 .لتقال االس منذ والتصريحات التعامالت
 

فة، املعارضة أحزاب أو الحاكم بالحزب األمر تعلق سواء والندوات، الحوارات أغلب عتب املزيَّ
ُ
 رت

ون  وهذا األمام، إلى الوطن مد  قَ ي لم  عقيم ي سياس  جدل  دمجرَّ 
َ
ك   أحكم  قد القائم النظام أن  ل 

 التي  القرارات لتمرير أداة بغرفتيه والبرملان  القضاء وصار القرار، منافذ جميع على قبضته

نين أغلب ألن الحاكمة، النخبة هذه تتخذها عيَّ
ُ
بين إطارات من امل  د وق ة،السلط وضع من ومنتخَّ

 من للغرب إرضاء البرملان، في النساء من الثلث نسبة بفرض ر و تدسال تتعديال  دىحإ في هتهان أ
 جهة من األمور  زمام يف التحكُم  من ملزيد الحاكمة النخبة تحتاجها التي الفئات والختيار جهة،

 .أخرى 

 

طب أغلب إن 
ُ
 فطر  من اةلقامل ضراتاملحا وكذا الدولة، جهاز في املسؤولين  بعض عن ادرةالصَ  الخ

ما السياس ي، جلالد أسلوب تنتهج يمية،كاداأل خبالن بعض
َّ
 إعطاء في الصراحة تلك كانت فقل

 وإضفاء املراوغة عن بعيد ي،موضوع بتحليل الجزائر، تعيشه الذي الوضع عن حقيقية صورة

 طنينواملا طمأنة دح إلى تتعدى إنها بل. املجاالت كافة في الجزائر مشاكل لحّل   اإليجابية الصبغة
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   ئهمعطاإو 
ّ
 القريب  باملستقبل الوعود كل وربط التسويف إلى إضافة للمرحلة، ضرورية اتنمسك

 .والبعيد

 
م التي  ذاجةوالس بالغباوة الشباب ليس  مازال فبلدنا شؤوننا، يديرون الذين ياسيون الس هايتوهَّ

د ن لج دال نع البتعاداو  املجال فسح سوى  ةالساد هؤالء على  ينبغي فما واإلبداع، الذكاء يل   وسَيرو 

 .العجب

 

 وحتى  الجيش ضباط وكبار وزراء من ه،ءشتا وحتى  العمر خريف يعيشون  بلدي في املسؤولين  أغلب

ُين في فأصبحنا دماغية، جلطة بسبب سنوات خمس من أكثر منذ املقعد الجمهورية رئيس   أع 
 . ةالشفق حتى  قتحتس أو التهكم تثير مهزلة الدولي العام الرأي

 

 شيوخهم من الكبار يستشيرون  فهم وحدهم، الشباب في تكُمن والحيوية طاقةال أن  مه  ف فالغرب

 .*الشباب هؤالء بيد األمور  زمام ولكن امليادين، كافة في والكفاءة الخبرة ذوي 

 

 الدروس؟ هذه من مسؤولونا يستفيد ال ملاذا

 
 والتقصير، القصور  فيه ن و ر يو  الجيل اذه على يعيبون  م،صبهمنا مختلف في القادة، هؤالء كان  إن  

 والتعليمية، التربوية ملناهجهم منطقية ونتيجة تدبيرهم حصيلة املظاهر، بعض في أنهم فالحقيقة

ل  
ّ
تاج النهاية في لجيال هذا من جزء ويمث  . املقاييس بكل الفاشلة تجاربهم ن 

 

 تكون  وأن  بيده، رهأمو  زمام ذألخ األمة هذه بابشل الفرصة ويتركوا هؤالء، يرحل أن  األوان  آن 

 منه البد املوت وأن  سيتجاوزونهم، واألحداث الزمن ألن  املشعل، لتسليم الكافية الشجاعة لديهم
 .قُصر أو الزمان  طال مهما

 

 االقتصادي السياس ي، اإلفالس إلى األمر نهاية في حتما يوصلنا املأسوي  الوضع هذا إن 
  منهم  الشرفاء السامين، والضباط امللتزمين  ين فثقامل طرف من األمور  تدارك يتم لم ما واالجتماعي،

ون  الذين طبعا،
َ
  ن ع  شالجي إبعاد تم حيث كمثال، تركيا في  تم ما غرار على والنزاهة بالوطنية يتحل

 
 رهمماأع تتجاوز  ال — املستشارين عدا ما — السياس ي الحقل في الفاعلة العليا اإلطارات أغلب املتطورة، الدول  في *

 . نةس الخمسين
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ة الدولة وصارت الدولة، مؤسسات من مؤسسة كأّي  الجيش وأصبح سياسة،لا  مظهرها في مدنيَّ
 .  تال اجامل كافة يف حقيقية نهضة عنه نتج السياس ي 

 

 الحكم، سدة إلى ومثقفين  نزهاء قادة وصول  من ماليزيا دولة في أيضا حدث ما املنحى، نفس في

روا وها دولتهم معطيات غيَّ
َ
 كوان  لي"  أولى حيث سنغافورة في  تم ما وكذلك ي،قيقالح ُبعدها وأعط

 تتخبط  تكان بعدما ،ةسنغافور  ور طت في متساه خاصة مكانة للتعليم — الوزراء رئيس — "يو

 .املجاالت كافة في والتخلف الفقر براثين  في

 
 :السياس ي  جلالد استمرار أسباب من

ياسيين  أغلب أخالق فساد •  طة؛سلال ليبدوا في الفاعلين  الّس 

ام وعود كثرة •
َّ
 الناجعة؛  املشاريع تنفيذ في ونقص الُحك

 .املختصة الهيئات مختلف اه سار تم أن  ضرو فملا من التي  ةبالرقاب االكتراث لعدم املحاسبة غياب •

 

  به  اتصفت الذي السياس ي  جلالد نتائج عن وافيا انطباعا تعطي التي  الخطيرة التصريحات من إن 
 الوجوه  أحد مع أجنبية جريدة به قامت حوار في ورد ما املستقلة، رائجز لا في الحكم منظومة

 كشف  حيث ،*(— السابق ولةللد ىاألعل ساملجل  رئيس — فياك  علي دالعقي) الجزائر في البارزة

 :يلي كما القادمة واألجيال الحالية األجيال حق في الحاكم النظام جرائم عن الغطاء
 

 ؛مظلم مصير إلى وأوصله االستقالل جيل ودّمر ذَبح نظام •

ه يعد لم الجزائري  الشباب ماليين  • رَّ  أن  إال حياته من يهمُّ  إن  رثتكي أن  ن دو  من بلده من لدهجب يف 
 ؛البحر في يموت أو أوروبي بلد أي في سُيسجن كان 

 يلةمج أحالم إطالق في حتى  أو كريم، عيش في أمل أي الحاكم مانظال زبانية له يترك لم شباب •

 ؛ بالدهم لها تتسع

ط حاكم نظام •  
ّ
ر  متسل   يهوي  البلد أن  يوما يشعر أن  دون  من املكروهة، الوسائل كل لبقائه سخَّ

 ؛ حيمالج عقا إلى هبأهل

 وفساد  شرمنت وفقر الحضيض، في اقتصاد مقابل تنفذ ال وأموال هائلة، طبيعية ثروات •

،  رئيس  إلى العمل عن عاطل شاب أبسط من الشعب، فئات جميع على أطبق قاتل ويأس مستشر 
 . املتقاعد الدولة

 
 . 0102 مايو 11 في العربي لقدسا جريدة معه أجرته حوار *
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ر يقول   
ّ
 *"مةلل  ابخر  إال هي ما أخالق دون  من فالسياسة: "نبي  بن مالك املفك

 
  قائمة  اه ل متقو  ولن التخلف، طريق في سائرة الجزائر فإن  النحو، هذا على الوضع رتماس اذإ

 النهوض  سبيل في عاتقها على  امللقاة اتاملسؤولي عظم أدركت التي  للدول  الحضاري  باملقياس

راتها  .بمقدَّ

 

 الجديد  االستعمار 
 

 قديمة  بأفكار — رتعمااالس من جديدة مرحلة في الجزائر دخلت ،1992 يناير انقالب منذ
ن حيث — جديدة وبآليات

َّ
 الحكم على االستيالء من" بلخير العربي"و" نزار خالد" الجنراالن  تمك

 على) املاض ي  القرن  من الثمانينات فترة في حساسة جد مناصب شغلهم خالل  من ئرالجزا في

  الجنرال  بمعاونة يد،دج بن الشاذلي يسالرئ لةإقا إلى ،(رئاسةلا ديوان  يرومد فاعالد وزير: التوالي
د أيضا اليهودي خ" املدعو التواتي محمَّ

ُ
  ن الذي الفرنس ي  الجيش من الواردين من كلهم ويعتبرون". امل

وا  العسكرية القيادة من ُمحكم بتحضير االستقالل قبيل التحرير جيش صفوف في اندسُّ

 ".ل غو دي شارل " الراحل  الرئيس حكم فترة يف الفرنسية
 

 تحضيرات أن  اكتشفنا ،(بقليل الزمن من قرنين  حوالي منذ أي) الوراء إلى بذاكرتنا قليال رجعنا إذا

 املعروف" بكري  كوهين  ميشيل" الجزائريان اليهوديان  جران تاال يد على كانت للجزائر فرنسا احتالل

 اتالقالع في كبيرا رادو  بالع اللذان  "بوجناح" بــ روفعامل" ناقبوش نافتالي" وصهره" زاهوت ابن" بــ
ب ني  الَد  خلفية على وفرنسا الجزائر بين  ياسيةالس   فرنسا  ني  دَ ) البلدين بين  التجارة عن املترّت 

لتها التي  الرباعية اللجنة حسب ،1819 سنة للجزائر
َّ
 (.  فرنك مليون  42 بلغ الفرنسية، الحكومة شك

 
ن  األخيرة هذه تانوك  الجزائر، عم طيبة اتبعالق تتمتع سافرن كانت رعش دسساال القرن  ففي  تمّو 

 حكومة أثناء في لكن. مباشرة الثمن عوتدف الجزائرية املوانئ من انطالقا الغذائية باملواد فرنسا

 بينهما، الوسيط اليهوديان  هذان  ليكون  الدفع طريقة تغيير الفرنسية الحكومة قررت املؤتمر،

 
 ، 2002 طبعة سوريا، دمشق،، الفكر دار ،— الحضارة مشكالت في — نبي بن مالك  ،" والتيه دالرشا بين"  كتاب *

 .80 ص 
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 .*هاعن الدب بالغملا هذه ان فعيد كانا حيث
 

 العثمانيين الباشوات بعض عند كبير بنفوذ يتمتعان  التاجران  هذان  أصبح األحداث  تطور  مع 

بل من خاصة خليةدا ال البالد بأحوال علم على وكانا ومصطفى، حسن خاصة  وقد  ،"بوجناح" ق 
 ن يب قاتعال ال تطور  في أساس ي   جزء   نساوفر  الجزائر بين  العالقات في ن ياليهودي نيهذ لتدخل كان 

 .†الجزائر  باحتالل وانتهت الحملة ثم لحصاراب  بدأت التي  دينالبل

 

 الزمن، من القرن  وثلث قرن  مدة دام والقهر االستغالل صور  أبشع االحتالل بعد الجزائر عاشت
رافات  وطأة تحت الجزائري  املجتمع وعاش الشعب، أفراد أغلب وتجهيل تفقير تمَّ  حيث

ُ
 الخ

 .املحتوم القدر من الفرنس ي  رتعمااالس يُعدُّ  حصبوأ ه،يتإنسان  ليبالتا قدوف والوهم

 
رت سياسيا الواعية خبلنُ وا العلماء دور  إن   العشرينيات تبدايا في املغلوطة املفاهيم بعض من غيَّ

 الحاج مصالي الزعيم وخاصة ومفكرين علماء عدة أسهم حيث املاض ي، القرن  من والثالثينيات

 وربطه بمصيره الجزائري  الشعب رويتن في باديس بن دحميلا عبد لشيخاو  الثورة اندالع لبق
ته بتاريخه  .الوطنية وهويَّ

 

 ارتكبتها  التي  املجازر  بعد وبخاصة — الثانية العاملية الحرب بعد الجزائري، الشباب وعي إن 
 من  الدالب تحرير اهاتج في يصّب  كان  ،— وخراطة قاملة سطيف، في 1945 مايو 8 في فرنسا

 .آخر جنس ومن خارجيا كان  العدو أن  حيث ،غاشملا االستعمار

 
 ،لوطنهم املخلصين  واملجاهدات املجاهدين واستماتة الشهداء بتضحيات استقاللها الجزائر ونالت

فين  املجاهدين من فئة أن  غير  بها تربطهم وممن وثقافيا، فكريا لفرنسا ملوالين ا والخونة املزيَّ

اس راكزملا على ااستولو  قد  يانةلخوا العمالة رأواص  بعد  الجزائر في الحكم دواليب في ةالحسَّ

اس القطاعات جميع في تدريجيا التجذر من الزمن مرور مع كنواليتم االستقالل،  الدولة في ةالحسَّ

 كل  في تتحكم ديكتاتورية شبه وفرض الحكم مركز على تامة سيطرة وسيطروا الجزائرية

 .يةسكر علا املؤسسة هرم لىأع في وخاصة القطاعات

 
 ص  ،2009. ط الجزائر،، املعرفة وعالم الرائد دار هللا، سعد القاسم أبو. د املعاصر، الجزائر تاريخ في محاضرات *

14 . 
 . 15و 14 ص  ،سهنف املصدر †
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ر أن  اليوم، نشهده ما لكن لدتنا، بني  من أصبح املستعم   الثورية الشرعية من نوعا بتساك وقد ج 

 هذا إزالة مبررات ألن  للتغيير، صعبا بالتالي  األمر فكان  ،— طبعا بالتزييف — ياسيةالس وحتى 
ل ال أصبحت النظام  

ّ
  معرفة  رغم  ،والنفيس بالنفس حيةالتض إلى الشعب لدفع قويا  حافزا تشك

 هذا أفراد بعض ألن وكذلك ابة،عصال هذه تمارسه الذي واالختالس الفساد ملظاهر الشعب أغلب

 .القذرة ياسيةالس اللعبة هذه في — واع   غير أو واع   بشكل — داخال أصبح الشعب

 

 !بالبارحة اليوم أشبه فما

 

 ي الجزائر  السياس ي امالنظ   في  الشرعيــة مشكلة 
 

ل أن  البد شرعيته، يكتسب كي   العالم في ي سياس  نظام أي إن   
ّ
يارات يمث

َ
 يخضع، وأن  الشعب خ

امه واختيار يرهصم تقرير في وإرادته الشعب لسيادة مطلقة، وبصورة تاما خضوعا
َّ
 والقائمين  ُحك

 .شؤونه على

 

ز م املعنى  بهذا والشرعية
 
عاته، يناسب ر دستو  قبول  في قرارلا صاحب هو الشعب يكون  أن  ُتل

ُ
 تطل

يه اختيار في مالتا الحق له اليالتبو   .تشريعاته وواضعي سياسّي 

 

 الشرعية وال القانونية شرعيةلا من قدر بأدنى يتمتع ال االستقالل، منذ الجزائر في القائم ظاملنفا

ن  فقد الشعبية،  للثورة  الشرعية املؤسسات على الحدود جيش به قام انقالب خالل من تكوَّ
 .اس ي السي النظام اختيار في الشعبية اإلرادة لغىأو  البالد، اترَ مقدَّ  ىلع واستولى رية،زائالج

 

 العاصمة الجزائر على وتونس، املغرب في متمركزا كان  الذي الحدود، جيش زحف 1962 صائفة في
تَزع  يوسف بن  الراحل اكآنذ  املؤقتة الحكومة رأس وعلى الدولة، مؤسسات من عنوة السلطة وان 

ة، بن  العقيد  الحدود، جيش قائد استعان  وقد ة،رعيالش على السطو  ول فص ىلو أ لتبدأ خدَّ

 بالتدقيق ) الفرنس ي  الجيش من ينالفارّ  الجزائريين  الضباط ببعض بعد فيما بومدين، ي ار هو 
ين  ار ضد( املندّس  وَّ

ُ
ن الكثير بتصفية ليقوم الحقيقيين، الث مَّ ي رفضوا م   

ّ
ول

َ
  نسا ر ف  مع يقاتل كان  َمن ت

عدم الذي شعباني، محمد العقيد هؤالء أهّم   ومن الدولة، في ةاسحسَّ  مناصَب 
ُ
 1964 تو أ في أ

قة الصحراء فصل محاولة بتهمة  .امللفَّ



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  48

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 
 املوالين  الجنراالت من مجموعة طرف من للدولة رئيسا جديد بن الشاذلي عقيدلا تعيين تمَّ  كما

 .خلفياته عن شيئا حتى  الو  يارختاال  بهذا علما عبللش يكن لم حيث فة،ُمزيَّ  بانتخابات لفرنسا،

 

  رئاسية انتخابات جراءإ على يحرص ن اك  جديد  بن الشاذلي أّن  من الرغم وعلى"
ّ
 املرشح كان أّنه اال

  جديد  بن الشاذلي العسكرية املؤسسة دفعت ومثلما. متتالية فترات لثالث الوحيد والفائز دالوحي

 دخلت  جديد بن شاذليلا وبتنحية. 1992 – يراني – الثاني نون اك  11 في أقالته فقد الواجهة لىإ

 والسلطة  لإلنقاذ االسالمية الجبهة بين  قائما الصراع وظلّ  ة،الشرعي مشكلة مجددا الجزائر

 .*"املفقودة الشرعية صاحب هأن يعيّد  منهما وكل ائريةجز ال

 

  ، يدجد  بن الشاذلي حلرالا الرئيس بعد من اجاءو  الذين للرؤساء بالنسبة حدث الش يء نفس
ن  فقد ،(ةبوتفليق العزيز عبد وحتى  زروال ليامين  كافي، يعل بوضياف، محمد)  خارج هؤالء كلّ  ُعّي 

 .الشعبية الشرعية

 
سترَجع لم هذا، يومنا وإلى لاالستقال منذ

ُ
ب من وكل املغتصبة، الشعبية السيادة هذه ت  من ُنّص 

ين سكر علا من أقلية تأثرتسا فلقد شرعي، غير رتبعي وحكومات رؤساء ي ّي   لهم، املوالين ن والسياسّي 

 د،والعبا البالد بحكم ،(أمريكا أو فرنسا السوفياتي، االتحاد) بالخارج وثيقا ارتباطا املرتبطين 
رات على والسيطرة للهيمنة واالستبداد القهر أنواع جميع ومارسوا  ن م مختلفة فترات في األمة مقدَّ

 .الرؤساء بعض مكح

 
  على  الشرعية إلضفاء الجزائر حكم على املتعاقبة مةاألنظ مارستها تي لا ة يدالعد املحاوالت مغر 

فة) االنتخابات طريق عن ُحكمها، نظام  هذا  أن إال لها، التابعة الهيئات والء قطري وعن( طبعا املزيَّ

طت يمارس انقالبيا نظاما يبقى النظام
 
  مافيا  خالل من ة،يادالسي ةيشعبلا الشرعية خارج ه،ُسل

 . فاسدة ومالية ةيسياس

 

 :الجزائري  السياس ي  النظام في الشرعية توفر عدم أسباب من

 
 ؛ اللستقاال  غداة املدنية السلطة على الجيش قادة استيالء •

 
 .أبوزكريا يحي الصحفي للكاتب" بوتفليقة العزيز عبد إلى بلة بن أحمد من الجزائر" كتاب أنظر أنالش ذاه في *
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 ةجبه توجيه على العسكري  الجناح وهيمنة التحريرية، الثورة أثناء الفاعلين  يناملدني تهميش •

 ؛طني و ال التحرير وجيش

  االستقالل  منذ السياسية املعارضة وضد تعبير،لا حرية ضد والقمعية ةيسيالبول املمارسات •
 ؛(الشهيرة السياسية االغتياالت في ذلك يتجلى)

  هذا  يومنا إلى الحاكم النظام من الشعبية السيادة افتكاك من الحقيقية املعارضة تمكن عدم •

 .دادواالستب البطش نتيجة

 

 :عبللش ياديةالس الشرعية ابيغ آثار من و

 
 ؛التعبير حرية أنفاس وكتم البطش من الخوف نتيجة لفالتخ دائرة توسع •

 ؛الحكم دواليب تسيير في الفاعلين  املواطنين  وإقصاء تهميش دائرة توسع •

 .كرعسلا حكم وسيطرة( والقضائية التنفيذية التشريعية،) للسلطات الحقيقي الفصل غياب •

 
 :من البد الشعبية، عيةشر ال غياب ظل في الهيمنة ذهه ل حد ولوضع

 

 ؛ (املقدمة في األول  املحور  أنظر) الحكم منظومة تغيير على العمل •
 الحكم ومنظومة األسماء في يحدث تغيير ألي معنى  ال بدونها ألنه الشعبية، يادةالس استعادة •

 ؛ قائمة الزالت

 إرادة عن فعال َرةّب  املع ةالنزيه االنتخابات طريق عن الحقيقية، يةاطالديمقر  قواعد إرساء •
 . املختلفة والفساد التزوير أشكال عن والبعيدة شعب،لا

 

 التاريخ  نزا مي في  املستقلة   الجزائر   حكموا  الذين الرؤساء
 

ن    ملا مغايرة بنظرة املستقلة الجزائر تاريخ إلى النظر املنصفين املؤرخين على يتعيَّ
ُ
ن  ومازال تبك  ُيدوَّ

 كما ،— خطيرة دالالت من مالها رغم — اتقزيمه  تم قد األحداث نم يركثال ألن  اليوم، غاية إلى

ق التي  الهامشية مور األ  عن االبتعاد عليهم يجب  الفكرية  التيارات مختلف بين  الخالفات ةُهوَّ  تعّم 
 — ياسيين الس القادة عن صدرت ي تلا هاداتالش وضع الدارسين  هؤالء على أيضا وينبغي. الحالية

 شأن من اإلنقاص يتم ال حتى  املوضوعية، إلى باالستناد التاريخ ميزان  في — اتواألمو  همنم األحياء

 .يستحقون  ال َمن تضخيم وال هؤالء،
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ة بن أحمد: الجزائرية للدولة رئيس أول  ـ 1

َّ
 ( 1965 جوان 19 إلى 1962 سبتمبر  29 من) بل

 

 تؤدي أن  كادت رة،اشمب ستقاللال ا بعد الثورة قادة وعةجمبم عصفت التي  يرةخطال الخالفات إن 

 األمر  حسم الذي ،— آنذاك األركان  قائد — بومدين هواري  العقيد تدخل لوال أهلية، حرب إلى
ة بن أحمد عيينتب

َّ
 جيش استقدام تمّ  عندما 1962 سبتمبر في الجزائرية الدولة رأس على بل

 — خّدة بن يوسف بن لالراح إقالة وبعد صمة،عاال وحن والزحف ربيةلغوا الشرقية الحدود

 .— آنذاك املؤقتة الحكومة رئيس
 

ة بن أحمد الرئيس إنجازات
َّ
 :بل

 
 استعانت  وقد  الذاتي، بالتسيير يسمى  كان  ما عهده في رزائالج نهجت االقتصادي، املستوى  على •

 الراحل زمن في مصر وخاصة يدةجامل ثورتنا جانب ىلإ وقفت التي  االشتراكية الكتلة بدول  الجزائر

 ؛ناصرلا عبد جمال
 

 خاصة) التعليم بقطاع للنهوض العرب األساتذة من اآلالف باستقطاب قام ليم،تعال مجال في •

 ؛الجزائر بعروبة يؤمن كان  ألنه ،(والعراق ياسور  مصر، من
 

 كيان لا) خنةالسا العربية يااقضال حل محاولة التنموية، الثالث العالم قضايا مساندة •

 .العالم أنحاء في التحرر  حركات ودعم ...(العربية-العربية اتالصراع ن،فلسطي في الصهيوني
 

 : إخفاقاته

 
 وتهميش السلطة، في املشاركة من التحرير جيش مجاهدي إقصاء  خالل من بالحكم االستبداد •

 املواطنين جميع ووضع ابراتي خامل العمل في طفراال ا إلى باإلضافة التسيير، في والكفاءات االطارات

 ؛ ليس بو ال رقابة تحت

 
ري  من العديد أحسَّ  حيث التحرير، ثورة أثناء األمس درب رفاق مع مصدا في دخوله •  الثورة مفّج 

...( محساس علي الراحل أحمد، آيت حسين  الراحل بوضياف، محمد الراحل) بالتهميش ئريةالجزا

   ع،الوض لهذا معارضتهم عن ةصراح ارو عبَّ  وقد سياس ي، ر دو  بال أصبحوا وأنهم
ّ
  أولى  بذلك نتوُدش
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 ؛...(شعباني محمد خميستي، محمد) يةالسياس االتغتياال  سلسلة

 

 على — الجزائريين  املسلمين  العلماء جمعية رئيس — يمي اإلبراه البشير الشيخ مع خالفه •
 منافيا الدولة ونؤ ش تسيير في اإلسالم تغييب هولتومحا واليساري، االشتراكي الفكر تبنيه خلفية

 اإلقامة تحت اإلبراهيمي  البشير الشيخ بوضع أمر حيث ،1954 نوفمبر أول  نبيا مبادئ بذلك

 ؛ 1965 سنة في توفي ن أ إلى الشهري، راتبه وقطع الجبرية

 

عين  االستعانة •  إدارة في ا،هادئبمب يؤمنون  الذين الجزائريين  من الفرنسية، بالثقافة باملتشّب 

  والذين وقتذاك، ءالخبرا ةلق نتيجة حديثا املستقلة الدولة اتسسمؤ 
َّ
  الحكم  دواليب في رواتجذ

روا  .بعد فيما الجزائر ودمَّ

 

  بن أحمد  الرئيس كان  عموما،
َّ
 وهذا — الدولة شؤون  بتسيير يتعلق فيما الخبرة قليل ةبل

نة باعترافاته دوَّ
ُ
 املجيدة، الثورة أثناء أفكار من به يؤمن كان  ما مع يااشتم وطنيا كان  لكنه ،—*امل

دت  .عصرية دولة وبناء االستعمارية منةالهي من التحرر  في تهبغر  تجسَّ

 

 ( 1978 ديسمبر  27  إلى 1965 جوان 19 من) نبومدي هواري : الجزائرية للدولة رئيس ثاني ـ 2
 

  رئيس  — مرباح قاصدي عدةاسبم بلة، بن أحمد الرئيس لتنحية به قام الذي االنقالب إثر

ى ،— آنذاك براتاملخا
َّ
 حيث الدولة رئاسة — الجيش أركان  قائد — بومدين ي هوار  يدعقال تول

 املصيرية القرارات واتخاذ الحكم دواليب بتسيير يقوم جماعي جهاز — الثورة مجلس بإنشاء قام

 .— والخارجية منها الداخلية للجزائر

 
 :مدينو ب هواري  الرئيس إنجازات

 

هاملو  االقتصاد طمن ي تبنَّ  •  اعتماد تمَّ  اكم القطاعات، كافة ىلع باإلشراف الدولة قامت بحيث ،جَّ
 ؛(الوطني  التحرير جبهة  حزب) الواحد الحزب نظام

 

  فبراير  24 في  تاريخي بقرار والباطنية الطبيعية الثروات واسترجاع واملحروقات النفط تأميم •

 
ة بن أحمد مذكرات *

ّ
 .وتبير ـ اآلداب ردا منشورات األخضر، العفيف ترجمة ميرل، روبير على أمالها كما بل
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 ؛دبال ال ثروات على سيةالفرن للهيمنة حد عوض تمَّ  خالله من ،1971
 

 الكريمة  الحياة عيش من الداخلية املدن  اكني سو  الفالحين  لتمكين يةاعالزر  ورةالث نظام تعميم •

 من الحد في ساهم الذي األخضر السّد  بمشروع قام كما ،(ين الحللف سكنية قرية ألف مشروع)

ر  ؛التصحُّ
 

 أما التحرير، هةبج وحزب الجيش يقر ط عن الداخلي، يدصعال على الجزائرية الدولة هيبة بسط •

 دول  ومنظمة األفريقية الوحدة منظمة في هاما دورا رالجزائ لعبت فقد رجي،خاال يدصعال على
 ؛االنحياز عدم

 

 ؛...(وأرزيو الرويبة الحجار،) الضخمة املصانع من العديد بإنشاء قام االقتصادي، دالصعي على •
 

 عدة  الرسبإ معليالت مستوى  من الرفع في موساه اإلدارة، يفو التعليم في ريبتعال سياسة انتهج •

 ؛الخارج إلى تعليمية بعثات
 

 .الجزائري  الشعب أغلبية عليه تصادق ،1976 سنة جديد دستور  وضع •

 
 : إخفاقاته

 

 انعدام نتائجها من كان  والتي  بالرأي باالستبداد املتعلقة بلة، بن الرئيس سياسة في االستمرار •
  أحمد  بلقاسم، كريم ر، ذيخ محمد) السياسية االغتياالت لمسلس  تواصل  فقد ،الديمقراطية

 ؛...(مدغري 

 
 رأس وعلى الحكم، اليبو د تسيير في الفرنس ي  الجيش من الواردين بعض على االعتماد مواصلة •

 القادر عبد تعيين : ذلك أمثلة من) الجيش مؤسسة في خاصة للدولة االستراتيجية املؤسسات أهم

  العقيد  للجيش، التابعة التقنية ةدرسملل يرادم بلخير والعربي الدفاع، لوزارة عاما اينأم شابو

 ؛...( الوطني  للدرك قائدا شريف بن أحمد
 

 جهاز  سيطرة إلى إضافة التعبير، حرية وغياب والقمع اإلقصاء إلى ؤديةملا الواحد الحزب هيمنة •

 ؛...ماعيةواالجت قتصاديةالا السياسية، الحياة كافة على( SM) العسكري  األمن
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 املوروثة، أراضيهم حقوق  في املواطنين  بعض إجحاف إلى أدى الذي زراعيةلا  الثورة مشروع فشل  •

 فيما وحيازتها الدولة ألمالك تابعة أصبحت التي  األراض ي  غاللتباس النفوذ ألصحاب املجال وفسح
 .االحق بها واملضاربة رمزية، بأسعار بعد

 

 الشعب  حرمان  تراعي تراكية،شا برؤية عصرية دولة بناء بومدين هواري  الراحل يسالرئ َيةن   كانت

 يابان  صبحتس الجزائر أن: "ديردّ  كان  حيث الغاشم، الفرنس ي  االستعمار ويالت من عانى الذي

 عدة  في إنجازه  تمّ  ما رغم وطنيته، من النابعة الحكم في التسلطية نزعته لكن". العربي العالم

 .بعد فيما ائرجز ال ىلع وخيمة آثاره كانت دادياستب نظام  خلق ىلإ أدت مجاالت،
 

 تكبةر امل األخطاء من كثير عن يتغافل كان  بحيث األبوية بنظرته بومدين هواري  الراحل حكم زتميَّ 

  بوتفليقة  العزيز عبد تصرفات عن سكوته ذلك أمثلة من) منه جدا واملقربين  معاونيه لبعض

 (.للخارجية يراز و  كان  حين  عهده في املرتكبة تواالنحرافا ساتاالختال  قضية ملف رهظ حينما
 

  بن  ذليالشا عهد وفي، "الثروة يترك أن  عليه الثورة في يرغب الذي : "يقول  بومدين هواري  كان  لقد

 فتاهت  الثورة أهل على الثروة أهل أنتصر وهران  مدينة من القادم الخجول  العقيد  جديد 

 *!الجزائر

 

 ( 1992 جانفي 11 إلى 1979 ي فر يف 7 من) جديد بن الشاذلي: الجزائرية للدولة سرئي ثالث ـ 3
 

 التواتي، محمد ر،نزا خالد بلخير، العربي) فرنسا ضباط اجتمع بومدين، هواري  الرئيس وفاة بعد

روا بلخير، العربي يديرها كان  التي  الكيفان، ببرج التطبيقية املدرسة مقر في...( العماري  محمد  وقرَّ
ح االختيار اذه .لةاملرح لهذه جديدا رئيسا جديد بن الشاذلي صيبنت   العربي  من باقتراح تم أنه ُيرجَّ

دة معرفة الشاذلي شخصية يعرف كان  ألنه بلخير، ل أنه كمبح جّي   ناحية في للركان  كقائد معه عم 

 .الثانية العسكرية للناحية قائدا كان  حين  وهران 
 

 
 في فياملن وزكرياأب يحي الجزائري  الصحفي لكاتبل" بوتفليقة العزيز دعب إلى بلة بن دأحم من زائرالج" كتاب انظر *

 .السويد
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 :يددج بن الشاذلي رئيسلا إنجازات
 

ى  تصادي،قاال املجال في • ا ووضع االقتصادي، االنفتاح سةسيا النظام تبنَّ  على الدولة لهيمنة حدًّ

 ؛واالستيراد التصدير شركات إنشاء ذلك في امب الخاص للقطاع املجال وأفسح الخارجية، التجارة

 
قة الكبيرة املشاريع أغلب إلغاء •  املؤسسات هيكلة ادةعإ خالل من بومدين سالرئي عهد في املحقَّ

 ؛أصحابها ىلإ املؤممة األراض ي  اعجر إ تمّ  كما الكبرى، العمومية

 
  جديد  من بعث الذي" دأحم آيت حسين " كـالزعيم الخارج، من السياسية املعارضة قادة عودة •

ة بن أحمد األسبق الرئيس وكذلك ،"االشتراكية القوى  جبهة" حزب
َّ
 من الحركة" لحزب وتأسيسه بل

ن كما ،"ديمقراطيةلا أجل
ُ
 الحزب — "قاذلإلن اإلسالمية جبهةلا" هامن معارضة أحزاب عدة شئتأ

  من  كانت الجزائر، يف راطيةالديمق بوادر بظهور  النظام سمح حيث ،— الجزائر في شعبية األكثر

 . سياسية تيارات عدة ظهور  نتائجها

 
 : إخفاقاته

 

 ضة انتفا غاية ىإل الدولة شؤون  تسيير يف  الحاكم الواحد زبالح سيطرة في االستمرار •
 الحاد للهبوط كذلك ونتيجة القطاعات، كافة في الفساد رادبو  ظهور  بداية نتيجة ،1988أكتوبر 5

 ؛(الصعبة العملة من الجزائر ملدخوالت الوحيد صدرامل) النفط لعائدات

 
 م قا كما التقاعد، على تهموإحال  البومديني  ارالتي إلى واملنتمين  الوطنيين  الضباط أغلب إزاحة •

دتامل ارالتي عناصر بعض بإبعاد  جهاز وفي ،(مساعدية الشريف) الوطني  التحرير جبهة حزب في شّد 

 ؛الفاعلين  فرنسا ضباط بها قام ومغالطات بأكاذيب( اطيّ ع األكحل) العسكرية االستخبارات
 

ي  ما بروز •  أغلب ىلع وسيطرتهم جنراالت، بةتر  إلى ترقيتهم م،حكال واجهة إلى فرنسا بضّباط ُسّم 

ا صباملنا   الوطني،  للدرك قائدا غزيل  عّباس بن للدفاع، يراز و  نزار خالد ) الدولة في سةالحسَّ

  رئيسا  بلخير والعربي الدفاع لوزارة عاما أمينا قنايزية املالك عبد ن،للركا قائدا العماري  محمد
 ؛...(الرئاسة لديوان 

 

  الربيع  أحداث يف امداه بلغت  وقد البربرية، الحركة ظهور  نتائجها من كان  التي  االقصاء سياسة •
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 تركاالح بروز إلى إضافة متظاهرين، عدة قتل من األمن قوات تمكنت حيث ،1980 في غياألمازي

 ؛ ّر الس في تعمل كانت التي  الجزائرية اإلسالمية

 
نت ،بورجوازية مالية/سياسية طبقة بروز •

َّ
 ريعيةل ا املزايا من مستفيدة دالبال  خيرات نهب من تمك

 و  التي 
َّ
 الديون  أعباء وتكاثر النفط أسعار تدهور  نتيجة — لاملقاب وفي. الحاكم مظاالن لها رهاف

 عدد تكاثر العمومية، املؤسسات إفالس نتائجها من كان  خانقة، اقتصادية أزمة بدأت ،—

دت مثيل، له يسبق لم بشكل التضخم حجم وارتفاع العمل من واملسرَّحين البطالين  حداثأل  مهَّ

 ؛ضبةغاال  1988 برأكتو  5

 
ه 1992 جانفي 11 في الرئاسة منصب من ديد،الته تحت استقالته، •  

ّ
 القرار هذا إن. للبرملان  وحل

 رةخطي سياسية أزمة في البلد دخل بموجبه ألنه الجزائر، تاريخ في املصيرية القرارات أخطر من كان 

 به  ماق ذيلا نقالبال ا اءجرّ  من ابس،والي األخضر على أتت ةليأه حرب إلى بالبالد أدت

 سيناريو  إن . بلخير والعربي نزار خالد رأسهم وعلى فرنسا، حزب ضباط من االستئصاليون 
 ذروته في الشعبي  واالحتقان  بانقالب القيام العصابة لتلك ُيمكن كان  هل لكن واردا، كان  التصفية

 ؟ 1991 سمبريد 26 في عيةشريالت االنتخابات في قاذنلإل  اإلسالمية جبهةلا وفوز  بصعود

 
كا، اسيايس الشاذلي الرئيس يكن مل  ضباط بعض ألن  للبالد، الفعلي الحاكم هو كان  وال محنَّ

 التغييرات  ببعض علم على أحيانا يكن ولم الدولة، لدواليب الفعليين يريناملسيّ  هم واكان فرنسا

 كل  مرغ ،نهلك.  تهاخلفيا معرفة دون  حتى  عليها ُيصادق كان  ل ب الحكم، مفاصل في تطرأ كانت التي 
ا كان  هذا، ب ولكن الشرقية، املنطقة في التحريرية الثورة في وشارك وطنيَّ

ُ
  التساهل  عليه يغل

 نمط على — الدولة شؤون  تسيير في األبوية شخصيته إلى إضافة املواقف بعض في ياس ي الس

 رئيس طرف نم املرتكبة اتاالختالس عن تغاضيه ذلك لةأمث من) — بومدين هواري  الراحل
 (.بلخير بيعر ال ديوانه

 

 إلى الصباح من الرئاسية صالحيته يمارس كان  الشاذلي أن  نعلم عندما الصدمة، دواعي نمل وإنه
 غاية إلى فترةلا تلك من( بلخير العربي) الديوان  مدير إلى الرئاسة مهام لتنتقل زواال، الواحدة غاية

 ي ف وتحديدا) وهران  في تهوق معظم يقض ي  كان  سالرئي وأن  لي،املوا اليوم من صباحا ةامنالث

 نظرا الدولة شؤون  في ئهارباوأق" جديد بن حليمة" زوجته تدخل إلى إضافة ،(إقامته مكان  ،بوسفر
 .لهم بلخير العربي لوالء
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 ( 1992 جوان 29  إلى 1992 يناير  14 من) بوضياف محمد: الجزائرية للدولة رئيس رابع ـ 4
 

  األعلى  للمجلس رئيسا افضيبو  محمد تعيين على ون بياإلنقال  اتفق شاذلي،لا الرئيس لةقاإ بعد

 يعيش  كان أين املغرب من استدعوه فقد البالد، بها تمرُّ  كانت التي  الصعبة للظروف ونظرا. للدولة

ر وكان  ،1972 منذ  ضمن من كان حيث أحد، على يخفى ال سياس يلا نضاله. لآلجر مصنعا يسّي 
رت ي الت 6 الـ مجموعة   ملدة  جنوُس  واعتقل ،1963 منذ رضةاملعا في دخل وقد ية،ئر الجزا ورةالث فجَّ

ة ومن فرنسا ىإل ذلك بعد ليفرَّ  أشهر، ثالثة ف وقد املغرب، إلى ثمَّ
َّ
 إلى: الجزائر"الشهير كتابه أل

 العصابة فطر  من سياسيا، خطابا إلقائه أثناء ،1992 في ةابعن مدينة في اغتياله تم". أين؟
 — بلخير العربي الجنرال خاصة" فرنسا ضباط أو الفرنس ي  الجيش من نالفاري" اةاملسم الحاكمة

  قائد  — العماري  محمد الفريق و — الدفاع وزير — نزار خالد جنراللا ،— الداخلية وزير

 .— األركان 
 

 :بوضياف مدحم الرئيس إنجازات

 
 اصطدم ألنه ،الكثير فعل وسعه في يكن لم ،(فقط ايوم 166) حكمه لفترة القصيرة للمدة انظر  •

ه في كانت. العسكر أيدي على ركبي بفساد ت 
 حيث الفالحة، قطاع وخاصة القطاعات بعث نيَّ

  حلول  حواقترا ملفات، عدة وتقييم ملناقشة ميادين عدة في لجزائريين ا الخبراء بعض استدعى
 ؛اغتياله بعد نور لا يَر  لم املشروع هذا لكن األزمة، من جللخرو  عملية

 

  رئيس " مرباح قاصدي على اعتمد املغرب، من بتهلج التي  العصابة قيقةحب معرفته بعد •
فس   هؤالء حول  تحقيق فتح في الجزائريين من املخلصين  وبعض" سابقا املخابرات

ُ
 من وكان دين،امل

 منها،  يسريةسو ال خاصة غربية بنوك في الصعبة بالعملة ةضخم ملبالغ تالكهمما التحقيق نتائج

 ؛األسلحة شراء وصفقات االستهالكية، ادو امل استيراد صفقات التو مع من عليها تحصلوا
 

 املغرب مع للنزاع حد ووضع البوليزاريو، مشكل حل ينوي  كان ريحات،تصال بعض حسب •

 . الشقيق

 
 : إخفاقاته

 

 رغي األشخاص من تى حو  ميةاإلسال  التيارات من الجزائريين، من فباآلال  الزج قرار ىلع إمضاءه •
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سي  مة قدَّ امل املغلوطة التقارير نتيجة ،...(الناموس واد امقل، ن عي) الصحراء سجون  في ن،املسيَّ

ح، العنف باب فتح الخطير القرار هذا نتائج من كان. الحاكمة العصابة طرف من إليه
َّ
 الذي املسل

  عقد  يف الدموية رالجزائ محنة أثناء دينواملشرَّ  املفقودين القتلى، من اآلالف مئات حصاد إلى أدى
 ؛ التسعينيات

 

نه مدع •
ُّ
 فرنسا  ضباط من بمجموعة رااصمح كان  ألنه الدولة، دواليب على السيطرة من تمك

رة  .الجزائر في القرار منافذ جميع على املسيط 

 

 البالد أوضاع جيدا يعلم بوضياف الراحل يكن لم( سنة 28)  جزائرلا عن الطويل لغيابه نظرا
ع عالجمي لكن حتفه، سبب تهاستفاق كانت لذلك واليسها،كو   وقد  نزيها، وطنيا كان  أنه على ُيجم 

  بومدين  وهواري  بلة بن أحمد الرئيسين  لنظام معارضته وأن  الثورة، أثناء الجزائر تحرير  في ساهم

 غير. ي السياس  لالعم ملمارسة الديمقراطية إرساء رةرو بض قناعاته من بعةان كانت االستقالل بعد

 من أجلها من فرَّ  التي  مبادئه مع يتعارض خطأ بركأ كان االنقالب، إثر ب،املنص بهذا قبوله أن 
 .ئرالجزا

 

 
 ( 1994 يناير  30 إلى 1992 جويلية 2 من) كافي علي: الجزائرية للدولة رئيس خامس ـ 5

 

ف السلطة، في السياس ي  للشغور  اظر ون بوضياف الرئيس لاغتيا بعد   ي لع وضع على بيون االنقال  قاتَّ
ر لة،للدو  األعلى املجلس سرأ على كافي  هارون، علي) ين الباق أعضاء الثالثة مع الحكم دواليب ُيسّي 

  حد  لوضع الحوار بعث خالل من السلطة قواعد إرساء بمحاولة ليقوم ،(هدام تيجاني نزار، خالد

 دلق. ُتذكر لةالد ذات مساهمته تكن فلم ،واالجتماعي االقتصادي املستوى  على امأ. األمنية للزمة
 بعد السياسية حياةلا من انسحب. التحريرية الثورة في السياسيين  القادة رز أب من كافي علي كان 

  1999 ةنس ملذكراته نشره خالل من السياسيين  القادة بعض ويزعج ليفاجئ زروال، الرئيس مجيء

 .لللجد  املثيرة تالصفحا فذح بعد طبعه وإعادة بسحبه، الوصاية رتأم كتاب في
 

 :كافي علي يسرئال إنجازات

 
   ؛الشعب تقتيل إلى تأدّ  التي  األمنية الحلول  عن كبديل الحوار فكرة حطر  •
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 : إخفاقاته
 

موا أبرياء ألناس باإلعدام األحكام عشرات عهده  في  الجزائرية املحاكم أصدرت • ه 
 بعد  بباإلرها اتُّ

  .السياس ي  العنف اايقض في تُّ بُ ت التي  ائيةاالستثن ةاصّ الخ املحاكم تشكيل على مصادقته

 
اسة مناصب عدة قلدهتو  الثورية الحقبة أثناء الطويل كافي علي الرئيس نضال ن إ  الدولة، في حسَّ

 له لتترك تكن لم الحاكمة التالجنرا عصابة ألن  محنتها، من الجزائر بإخراج املجال له يفسح لم

 .آنذاك ضةفرو ملا ياسةالس ةملوج اكباو م بالتالي ان كف البالد، بحكم استئثار أي
 

 ( 1999 أفريل إلى 1994 ر يناي 30 من) زروال ليامين: الجزائرية للدولة رئيس دسسا ـ 6

 
 لغياب بارز  مظهر وهو الحاكمة، العسكرية السلطة موافقة بعد الُحكم مقاليد زروال استلم

 ني ماأل  املستوى  على خطيرة جد ئرالجزا في ضاعاألو  كانت. الحكم إدارة في ةاملدني السلطة

 املؤسسات إرساء ولةبمحا األمور  ضبط حاول  — االنهيار هاوية على البالد وكانت واالقتصادي،
بعة األمنية الحلول  سياسة فشل فبعد — 1992 انقالب منذ الغائبة الدستورية  فتَح  ذاكنآ املتَّ

 لاغتيا الرايس، طلحة، بن ر مجاز ) العنف لهجة من صّعدوا الظل جنراالت لكن ار،الحو  باب

 .ةالسياس هذه إلفشال...( املثقفين 
 

ر  املتدهور، الوضع هذا أمام  في استقالته وأعلن الريح، مهّب   في الجزائر تاركا حاباالنس قرَّ

 (.بتشين  محمد رالجنال) عليهم املعتَمد رجاالته أحد عنه انسحب بعدما 1998 سبتمبر 3
 

 :زروال امينيل الرئيس إنجازات

 
حة الجماعات مع الحوار مجال فتح في الفضل له ن كا ،األمني  الاملج في •

َّ
 ؛املسل

 

 صندوق  إلى ولجوئهم الحكم في النافذين رحمة تحت كان  فلقد االقتصادي، الصعيد على أما •

 . لشعباو  البلد حساب على لاألموا  على للحصول  الدولي النقد
 

 بأخالق يمتاز وكان ة،والصرام طنضباباال  يمتاز عسكريا كان  لب سياسيا زروال الرئيس يكن لم

 النار رجل أنه عنه ُعرف. 1990 سبتمبر في جنرال برتبة استقالته قبل ملهامه أدائه أثناء ليةاع
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 باإلرهاب، سمي  ما على املعلنة بحر ال خلفية على األمني  التصعيد حكمه فترة في تم حيث والحوار،

حملا الجناح مع ضالتفاو  ذاته الوقت وفي
َّ
 اسماعين - اقمرز  مدني) لإلنقاذ يةماإلسال  الجبهة في سل

ل ،(العماري 
َّ
ك
َ
اه الذي الوطنية الحةاملص ملشروع أرضية وش  بوتفليقة  العزيز  عبد الحالي الرئيس  تبنَّ

 .1999 منذ

 

 : إخفاقاته

 

 من اآلالف اتمئ حصيلته من كانت الذي النزيف إيقاف نم يتمكن لم األمني، الصعيد على •

 ومشاركة تشكيالته، بكل  األمن رادفأ بعض تعسف نتيجة دينقو واملف قوفين و امل قتلى،لا
حة ميةاإلسال  الجماعات

َّ
 وقتله، الشعب ترويع في — منها املخترقة حتى  — أطيافها بكل املسل

 ؛ الدموية املرحلة تجنراال  انتهجها التي  االستئصالية السياسة بسبب

 

  ،انقالخ وضعل ل ونتيجة اديقتصاال الصعيد على •
ّ
  أدارت  يالذ — الدولي النقد ق دو صن نتمك

 الدينار قيمة تخفيض في املتمثلة وطهر ش فرض من — مالك رضا الراحل حكومة مفاوضاته

  عمال لا من اآلالف وتسريح العام القطاع خصخصة السوق، أسعار تحرير باملائة، خمسين  بنسبة

 ؛الضرورية كيةاالستهال املواد على الدعم وإلغاء
 

 .القضاء جهاز وغياب املتدهورة، األمنية للوضاع نظرا بنهوال الفساد تفش ي  •

 
 (هذا يومنا إلى 1999 أفريل30 من) بوتفليقة العزيز  عبد: الجزائرية ولةللد رئيس سابع ـ 7

 

 تحرير لا جبهة حزب مؤتمر أثناء املاض ي  القرن  تثمانينيا في عليه باملغضو  بوتفليقة، العزيز عبد
 ليعود عاما، عشرين ملدة( والخليج اربأو ) الخارج في استقر ،— آنذاك حاكملا حزبلا — الوطني 

حين  انسحاب بعد األخيرة هذه لتفرضه العسكرية، سةاملؤس بمباركة
َ

 الرئاسيات من الستة املرش

 وشحمر  مولود أحمد، آيت حسين  سيفي، مقداد هللا، جاب هللا عبد االبراهيمي، طالب أحمد)
 إليقاف الوطنية واملصالحة نياملد الوئام مشروع صلوا رسميا صيبهنت بعد. (الخطيب ويوسف

ام  .الجزائر رَدمَّ  الذي الدم حمَّ

 
  امللف، لحساسية ونظرا

َّ
 .نصابها إلى األمور  بعض بإرجاع ليقوم حوله، الشعب التف
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ّ
 بعض ية،التحت الُبنى  بعض  إنجاز في  الشروع من املحروقات، عائدات ارتفاع اءجرّ  أيضا، نتمك

 ادفسال مظاهر أن  غير. والبطالة كنالس مشكل على القضاء ةمحاول وأيضا تصاديةقاال املشاريع

ر بدأت أن  فتئت ما
ُ
 من الدستور  انتهاك بعد الثالثة، عهدته ففي. قطاعاتها كل في الدولة هيكل تنخ

ر بدأ الرئاسية، عهدته تمديد خالل   الظلم  شارانت  ةيجنت الشعب نفوس ىلإ  يدبُّ  واليأس التذمُّ

 بجلطة 2013 سنة في أصيب أيضا، واملغتصبة الرابعة هدتهع في أما. مالعا املال ونهب داءةلر وا
فسح الفعلية، الحكم دائرة من أخرجته دماغية

 
  يد السع" ومستشاره  ألخيه  املجال بالتالي  وأ

  الدوائر  بعض مع بالتعاون  األسطر، هذه كتابة غاية إلى بالوكالة البالد رلتسيي" بوتفليفة

 .مباشرة فرنسية وبتغطية الفاسدة، واملالية يةكر العس
 

 : بوتفليقة يز العز  عبد الرئيس إنجازات

 
 (:2008 إلى 1999) والثانية األولى العهدتين  في ـ أ

 

 الفتنة نار إخماد من الوطنية الحةاملص قانون  بفضل كنتم واألمني، السياس ي  املجال في •
 ؛عرفها التي  الجمر نواتسب مقارنة باألمان  عرشي الجزائري  نواطامل حصبوأ واألمنية اسيةالسي

 

 البطالة من جزء على القضاء إطار في تدخل مشاريع عدة بإنجاز قام االقتصادي، املجال في •
 ؛ الحاالت أغلب يف األجنبية الدول  عم بالشراكة اإلنتاجية القطاعات وبعث

 

 ربةحاوم للمواطن املعيشية وفالظر  بعض سين حت إلى سعى ،(االجتماعي) الداخلي الصعيد على •
 ؛ الخانقة السكن أزمة

 

 أن الخطابي وبأسلوبه السياسية بخبرته بوتفليقة استطاع رجية،خاال السياسة صعيد على •
ه الجزائر صورة من بعضا ُيرجع قد مدة الدولية افلحامل عن غابت التي  ة،املشوَّ  . كامل ع 

 

 ( هذا مناو ي إلى 2008) بعةلرااو  الثالثة العهدتين  في ـ ب

 
 الفتنة نار من جزء إخماد من الوطنية املصالحة قانون  بفضل  تمكن السياس ي، الاملج في •

 جرائمهم من وراءه يحتمون  غطاء   اإلستئصاليون  الجنراالت جعله الذي واألمنية، السياسية

 بين  السلطة جأفاتت حيث السوداء، ريةعشال مفقودي مشكلة حل  عدم من الرغم  على ،الفظيعة
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 ؛السلمي  الطابع يطبعها التي  االحتجاجية عائالتهم بوقفات واألخرى  فينةلا

 

 املاليير مئات من املنتظر املستوى  دون  لكن املشاريع، بعض نجازإ واصل االقتصادي، املجال في •
 اعتفار  عن الناجمة املالية ةالطفر  اءجرّ  من العمومية الخزينة بها عتتشبَّ  التي  الراتدو ال من

 ؛قاتحرو ملا أسعار

 

 أنه غير االجتماعي الطابع ذات املشاريع  بعض بعث  واصل ، (االجتماعي) الداخلي  دالصعي على •

  من  الجو هذا ظل وفي املعيشة، وغالء البطالة معدل تفاقم حيث االنتكاسة، من نوع وقع

 .وينهكها األمنية صالحملا يؤرق متكررا مظهرا تاالحتجاجا أصبحت االحتقان،
 

 : إخفاقاته

 

 (:2008 إلى 1999) والثانية ىاألول العهدتين  في ـ أ
 

 ظواهر لكن الوطنية، املصالحة قانون  خالل من الدموي  العنف تقلص األمني، الصعيد على •

 ؛ ةالفتر  هذه خالل جلي بشكل وتيرتها زادت واإلجرام السرقة
 

  ما أن  إال الجزائر، عرفتها التي  املالية وحةالبحب رغم: االقتصادي الصعيد على •
ُ
  يعكس  ال نجزأ

 .املجاالت كافة في الكثير فعل مالقائ النظام بإمكان  كان  وقد املنفقة، املبالغ حجم
 

 (:هذا يومنا إلى 2008) والرابعة الثالثة العهدتين  في ـ ب

 
  األمني، صعيدلا على •

ّ
 ردباملوا( والدرك الشرطة ،الجيش) املختلفة األمن أجهزة تقوية من نتمك

  و  2009 ن يب ما سنوات في خاصة الجزائر شهدتها التي  املالية رةالطف نتيجة العتاد اءر شو  البشرية

 ؛ 2012
 

 يرَق  ال إنجازه تمّ  ما أن  إال الجزائر، عرفتها التي  املالية البحبوحة رغم: االقتصادي الصعيد على •

 الجزائر بعث نهبإمكا كان  1999 منذ دوالر مليار ألف من أكثر صرف إن  بل املطلوب، املستوى  ىإل
 ؛...مكانها تراوح الجزائر مازالت للسف لكن األصعدة، كافة على جديد من
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 .العدالة لغياب والنهب الفساد ظواهر تفش ي  •
 

 العهدتين  في خاصة — كمالُح  ي ف الفترة هذه  من وأأس مرحلة االستقالل، منذ الجزائر، تعرف لم

 أصبح قد األخالق، وفساد الرداءة تشجيعو  مالظلو  النهبو  الفساد ألن ،— لرابعةاو  الثالثة

 الذات نكران  إلى به تأدّ  غيبوبة في الجزائري  املجتمع خلدو  الدولة، مفاصل كل في مستشريا
 .املقاييس بجميع ابيسل مواطنا جعلته ،واإلحباط اليأس من وحالة

 

  الرئيس  ن تعيي منذ ،مالحك  مقاليد على استولت ي الت املجرمة العصابة إن  القول، وخالصة
 دواليب لتسيير الفعلية اتالصالحي لهم تترك لم بعده، من جاءوا الذين رؤساءلا وكل الشاذلي

ة بن يسين رئال فترة في عدا ما فقط، الواجهة صالحيات بممارسة لهم سمحت إنها بل الحكم،
ّ
 بل

ل العصبة هذه نواة كانت حيث نمديوبو 
َّ
 ىلع واالقتصاد ةاإلدار و  الجيش كواليس لخ اد تتشك

 . التحديد وجه

 

 القرن  وثلث قرن  طيلة تجسيده في اريةاالستعم فرنسا تنجح لم الذي فرنسية، الجزائر مخطط إن 
ق قد الزمن، من لدتنا، بني  من أتباعهم يد على تحقَّ  ديغول  شارل  طموح املطاف نهاية في ليكتمل ج 

ط كما
َّ
 . 1958 سنة منذ له خط

 

 ة دولـــوال   ــجيــشلا
 

 يملك  يالذ هو فالجيش املتخلفة الدول  في أما جيشا، تملك املتطورة الدول  إن : "سةالسا أحد لقا

 ".الدولة
 

 جميع بأن  الجزم يمكننا ،(م1962) االستقالل فمنذ الجزائر، في الوضع على تماما تنطبق مقولة

 كأفراد بل — ؤسسةمك ليس — الجيش وضع من السلطة رأس على تتابعوا الذين الرؤساء
 .البالد شؤون  ةإلدار  الفعلي الحكم دليمقا بيدهم

 

 واستغالل  استدمار من مشابهة ظروفا عاشت التي  الدول  وبعض الجزائر بها تتميز الخاصية هذه
 املقاومات  هذه أداروا من أن  النتيجة فكانت ة،االستعماري الدول  فطر  من الزمن من عقود طيلة

  مع  يعملون  انو كا من ببعض األحيان  بلاغ في اعانو واست السلطة تلمواسا من همأنفس هم كانوا
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 .راملستعم  

 

 له ومشهودا عسكريا كان  الرجل هذا بلة، بن أحمد الراحل كان  املستقلة رللجزائ رئيس فأول  •
ك شهادتهم إلى استمعوا ممن أو املؤرخين  من دحأ وال والعسكري  اس ي السي بالنضال

َّ
ك

َ
 وطنية في ش

 تتحول  أن  الصراعات وكادت الدبابة، طريق عن ن اك  الحكم إلى مجيئه أن  غير اضل،نامل اهذ

 . التحريرية الثورة أثناء السالح رفقاء بين  أهلية حرب إلى وقتذاك

 

  على  عسكري  بانقالب ( بوخروبة إبراهيم محمد  يقيحقال واسمه) بومدين  هواري  العقيد قام •

ة بن أحمد الراحل الرئيس
َّ
 نتيجة سنوات، ثثال ال قاربت محك فترة بعد ،1965 ن جوا 19يف بل

 األسباب أن  غير الجيش، دور  وتقزيم الحكم بسلطة االستفراد محاولة بسبب سياسية اتخالف

ة بن أنشأها التي  املليشيا هي االنقالب لهذا الحقيقية
َّ
 الثكنات، جيش يوازي  عددها ن كا والتي  بل

 .ينبومد استشارة دون  ان رك ل ل ارئيس زبيري  الطاهر تعيينه وكذلك

 
  إدارة  في العسكر يلعبه الذي الدور  في شك فال الثورة، ملجلس سارئي بومدين  هواري  احلر لا كان 

 سساتاملؤ  وإدارة تسيير وحتى  العمومية الهيئات املحلية، الجماعات) القطاعات جميع في الحكم

 نتيجة ةسيئ أحيانا تكون  قد ترسامما من عنه ينجرُّ  وما ،(االشتراكي الطابع ذات االقتصادية
قتها التي  والجهوية املحاباة نتيجة أو لجه ال  جليا ذلك يظهر) للجزائر استعمارها أثناء فرنسا عمَّ

 (.  البربرية النزعة بإثارة

 
نشئت ينمدبو  هواري  الراحل حكم فترة في

ُ
 ،(خاصة الثورة أشبال مدارس) عسكرية سار مد عدة أ

 وتم يةكر عس نواح عدة نت فتكوّ  ة،العسكري اتاملخابر  جهاز فيه امب يش الج هيكلة إعادة تم كما

 .االشتراكية بالكتلة حينذاك يعرف كان  ما أو السوفياتي اداالتح من األسلحة من أنواع عدة اقتناء
 

  مرض  بعد 1978 ديسمبر في بومدين هواري  الرئيس توفي سنة، عشر ثالثة دام حكم بعد •

  تمّ  فقد آنذاك، الثانية يةالعسكر  يةالناح قائد جديد، ن ب يذل شالا العقيد ليخلفه عضال،
  في  البارزين غير( لفرنس ي ا الجيش من الواردين) الضباط كبار من مجموعة طرف من عليه االتفاق

نت والتي ) الحكم واجهة  (. الجزائر في الفعلي الحكم نواة بعد فيما كوَّ

 
 بحصأو  دولة،لا أمور  جميع تسيير على شجيلا بسيطرة عام بشكل حكمه إدارة فترة تميزت كما

 الضباط هؤالء كان كلذ على ولالستدالل ش يء، كل في التدخل الجيش في يدعق أو رائد بإمكان 
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 .القانون  فوق  أنهم فكرة لتسويق لسيارتهم الخلفية الواجهة في قبعاتهم يضعون 
 

 ديوان  رئيس ،يسوالالك في قام، حيث الجيش، هيكلة إعادة هو الفترة هذه في البارز  ثالحد

  عبد  آيت والجنرال تواتي الجنرال نزار، خالد الجنرال مع *بلخير العربي جنراللا آنذاك سةالرئا
 وضباط طالضبا مواليه من بعض بترقية قام وقد الجيش مؤسسة في عميقة بتغييرات السالم

 كان  عندما فهميعر  الذين الناس من خاصة — جنراالت رتبة إلى وحتى  عقداء بةتر  إلى الصف

نون  صاروا والذين — الدفاع ارةلوز  التابعة( ENITA) يةالتقن سةباملدر  مديرا   القاعدة  يكّو 

 الحكم،  فذمنا جميع على املطلقة السطوة لهم لتكون " واملالية السياسية املافيا" لهؤالء خلفيةلا
 والجنرال  غنيم رالجنلا) األدوية قطاع على سيطر من فمنهم الضباط هؤالء بين  االحتكار فتوزَّع

 البناء عقطا ،(بلخير العربي الجنرال) القمح تجارة خصوصوبال الفالحة قطاع ،(ري العما يلإسماع

 ...(بتشين  الجنرال) االسمنت مادة خاصة
 

 تمتاز صارت الوطنية املؤسسات بيةغلفأ الوطني، قتصادالا بنية تفتيت إلى أدت الهيمنة هذه

 .مان ثاأل بأبخس ،املمنهج إفالسها بعد ،حقال  وقت في وبيعت التسيير بسوء
 

 ومنشآت مؤسسات عدة بتخري تم حيث ،1988 أكتوبر 5 في عارمة شعبية رةثو  أيضا حدثت

 خضم في. ارالالستقر  من امةوَّ د في الجزائر ودخلت للدولة، يرمز كان  الذي العتاد وحتى  عمومية
ه خطاب خالل نم جديد، بن الشاذلي الراحل الرئيس أعلن األحداث هذه  جملة عن للمة، موجَّ

 الديمقراطية من جديدة مرحلة في الجزائر دخلت وبذلك واالقتصادية، ياسيةالس اإلصالحات نم

دية  .  1989 سنة ديدالج الدستور  على باالستفتاء الشعب وقام الحزبية، والتعدُّ
 

زتمت  أو لهم ن املوالي من أو الجيش من هملج) واملال العقار مافيا ببروز  الشاذلي الرئيس حكم فترة يَّ

 في خاصة صبةالخ األراض ي  أهم على االستحواذ تم ثيح ،(ارةمستع أسماء يستعملون  نمم

 الهكتارات هذه فوق  كبرى  شركات العمومية، البنوك بأموال تأسيس، وتمّ  الجزائري، التلّ  مناطق

 .الحقا بها املضاربة وتمت األراض ي  من

 

ون  داءَق والعُ  تالجنراال  أصبح حيث الجيش رتب تمييع هو أيضا املالحظ  كانوا والذين ،باملئات ُيعدُّ

 
 في االحتالل أثناء الفرنسية اإلدارة مع املتعاونين بركأ أبناء أحد كان الذي أبولكير سوالل جوزيف الحقيقي واسمه *

 .س يالفرن الجيش في ضابطا تقاللاالس قبيل وكان ارت،يت والية بنواحي" فرندة"  منطقة
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 .األصابع على ون عّد يُ  بومدين هواري  الرئيس زمن في

 

 الفعلية، ةالسلط يملكون  ال نياملد أو العسكري  الجناح من الدولة في السامية اإلطارات أغلب إن 
 في  مون عاال ءدراامل العسكرية، النواحي فتلخم في والعقداء كالجنراالت موظفين  مجرد ُيعتبرون  بل

 وكالء وكذا الدوائر ورؤساء والة من التنفيذي الجهاز رؤساء مية،العمو  ركاتوالش الوزارات

ام أما القضاء، سلك في الجمهورية
َّ
  ما  في منهم البعض كان  الذين جنراالتلا فهم ن و الفعلي الُحك

  ال  الثامل سبيل على منهم نذكر. ستعمارال ا ءأثنا الفرنس ي  الجيش في صف ضابط أو ضابطا سبق

 — ...غزيل عباس، بن ري العما اسماعين  العماري، محمد بلخير، العربي) التالجنرا الحصر

 
ّ
 .(— أحياء — ...نزار، خالد التواتي، محمد ،— ن و متوف

 

 الضباط من هم( تواتي ومحمد العماري  محمد نزار، خالد بلخير، بيالعر ) الجنراالت طرأخ إن 

 قبيل يرقص بوقت نس ي الفر  الجيش طرف نم مين ز مال  ترقيتهم تم الذين صفلا طباوض

 . جديد  بن الشاذلي الرئيس حكم فترة في القرارات صانعي من وأصبحوا االستقالل،
 

 ما تشكيل تم حيث كبيرا، سياسيا فراغا ان للبرمل وحله الشاذلي الرئيس إقالة بعد الجزائر عاشت •

  محمد  الراحل الرئيس بل ج تمّ  ثحي منتخب، رئيس عن نيابة لةدو لل األعلى  باملجلس يسمى 
  أوائل  ومن عسكريا كان  وقد  الوطن، على رةغيال أخذته والذي املغرب، في منفاه من بوضياف

 بعدما  ،(1992) السنة نفس في ريةالجزائ عنابة مدينة في اغتياله تم حيث التحرير، ثورة مفجري 

ن
َّ
 طريقها،  في يقف من وكل ،هاهوا حسب على البلد تدير فياام ةابعص عن عبارة هؤالء أن  إلى تفط
 .ستحطمه الدمار آلة فان 

 

 كمؤسسة ليس والجيش، الرئاسة بين  صراع بأنها بوضياف لحكم القصيرة حلةاملر  خيصتل يمكن
 تأدّ  والتي  املسلحة، بالجماعات يسمى  ما ظهور  مع ةخاص الوضع، في ن كمو يتح كأشخاص بل

 .وقتله شعبلا عويتر  إلى بعد فيما

 
 أحد) فياك  علي الراحل برئاسة مهامه للدولة لىاألع املجلس لواص بوضياف، حلراال الاغتي بعد •

 هدام  تيجاني نزار، خالد الجنرال رأسهم على املعاونين  من مجموعة مع( القدامى العسكريين 

 واليابس، ضراألخ على أتى ودمار سياس ي  ظالم في مجددا الجزائر ودخلت هارون، علي اميواملح
 القتلى وأصبح هوادة، بال  وتقتل بحتذ مسلحة اتاعجم عدة  وظهرت راقو األ  اختلطت بحيث

 .اآلالف بعشرات ن و ّد عيُ 
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 ليامين رالجنال تعيين تم رعب، نم الشعب عليه يعيش كان  ملا نظرا بالقصيرة، ليست مدة بعد •

 ىلع قبضته أحكم قد كان قمعوال فالخو  سرطان  لكن األمور، ضبط حاول  حيث 1995 في زروال

د جزائري لا وأصبح املجتمع،
ُ
 مستوى  أو بالتنمية يهتم يعد ولم الجسدية والسالمة منأل ا ينش

 تظهر املسلحة الجماعات عم الحوار بوادر بدأت أن إلى اإلدارات، تسيير كيفية وال املعيشة،
 (بوتفليقة العزيز عبد)  ليالحا  الرئيس مجيء حتى  1998 بين  ما بهدنة انتهت والتي  أمل، كبصيص

 .1999 ةنس

 
 العسكر مجموعة األمر، يقةقح في لكن بوتفليقة، الرئيس انتخاب ،1999 منذ ظاهريا، تمّ  •

 الذي  — الرئيس هذا لتنصيب األخضر الضوء أعطوا الذين هم الدولة شؤون  يديرون  الذين

 حزب مؤتمر من طرده تمّ  دوق ،— الخارجية وزارة توليه أثناء سبق ما في فساد قضايا له كانت
 . عاما عشرين مدة ابو وأور  الخليج دول  بعض في واستقر ض ي،املا القرن  انينياتمث في التحرير هةبج

 

 حيث نصابها، إلى األمور  بعض جعُير  أن الخطابي، وأسلوبه السياسية بخبرته بوتفليقة، استطاع
  ى ل إ عالرجو  املسلحة الجماعات في كانوا من بقبول  يقض ي  الذي — الرحمة قانون  صدور  مع أنه

 لطي الوطنية املصالحة ون قان  تاله والذي قتل، قضايا في تهمانإد ُتثبت لم ما ةاملدني الحياة

  ارتفاع  مع خاصة عافيتها تسترجع ئرالجزا بدأت — الجزائر في الدموي  للتاريخ األليمة الصفحات
 .الصعبة ةلعمال من الجزائر ملداخيل الوحيد املصدر البترول، أسعار

 

صنا إذا  أن  نكتشف أن  يمكننا بوتفليقة، العزيز عبد اليالح للرئيس ةبعر األ  الرئاسية تهداعلا لخَّ
 عرفتها  التي  اليةملا البحبوحة مع خاصة املشاريع، بعض انجاز فيهما تم قد األوليتين  العهدتين 

 مرأى  على العام املال د يبدوت والفساد الرشوة ظاهرة تفشت فقد األخيرتين  العهدتين  أما. الجزائر

 اليومي الحديث هبالن هذا وأصبح بسطاء، مواطنين أو ين مسؤول أكانوا اءو س الجميع، من عسموم
 برات، واملخا الجيش أعمدة تنحية خالل من النظام بنية تكسير ال تغيير تم كما والخاص، للعام

بريات إسناد وكذلك
ُ
 الرئيس  لحاشية الدولة يف ةالحساس العليا واملناصب الوزارية الحقائب ك

ن تى وح تلمسان  من رون ينحد الذين ديداحت) مَّ   منها  الفرنسية املزدوجة، الجنسية يحملون  م 

 (.خاصة
 

 النظام جوهر أن  لب ما، يوما طيةمقراالدي تعرف لم املستقلة الجزائرية الدولة أن  ُنجز م أن  يمكن

 في األمور  امزم يديرون  كأشخاص بل سسةكمؤ  ليس لهم، واملوالين  العسكر على قائما زال وما قام
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 أو وبالتهميش باإلقصاء ُتجابه امالنظ لهذا معارضة أي وأن  للقوانين، وخرق  تعسفية بكل البلد

 .األمر اقتض ى  إذا الجسدية بالتصفيات حتى 

 
ل الجزائر في بالدولة الجيش ةعالق إن   

ّ
 العتبارات املتقدمة، بالدول  مقارنة خصوصية، تمث

 إلى  الحال تمرواس شعبية، شرعية بدون  السلطة، على شالجي قادة استيالء تم ثيح ،تاريخية

 .هذا يومنا

 

ا  ي الت االمتيازات نتيجة أو والتنكيل، الخوف جراء من الضعف مّسها فقد املدنّية، طبقةلا أمَّ

 . العسكر لسلطة إيديولوجيا املنتمين  اصاألشخ لبعض ُمنحت
 

  من  القائم نظاملا مع قطيعة حداثإب إال العسكري  الجناح على  يندامل الجناح ادةلسي سبيل وال

عيد شعبية انتفاضة لالخ
ُ
ون  الحقيقي مسارها إلى طيةالديمقرا ت

ُ
جة تك  نزيهة بانتخابات ُمتوَّ

افة ام الختيار وشفَّ
َّ
 عرفها التي  االنتكاسات إلى ال الرقي إلى بها يدفعون  ذينلا الوطنيين الجزائر ُحك

 .مراحلها أوّج   في اليوم حتبصأ والتي  سابقة فترات في ي ائر الجز  الشعب

 

 فعال؟  الجزائر   كميح من
 

ر سؤال  .وصريحة واضحة واحدة، إجابة توجد ال وللسف الغربيين، وحتى  الجزائريين  عجمي حيَّ

 

ى حيث الجزائري، املواطن أرهق الغامض سؤاللا هذا إن 
َّ
ال له، حق أبسط عن تخل  

ّ
 سماع في متمث

ره نمَ  ندري  ال رسائل خالل نم ال — مباشر بشكل دولته يسرئ خطاب  بعض في — ايحّض 

 ...(.الدستور  تغيير االستقالل، عيد انتخابات،) العادة يهلع جرت كما املناسبات

 
 بجلطة إصابته منذ الفعلية السلطة عن غائب صحيا، املنهك ،ليقةبوتف العزيز عبد الرئيس

 بالتحكم — الجمهورية ئاسةر ب اراملستش —" بوتفليقة سعيد" هشقيق ليقوم ،2013 في دماغية

َدث  أنه حيث  السلطة، على  الدائر صراعلا في  الجيش مؤسسة الرئاسة، بين  حذر توازن  شبه أح 
 ينهش األعمال رجال من لوبي يقر ط عن االقتصاد يبالدو  على سيطر كما املخابرات، وجهاز

 (.كمثال ادحّد  علي) البالد وأموال خيرات
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 من  مجموعة على معتمدا ئرالجزا لشؤون  عليالف الحاكم هو قةليتفبو  سعيد أن  يرى  نمَ  اكنه
 ."بالوكالة الدولة رئيس" بـ يوصف صار حيث األعمال، رجال وكبار االستخبارات ورجال تالجنراال 

 

 يقفر لا الجزائري، الجيش أركان  رئيس هو للجزائر والفعلي الحالي الرئيس أن ى ر ي آخر رأي وهناك

 ن أو  بالجزائر وقع انقالبا هناك أن : "تؤكد فرنسية ةسري تقارير عن ردص ما هذا. صالح قايد أحمد
 وزير  بائون الجزائري، الجيش  أركان  رئيس ) صالح قايد  هو اليوم الجمهورية يحكم الذي الرئيس 

 (".الدفاع

 
  هو  فعال  الجزائر كمحي  الذي أن  مفادها مفصلية نقطة في تتقاطع السياسية التحاليل مختلف إن 

  األصغر  وأخوه الحالي الرئيس  مستشار كان  قريب عهد فإلى ،الحكم دواليب في مكحتي الذي

 جليا هذا بدويو  مباشرة، فرنسية بحماية وذلك القرار منافذ جميع في يتحكم" بوتفليقة سعيد"
  املدعو  ينمد محمد املخابرات جهاز رئيس تنحية لها مؤشر وأهم جرت، التي  التغييرات بعد

 بـ  يلقب كان  أنه بحكم سنة، عشرين من أكثر الخطيرة الهيئة هذه رأس ىعل مدا بعدما" توفيق"

 ".الجزائر في الرؤساء واضع"
 

 التجاذبات ةيجنت عليه ُيحسد ال عوض في العسكرية املؤسسة أصبحت املشهد، هذا جراء من

 ةاملؤسس في طرأت التي  التعديالت فآخر. املتعفن الجزائري  الوضع يعرفها التي  السياسية
 عبد اللواء" األمن مدير تنحية وكذا وعمداء، ألوية برتبة النواحي قواد لبأغ بتنحية كريةعسال

 تصفية عن كذلك ومؤشر مور،أل ا زمام في العسكر تحكم مدى عن انطباعا تعطي" الهامل الغني 

 .السلطة هرم في  مستوى  أعلى على تتم التي  الحسابات
 

 أن  على جمعون يُ  السياسيين  للين املح أغلب لكن ض،و مغلا على يقوم الجزائر في محكلا نظام إن 

 الجيش، من تتكون  واملصالح، األقطاب من دينامية شبكة تديرها الجزائر في الحكم منظومة
  التجمع  حزبو ( FLN الوطني  التحرير جبهة) الحاكم العتيد زب الح املخابرات،

ر  FLN ،(RND)الديمقراطي  .األخيرة تنواالس في نفوذهم اددز ا الذين األعمال رجال من ةوفئ ـ مكرَّ

 

 بهدف ،2015 عام في بوتفليقة الرئيس بلقاء طالبت التي  ،19الـ الشخصيات مجموعة مبادرة إن 
 املنصب لهذا مؤهل غير أنه على دليل وهذا لرفض،اب قوبلت األوامر، رإصدا على قدرته من التأكد

 . املسألة هذه صريح بشكل توضح ي تلا الدستور  من 88 املادة وجود رغم الصحي، عجزه نتيجة
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 العاملي، العام الرأي وحتى  الجزائري  الشعب مغالطة سياق في جتندر  املحاولة هذه أن  الواضح نم

 االجتماعات،  عقد بإمكانه وأنه للجزائر، الفعلي مالحاك هو بوتفليقة الرئيس أن  بإظهار وهذا

 حليين ملا املسؤولين  مع مقابالت إجراء ضاأي هوبإمكان الجنراالت، سلطة عن ابعيد القرارات واتخاذ
 .والدوليين 

 

 أصبح الجزائري  الشعب كل ألن  الشعب، على الكذب في االستمرار األحوال من حال يأب يمكن ال

 إذن  يمكن فكيف املتدهورة، الصحية حالته في يتخبط وهو ناسبات،ملا بعض في الرئيس، ديشاه

  أن 
َ
بيك
ّ
ب وهو الرئيس ظهر حيث الوزراء، ملجلس اعتماج آخر في عيناه شاهدت ام ذ

ّ
 أوراق ُيقل

 . التكلم على قدرته عدم عن ناهيك ،نفساأل  بشق عمله
 

  يعمل  أن  على ،2019 العام يف واليته لنهاية قةبوتفلي بقاء صالح في يصب اآلن  الجزائر مشهد"

 ه باعتبار  السواء، حد ىعل واملعارضة املواالة بأحزا من التقرب على الفترة هذه خالل صالح القايد

ا، الجاهز البديل ا وطني  ا مقبول  سيناريو وهو ي،رجخا تدخل أي عن بعيد  ا كونه داخلي   يخالف  نظري 
ا بعيد صالح أن كما نين،واطامل حساسية يثير ما وهو الفرنسية، الظاهرية الرغبة  جدلية عن تمام 

 رَ ي لم كونه التسعينيات، في يشالج  ةقاد معظم فيها املتورط الدم
 ،94 وأوائل 93 أواخر في  قَّ

ا كان  تاليالوب ا كذلك ومقبول  القرار، عصن دوائر عن بعيد   صاحبة املتحدة الواليات من لكل دولي 
 للقبول  مضطرة ستكون  كونها أقل، بقدر لكن نفسها ساوفرن بالجزائر، انسفر  بعد األكبر النفوذ

 الجميع،  هيخشا ما وهو ين،اإلسالمي من بمار و  ة،املعارض من سيكون  وقتها بديللا ألن  الواقع باألمر

 .*"باألذهان  راسخة لتزاال  التسعينيات وذكرى 
 

 الجزائر يرتدم بهدف العاملية، املاسونية بصمات أن  نجد شمولي بشكل األمور  إلى نظرنا إذا

  هم  والذين الحكم في فذينناال ضعب خالل من واضحة خيراتها، في والتحكم أبنائها عقول  واستالب
 ال املثال سبيل على هؤالء من ونذكر. أنفسهم اليهود وثائق حسب" السفرديم" داليهو  من األصل يف

 الطيب  مدلس ي، مراد ،("املخ" املدعو يواتالت ومحمد بلخير العربي نزار، خالد) الجنراالت: الحصر

 ...سعدي سعيد رمعون، غبريط بن يةنور  حداد، علي مسعودي، خليدة حنون، لويزة بلعيز،
 

 بوتفليقة؟ العزيز عبد  الرئيس مات لو عهوقنت أن  يمكن ماذا

 
 نون  جريدة — الدولية والعالقات ارجيةالخ الشئون  في متخصص مصري  اتبك و  يصحف — عزيز أحمد مقال *

 . 28/12/2016 بتاريخ بوست
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 وليبيا  مصر تونس، سيناريو ألن  الغرب، في القرار وأصحاب اسةالس جميع يؤرق السؤال هذا

  ي، الداخل الصعيد على الجزائر تشهدها التي  الحادة االقتصادية مةاألز  ظل يف عنا بالبعيد ليس

 إلى  باإلضافة التضخم، نسبة ارتفاع لكوكذ الدينار، مةيق  جعراوت النفط أسعار تدني ةيجنت

 .الريعية الثروة توزيع وسوء البطالة جراء من وهناك هنا واالضطرابات اجاتاالحتج
 

 لذا ،(والنيجر تونس ليبيا، مالي،) صعبا أمنيا وضعا هاجتو  زائرلجفا الخارجي، الصعيد على أما

 في املتوترة املناطق أنحاء جميع نم الالجئين  من لةائاله  األعداد تدفق األوروبية الدول  تخش ى 
 .أراضيها ىلإ فريقياأ

 

  في  تتجلى  اجاتاحتج من متاعب، عدة يواجه اآلن  أصبح بالجزائر، العسكري  شبه النظام إن 
عالتج دةنامل اتمُّ  الطريق  قطع خالل ومن ،...("وزو تيزي  ورقلة،" كــ) املناطق بعض في بالسلطة ّد 

 الفساد  يهلع يغلب الذي التسيير سوء نتيجة — الشباب ةفئ من خاصة — نيناطاملو  طرف من

 ،...(واملداشر رى الق في املرافق غياب الصحية، األوضاع تردي مشبوهة، بطرق  السكنات توزيع)
 .االجتماعية واالنتفاضات االحتجاجات هذه لقمع العنف استخدام إلى إلضافةاب

 

 مأزق  في نفسه النظام يجد قليلة، شهرأب( 2019 أبريل) ةدمالقا الرئاسية االنتخابات يلفقب
 عن كلية الغائب) بوتفليقة العزيز عبد الحالي  للرئيس  خامسة عهدة تمرير يحاول  حيث ،خطير

 تجد التي  املعارضة، أطياف مختلف بين  حاد نقاش ظل في تور،دسال على بالدوس طبعا( الحكم

نها عضو  في نفسها  
ّ
 الثاقبة السياسية الرؤية توفرت ن إو  البائس، النظام اهذ ىعل  الضغط من يمك

 على املفروضة الهيمنة وإنهاء كلية الحكم لتغيير بها تتقدم توافقية شخصية اقتراح هافبإمكان 

 .عقود منذ الشعب

 
م يقةبوتفل الرئيس أن  لفكرة يرّو ج — طبعا للسلطة التابع — الجزائري  عالمإل ا ويبقى

َّ
  في  يتحك

رفي  وأنه ش يء، كل  
ّ
ط ك  

ّ
 لم ما أنَّ  متيقنا حصبفأ الجزائري  الشعب  أما . الجزائر مشاكل ل لح ويخط

 سعر كان حيث) ريعي ادتصاق ظل وفي جيدة، بصحة يتمتع وهو البالد لتنمية الرئيس يفعله

 قد  النفط برميل وسعر ا،قمعوَّ  الرئيسو  يتحقق أن يمكن ال ،(للبرميل دوالرا 130 الـ يفوق  رولبتال
 !مستوياته أدنى ىإل  ضخفان
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 ( الخفي  األخطبوط)  فرنسا حزب
 

  استقالل  سبقت التي  القليلة السنوات إلى الرجوع من البد دقيق، بشكل الحقيقة ههذ لفهم

 .*ئرالجزا
 

 ل شار "الفرنس ي  الرئيس  عقده الذي السري  االجتماع أثناء كانت البداية: 1962 -1958 مرحلة —

 لفرنسا املوالين " والقياد اتغو شااالب" فيه دعا ذيال ،اإلليزي  بقصر 1958 سنة" ديغول 
  مقاليد  لتسلم مناسبا ترونه ومن أبنائكم تحضير عليكم يجب أنه لهم أعلن حيث ارية،االستعم

 .االستقالل بعد ام رةلفت الجزائر في محكال

 
 وضباط الضباط من ت شراالع ريببتس فرنسا قامت ،1961 غاية إلى الفترة هذه خالل ففي

 الوطني  التحرير جيش وفصف في واندسوا لصالحها، يعملون  كانوا نالذي الجزائريين من صفال

 ".الثالثة القوة"
 

ن  االستبدادي ماري االستع الفكر سوى " الدولة فرنسا" من فرنسا ضباط بعض يأخذ لم  
ّ
 في املتفن

  العدالة  ،أيالر  حرية من الحالية نسيةفر ال ةقافالث من املشرق  فالجانب. الشعوب واستعباد قهر
 ومن املتسلطين  الضباط هؤالء عقول  إلى منفذا يجد لم بلدهم في العام املحيط وترقية اعيةاالجتم

 خيراته ونهب الجزائري  الشعب نم هممواطني قمع سبيل وانهج بل املدني، الجناح من الونهميو 

 .أسوالي اإلحباط وإلى التخلف إلى به ودفعوا

 
 في رمين املج هؤالء وغرائز الهوى  حسب على يةقائانت إنها بل امال كتم افكر  ليست الثقافة هذه أن وك 

 .األمر حقيقة في إليه االنتماء يستحقون  ال الذي وطنهم حق

 
 األركان  وقائد بلة بن الرئيس مع التحرير جيش اطبض معظم اختلف: 1965 -1963 مرحلة —

 الصف وضباط طباالض بعض طرف من واالدارة يشالج طيرأت خلفية على بومدين هواري 

ر كان  حيث بفرنسا، اريفك املرتبطين  الفرنس ي، الجيش من يناردالو   بما استعمالهم آنذاك املبّر 
 .اإلدارة يبلسابأ الوطنيين الضباط معرفة قلة نتيجة املرحلة، يفيد

 
  ، (" 1999 -1958) الجزائر في كمالحا فرنسا حزب عن شهادة الجزائرية، املأساة أصل في"  كتاب أنظر الشأن، هذا في *

 . 2001 األولى الطبعة نان،لب ية،العرب الوحدة راساتد كزمر  إبراهيمي، الحميد عبد الدكتور 
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 واإلدارة الجيش في اسةحسال املراكز في فرنسا ضباط بعض تموقع: 1978 -1965 مرحلة —

 من أخطبوطية شبكة تشكيل خالل من الحكم على الءستيلال  التخطيط وادأوب د،واالقتصا

اسة املناصب في الحقا يحتاجونها التي  العناصر وتعيين  العالقات،  بعض ترقية وكذلك ،الحسَّ

 .لهم املوالين الفاسدين باطالض
 

 والتي  ،يشللج التابعة التطبيقية ةباملدرس ي ر س ماعاجت عقد تمّ  لقد: 1992 -1979 مرحلة —

 تعيين  تم خالله ومن ،(فرنسا ضباط عصابة في عنصر أخطر) بلخير العربي الجنرال يديرها كان 
 أخطر مهام أسندت كما. دينبوم هواري  للراحل اخلف للجزائر رئيسا جديد بن الشاذلي الرئيس

 أركان ةادقي ،نزار لخالد الدفاع ةوزار ) ي رنس الف شالجي من الواردين الضباط هؤالء إلى املناصب

 (.بلخير يللعرب الرئاسة ديوان  ورئيس العماري  دملحم الجيش
 

 حلقة فرنسا ضباط بعض فيها استكمل التي املرحلة إنها: هذا يومنا إلى 1992 مرحلة —

ط كما النهائية، اراالستعم
َّ
 إتمام  خالل من ،(ديغول  شارل ) السابق الفرنس ي  الرئيس لها خط

منَه  االنقالب قير ط عن الحكم على السطو اتإجراء
ُ
 حل الرا الرئيس بتقديم 1992يناير في جامل

 .الريح مهب في الجزائر تاركا الجزائري  الشعب أمام التهديد، تحت استقالته، جديد بن الشاذلي

 
  هل

 
 فرنسا؟  عن الجزائر استقلت فعال

 

 تخرج ولم ،هاشركات  وبحضور  إدارتها يببأسال ،يرهابتفك بلغتها، الجزائر في حاضرة مازالت فرنسا
 . بعد

 

  فقط،  جسدي خروج إنه  ؟1962 جويلية 5 فرحة عن وماذا االستقالل؟  عن وماذا أحدنا يقول  قد
ة االعتذار ومطالب الذاكرة صراع رغم قيتحق لم فهذا افيثقال باألحرى  أو الروحي الخروج أما  امللحَّ

 ترالخي   ونهب جماعية اتبادإو  مجازر  من املستعمر به قام ملا ين يائر الجز  اسةالس بعض طرف من

 .قرن  من أكثر ملدة البالد

 
 تخدم ال قالحقائ من الكثير ألن  الجزائرية، الثورة أرشيف استعادة يحبذون  ال مسؤولينا أن  بدويو 

 كانوا ذينلا مأبنائه أو والخونة الحركى من السياس ي  الحقل في الفاعلين  أغلب لكون  ابة،العص هذه

 .أساسا الثورة ضد



 73 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 

  يستعمل،  الجزائري  الشعب جلُّ  ومازال ُمفرنَسة، مجملها في الجزائرية ةاإلدار  مازالت اذه  مناو ي إلى

 املناطق  بعض في ماعدا ةربيالع اللغة من ليالقو  والعامية الفرنسية من مزيجا مخاطبته، لغة في
 ،يةاو لشوا القبائل منطقة في أما العربية، ل و صأ على محافظة ما نوعا مازالت التي  الصحراوية،

ر الذي الواضح املظهر هي فاألمازيغية  .الجزائر قعم عن يعّب 

 

  قد  بي،األور  اإلتحاد مع ةالشراك إطار في الجزائر، في املنَجزة الكبرى  االقتصادية املشاريع  أغلب

 سانوفي مخبر ،الجزائر ترومو  الكبرى  املدن  في الترامواي إلنجاز ألستوم شركة) للفرنسيين  ُمنحت

 غير راكةالش إلى افةضإ. الخيال حد تفوق  بمبالغ...( ياهامل لتصفية سيال ة،ويدلل  أفنتيس
  الجاهزة  طعالق تركيب يتم حيث ،"بيجو" مصنع ومستقبال" رونو" مصنع بناء خالل من تكافئةامل

 عن ناهيك ال،الخي حد وق في ربح وبهامش الجزائرية العاملة لليد زهيدة بأجور  العجالت ونفخ

 .األورو بمليارات فرنسيةلا اراتسيال استيراد

 
  في  فرنسا حزب وجود ينفي أن  يستطيع ومن فرنسا؟ من استقاللها فعال الجزائر أخذت فهل

 الجزائر؟

 
 العسكري  املستشفى في  وبقائه بوتفليقة العزيز عبد الحالي ئيسالر  مرض ليوميات عاملتتّب   إن 

  األول  للوزير هاستقبال عينيه مأب ويرى  ،أشهر األربعة يقرب ما دة مل" غراس ود فال"  الفرنس ي 

 صورة ووراءهم صالح قايد الدفاع وزير ونائب األركان  قائد وبجانبه سالل لكاملا عبد السابق
 التي  املأساة حجم يدرك الجزائر أمور  في يتحادثون  وهم هوالند وافرونس السابق نس ي فر ال للرئيس

 .تقلةسامل الجزائر شؤون  يرتد  التماز  فرنسا أن  يقينا دركيو  الجزائر، فيها تتخبط

 
  استقالل  منع أجل من تقاتل تعد لم م1958 منذ فرنسا إن : "جوليان  دري نأ الفرنس ي  املؤرخ يقول 

 ".الجزائر في فرنسا مصالح على تحافظ لفئة االستقالل نحمل بل الجزائر،

 
دت  قد افرنس تكان إذا": "الجنراالت ياماف" شهيرلا كتابه في عبود هشام الصحفي يؤكد كما   جدَّ

 الذين السابقين  الصف بضباط مختنقة الجزائر فإن ،الثالثة األلفية في السياسيين اقياديه

 .*" القاتل كالسم لنا بالنسبة وأصبحوا مالحك في االستعمارية فرنسا تركتهم

 
 . 80 ص  ،2002 طبعة فرنسا، ـ C Lattès-J مطبوعات عبود، هشام بالفرنسية،" الجنراالت مافيا"  كتاب أنظر *
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  حد  ىوإل الحكم إلى" ديغول  رل شا" الفرنس ي  الرئيس ءمجي منذ لفرنسا، الرئيس ي  الهدف زال وال كان

 عن ابتعادها عدم ومراقبة واإلسالمية، العربية الدول  حظيرة عن ستقلةملا الجزائر عزل  ن،آل ا

  مسؤوليها  خالل من قافيلثوا االقتصادي ي،ياس الس الصعيد على مباشر بشكل بها وربطها فرنسا

 .  اتاملحط كل في ثقافتها عن واملدافعين  الفرانكوفيلية امليول  ذوي 
 

 الجزائري  اس ي السي النظام في  ةلط الس  بلق: املخابرات جهاز 
 

 إال وطن،لا تحرير أجل من الكثير إنجاز على التحرير ثورة إبان ( املالغ) راتخابامل جهاز عمل لقد

 كل  يراقب وكان  التحرير، جيش مناضلي صفوف داخل والريبة الخوف زرع قد هذا كل رغم أنه

 .وصغيرة كبيرة

 
 ي العسكر  باألمن يعرف كان  ما أو تاملخابرا جهاز ن اك  بومدين هواري  الراحل الرئيس رةفت في أما

"SM "كات لك  خاللها من يرى  التي  العدسة وكان  الدولة، أجهزة كل في حاضرا  .التحرُّ

 
 الخطير الجهاز هذا كان  حيث الجيش، هيكلة إعادة تمت جديد، بن الشاذلي سالرئي حكم فترة في

  الشاذلي  الرئيس عزل  ليتم (مدين ومحمد نزار دخال ر،بلخي العربي) الجنراالت  عصابة تصرف تحت

 .الحقيقية الدستورية بصالحياته طالعضاال  عن

 

د الجهاز هذا أصبح دقف املاض ي، القرن  من( الدموية ةشريالع) التسعينيات فترة في أما  سّي 

 في صبحأو  ،DRS للـ  الساهرة عين لا  تحت تمت تايوالتصف   التوقيفات االعتقاالت، فجميع املوقف،
كر كلما الخوف يبعث بعكالبع املواطن نهذ

ُ
 .اسمه ذ

 

 الجيش  مؤسسة تحييد من بوتفليقة تمكن، 2004 ومنذ إعاقته، قبل الحالي، الرئيس فترة في أما
 فضيل"  اللواء األولى العسكرية الناحية وقائد" العماري  محمد"  الفريق عزل  لخال  من نسبيا

  املخابرات  جهاز هرم أعلى ى مستو  على ييراتهغت باسمه يعملون  من أو الرئيس اصلليو  ،"شريف

 تحت الهيئة ههذ ووضع 2015 سنة" طرطاق بشير بالجنرال" توفيق الجنرال" استبدال يقر ط عن
 .مباشرة الرئاسة طةلس
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 فةكا بمراقبة تقوم الجمهورية في مؤسسة أخطر األسطر، هذه كتابة لحد الجهاز، هذا ويبقى

 .     الخيال دح  تفوق  وبصالحيات رالجزائ في السياسية األنشطة

 
 
ّ
  بق ساال القانوني واملستشار األسبق الدستوري املجلس رئيس بوالشعير، سعيد يدالس ديؤك

 لتعدد ونظامها للدولة واقيا  جدارا يشكل أصبح العسكري  األمن: "أن  فليقةبوت  العزيز دعب للرئيس

 على  الرقابة ممارسة في ُيفرط أنه اعقطال هذا ىلع يالحظ ما أن  غير ا،رجيوخا داخليا اختصاصاته

د تمعجامل أفراد  ظل في ممارستها من وتمكينهم حمايتهم هي مهمته أن  حين  في ُحّر ياتهم، فيقّي 

 ".القانون 

 
 بل  والشعب، لدالب خدمة في للعمل، الجبارة ووسائلها الهائلة، إمكاناتها تضع ال املؤسسة ههذ إن "

 مدين، محمد: )DRS واألمن ستعالمال ا قسم رؤساء إن . ينوالجزائري الجزائر ضد تستخدمها

  قد  — "ياألصول التهديد" من الوطن إنقاذ ذريعةب — (الرحمن عبد وكمال العماري  اسماعيل

  ب وارتكا البلد، ثروات نهب عملية اآلدميين  الدمى وبعض الجنراالت عصابة مع طؤوابت نظموا،
 حتى  وال املثقفون  ال ،اطيون ديمقر  وال ميون ال إس ال منهم ينُج  فلم مواطنيه، ضد ةبشع جرائم

شين لهؤالء الوحيد فالشعار. العسكريون   
ّ
 السماح دون  أهوائهم، وفق دالبل تسيير هو للنهب املتعط

 .*" االحتجاج أشكال من شكل بأدنى
 

 عن تنازلت وإن  ولة،الد على تستولي التي  هي ا،قلبه في املخابرات توجد التي  الخفية لطةالس إّن "

ما الواجهة بتزيين  الستار خلف من كرعسال ويقوم. املدنية واجهةلل  نفوذها من بعضلا
ّ
 دعت كل

 أساليب من وغيرها شرعية غير ةدستوري بتعديالت أو انتخابية بمهازل  سواء لذلك، الضرورة

 .االستبداد عمر إطالة

 
 من يركثال التأثير وائرد ب يربطها الماز  الحكم، من انسحبت هاأنّ  يبدو تي ال  العسكرية العناصر حتى 

ة إدارة في دخلتت ومازالت األواصر
ّ
  خالل  اقتصادي وريع مصالح من عليه هيمنت بما الحكم دف

 الدم حمام في توّرطوا الذين الضّباط من ُمهّم  عدد ترقية مّ ت قد أّنه إلى افةضإ التسعينات،
 عيةو ن بنفس السلطة ىلع السيطرة استمرارية تأمين يتمّ  ذاوهك جنرال، رتبة إلى الجزائري 

  .†"األسماء ضبع تغّيرت وإن  األشخاص

 
 .31 ص  تنوير، منشورات ي،سمراو  محمد ئر،جزالا في الدم سنوات والعسكر، اإلسالميون  كتاب *
 19 في( زيتوت العربي حمدم) الخارج في الجزائري  للنظام ينملعارضا أحد مع األسبوعية راءالصح مجلة رتهأج حوار †
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 ؟ ديمومته في  النظام يعتمد  ماذا على : النظام أعمدة 
 

 منذ الزمن مرور مع تكونت رئيسة أعمدة ست على اعتمد مه،كح ديمومة في ري،زائالج النظام إن 

 الحياة مناحي كافة في محكالت أجل  من هاومراقبت تشكيلها في  مرستلي  هذا، يومنا إلى االستقالل
 .الثقافية وحتى  االجتماعية تصادية،قاال السياسية،

 

ل األعمدة هذه إن   
ّ
شك

ُ
  كمُح ال ُعصبة خلدا الفاعلين  على اراألدو  لتوزيع األساس ت

ّ
 أساسا صوتتلخ

 :في

 

رات بكل ستئثارال ا في الطبقة ههذ الستمرار الحقيقي العصب إنه: املال .1  لخال من األمة، ُمقدَّ

 التنمية إلى تتجه أن  بدل  النفط مدخوالت ن أ حيث الشعب، حساب ىلع مصالحها تسيير
 الهوامش يقر ط عن" ارشيااألوليغ" هذه طرف نم للثراء مصدر إلى تحولت للوطن، الحقيقية

 في التحكم إرجاعها، دون  البنوك أموال من االستفادة االقتصادية، الصفقات  من عليها املتحصل

  خالل  من االجتماعي السلم وشراء منافس كل وسحق كمةحاال النخب بين  يعهوز وت االستيراد
 (....االجتماعي السكن األونساج، قروض)  االحتجاجات أنواع جميع على القضاء

 

 من هسلطان يستمدُّ  اإلنسانية فجر منذ الحاكم إن ...(: الدرك الشرطة، الجيش،) األمن قوات .2

. السلطان  زالل الفئة ههذ تمرَّدت فلو حوله، واملقاتلين  ودجنال التفاف خالل ومن له الشعب والء

 فقد كمة،حاال السلطة أهداف من والثقافة الوعي قليلة أو الفقيرة الطبقات أفراد اختيار إن 

ها األمن أسالك في املنخرطين  عدد رفع إلى سنوات منذ سعت  
ّ
 ورفعها ءهؤال أجور  اجعةوُمر  كل

ة في بقاءها منضي واق درع ولتشكيل ،هؤالء والء بذلك منلتض تيازات،ماال  بعض وتقديم  ُسدَّ

 .الحكم

    
 خلق  يتّم  ال وبدونها ات،القطاع جميع في صاداالقت عجلة تشكل الطبقة هذه: واملوظفين العمال .3

 عصيان) وشهورا أياما مله عم ألماكن هابالذ عن امتنعوا العمال جميع أن  افترضنا فإذا الثروة،

ت  املعادلة رتغيَّ لت( سلمي  مدني جفَّ
َ
. الحكم في االستمرار عن عاجزا النظام وأصبح املال منابع ول

 .الطرح هذا على يللد أكبر إال املستقلة النقابات قمع وما

 
 .2010 أبريل
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رة والنخب ين املثقف .4  
ّ
خب تجاوز  يمكنه ال نظام أي إن : املفك    النُّ

ّ
 تراتيجياته،سا تسطير في رةاملفك

 توجهاته لتجسيد سكرهعم إلى النخبة هذه ّم  وض الذمم شراء امنظال هذا على الزام فأصبح
 . وأيديولوجيته

 

ن  مفالعال األمة، منارة العلماء: الدين رجال .5 ام سياسة مويَقّو   باطللا من الحق يبّي 
َّ
 إذا الحك

ع السلطان  على العالم أنكر فإذا. زاغوا  املتعلقة  ئلاملسا بعض في رأيه عن كمالحا عَدل له،ف 

 أصبح حيث املسلك، لهذا مناف   عندنا يحدث امو  حدث ما إن  للسف،. العام الشأن  يرسيبت

فون  الدين رجال أغلب
َّ
مون  وصاروا ةاس الس إلى يتزل  وأيديولوجيتهم، تتماش ى  التي  الفتاوى  لهم يقّد 

ام، اعوجاج تقويم في ني ديال العالم لدور  الحقيقي املعنى  وغاب
َّ
 عبالش تنوير في كوكذل الُحك

  . األصيل بالعلم

 

 منذ  الجزائري  السياس ي  النظام أن  املعروف من(: االنتخابات تنظيم طريق عن) الشرعية .6
 االنقالب، أو السلطة اغتصاب طريق عن إال محكال سدة إلى يصل لم هذا، يومنا إلى االستقالل

زاما فكان  ل أن  عليه ل   
ّ
 كانت  ولو حتى  العاملي، يالرأ وأمام بشعال نظر في معينة بشرعية وجوده يعل

 الثورة  ورقة على اللعب خالل من أحيانا الثورية الشرعية على فيعتمد. مفبركة الشرعية هذه
فة) ورئاسية تشريعية انتخابات تنظيم طريق عن أو املجيدة، يةالتحرير  ( األحيان  من كثير في مزيَّ

 .  السلطة سأر  على ديمومته لضمان 

 
بون !  منفعتها عن وعميت اهاذآ في أمعنت ألمم يا!  لبؤسها ويا  !العقل فقدت شعوب لذلّ  يا"

َ
سل

ُ
 ت

سرق  ومنازلكم ُتنهب كمحقول تتركون  عيان، السلب على وأنتم مواردكم أجمل
ُ
 متاعها من دوُتجرّ  ت

ك الفخر  فيه تملكون  ال الحياة من انوع   تحيون ! آبائكم عن املوروث القديم
 
 نهالكأ حتى  ما، بمل

 الخراب، هذا وكل وأعماركم، وأسركم ككمالأم من النصف ولو لكم بقي لو كمظر نا في كبرى  نعمة

 قي يأتيكم بل دائكمعأ يد على ال يأتيكم الدمار وهذا البؤس هذا
 
 صنعتم الذي العدو يد على ينا

 اصكمشخبأ املوت مواجهة من ونفر تن وال أجله، من وجل بال الحرب إلى تمشون  والذي كبره، أنتم
 .دهمج سبيل في

 

 ا شيئ   يملك وال واحد، وجسد ويدان  عينان  إال له ليس  املدى اهذ إلى  يسودكم يالذ العدو هذا
كم يملكه ما فوق 

ّ
 على القدرة من عليه أسبغتموه ما إال الَعّد  يحصرها ال التي  مدنكم، كثرة ىعل أقل

 .تدميركم
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ى 

ّ
  هل وكيف إياها؟ رضوهقت لم إن  عليكم بها يتبصص التي  بالعيون  له فأن

ّ
 ا هب  التي  باألكف

ى منكم؟ يستمّدها لم إن  يصفعكم
ّ
 كيف أقدامكم؟ من تكن لم إن  بها يدوسكم التي  باألقدام له أن

 عليكم  له قدرة أي معه؟ تواطؤكم لوال مهاجمتكم على ؤ يجر  كيف بكم؟ يقَو  لم إن  عليكم يقوى 

 تبذرون  ألنفسكم؟ نةخو  يصرعكم، الذي لللقات شركاء ينهبكم، ذيلا للّص  حماة اتكونو  لم إن 
ري الحبَّ 

 
 يشبع ما يجد كيما بناتكم ترّبون . سرقاته تعظم حتى  وتملؤونها بيوتكم تؤثثون . هلُيذ

  املجزرة،  إلى وسوقهم حروبه، إلى جّرهم منه يصيبهم ما سنأح يكون  حتى  أوالدكم تنشئون . تهشهوا

ذي مطامعه وزراء منهم نعيص ولكي ه كيما باأللم سون تتمرَّ . االنتقامية رغباته ومنّف 
َّ
 اتهمسرّ  في يترف

اته في ويتمرَّغ
ّ
  وتزيدون  القذرة، ملذ

 
َمكم وشراسة قوة ليزيد وهنا  ن م األلوان  هذه كل. بلجامه وَيس 

  أقول  ال محاولت لو منها الخالص يسعكم تحتملها، كانت ما أو بها، تشعر ال البهائم إما تي ال املهانة

 حأ تصبحوا تخدموا أال العزم قدواعا فيه، الرغبة محض لب عليه، العمل
 
 أسألكم فما. رارا

بت ئل ها كتمثال فترونه مساندته، عن االمتناع محض بل دفعه أو مصادمته  فهوى  قاعدُته ُسح 

 .*"وانكسر وحدها، وزنه بقّوة رضاأل  على

 
  من  واألعمدة اعدقو ال هذه  سحب بإمكانه فإنه وعيه، يستعيد أن  الجزائري  الشعب استطاع إذا

 ألن الحكم، على السيطرة بالتالي ويفقد ركائز، ن و د نفسه ليجد ام،النظ هذا سلطة تحت

 االنسحاب إذن  فيختار إرادته، جخار  تصبح الشعب هذا في يتحكم خاللها من التي  العناصر
دا الشعب ويصبح  .وطنه في سّي 

 

 السياسية  واالغتياالت  يالبوليس   النظام
 

  على  السيطرة في والقتل يب التعذ القمع، يلسب تنتهج العالم اءأنح كل في ستبدةملا األنظمة إن 

 .تماما مرفوض ش يء اآلخر الرأي وقبول  الحوار ألن  شعوبها،

 
 اغتياالت عدة وبعده، االستقالل قبيل خاصة مراحله، مختلف في ائري جز ال النظام عرف لقد

 مغايرة يةؤ ر  لهم كانت أن  ردجمل أو الثورة رياتجم تسيير في االستبدادي باألسلو  رفضوا لجزائريين 

ن وكذلك دة،للقا مَّ  . اللستقاال  بعد ما مرحلة تسيير في آنذاك العسكريين  للقادة معارضين وقفوا م 
 ساتملالب نظرا يبرره، ما له نجد الثورة، خالل وقع ما ألن  االستقالل، وبعد قبل فيختل األمر

 
 .36 ص  قطر، ـ والتراث الفنون  الثقافة، وزارة صفوان، مصطفى ترجمة ،" املختارة العبودية"  ،لوبويسيه دي إيتيان *
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  ن م جرى  ما امأ. دسائس من ي رنس فلا املستعمر به قام ما  بفعل الفترة تلك لالخ األحداث

 ية القانون املقاييس بكلّ  ياسيةس جريمة فيعتبر االستقالل، بعد جسدية وتصفيات االتتياغ

 التحقيق في مختصة مؤسسات تملك صارت الدولة ألن  ومحاكمتها، إدانتها يجب واألخالقية
 القتل يعتبر وبالتالي ة،الشرعي  اإلجراءات قفو  القضائية األحكام دارصإ في ومخّولة واملحاكمة

 .نكراء جريمة القانون  خارج هبو شامل

 

 في الصراع نتيجة وطنلا وتنمية تحرير في أسهموا عظماء قادة أبنائها خيرة من الجزائر خسرت لقد

 .القيادية املناصب اعتالء على السلطة هرم

 
 ،(اءالحمر  العشرية) 1999 إلى 1992 في جديد نب الشاذلي الرئيس تقالةسا تلت التي  رةالفت في أما

ر ضعفالو   قبضتهم  وأحكموا السلطة على استولوا الذين فرنسا، ضباط بعض أن  حيث تماما، تغيَّ

رات ىعل قوا الشعب بترويع قاموا األمة، مقدَّ
َّ
 على الجماعية واملجازر  االغتياالت هذه جميع وعل

ش   سجن  دعب  املحل الحزب) ذقالإلن اإلسالمية جبهةلا على وتعيينا سالمية،إل ا الجماعات جبم 
 (.الحاج بن وعلي مدني عباس ي  هييمزع

 

 .التامة ريةّس  ال واكتنفتها مة،اكمح دون  تمت قد ياتالتصف هذه فإن  ،األعمّ  الغالب في
 

رت التي  شخصياتلا بعض بذكر نكتفي لكننا جدا، وطويلة طويلة االغتياالت قائمة
َّ
  أحداث  في أث

 .يننافن وحتى  ين صحافي مثقفين، ن،ييسياس من الحديث جزائرلا تاريخ
 

 :االستقالل فترة قبيل االغتياالت — 1

 
 بن) الثالث للباءات معارضته نتيجة باملغرب 26/12/1957 يوم شنقا اغتيل رمضان، عبان  •

 من  ،1956 سنة امالصوم مؤتمر لخال( كريم وبلقاسم الحفيظ عبد بوصوف لخضر، طوبال

 .جالخار  على الداخل في الثوري لالعم ةبقيوأس العسكري  على س ي السيا أولوية لفكرة حهطر  خالل
 

 مدينة احيو ن في غامضة جد هيالاغت ظروف ،"لحسن س ي " املدعو يوسفي بوشريط العقيد •

ض  اليد" بـ اكآنذ يسمى  كان  ما طريق عن تتمّ  تصفيته أن املؤكد من لكن". سابقا جيريفيل" البيَّ
 ".الحمراء
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 :اللستقال ا بعد االغتياالت — 2
 

  خميستي، محمد •
ُ
 أصغر وكان  ،11/04/1963 يوم الوطني املجلس مقر أمام بالرصاص رميا تلق

ة بن مع خالفات بوجود موته قبل لزوجته صرَّح وقد ،(سنة 33) العالم  في خارجية وزير
َّ
  حول  بل

 ُوجد ه،سجن فبعد بالجاني، لقتع فيما أما. للجزائر رى الكب وجيةديولاإلي التوجهات اختيار
 بومدين  هواري  العقيد قاده  الذي االنقالب بعد يوما أي ،1965/ 20/06 يخار بت زنزانته في مشنوقا

ة بن أحمد ئيسالر  نظام ضد
َّ
 . بل

 
 مدينة ياحضو  ،كنستال بمنطقة 02/09/1964 في بالرصاص رميا أعدم شعباني، محمد العقيد •

  الجيش  في يالع مناصب" الكوست" ةبدفع يعرف ما أو نسار ف ضباط تولي رفضه بسبب ،وهران 

 الثورة فترة في — الجزائرية الصحراء — السادسة للوالية قائدا كان  وقد. االستقالل بعد
 مصطفى فإن  — األركان  لرئاسة عام أمين  أول  — مهدي الشريف شهادة فحسب.  ريةالتحري

 أطلق  الذي وه ،— الفرنس ي  الجيش من الواردين الضباط ومن داماإلع  فرقة قائد — يسالسا

 .الفرنسية بالجنسية ويتمتع فرنسا في بحبوحة في يعيش اآلن وهو مسدسه، من رصاصلا هعلي
 

 يوم بالرصاص قتل ،الوطني  التحرير لجبهة السياس ي  املكتب لمسؤو ، رضخي محمد •

لعا معارضا كان  وقد الجزائرية، براتاملخا رجال يد على نيةسبااإل  بمدريد 1967/ 01/ 04
َّ
 على  ومط

 .الجزائري  ياس ي الس بالنظام ةعلقتم ملفات ةدع

 

تل بلقاسم، كريم •
ُ
  بفرانكفورت  بفندق غرفته في  20/10/1970 يوم عنقه بربطة مشنوقا ق

  هواري  الراحل الرئيس مظالن معارضا كان  وقد الجزائرية، املخابرات من رجال يد على األملانية

 .بومدين

 
تل لي،سيام أندري  علي •

ُ
  املخابرات  طرف من الرأس في  قاتل ط بثالث بباريس  07/04/1987 يوم ق

 آيت  حسين  الزعيم من بمقرّ  جد) االشتراكية القوى  جبهة في وعضوا محاميا كان  وقد الجزائرية،

 .الثورة أثناء الجزائرية املخابرات في سابقا عضوا أيضا كان  وقد ،(أحمد

 
 (: 1999  - 1992) الدموية السوداء العشرية فترة في تتياال االغ — 3

 

 مبارك  الضابط يد على الجزائرية عنابة بوالية 1992/ 29/06 يوم اغتيل بوضياف، دمحم •
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ى ،(الرسمية ةوايالر  حسب) بومعرافي
َّ
 ، 1992 انقالب بعد للدولة األعلى املجلس رئاسة منصب تول

 .ئرابالجز  السياس ي  وتالعبهم لفسادهم تفطن بعدما عسكرلا عليه قض ى 

 
 اجتماع، عالم. العاصمة بالجزائر القبة في 16/03/1993 يوم لاغتي ،اليابس يلالجيال الدكتور  •

فه. واالستراتيجيات العليا الدراسات هدمع مدير منصب شغل
َّ
 بوضياف محمد املغتال الرئيس كل

  جدا  ريعوالس الفاحش الثراء" اسةالدر  نتائج من وكان  ،2005 آفاق للجزائر استشرافية بدراسة

 سواء  جدا وخيمة عواقب له كانت الذي الشعبي، الوطني  شيجلا اتار إط وخاصة ةالدول إلطارات

 ضلوع وكذلك ،"البالد سلطة تمثل التي  العسكرية املؤسسة شرف على وأ البالد اقتصاد على

لب وقد. الجزائر اتير وخ أراض ي  ملعظم وامتالكهم الجزائر تسيير في فرنسا  وأذيال الحركى
ُ
  من  ط

 ُيقنع أن  — الرئاسة في بلخير للعربي الظل الرجل — اقالرز  دعب دعوملا بلجلطي حسن الجنرال

  الجنرال  منه طلب وكذلك املوضوع، هذا طرح عن بالعدول  اليابس  ليجيال البروفيسور  شخصيا

 الدولة، بأمن علقتت ألسباب وذلك دراسته من بالفساد الخاص املقطع سحب العماري  اسماعيل

را ذلك، رفض لكنه  
ّ
 أخبر قد وكان . الدفاع لوزارة وليس الجمهورية اسةلرئ بعتا هدعامل بأن مذك

 .زةخببو  امحمد لصديقه مشاكله قصة

 

 شغل اجتماع عالم بالعاصمة، سكناه بمقر 1993/ 22/06 يوم اغتيل بوخبزة، حمدما الدكتور  •
 للتحقيق وطنية لجنة بتكوين طالب. تيجياتستراواال  العليا الدراسات هدعم مدير منصب

 أخطأ ولكنه املسروقة، واملمتلكات األموال واسترجاع الجزائرية املديونية نع ؤولين سامل ةاكمحمو 

 أفراد خمسة من كوماندوس مجموعة قامت. الفساد هذا على األدلة كيمتل بأنه صرح بأن 
ق يقحقلت ضتعر  أن  بعد وحشية، قةبطري منزله في باغتياله  ليتم التعذيب، أنواع وبشتى  معمَّ

 امللفات عن بحثا دقيق بشكل ومنزله مكتبه بتفتيش املجرمون  وقام. يضباأل  حسال بال يهلع القضاء

 لجهاز  الحالي الرئيس  — "طرطاق عثمان " الكوماندوس مجموعة سرئي خرج بعدها،. رةاملذكو 
 مرباح قاصدي وبين  بينه املعقود ن عاو الت على تدل وثيقة وبيده الضحية منزل  من — املخابرات

 التي  للدلة وال املذكورة للملفات أثر أي يجد لم ولكنه ري،زائالج الجيش يف سادف لا ملف حول 

 .*حومر امل ذكرها
 

 ن ياثن أن  كيف: مطروحا يبقى الذي والسؤال اإلسالمي، اإلرهاب إدانة على الصحافة كل أجمعت

 أشهر؟ أربعة ظرف في اغتيال يجيةتراتاالس الدراسات معهد مدير منصب شغال

 
 .MOAL موقع على األحرار الجزائريين اطضبال ركةح مذكرات *
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 — البحري  برج بمنطقة سيارته في بالرصاص رميا 21/08/1993 يوم اغتيل ،حبامر  قاصدي •

 اسمه. الجزائرية للمخابرات التابع" املوت فيلق" يد على يهوأخ  ابنه رفقة — ةالعاصم الجزائر

ك، سياس ي  ،"هللا عبد خالف"  الحقيقي   الراحل  الرئيس عهد في خابراتملا  يسئر  منصب شغل محنَّ

 على  كان . جديد بن الشاذلي الراحل الرئيس عهد في راءالوز  رئيس صبنم اذكو  بومدين هواري 
 صور  هي بخطورتها املعروفة امللفات وهذه) االستئصال جنراالت بعض فساد ملفات  بعدة اطالع

 الخارج في البنكية حساباتهم أرقام :جيشلا في الجدد ألغنياءاب املتعلقة األمنية للتقارير األصل طبق

  الجيش  داخل الفرنس ي  الجيش  قدامى تحركات حول  ضخم فمل جانب إلى ،ماءسباأل  وقائمة
بعة" أمني  الكل" سياسة رفض دوق ،(الشعبي  الوطني    نزار،  خالد) الجنراالت هؤالء طرف من املتَّ

 ف لتوقي الهدنة إرساء إلى وسعى.( ..العماري  سماعين او  العماري  محمد توفيق، بلخير، العربي

 .سويسرا من تهعود دبع  الجزائر في القتل
 

  في  الصحافة أنفاس لكتم بالجزائر 1993/ 18/10 يوم اغتيل يفصح، إسماعيل الصحفي •

 .االستبداد مظاهر من مظهر وهو ،الجزائر
 

 من ظامللن امعارض كان  بوهران، 1994/ 10/03 يوم اغتيل علولة، القادر عبد املسرحي الفنان  •

 .بذكاء املنتقاة رحيةاملس أعماله خالل
 

 على هفي إماما كان  الذي املسجد أمام ميرة بحي باريس في 1995 سنة اغتيل ،وي صحرا الباقي دعب •

حلة لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة" في كبيرا قياديا كان  الجزائرية، املخابرات يد
ُ
 ".امل

 

 في  مات أنه االعالم وسائل ساعتها تتناقل ،1996/ 06/ 07 يوم اغتيل دي،سعي فضيل اللواء •

حةملا سيارته في ورر م ثحاد  التي  االستئصالية ياسةالس ضد كان . ورقلة ناحية في مرافقيه مع صفَّ
 املدنيين، إلى السلطة إعادة اقترح لقد. همؤ وحلفا الفرنس ي  الجيش من ن و الفار  تراال الجن انتهجها

د اإلسالميين، مع ملالتعا كيفية حول  العماري  لاعياسم مع الدائم فهتال اخ وبسبب بع 
ُ
  1994 يف أ

ن — واألمن االستخبارات قسم — الخارجي واألمن التوثيق مديرية ئيسر ك منصبه من  على وُعّي 

 .لةڤور  في الرابعة العسكرية الناحية سرأ
 

 28/01/1997 يوم لاغتي ،(الجزائريين  للعمال العام لإلتحاد العام األمين) حمودة بن الحق عبد •

 بعد  فيما ُعرف والذي الوطني  ريرتحال جبهة عن شقمن بز ح إنشاء بصدد كان  ،اد االتحّر قم أمام
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 إن . البرملان  في بأغلبية الجزائر في اآلن  تقريبا الحاكم بحز ال ،"الديموقراطي الوطني  التجمع" بـ

هة تهديد رسالة كانت تصفيته  . الزرو  ليامين  الرئيس إلى" ريناي عصابة" من موجَّ

 
  ُعرف  الجزائرية، املخابرات يد ىلع وزو بتيزي  25/06/1998 يوم اغتيل اس،ونال معطوب املطرب •

 .الالذعة أغانيه خالل من بيةرهااإل  املسلحة عاتجماوال الجزائري  للنظام العلني  بانتقاده

 

 عتدال،ال او  ةبالوسطي ُعرف صمة،العا بالجزائر 22/11/1999 يوم اغتيل حشاني، القادر عبد •

 في انتصارا وحقق ،" لإلنقاذ اإلسالمية هةجبال"ـل الوطني  التنفيذي تبمكلل كرئيس انُتخب

 .الجزائر في العسكرية القيادة بعد افيم ألغتها والتي  ،1991 ديسمبر 26 لـ التشريعية تخاباتاالن
 

 (: 1999 - 1992) السوداء العشرية فترة في الجماعية املجازر  — 4

 

 املجازر  هذه. منها ابعض نورد لكننا ،رةكثي الدموية العشرية في الجزائر عرفتها التي ةبيالره املجازر 
هم لم وللسف حديد، من بيد ئرزاالج حكموا الذين  الجنراالت دموية تثبت الشنيعة

 
ل
َ
 املحاسبة تط

َمارس التواطؤ لحجم نظرا الجزائري  الشعب أمام
ُ
زيَّ  السياسية حزابأل ا) الداخل من امل

ُ
 ومن( ةفامل

   (:— خاصة فرنسا — جنبيةأل ا الدول ) الخارج
 

 ؛(قتيل  70) 1997/ 28/08 يوم الثكنات، من بالقرب( موس ى  ديسي) الرايس •

 ؛(ذبحا قتيل  400 من أكثر) 1997/ 22/09 ليلة ،حةلط بن •
 ؛(ضحية 84) 23/12/1997 يوم وتسمسيلت تيارت •

  الونشريس  جبال طقمنا في نائية قرى  ثالث يف مجازر  وقعت اإلفطار، بعد انرمض في غليزان  •

  أدت  ،1998يناير 5 إلى 4 بين  وما 1997 ديسمبر 31و 30 يومي( الةشكال حد بلدية و،هيار  ديوا)
 ؛ فقط قتيل  172 بـ الدولة صرحت. قروي 1 400 نم أكثر قتل إلى

 .. .(قتيل 103) 11/01/1998 يوم ،(البليدة ،مفتاح) حامد سيد •

 
  قة معمَّ  تحقيقات فتح ببطل ةرسمي جهة أي تقم ال أنه حد إلى رخيصة ري زائالج روح ىبقوت

ب عن للكشف  من اآلالف هايتضح ذهب التي  ملجازر او  االغتياالت هذه كل وراء الحقيقي املتسّب 

 .   الجزائريين  األبرياء
 

سبت واملجازر  االغتياالت هذه أغلب أّن  ظحال امل
ُ
ح اإلسالمية اعاتجمال إلى ن

َّ
 (. اإلرهاب) ةاملسل
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 ( اذج  نمو  بلخير  ربيالع الجنرال )  يين ر ئاالجز  القادة  بعض أيدي  ى عل الفساد
 

  هذا في حصرهم يمكن ال الفساد في ن ورطياملت إن 
َ
  األعمال،  أرباب الجيش، ضباط كبار) فاملؤل

  يكون  أن  يمكن املوضوع هذا ن أل  ،...(الدولة جهاز في املسؤولين  كبار
َ
 لكن  بذاته، مستقال فامؤل

 بحتوأص الخيال، حد ز تجاو  قد — شكليا — املستقلة الجزائر في همدا بلغ الذي الفساد حجم

 .العالم في فسادا األكثر الدول  خانة في فةمصنَّ  ذلك، اءجرّ  من الجزائر،

 
  عمل  — تيارت مدينة في قائدا  — شاغااب أبوه كان  ،2010 سنة املتوفى،بلخير العربي الجنرال إن 

 ،"يرأبولك سوالل زيفو ج" الحقيقي واسمه األصل يهودي. الفرنس ي  ماري ستعاال  النظام خدمة في

 .االستقالل قبل ثان  مالزم رتبة تقلد حيث  ي رنس الف الجيش في طاضاب وكان

 
 الخائن،  أبيه بنهج اءتداق طواعية كان  بل تجنيدا الفرنس ي  الجيش إلى بلخير العربي دخول  يكن لم

 سمي ) الصف وضباط اطالضب من مجموعة مع نس ي فر ال الجيش  من بلخير العربي هرب فلقد

ين  من منهم البعض تبرعي  الحقيقة وفي ،الفرنس ي  الجيش من بـالفارين ءالؤ ه  ليلتحق( املندّس 
 املالك دعب: الحصر ال املثال سبيل على هؤالء من ونذكر ،1958 سنة الوطني  التحرير بجيش

 ... نزار خالد شلوفي، مصطفى قنايزية،

 

  ا أههيَّ  التي  ةليلالق املجموعة تلك ،الشهيرة الكوست دفعة إلى  ينتمي  بلخير العربي الجنرال إن 

ي( غول يد شارل ) آنذاك ي رنس الف الرئيس  
ّ
 .مصالحها لخدمة الجزائر استقالل بعد الحكم لتول

 
 القادة  أبرز  أهم  أحد بلخير العربي  الجنرال  رصا بومدين، هواري  الرئيس حكم مرحلة بعد

 كان ماحين 1965 سنة ففي ،البداية منذ دعمه يلذوا جديد بن الشاذلي سرئيبال امللتصقين 

ن  بوهران، ثانيةلا العسكرية للناحية قائدا الشاذلي العقيد  أركانه، لهيئة قائدا بلخير العربي ُعّي 
ن  وبعدها  .  1975 سنة البحري  ببرج تقنيةلا العسكرية للمدرسة مديرا ُعّي 

 

 العربي حضره ي،سر  اجتماع عقد تم رة،مباش بومدين هواري  حومر امل وفاة بعد ،1978 سنة وفي
( ...العماري، محمد التواتي، محمد ر،نزا خالد)  جنراالتلا فرنسا ضباط من مجموعة مع يربلخ

 . للدولة رئيسا جديد بن الشاذلي بتعيين  قرارا واتخذوا
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ن  بعدها  إلى افطامل به لينتهي  الجمهورية، لرئاسة تابعا واألمن اعدفلل األعلى للمجلس مستشارا ُعّي 

  .واسعة جد حياتال بص جديد بن يالشاذل الرئيس ن او يد مدير منصب
 

  خالل  من( املافياوية الدوائر ) وإيطاليا فرنسا من الخفاء في  أصدقاء عدة ربلخي للعربي كان 

جها املشبوهة، التعامالت هذه من أموال عدة جنى  حيث الدبلوماسية، أنشطته   ابات سح بفتح توَّ

ره الرو د 1 220 000 غبمبل بفائدة، عداإي حساب أهمها) 1988 ةنس سويسرا في بنكية ى سامل يسّي    مَّ

 .*(رستوك دومنيك

 
 : بلخير العربي الجنرال إلى املنسوبة الفساد قضايا بعض

 

 :ENAPAL "إينبال"
 

فا كان  يالذ" اينبال" مؤسسة ملف بتوقيف رخيبل العربي قام
َّ
 السابق راتخابامل ضابط به مكل

ن ،"اوي سمر  محمد"
َّ
 سكر،) سيةاألسا االستهالكية املواد داتوار  مراقبة في كمتحال من ليتمك

ة راح وقد عليها، عموالت  ألخذ...( البودرة يبحل قهوة،  املدير  فداء، ككبش املؤامرة، هذه ضحيَّ
دخل الذي يدعس بن مصطفى السيد اينبال ملؤسسة بقالسا العام

ُ
 .الحراش سجن أ

 

 الفتنة نار كاءذإ من بلخير يالعرب تمكن حيث ،اتواملخابر  الدرك بين  اشرخ أحدثت  القضية هذه
 املخابرات  مسؤول — بتشين  محمد والجنرال — الدرك قائد — يلز غ عباس الجنرال بين 

 مسؤول  — "مدين مدحم" بـ املخابرات رأس على استبداله ىإل بالشاذلي دفع مما ،— العسكرية

  ويعرف  تابرامخلل رئيسا بعد ما في أصبح يوالذ ،— ةهوريالجم برئاسة األمن صالحمب التنسيق
 ".الجزائرية الصحف مختلف وصفته كما اءالرؤس صانع" توفيق بالجنرال

 

 :ينريالجزائ والتقنيين للمهندسين الوطنية املدرسة في إختالسات
 

 لوزارة تابعةلا — الجزائريين  لتقنيين او  للمهندسين الوطنية للمدرسة مديرا" بلخير العربي" كان  ملا

 
 في ،MOAL ــب الخاص  املوقع في" اراألحر  يينالجزائر  الضباط حركة"  ءالشرفا الضباط بعض عن داتشها *

28/07 /2006 . 
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  في  األمن مكتب رئيس طرف من العسكري  للمن املركزية دارةإل ا لدى عنه اإلعالم تم — الدفاع
 املدرسة ميزانية من ضخمة مبالغا اقتطع بلخير أن حيث العامة، األموال بابتزاز واتهمه املدرسة،

 قاصدي أرسلهم لية،املا املصالح ضباط من يقفر  وقام. طاية عين  منطقة في راقية فيالت لبناء

 . الجرم باتوإث عالوقائ  بتحديد ح،بامر 

 
 يجب : "مرباح قاصدي من شخصية مالحظة مع العسكرية العدالة إلى بلخير ملف تحويل مّ وت

 الجيش قدامى بين  التعاضد فإن  أخرى  ومرة ولكن". عبي الش الوطني  الجيش أفراد قائمة من حذفه

ن ضده اإلجراءات افيقبإ أمرا جديد بن ذليالشا وأصدر بلخير، عربيل ا أنقذ الفرنس ي   في هوعيَّ

  .*الرئاسة

 

 : †(ماتيي  أونريكو ) اإليطالي ري زائالج الغاز  أنبوب
 

 خالل — املاض ي  القرن  من تسعيناتلا بداية في االيطالية املحاكم في القضية هذه أحداث جرت

 قة الصف هذه يرفلتمر  ،— اإليطالية املافيا ماءدق ومن االيطالية الحكومة من أعضاء محاكمة
 كعموالت، هامن جزء على بلخير العربي لتحص دوالر، مليون  34 مبلغ اإليطاليون  دفع الجزائرية،

  الشاذلي  الرئيس يحرك ولم مؤقتا سويسرا يف بلخير اختفى القضية، هذه أمر افتضح أن  وبعد

 .ساكنا
 

 :(زقار مسعود إبعاد) نسار ف مع الخاسرة العسكرية الصفقة

 

 قام ،— متيران فرنسوا السابق ي رنس الف رئيسلل السياس ي  تشارسامل — ‡أطالي جاك زمن في  

 36 بمبلغ األمريكيين عوض الفرنسيين مع عسكرية صفقة بترتيب ،1982 سنة في بلخير، العربي

 حيث األمريكية، يةالسياس الدوائر من القريب زقار دعو مس بإقصاء فقام فرنس ي، فرنك مليار
 نةالخيا بتهمة توقيفه فتم ريكا،مأ في نالسياسيي فاعلين لا مع واسعة عالقات" زقار" لـ كانت

 .أجنبية دولة لصالح الجزائر ضد والتآمر

 

 
 .السابق املصدر نفس *
 . 2013 فيفري  13 يوم الجزائرية الوطن جريدة أنظر التفاصيل من ملزيد †
 .ري جزائ أصل من يهودي ‡
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 العام األمين  — بلوصيف مصصفى فرفض لُيناور، فسيحا" بلخير"  لـ ذلك بعد املجال أصبح

 منه اماالنتق إلى بلخير العربي لبالجنرا دفع مما تقنية، لدواع الصفقة — آنذاك الدفاع رةزاو ل

  متعلق  ملف خلفية على محاكمته، توتمّ  ،1987 سنة تهالإق  إلى  الشاذلي ئيسالر  دفع طريق عن
دخل الدولة، أموال باختالس

ُ
 . 1992  يناير انقالب بعد السجن وأ

 

 ":الفتح رياض" الفالينالتي 

 

 
ّ
 — الفتح رياض لديوان  بقالسا املدير — سنوس ي  قيدالع  مع بالتواطؤ بلخير العربي نتمك

 مجمع  بإنشاء قامت التي  ،"نالتي اليالف" الكندية الشركة من لدوالراب ضخمة مبالغ على صول لحبا
رت والذي ،—"ُهبل" بـ املعروف— الفتح رياض ّد 

ُ
 وصل وقد. دوالر مليون  350 بـ بنائه تكاليف ق

 ،(حةاألسل تجارة عمالء كبار نم" )كوجطي القادر عبد" يقطر  عن بلخير العربي إلى املشروع فمل

د تاريخي معلم بناء صلأل ا في كان  الذي  .إيران  في ورةالث ُيمّج 

 
 : 1992 يناير  انقالب إلى نسبة( 192) املوت فرقة

 

ّسست
ُ
( توفيق) مدين ملين  مدحم الجنرالين  قبل ومن بلخير العربي  الجنرال من بطلب  الوحدة هذه أ

ة تيارهمخا تمّ  عناصرا تضم وهي ،تهمار سيط تحت وُوضعت العماري  واسماعيل
ّ
 اجّد  ةهينامت بدق

 الوحدة  هذه أن شكَّ  وال. البالد في األمنية الهيئات مختلف من الذاتي اءصطفاال  طريق عن

 .الجزائري  الجيش وحدات بين  من سّر ية األكثر هي الخاصة
 

  فرقة " التسمية هذه وظهرت. تاريخها كل خالل الجزائر عرفت ما وأشّد  أبشع  من تلللق آلة هي

 بحكم  الجرائم هذه زرعت دقو  ،1992 عاملا أوائل في سياسيةلا ئمالجرا بدأت أن  ذنم "املوت
 . الناس عقول  في الشك وأهدافها طبيعتها

 

  األسلوب  وبنفس شفويا، امرهاو أ كل  وتتلقى. األمني  ربالس   مغطاة وإداريا موجودة غير رسميا وهي
 الوحدة  بهذه د،بعي أو قريب من صل،تي ش يء أي يكتب أن  مطلقا نوعمم أنه حيث تقاريرها، مّد  تق

 املسار إليقاف املناوئين  الجيش ضباط من غفير عدد تصفية مهماتها أولى من وكانت. هااصر وعن

 .االنتخابي
 

ل  
ّ
 ملعالجة القصوى  والوسيلة القانون، إطار عن رجةخاال للنظام القوية الذراع ةالوحد هذه وتشك
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 ،(املختطفين  املفقودين بين  من البغا) وإعدامهم ئاتملا على القضاء لها وُيحسب. ناملتمردي
 الوحدة  هذه عناصر ويتلقى. والبرواقية سركاجي سجني  في املساجين  زر مجا تنظيم خاص وبشكل

 من لحةسأ سيارات، مساكن، خاصة، ترقيات ا،جد ضخمة رواتب منها كثيرة امتيازات" النخبة"

 عملية خالل يريدون  ما ىلع ذاالستحوا في يةحر ال بكامل أيضا ويتمتعون ... تاومخدر  طراز، آخر

 ذلك، على وعالوة. النساء وحتى  وسيارات وجواهر مال من الخاصة، املواطنين  منازل  في االعتقال
 ش جيال في املسؤولية ذوي  من الكبار اطالضب من كبير عدد سلطة رثيبك تفوق  سلطتهم فإن 

 .*الشعبي  الوطني 

 
ل ذاملا: تساءلـوا الذين هم ر  يكث  رئيسا كان  أنه حين  في ةالداخلي وزير بمنصب يربلخ العربي قب 

 ى إل السكة على القمع قطار وضع على شخصيا يشرف أن أراد الحقيقة في إنه الرئاس ي؟ للديوان 

 مجاال يترك وال لالنقياد، كله الجزائري  املجتمع إلرغام سيةالسيا الساحة تنظيم إعادة جانب
  تحت  الجيش وحدات وضع كانت األمور  مزما في للتحكم ةنونيقاال الصيغة) بخططه لإلخالل

 (. مباشرة الوالي سلطة

 
 األنظار  عن بعيدا الستار خلف يبقى أن  السنوات هذه كل خالل  بلخير العربي الجنرال واستطاع

 .†الكراكوز  عرائس دمى ركمح كمثل مثله

 
 :الحالة هذه بأسبا من

 ؛ين القوان كافة على لياتعال سطوة من لديهم ابم الحكم منافذ على العسكر استيالء •

 ؛الجمهورية ومؤسساتها الدولة هياكل في واملحاسبة العدالة غياب •
 املتعلقة  تلومااملع وقلة البطش من الخوف نتيجة يين الجزائر  أغلب لدى السياس ي  الوعي ضعف •

 .واحد آن  في والفساد بالتسيير

 

  ظاهرهمو  االستبداد
 

 املشاركة أو الرأي بإبداء غيرلل يسمح ال الذي وريتاتالدك الحكم مظاهر نم مظهر االستبداد

 بمصادرة قامت االستقالل، منذ الجزائر حكم على عاقبةتامل فاألنظمة. البالد حكم في السياسية

 
 .OALM بــ الخاص  املوقع في" رحرااأل  يينالجزائر  الضباط ركةح"  السابق املصدر *
 .MOAL بــ الخاص  املوقع في" األحرار الجزائريين اطالضب حركة"  السابق املصدر †
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 املواطنين ىعل والتضييق اإلنسان  وق قح انتهاكات في هذا ويتجلى عية،جماوال الفردية الحريات

 .االستبدادي مانظال هذا مع الرأي في يختلفون  الذين

 
 في إال يتم ال ةالرئاس منصب في الرئيس لبقاء الحكم مدة تمديد خالل من الدستور  تغيير إن 

 كذلك. أمره على املغلوب عبالش هذا مكتسبات جميع الحائط عرض ضاربا املستبدة، األنظمة

ق  دولة رئيس إبقاء   عا شني استبداديا تصرفا ريعتب الحكم منصب في سنوات سخم منذ  معوَّ

 .بأكمله شعب إرادة على وسطوا

 

 ونزاهة  حرية بكل حكامه واختيار رهمصي تقرير في الجزائري  الشعب بحق النظام هذا يعترف ال
 الفساد ةنتيج السجن في أنفسهم املسؤولين  بأغل ويجد ستطاله، املحاسبة ألن وشفافية،

 .والسرقة

 

 يؤمن  ال أحادي امظن فرض خالل  من ،لطةالس  في  والبقاء ول وصلل بالقوة  إال النظام هذا منؤ ي ال
 .الحكم دواليب تسيير في السياسية وقراراته وتوجهاته بأفكاره إال

 

 عن الجزائري  الشعب أغلبية عادبإب 1962 منذ الجزائر حكم على املتعاقبة األنظمة قامت لقد
 العسكر من ةيلقل فئة يد في الحكم كزوتمر  البالد، شؤون  وتسيير مالحك نظام بناء في كةشار امل

 .لهم املوالين  من املدنيين  وبعض

 
رض االستقالل، فمنذ

ُ
 ال من وأصبح الواحد، والحزب االشتراكي التوجه ري الجزائ الشعب  على ف

 من  120 دةاامل) الدولة في الهامة باملناص اعتالء يمكنه ال الوطني  ريرالتح جبهة حزب إلى  ينتمي 

 .(الدستور 
 

فة سياسية وإصالحات متوحشة يةرالليب النظام انتهج ،مةاأللي أكتوبر ثداأح بعد  وتعددية مزيَّ

  هو  هذا كل من الهدف وكان  موالية، فكرية توجهات ذات أحزاب إشراك خالل  من شكلية، حزبية
 .راهنةلا املرحلة وظروف تتماش ى  جديدة بأساليب االستبدادي النظام قنطا توسيع

 

ل  ميت لم هذا يومنا إلى   في  الحكم مظاهر من مظهرا االستبداد مازال بل الحكم، طمن في فعلي تحوُّ
ر رغم الجزائر،  .القوانين  تعديل صور  دوتعد األسماء تغيُّ

 



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  90

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 للصحافة  حُيسم فال والتعبير، الرأي حرية على املفروضة الرقابة خالل من جليا االستبداد ويظهر
 يعواضامل فكل. الحاكمة ةخبالن طرف من عةوضو ملا الحمراء الخطوط تعدي وبةتواملك املرئية

 
 
 إال األوضاع حقيقة فيكش أو يمس مقال كتابة وأ برنامج بث ألحد يحق وال سلفا، منتقاة

 .واملخابرات األمن لجهاز املسبقة باملوافقة

 
 أغنية كاتبيها ضد ثارتُ ل الوطن، خارج يصُدر بهاغلفأ الحاكم، للنظام الناقدة  شوراتنامل أما

رت  قد الحديثة الوسائط أن  غير. لصالحها لتجسساو  أجنبية لدولة عيةتبال واسطوانة ةمالعلا  غيَّ

  أنحاء  جميع في ُينشر  ما على  االطالع بإمكانه مواطن أي وصار املفروضة، الرقابة هذه شكل من
دت رونيات،اإلليكت إلى التضييق فانتقل عالم،لا  آراء عيتتبَّ  املخابرات من جيشا لةالدو  له فجنَّ

 .اءرَّ ُق لا وتعليقات

 
 .ي الفكر  االستبداد  مظاهر من جديد شكل إلى الكالسيكية الرقابة أساليب ضغط نم فتحولنا

 

 من  الهواء ُسحب تي لا  القوي، املحرك ذات الكبيرة، الشاحنة تلك يشبه الجزائري  الشعب إن 
 ذنم خاصة املمتد م،ائالق السياس ي  النظام نَّ أل  ةوالحرك السير عن عاجزة تفأصبح عجالتها،

  عجالت  من للفساد والرافضة الواعية الروح يمثل الذي الهواء بسحب ماق قد ،1992 انقالب

رة الشعب عّب 
ُ
ال نفسه ليجد الوطن، وتنمية التحدي رفع في قدرته عن امل  وطأة تحت ،ُمكبَّ
 .بيده أموره زمام ذأخ عن عاجزا االستبداد،

 

 الدين أو الثقافة أو التعليم أو صادقتكاال املوضوعات نم كغيره السياس ي  الخطاب أن ظن من
 ودينه وثقافته اقتصاده تشكل تي ال هي مجتمع أي تحكم التي  فالسلطة  !فادحا خطأ ظن فقد

 *! تريده الذي والواقع  للمجتمع رهاتصوّ  وفق وواقعه

 

  — يمكر لا النبي  أن  — عنه هللا رض ي  — ق الصدي بكر أبي عن يفشر ال النبوي  الحديث  في ورد

هم يديه على يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس إن :" قال  — وسلم عليه هللا صلى  ."بعقابه هللا عمَّ

 

 
 .املطيري  حاكم. د لكاتبه" الطغيان وتجريد اإلنسان تحرير: " كتاب أنظر الشأن، هذا في *
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   الشهداء؟  بناحاس    لو  ماذا : األمــــانة خيـــانة
 

م لقد
ُ
  جميع  يف متقدمة وجزائر سياس ي،لا بنظامها قوية رائجز  ديمقراطية، بجزائر الشهداء حل

 عن سواء — ءهداالش أمانة خانت ائرالجز  حكم على لتتوا  التي  ظمةناأل  نلك. الحياة تمجاال 
 نوفمبر أول  بيان  في الواردة البنود بعض األنظمة هذه انتهكت كما — قصد غير عن أو قصد

 يقوتحق اإلسالمية املبادئ إطار في اجتماعية ةديمقراطي دولة بناء إلى تصبو كانت والتي  ،1954

 .يركبال يالعرب املغرب دول  وحدة
 

 مع يعملون  كانوا الذين املدنيين وبعض ضباطلا بعض الحكم في اصباملن أعلى اعتلى سف،لل 

 من ساحتهم لتبرئة الحكام هؤالء طرف من ةقدمامل التبريرات كانت مهما. القريب باألمس املستعمر
  الفعل  هذا دتقان من وكل ته،وثقاف عماري االست املنهج تطبيق في ااستمرو  أنهم تيجةلنفا التهم،

  هذه  أليست ،(مثاال الرفض هذا  بسبب أعدم الذي انيشعب العقيد) لتقدماو  للثورة معاديا صار

 خيانة؟
 

 أبنائنا بعض فأصبح النبوية، السيرة من وشيئا النبوية األحاديث وبعض القرآن  يحفظ كان  جيل

 ت ومامعل رفةعم ىلإ األمر وتوسع ،— منهم نباألجا خاصة — القدم كرة  العبي  أسماء يحفظون 
 خيانة؟ هذه أليست. التربوية املنظومة تكسير لخال من وهذا حياتهم، تفاصيل عن ى تح

 

ى  الرذيلة  وأصبحت جاره، يأمن ال الجار وصار ادئ،واملب القيم األخالق، على السابق الجيل تربَّ

ثل غرس في فشلنا لقد. الناس كل ومسمع مرأى على ُتمارس
ُ
 ابه يتحلى أن  يينبغ التي  عليال ا امل

 خيانة؟  ههذ أليست. سلمامل

 

 هي واملحسوبية الرشوة وصارت املحاكم، بها تعج التي  املظاهر من صارخا مظهرا مالظل صار
 خيانة؟ هذه أليست. املصالح ولقضاء العقاب من لإلفالت السبيل

 

 قمح) أوروبا ىإل الزراعي نتاجإل ل رينصّد  امل أهم من مباشرة وبعده االستقالل قبل رزائالج كانت
 املنتجات وأغلب( االستراتيجي املنتوج) القمح مستوردي أكبر من فصارت ،..(. وحمضيات ومر كو 

 .الغربية
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 معاتبة إلى اوتحيلن علينا اللوم لتلقي تستنطقنا الهكتارات، الفآب تعد والتي  الخصبة، األراض ي  إن 
لوه الذين وأجدادنا آبائنا  نتهإسم بكل نيمراالع النسيج مهاتهلاو  بورا فصارت ن،جنا ىإل احوَّ

. الفاسد املال الكتناز النفوذ أصحاب يد في رابحة ورقة العقار بهذا املضاربة توصار  ونفاياته،

 خيانة؟  هذه أليست

 
 ينجح لم" إيفيان  " اتفاقيات أثناء الالشم عن الصحراء فصل حاول  الذي الفرنس ي  راملستعم  

 االستقالل،  بعد نا،ءصحرا فصارت اك،آنذ املخلصين  ين الجزائري اوضين فامل بعض يعو  بفضل

 ظل  في) 1979 سنة غاية إلى التجارب هذه استمرار وما األجنبية، النووية التجارب إلجراء مرتعا
 معتقالت في ريين الجزائ األبرياء من اآلالف بعشرات والزج ،( بومدين هواري  الراحل الرئيس حكم

 ربما  — 1992 سنة من داءابت الدموية ائرالجز  محنة اءنأث ،(الناموس ووادي رقان  ،قلام عين )

 العظمى  الخيانة حجم على قاطعا دليال إال — الفرنسية النووية التجارب هذه آثار دراسة بهدف
 خيانة؟ هذه أليست. املستقلة الجزائر في فرنسا لعمالء

 

 ت ار عقاوال لينا،ؤو سم لكبار األجنبية نوكالب في الصعبة العملة من الضخمة املالية الحسابات
 وال حسيب دون  الجزائري  الشعب بأموال الغربية الدول  في الفاسدين ءهؤال اشتروها التي  الفاخرة

 خيانة؟  هذه أليست. بالوطنية التظاهر ويحاولون . رقيب

 
 ةتفضيلي وصفقات ضخمة ازاتامتي منح خالل من يةالعموم الوطنية املؤسسات تقويض

. اإلفالس وشك ىعل كانت من حتى  انهوم( خاصة ةيكيواألمر  يةرنسفال الشركات) أجنبية تلشركا

 خيانة؟  هذه أليست
 

 على والعباد البالد بتخريب ،1962 منذ األنظمة لكل امتدادا يعتبر والذي الحالي، النظام قام لقد

 إلى  الشعب، راتدَّ ُمق من اغتصبها التي  الطائلة، هأموال وتحويل الثمن قابضا األصعدة، كافة
 انتظار في مكانه يراوح األيدي، مكتوف حيرته في الشعب وبقي رئ،اط لكل داداتعسا الغربية ول دال

 ..املخلص املهدي

 

 اليوم؟ جزائرنا عن الشهداء حاسَبنا لو ذاما
 

 املركز أمام طوابير في يقفون ( فأل سبعمائة يقارب ما) الجامعين  من شبابنا خيرة أن  يرى  الذي إن 

  البلد  هذا  من فرارا ربما أو هناك، الدراسة مالإلك شهادة ىلع  للحصول  زائرجل اب الفرنس ي  الثقافي
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 ما األخيار هؤالء ألن  لنا، شهدائنا عتاب من استحياء وجهه ويدير أمل، بخيبة ُيصاب التعيس،

 ! والعار ان الهو  هذا أعينهم بأم ويروا يعيشوا أن  لهم ينبغي كان 

 
داملخ نوفمبر أول  تاحتفاال ) اتلذبا التوقيت اذه افرنس اختارت فقد ة،اإلهان من وللمزيد  

ّ
  ة ل

 زيارة  إن  ثمَّ . الكبرى  التحريرية الثورة إبان  مارستها التي  اإلذالل سياسة في لالستمرار( الثورة الندالع

ل  حيث ،2017 برسمدي  6 في  جرت التي ( ن ماكرو  إيمانويل ) الحالي الفرنس ي  الرئيس    ها يف تجوَّ

  رئيسنا ر و ضح دون  الفرنس ي، يسرئال
ُ
 الجزائرية الثورة دةقا أكبر بأحد سمي  عشار  في ،دقعَ امل

 الذي  اللذاإل  مظاهر من مظهرا إال الجديد االستعمار أشكال من شكل وكأنه" مهيدي بن العربي"

 .الوطن هذا أبناء من األحرار يقبله ال
 

 .سدى به ذي لن ومجاهداتنا ينامجاهد ومعاناة شهدائنا دم ألن الهوان  بهذا نقبل لن

 

 التي  ماءالد ألن املحنة، لهذه إجابات دون يج   ال األبرار شهدائنا إن الخزي؟ هذا بعد يبق فماذا
منا وَعَمالة تواطؤ لوال الرياح أدراج هبلتذ كانت ما الوطن هذا تحرير أجل من سالت

َّ
 بني  من ُحكا

لدتنا ة يمثلوننا ال الذين ج   .البتَّ

 
ثنا ام : قال — عنه هللا رض ي  — أنس عن  ليه ع ى هللاصل — م الكري ول رسال حدَّ

ّ
 إال  — موسل

 .(أحمد اإلمام رواه)" له عهد ال ملن دين وال له، أمانة ال ملن إيمان  ال: "لوقا

 

 طمع وال الخوف  بين : الحاكم تأليه
 

ى  قال املحمدية، الدعوة أثناء في : — لموس عليه هللا صلى — ول رسلل الشيباني حارثة بن املثنَّ

 بين  الترابط ببداهته، ف،ر ع أعرابي من جاءت ةمقول". وكاملل تكرهه مما محمد يا به جئَت  ام إن "
 .واالجتماع االقتصاد السياسة، وبين " هللا إال إله ال" التوحيد كلمة

 

 للحّي   إال رضأل ا هذه في سلطان وال ،والجبابرة الطغاة جميع بسقوط إيذانا املقولة هذه فكانت
 .القيوم

 

" كلثوم أم" املطربة اتيومي  تبث  حصة على  وقفُت  ون،التليفزي برامج عأتاب وأنا يامأل ا من مو ي في
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 .العرب عشاقها من وبعض املصريين  من غفيرة جماهير وسط دفنها أحداث إلى وصوال
 

د التشييع، مراسيم خالل ففي  في جثمانها وراء والسير بحملها للقيام الجيش ضباط من اآلالف ُجّن 

 ممن بإيعاز أو — الجمهورية رئيس — "الناصر عبد جمال" من امإ بإيعاز طبعا ،رةالقاه شوارع

 .وحاشيته الرئيس إلى يتزلفون 
 

 الناصر  عبد جمال حقه في  درأص الذي ،"قطب سيد" الشهيد إعدام يوميات بالي  في  وحَضرت  

 منتميا نفسه هو ن كا التي  ين،املسلم اإلخوان  جماعة ىلإ ينتمي  ألنه إال ببسل  ال باإلعدام، حكما
 .امللك على نقالبال ا قبل ى ض م وقت في يهالإ

 

 تكترث ولم املذكورة، املغنية ملوت اهتزت األرض بقاع كافة في  العربية والشعوب املصري  الشعب
 .قطب سيد إلعدام

 

  يم تقد في تتفنن  بمطربة يرفع ذيال  الوضع هذا على اامتم تنطبق" ملوكهم دين على الناس" مقولة 
 وفي. واألخرى  الفينة بين  حفالتها إلى يحضر جمهوريةلا رئيس أن  ون لك الليل، آخر ىلإ سهرات

  من  ةيلطو  مدة بعد اإلسالمي، الفكر مجال في العصر مجددي أحد موت عن  يتغافل ذاته، الوقت

 .ميةاإلسال  األمة عرفته الذي الحضاري  التقهقر
 

 مية،سال واإل  العربية اراألقط أغلب في هنالرا توقال يف يجري  عما كثيرا تختلف ال الحالة هذه

بوا وامللوك واألمراء فالحكام ،— طبعا منها املتخلفة — اإلسالمية غير الدول  بعض في وحتى   نصَّ
 كبار ومن بسطاء مواطنين  من العباد أعناق لهم ترضخ ض،األر  فوق  جديدة آلهة أنفسهم

 .حياتهم يف األهداف أهم عنهم الرضا مادام املسؤولين،

 
ل تو   وجميع والبوليس األمن أجهزة على ضتهبق أحكم أنه ملجرد ،ترويج ون بد طاغية ىإل الحاكم حوَّ

 . الدولة في القرار منافذ

 

 س رئي يعتبر الجزائر ففي يده، قبضة في السلطات يعمج اختزل  قد املتخلفة الدول  في الحاكم إن 
 ل ح  في حقلا له كما ،دالبال  في األول  ض ي القا وهو ،اعللدف ووزيرا املسلحة واتللق قائدا الجمهورية

 فخامته، اسم وتحت برعايته إال يتم ال وتظاهرات إصالحات من البلد في يجري  ما وجميع البرملان،

 إال لها وجود ال الجمهورية مؤسسات جميع وكأن  بغيابه، لهم دور  ال الدولة في الفاعلين  كل وكأن 
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 .هبحضور 

 

 نامج ر ب في جاء كما" ةولمق رديدتب إال هممكال  يختمون  ال ائرجز ال في ياعلال اإلطارات أغلب أصبح
 املواطنين جميع وعلم علمهم مع ،"فخامته توجيهات حسب" قبيل من أو" الجمهورية رئيس فخامة

 .2013 في ةدماغي بجلطة إصابته منذ الفعلية السلطة عن مغّيب رئيسنا أن 

 

 م؟الحاك أليهتو  العبودية مظاهر من مظهرا هذا أليس

 

 األحجار يعبدون  كانوا لكنهم ؟،— ىوتعال تبارك — هللا بوجود ملع على ون شركامل يكن ألم
َبهم واألصنام  ! زلفى هللا من لتقّر 

 

 !نشعر أن دون  األولى الوثنية إلى فيه اعنرج الذي اليوم إلى عشنا نحن فها

 
فون  ،الخسيسة النفوس ذوي  من ،املسؤولين  نشاهد نحن اه ثمَّ 

َّ
 — الرئيس  حاشية ىل إ يتزل

هم ،— باسمه ةاملتسلط
َّ
 آبهين غير الرخيصة الدنيا وُمتع املزايا أو املناصب ببعض يضفرون  عل

 ! املريرة الشعب بمعاناة
 

فة ةاملعارض  التغيير   وصعوبة املزيَّ
 

 أغلب  تذمر عن تعبيرلل طرحه يجب سؤال الجزائر؟ في حقيقية سياسية معارضة توجد هل
 اآلن، حد إلى ومازال قريب دعه  إلى  االستعمار تويال  من عانى ذيال  بشعال هذا اءأبن من نين واطامل

 رقيب دون  يشاء ما يفعل ائمالق للنظام متروكا فسيحا مجاال هناك بأن  الوعي بث لضرورة وكذلك

 .حسيب وال
 

ُبل راحاقت في وكذلك زمات،أل ا وتحليل تصور  في ختالفال ا تعني  السياسية املعارضة  لةفيالك السُّ

 .ينةعم معرفية ومرجعية ةإيديولوجي لخال من جهالعال 
 

 اسيةالسي املعارضة أما الحاكمة، السلطة فلك في يدور  أحزاب من الجزائر في اعُتمد ما أغلب

 FFS االشتراكية القوى  جبهة بز ح) رئيسيين  حزبين  في أساسا االستقالل  منذ  فانحصرت الحقيقية
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 مدني ي عباس  الزعيمين  دةيابق FIS قاذنلإل  ميةسال اإل  بهةلجوا  أحمد، آيت ين سح  الراحل ادةبقي
 (.بلحاج وعلي

 

 أو( RCD يمقراطيةلدوا الثقافة أجل من التجمع) الليبرالي التوجه ذات األخرى، األحزاب أما

 أو( الفرنس ي  عيالشيو  الحزب عن املنبثق PAGS االشتراكية الطليعة حزب) الشيوعي التوجه
  ،رى األخ املجهرية اباألحز 

ُّ
هات عم قتتف هافكل  وقد املسائل، من كثيرلا في الحاكمة سلطةلا توجُّ

د
َّ
ب الحكومة في هامة مناصب عدة قيادييها بعض تقل  .اأحزابه على لتنقل 

 
 س رئي نجل — اإلبراهيمي  طالب أحمد السابق الوزير بزعامة الوفاء حزب النظام يعتمد لم كما

 ى لع حقيقيا خطرا يمثل ولكونه ا،يمال إس ربهشم لكون  — الجزائريين  ن يسلمامل العلماء جمعية

 .الحكم سدة في العصابة هذه بقاء
 

فة ُمجملها في الحالية املعارضة أن  القول  يمكن  التجاوزات،  ببعض بالتنديد تكتفي أنها لليبد مزيَّ

 تغيير) الكبرى  ايابالقض تكترث وال يقةالض مصالحها قضاء على تعكف األمر حقيقة في لكنها
 ...(.تبريرات إعطاء دون  ول أل ا الوزير تنحية ان،اإلنس حقوق  كاتانتها ،دستور لا

 

 الظروف، كافة وفي املعطيات يعمج مع التأقلم في متفنن  الجزائري  النظام بأن  االعتراف من البد
ف الذمم، شراء االختراق، لخال  من القذر السياسة فن أجاد وقد  مرحلة،  كل معطيات مع والتكيُّ

 تليفزيونية قنوات عدة يقيم أن  تطاعسا بالخارج، معارضة تليفزيونية اةنق إنشاء بمجرد هأن حيث

 .مصالحه مةوخد النظام توجهات في تصب جميعها لكنَّ  متعددة، ببرامج
 

ن حيث دا،عقَّ وم صعبا يعتبر الظروف هذه ظل في السياس ي  التغيير إن 
َّ
 التأثير من امنظال هذا تمك

 ال سياسية غيبوبة في الشعب غالبية بحوأص رية،خبااإل  النهار قناة لخال من خاصة عبالش على
ا يكترث

َ
 أبسط  بلط في حتى  متساهال وصار التخلف، مظاهر ومن فساد من حوله يحدث مل 

 يسهل وهللا — خاطيني  أنا" مقولة قبول  على نهتدجي بالتالي وتم الكريم، بالعيش املتعلقة حقوقه

       .   *" عليهم

 
ت ظل في خاصة جدا، وصعبة صعبة التغيير عملية تصبح اس ي،السي املشهد اذه لخال فمن

ُّ
 تشت

 
 .نييعني ال مرأل ا أن معناها ئري،الجزا الشعب أوساط في دالترد كثيرة مقوالت *



 97 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 للمناورة كبيرا هامشا الحاكمة لطةللس وأصبح مصالحهم، قضاء إلى املواطنين  وانصراف املثقفين 

 . األنفاس وكتم

 
 — الحالية ارضةعامل باألحزا أغلبية دامتام حقيقية، سياسية معارضة كهنا تكون  لن إذن 

فة  . السلطان  عباءة في ةمتجلبب — عابط املزيَّ

 

 وآثارها ةالجهوي
 

  العهد  منذ استفحلت التي  ةالجهوي ظاهرة مجتمعنا، منها يعاني  والتي  املتفاقمة املشاكل من

 " دتُس  فّر ق " الخبيثة فكرته بغرس الفرنس ي  املستعمر قام حيث ي،االستعمار 
ّ
 زرع من نوتمك

ة ةتصفي تتم ف،للس ثيح ائري،جز ال الشعب وسط والحذر فتنةلا دَّ  أثناء وطنية ياتشخص ع 

 .ذلك اءجرّ  من تحريرال ثورة

 
نوال، نفس على الحال استمر االستقالل بعد ة تمت حيث امل   بعض وقام سياسية، اغتياالت عدَّ

ن أو ،فكريا موالون  هم من بتقريب  آنذاك  العسكريين  القادة مَّ  أو  القبيلة رة،العشي من هم م 

 من الكثير تحطيم إلى هذا أدى. والنزاهة الكفاءة ييرمعا إلى وءلجال دون  قرارلا اكزر م من ة،احينلا
 .كان  خبر في صارت املحاسبة ألن  املنجزات

 

 منطقة  من الجيش في مينساال الضباط أغلب كان  والشاذلي، دينبوم الراحلين  الرئيسين  زمن في

 وسوق  تبسة باتنة، ياتال و  من ن ينحدرو  الذين أي "BTS"بـ آنذاك يعرف كان  ابم الجزائري، شرق لا
 .اهراس

 

 وحتى  القيادية املناصب في بالتعيينات يتعلق فيما متواصلة املمارسات هذه  مازالت اآلن، حد وإلى 
 العامون  واملدراء واألمن الجيش ضباط كبار ء،الوزرا أغلب أن  ذلك على دليل خير) منها املتوسطة

 منها  ينحدر التي  ةنطقامل — مسان لت يةال و  من ا وتحديد الجزائري  ربالغ من الكبرى  اتللشرك 

 (.— بوتفليقة العزيز عبد الحالي الرئيس
 

  التي  املحاباة ظاهرة أما
ّ
رت فقد ومؤسساتنا، إداراتنا أوساط في صارخ بشكل تتفش

َّ
 على سلبا أث

 .ين ولاملسؤ  بعض رفاتصت من زز تقال إلى يدعو كلبش تسير األمور  وأصبحت نااتحي
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 على( القبلي الفكر) العمومة وأبناء وأصهار أوالد من ارفعامل تسبيق على أساسا تمدعت باةفاملحا

 مهما معينة مصلحة نيل في الحق وجه حتى  أو والكفاءات األخالق عن النظر بغض الناس، بقية

 .صفتها كانت

 
 عن الإ جله في متي ال فالتوظيف ،سعوا بشكل االقتصادية سساتاملؤ  في نجدها الظاهرة هذه

د ما وهذا سلوب،أل ا هذا طريق
َّ
 من خاصة الوطن، مدن  أغلب في وانتفاضات احتجاجات عدة ول

 السلطة،  هرم مستوى  ىلع مسؤولينا بال شغلت املسألة هذه. للعمل الطالبين  الشباب فئة
 املحلية ةالوكال جهاز يقر ط عن ليحم التوظيف جعل  ىإل الرامية القوانين  بعض ةالدول فابتدعت

 خلق  فقد ذلك، من النقيض على بل نفعا، يجد   لم الظاهرة هذه تحجيم يف الحل هذا .لشغيللت

 .بال ذي غير ش يء الكفاءات عن البحث وأصبح تعفينا، الجو وزاد جديدة عنصرية
 

 حيث  اعية،واالجتم واالقتصادية هانم السياسية امليادين كل في حاضرة الجزائر في الجهوية إن 

 توظيف في حتى  ذلك وامتد بالوالء، ينالسياسي ولين املسؤ  تنصيب في رالحاض ياسقامل أضحت
 . العمال

 

 للحكم  كمنهجية  اإلدارية البيروقراطية 
 

ن َمن    الوثائق  استخراج أجل من املختلفة الطوابير في االنتظار ل و ط كاهله يثقل لم الجزائريين  م 

ن  فمل لتكوين ميةرسال  بات؟ناسامل فتلمخ وفي اتار اإلد مختلف تطلبه معيَّ

 
 تنظيم في بالبيروقراطية تأثرت الدول  كبقية فالجزائر. إثنان  الوضع هذا على فيختل يكاد ال

 .هاطنيموا جميع حياة تسيير في والعامة اإلدارية شؤونها

 
ة ين القوان قتطبي يعني  يةياسالس والعلوم االجتماع علم في كمفهوم البيروقراطية إن   في  بالقوَّ

 امل تتمعاجامل
َّ
 ويرتبط فيه، مرغوب وغير فاسد نظام هي البيروقراطية ن أ يعتقد منا لكثيراف. َمةنظ

 تنظيم  هي  الحقيقة في ةالبيروقراطي لكن الطوابير، من وسلسلة الوثائق وكثرة اإلدارية بالعراقيل
 .ممكنة صورة أكمل على العمل إنجاز إلى يهدف نموذجي
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  الهرمي  التسلسل) رةاإلدا شؤون  تنظيم يف هاستخدام يمكن ،ينحد وذ سالح إذن اطيةلبيروقر اف

  العالقات  على يقوم ال موضوعي تفاعل الرسمية، والقواعد اإلجراءات مجموعة للسلطة،

 اكم ،(االستحقاق مبدأ أساس على والترقية التقدم املوظفين، ياراخت والشخصية، اإلنسانية
 هثالل اءجرّ  من الوقت ييعبتض اس ي السي وعيلا عن وشغلهم الشعب ضتروي في استخدامه يمكن

 تتعلق البيروقراطية بمفهوم تحيط التي  السلبية التصورات إن . املختلفة الوثائق استصدار وراء

 .املواطنين  شؤون  قضاء في تعقيدات من يمارسونه وبما بالبيروقراطيين 

 

 نع روثةاملو  يةدار إل ا األساليب مالتعاس إلى ،االستقالل منذ ،الحاكمة السلطة سعت  لقد

ن كانوا الحديثة، الجزائرية اإلدارة في املوظفين، أغلب أن  ثيح الفرنس ي، تعمارساال  مَّ لوا م   مع عم 
 تعطيل اذه عن فنتج اإلداري، األسلوب نفس يقتطب في استمروا وقد االحتالل، أثناء راملستعم  

 بطاقة اجالستخر  االنتخاب قةبطا طلب حد إلى لتووص دية،املج غير وثائقلا وكثرة املصالح،

 .مهمة وثيقة يأ أو قامةإلا

 
 عن الشعب صرف ورائها من القصد كان  الجزائر في املنتَهجة اإلدارية البيروقراطية سياسة إن 

 اطنينو امل إدراك يخش ى  النظام ألن  السياس ي، الوعي تغييب بهدف جوهريةلا بالقضايا االهتمام

 املواطن على كان  قريب، عهد لىإو  ،مض ى  وقت ففي. اري داإل  األسلوب هذا  من الحقيقي املغزى 
ل   في  يقض ي  فكان  عائلته، أفراد وشهادة ميالده شهادة الستخراج أحيانا واليات عدة  إلى  التنقُّ

 .سفرها ومشقة مصاريفها بكل أيام عدة بذلك القيام

 
رت ،حاليا   ي ق ب املصالح فمختل من  املطلوبة الوثائق كثرة جسها لكن ،ما نوعا األوضاع تغيَّ

ص لم ريةالجزائ ةدار اإل  ألن  ا،حاضر 
َّ
 تكبيل في االستعمارية البيروقراطية موروثاتها من تتخل

 .الشعب
 

    الراشد  الحكم وغياب  السياس ي   القائد
 

 :سياس ي  قائد أي بها يتمتع التي  تالصفا أهم من
 

 ؛املستقبل شرافالست ةقبثا نظرة  ولديه عبالواق كافية دراية لديه •

 ؛شعوبلا عبئةتل ةالكافي الطاقة يهلد •
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 ؛ الشعب فئات مختلف بين والتنسيق التعاون  جعيش •
 .به يحتذى مثاال يكون  أن  •

 

 إلى  االستقالل منذ الجزائر امو حك الذين قادتنا من البعض عند الصفات هذه بعض نجد قد

ما ،األخيرة الصفة أما هذا، نايوم
َّ
 ذمن البالد على طغى يذلا الفساد نتيجة ءهؤال عند نجدها فقل

 .يدعب أمد

 

 وهبه ما بكل الغني  البلد، هذا طاقة من الكثير إهدار إلى أدى الجزائر في الراشد الحكم ابغي إن 
 .حكم من الشعوب عرفته ام أسوأ إلى األمور  لتصير ومادية،  ةبشري وإمكانيات خيرات من تعالى هللا

 

 مصاف في الجزائر حتوأصب ة،احيال تاال مج كافة يف التدهور  من املزيد إلى أدى النزاهة غياب ن إ
ال مجرد السياس ي  القائد وأصبح العالم، في فسادا األكثر الدول    الشعب،  بعقول  يلعب دجَّ

 .حسيب دون  همأموال من وينفق خيراتهم ويستبيح

 
ا مناصب في املسؤولين  بعض تعيين  خالل من — الرداءة أن كما  كل  تعطيل إلى تأدّ  — سةحسَّ

 ساهمت قد الدولة، قطاعات كافة في تنميةلل واضحة جيةاستراتي ابيغ ألن  للنهوض، لةاو مح

 .اءو س حد على واالجتماعية االقتصادية منها، الدستورية مؤسساتها جميع تكسير في واضح بشكل
 

 نم الوطن حب" ألن  الجزائر حب عن البعد كل بعيدين ومالي الجزائر يحكمون  الذين إن 

 فيها  العقارات وشراء وأمريكا باو أور  ىإل املالية األرصدة لهمتحوي رتفسي كننامي فكيف ،"اإليمان 
 في وعائالتهم أنفسهم يعالجون  العليا اإلطارات أغلب أن  نفهم وكيف الشعب، هذا بأموال

 مرغ لوبطامل املستوى  إلى يرقى طب إحداث في الغيرة معنده نجد وال وأمريكا، باو أور  اتشفيمست

 ؟ولةالد خزينة في ثيركلا املال توفر
 

   البسيط واملواطن  املسؤول السياس ي بين جز الحا
 

. متقدمة أوروبية دولة وزراء رئيس شخصية حول  شريطا شاهدت الفايسبوك، صفحات إحدى في
ز ر 

 يهبتمو  أجرة سائق شخصية انتحل قد الدولة، ازجه  في الكبير املسؤول هذا أن  الفيديو هذا يب 

 أو رضا املباشرة، ظةالحامل خالل من ى،وير  نبضه جسَّ يو  املجتمع، فياأط بكافة ليحتك خاص،
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 .البلد تنمية في التسيير وأثر ،السلطة ممارسات من الشعب تذمر

 

 تعتبر إليه ول الوص وكيفية شبحا، يكون  يكاد السياس ي  فاملسؤول تماما، عندنا يحدث ما عكس
 ألن  ود،ومقص لمفتع واملواطن ولسؤ امل هذا بين  وضاملفر  جزفالحا. الخيال بضرو  من ضربا

 .الجزائري  املجتمع في السائدة الثقافة من أصبحا الشعب بمصلحة االهتمام موعد الفساد

 

 كان  مافكل الحاجز، هذا خلق في الرئيسيين  بين السب هما التعامل في الصدق وقلة الكفاءة عدم إن 

 محسو  ه،طتسل توتح حوزته في ي الت امللفات فةكا الجةعم في شفافا كان  كلما صادقا املسؤول

 يطالب أن  املفروض من ألنه. حقه حق ذي لكل بالتالي وكان  الحقيقة، على رفالتع للمواطنين
 هب املرتبطة امللفات جميع معالجة ياتيفوك دراسات نتائج معرفة حقه، ومن ،البسيط املواطن

 ...(.ضرو الق منح يع،شار امل إنجاز التهيئة، ل،شغال السكن،) وثيقا ارتباطا

 

 لقضاء" املعريفة"و الوساطة إلى نلجأ أصبحنا مسؤولينا، ملعظم السيئة رساتاملما لالخ من
 في أو األمن سلك في ةكثير  معارف لديه الذي هو املاهر املواطن أن  نعتقد وأصبحنا حوائجنا،

 رتبته،  علت امهم مسؤول بأي االتصال دفر  لكل تتيح تي ال املواطنة مفهوم بالتالي وفقدنا. اإلدارة

 .األمر لز م إن األحيان  من يركث يف لتهسائمو 
 

بالر  إن 
َ
 طابعها  على ويغلب الوالءات تحسمها كبيرة سوق  إلى تحولت الدولة في العالية واملناصب ت

 ةالرداء سقف تحت لهم مكان  ال والشرفاء ءزهاالن ألن  الحاالت، أغلب في الفساد تى حو  الجهوية
 .والفساد

 

 وقد  ُتمارس، التي  الظلم مظاهر كل نع السكوت زيهةوالن فؤةالك اتاإلطار  على الزام أصبح لقد
ب سب 

ُ
 عن  بالكشف قاموا أو بها والتنديد التجاوزات بعض برفض قاموا إذا كثيرة مهالك لهم ت

 م يجره اطيةالبيروقر  تنقعسم في املشاركة فرفضهم. طنين املوا مصالح تسيير في التالعبات بعض

 . اطيلواألب التهم قتلفي حد إلى أو التنحية ،يشالتهم إلى حتما
 

 أدنى وقبول  اإلدارية، تجاوزاته جميع وتبرير املسؤول، من الخوف النظام هذا علينا فرض لقد

 .عمله ألداء ةخصصامل األوقات في حتى  انتظاره وطول  هاءور  الجري  خالل من اإلهانات
 

 من املنحرفة فئةلا هذه مع ناتعامل يبالأس بتغيير يسمح ذيلا هو اطنةباملو  الحقيقي الوعي إن 
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 .وتنميته البلد تقدم وجه في عقبة أصبحوا الذين املسؤولين،
 

   للبرلـــــمــانييـــــن األكاديمي واملستـــوى   التشــريع 
 

 قبالستال  التحضير من أجواء وسط( 2017/ 19/05 يوم) الجزائر في التشريعية االنتخابات جرت
 .البرملان  في التشريع كرس ي  عرش على ون تخبنملا فيها يتربع تواسن خمس  من جديدة دةعه 

 

 املواطن يجد وذاك، هذا وبين  الوالدة، يثةحد ألحزاب وأخرى  عتيدة، ألحزاب متعددة انتماءات
 لحق اف الوضع، هذا اتجاه موقف من يتخذه أن  عليه يجب فيما وغرابة حيرة طوس نفسه

  حول  فتلت قبلية عصبية ين وب سياس ي لا الوعي  في صنق من الركام هذا وسط بخرتي  والواجب

 الذمم لشراء النهاية في الغلبة لتكون  األحيان، أغلب في وطالحهم صالحهم األشخاص اختيار

لة  .الفاسد باملال مموَّ
 

 سوى  خاباتاالنت أمر في ميه ال أصبح حيث تالشت، قد قالساب الجيل عليها تربى التي  املبادئ للع

 من املحرومة الفئات حساب على االمتيازات من زيدامل كسب ىإل تؤدي تيال الضيقة املصلحة
 .التخلف من مزيد إلى بالتالي وتدفع الشعب

 

 الشعب  من املنتخبين  عدد ثلثي  بلغت اطعةاملق ونسبة جرت أنها االنتخابات، هذه في املالحظ

 ةمليالع هذه ىعل قائمينلا بشهادة التزوير يأيد طالته عنه املعبر لثالث أن عن ناهيك الجزائري،

 وضعوا أنهم بل فعال يصوتوا لم الذين الجزائريين املواطنين  تشمل النسبة هذه أن  كذلك. القذرة

 على  الحصول  حالة في عليهم التضييق في طةسلال بطش من خوفا أسمائهم لتسجيل بيضاء ورقة
 ت ر ج اكم النظام يمنحها تي لاو  مثال، جتماعيال ا كالسكن املكاسب أو عيةاالجتما االمتيازات بعض

 .سابقا العادة عليه

 
 النتائج، تقديم في حرجا يجد ال املخزية، النتائج هذه من وبالرغم الحالي الجزائري  النظام إن 

 ظيناملالح بشهادة وهذا عادية، ظروف في وجرت ناجحة كانت هذه االنتخابية العملية أن  ويعتبر

 لتبدأ البرملان  قبة لدخول  اآلن  ن دو تعسم وهم الشعب، يثلمم اختيار تم أنه يه النتيجة. الدوليين 
 .االختصاص و ذو  إال يفقهها ال التي   التشريعات من جملة مع جديدة رحلة
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 لهم يسمح وابالن لهؤالء واألكاديمي  العلمي  املستوى  له: الذهن إلى يتبادر الذي والسؤال

 وفلسفتها  ن انيالقو  ملفه  كافيةلا املعرفة لديهم لهو  تحديات؟ من البلد  يشهع ي ما باستيعاب

 االبتدائية؟ الشهادة مستواه يتجاوز  ال منهم بها يستهان  ال نسبة أن  علما عيةاالجتما
 

ب ئبناال ألن  املسؤوليات، أرقى من الحديثة طيةالديمقرا األنظمة في النيابي املقعد يعتبر
َ
 من منتخ

 التكويني اهتو مس ن اك  فإذا تشريعات،لا مختلف تبني  خالل من المهمآو  آمالهم ويمثل الشعب، قبل

 .الشعب فئات من أوكلوه من مصالح نع الدفاع بالتالي يمكنه فال ا،يفضع

 

 األرقام عن الحالي املحلية تماعاوالج الداخلية وزير كشف الوطنية، الصحافة مع لقاء في
 شهادة ن يملكو  ال رشحين ملا نصف أن  تبين  حيث يعية،التشر  االنتخابات لنتائج يةالرسم

 .الدولة في والحساسة الهامة الهيئة هذه مصداقية على رةضرو بال سلبا ينعكس ذاهو  ،ياالور البك

 

 اإلهانة؟ هذه املواطنين جلُّ  يقَبل أن  العار من أليس
 

 مواطنا حقا س ي فن أعتبر هل: نفسه قرارة في ويقول  الدهشة، تصيبه الوضع هذا في ملاملتأ إن 

 في املواطنين  أن  وهل الجزائريين؟ ل بعقو  فافاالستخ هذا كل فضأر  أن  بإمكاني وهل جزائريا؟
 األوضاع؟ بهذه يقَبلون  املتقدمة الدول 

 

 ،االنتخابية بالعملية املتعلقة ريعاتوالتش  القوانين  احترام ييراع ال الحالي السياس ي  النظام دام ما
 توى املس ي عديم أمام حامفتو  املجال يبقى القذرة، اللعبة هذه في داخال الشعب أغلب دام وما

 على  الحفاظ يريد النظام هذا أن  واضح دليل وهذا االنتخابي، املعترك إلى للدخول  االنتهازيين  وحتى 

 .البالد حكم في الديمومة ةثمَّ  ومن الحياة مناحي لكافة السياسية الهيمنة
 

 
 
حاسبة   بون املنتخ

ُ
 وامل

 

  إن 
َ
 يعد  املنصب هذا إلى ل وصو لا أن  دتقيع حيث محظوظا، هنفس يعتبر الجزائر في باملنتخ
 .املادية وغير منها املادية مآربه جميع خالله من يحقق مكسبا،

 

ب أما
َ
  من  املسلك هذا في انخراطه وأن  وطنه، خدمة يف نفسه فيعتبر املتقدمة، الدول  في املنتخ



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  104

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 ديةام زاتياامت على والحصول  الثراء دفبه وليس ،التهمانشغا عن والتعبير بلده ءناأب خدمة أجل
  عن  الدفاع في لهم ممثال اختاروه الذين طرف من مساءلة عموض في وأنه الشعب، ابحس على

 .مصالحهم وخدمة قضاياهم

 

 .وفاسد ياستبداد نظام ظل في صعبة تبدو فاملحاسبة لذا منهما، كلّ  نظرة في شاسع الفرق  إن 
 

 هنا ةاسبفاملح ساد،فلا ضد ن يقفو  من ماعدا ين املسؤول ةمحاسب عن نسمع لم االستقالل منذ

 الجسدية  التصفية إلى لتؤدي الفساد على املتمردة العناصر بهذه األذى إللحاق فائقة بعناية تكون 
 .والتعذيب السجن أو

 

 في  حقال له مسؤول وكل صعبا، تبرعي ال إليه والوصول  املنال سهل الجزائر في العام املال إن 
— بةحاسامل مجلس جهاز عمل لطيتع سبب نفهم هذالف شهواته، عليه هليتم بما هيف التصرف

 .عقود لعدة — العام املال صرف ملراقبة العمومية الهيئة

 
 إلى  عادة املنتمي  السكاني التجمع لهذا الفعلي الحاكم ديةالبل رئيس يعتبر القاعدي، املستوى  على

 ، — ةحدودملا ةنيالسكا الكثافة اتذو  النائية املناطق في صةخا — العرش أو القبيلة نفس

 يحاسبوا أن  املواطنين  لهؤالء يمكن فال وبالتالي وعرشية، قبلية حسابات نتيجة يتم نتخابهاف
بيهم

َ
 الغالبة هي والجاه فالوساطة التسيير، سوء تجاوزات حالة في أما. قرابتهم أبناء من منتخ

ب ىعل املضروب الحصار هذا لكسر
َ
  .املنتخ

 
 منطقة  كل في األمن ؤوليسم تقارير خالل من عالوض اهذ جيدا كر دي القائم السياس ي  النظام إن 

 أن  رغم راتهم،تياباخ املواطنين  ملعاقبة مفتوحا املجال يترك لكنه ،— التواطؤ حاالت عدا ما —

  تم  املراكز هذه إلى هموصول وأن  الفاسدين، من ليين حامل املنتخبين  هؤالء أن  يعلمون  املواطنين  جل
 ".ةار شكال" الفاسد لاامل وإقحام لتزويراب

 

 أن علما املنتخبين، هؤالء إنجازات حصيلة وتقديم للمحاسبة إجراءات عن الحديث يمكن فكيف

 منحها وأن  الغش، عليها يغلب — عادة والترميمات التهييئات مجال في — ةز املنَج  املشاريع أغلب
 .الرشوة لالخ من وأ املحاباة طريق عن يتم

 

ا  املشاريع أما  ما البطالة، على وتقض ي  ةالثرو  جتنت التي  لةالفعَّ
َّ
بين  هؤالء يسعى قل

َ
 !  إنجازها إلى املنتخ
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   والتضليل الحقيقة  بين: اإلعالم
 

 املعروضة جهبرام بمختلف إعالمنا، ساهم هل  بمعنى  صالحا؟ مواطنا الجزائري  اإلعالم صنع هل
 . ال: تقول  الحقيقة للسف،  الجزائري؟ الفرد إصالح في علينا،

 

  واملقاالت  التليفزيون  في املعروضة البرامج خالل من لذاته، دهقن إظهار في مالنظا ةمقدر  إن 
 على حكمه سيطرة استمرار في يعتمدها التي  يلالتضل أساليب من تعتبر الصحف، في املنشورة

 يقبل  وأنه طية،ديمقرا بوجود اباعانط طييع أن  فاشال يحاول  التصرف هذا خالل ومن الشعب،

ريد حق كلمات الحقيقة في إنها. الفاسدة ضاعو األ  إصالح إلى يسعى هوأن ارضة،عامل
ُ
 . باطال بها أ

 

 صور  من — باسمه واملتصرفة الرئيس لحاشية ةالتابع — النهار قناة في مؤخرا ُعرض ما إن 

 ىلع الضغط يمارس ماإلعال  هذا أن  دليل كبرأل الدموية، العشرية خالل ةطنيالو  املأساة لضحايا
 اإلبادة أساليب إلى الرجوع من تخويفه أو الفاسدة الحاكمة قةطبال خيارات لقبول  هعبدف شعبلا

 .الجزائر تاريخ من مةالقات الفترة تلك خالل النظام مارسها التي 

 
 .عدمها من رةقذال هأهداف إلى القائم النظام وصول  مقياس تحدد التي  هي الشعب وعي درجة لكن

 

  ائرجز ال في القائم النظام إن 
َّ
عيت ر كما" اإللهاء تراتيجيةسا" ب  ر عنها عبَّ  

ّ
 من ،"تشومسكي نعوم" املفك

 حول  اهتمامه يُصبَّ  أن  بدل  الجزائري، بالشع أفراد بها ينشغل التي  املواضيع بعض  إثارة خالل
 فيمض ي  ،...يةوالجهو  الفساد اربةحم ة،املغتصب الشرعية استعادة من هألمت املصيرية القضايا

 من  البسملة حذف) الهامشية املسائل بعض حول  عقيم اشنق في تهقو  جلّ  عيتضي في يلاتبال

 التوليد عمليات إسناد األزرق، تحو ال قضية املساجد، منابر من اآلذان  خفض املدرسية، الكتب
 ...(.  الذكور  املمرضين  إلى

 

ر ب لكبير،او  الصغير هباانت تسترعي ويننابع لجرائدنا، األولى حاتالصف املواضيع هذه وتتصدَّ  وُتله 
 ملا

ّ
اماتالص بعض خلق في النظام ليستمر والجاهل، متعل  الشعبي  الضغط الحتواء للتنفس مَّ

ت تزداد الذي دَّ  .يوم بعد يوما هح 
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 النظام، رقابة رةدائ عن يخرج ال املقروء، وكذا البصري و  السمعي بشقيه الجزائري  اإلعالم إن 
  وفق  دقيق بشكل هاؤ انتقا يتمّ  ةداولاملت األخبار يعمج ن أل  وهم، دمجر  الصحافة ليةفاستقال

ب الجزائري  الشعب لتترك النسج، محبكة استراتيجية  هذه خبايا إدراك عن وبعيدا الوعي، ُمغيَّ

 .املقهور  الشعب هذا من الغالبى بعقول  عبتتال  التي  الخطيرة املؤامرة

  
! ضروس دفاع بعد إال تهيرّ ح عن يتنازل  ال ن واالحي ن إ: "لوبيسيه دي إيتيان  الفرنس ي  فكرملا ل يقو 

 .*" الوعي غياب بسبب أو الحاجة بسبب ذلك يفعل اإلنسان  ولكن

 

 
 مارس قطر، دولة ـ والتراث الفنون  الثقافة، وزارة وراتمنش فوان،ص مصطفى ترجمة ،" ختارةامل ديةالعبو "  كتاب *

2014 . 



 107 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 

 التعليم  و  ةالتربي في: الثاني املحور 
 

 

 الخلل؟  أين: والتعليمية  التربوية نظومةملا
 

 حدا  عضو  حيث لالستقالل، األولى السنوات من ابتداء حاسمة احلر م الجزائر في التعليم عرف

 غداة ميةأل ا ةنسب أن  حيث الفرنسية، ماريةستعاال  السلطات مارستها التي  هيلتجال لسياسة

 . 2014 ةسن% 18 حدود إلى جعلتترا% 80 من أكثر بلغت االستقالل
 

 إنشاء إلى املاض ي  القرن  من اتالثالثين بداية منذ الجزائريين  املسلمين العلماء جمعية سعت

 كهوية العربية اللغة موتعلي  للعقيدة األولى املبادئ ن تلقي الجهل، بةار مح إلى تهدف وطنية مدارس
 مصير وأن  الكية،ستهاال  املنتوجات قيةبك ُيستوَردان  ال والتعليم التربية أن  تأدرك دفلق. وطنية

  نوالتكوي والتعليم التربية نوعية على يتوقف األمة
ُ
  ر املستعم   فعل رد من كان  وما. ألبنائها مقدامل

 .فيها ن املعلمي أغلب وتشريد وقمع س،ار مد عدة غلق إال كذاآن
 

ها نذكر مراحل بعدة الجزائر  في مليتعال مر االستقالل، منذ  :أهمَّ

 

 بإنشاء  التعريب سياسة بلة بن أحمد  الراحل الرئيس  عهد في ائرجز ال انتهجت: 1964 ةنس •
 ؛ستعمارال ا عن املوروثة الفرنسية ارسللمد تصد ّ  في األصلي ليمالتع مدارس

 إلى باإلضافة تربوية،لا هجاملنا محتوى  ومراجعة تعليمية،لا األقسام  ثلث تعريب تم: 1969 ةسن •

 ؛واألساتذة ّر نين مامل لتكوين واسعة حملة
 قام كما ،صلياأل  التعليم — آنذاك التعليم وزير — األشرف مصطفى ألغى: 1976 سنة •

 العربية اللغة مواكبة عدم بحجة التعريب قانون  يدمجت وكذا األساس ي، تعليملا مشروع بتجميد

 ؛العصر لتطورات
ت الفترة، هذه في: 1989 إلى 1980 من •

َّ
رين لبفض األساسية رسةدامل برنامج الجزائر تبن  من  الخّي 

 وأخذت  ية،لهو وبا الوطنية ميَ بالق   عمشبَّ  جيل تخريج وتمّ  التعليم، تطوير ليتم الوطن، هذا أبناء

 ؛الجزائرية ةدرسامل في عالية ةانمك العربية



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  108

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

  هذا، يومنا وإلى املرحلة هذه في: 1990 من ابتداء •
ّ
 تحطيم من واالستئصاليون  التغريبيون  نتمك

  غة الل على الهجوم إلى التعليم على القائمون  واتجه األساسية، املدرسة عليها تُبنيَ  التي  ادئبامل

 يقطر  عن وهذا الحقيقية هويتهم دراكإ عن اائنأبن فوصر  تدريجيا الفرنسية اللغة إعادة العربية،

 .اإلسالمية بيةالتر  لتدريس الساعي الحجم ليصقت

 
عدَّ  أن  عوض: "يقول  التسعينيات ايةدب في االقتصادي طني الو  املجلس عن صدر بيان  أخطر إن 

ُ
 ت

ز  للحياة، ناءأبنا املدرسة
َّ
 لآلخرة دعداإل ا أي غريبة، مخلوقات نتكوي على األساسية رسةدامل ترك

 ."االدني حساب على الجنة في رهمتظين الذي بالنعيم املتعلمين ووعد فقط،
 

ة ألن  املوضوعية، إلى دتنيس ال الوصاية به تقوم الذي الخلل تشخيص ن إ  املنظومة تدمير نيَّ

 الحاكمة السلطة في التغريبية النخب بعض عىتس الذي األساس ي  الهدف هو والتربوية التعليمية
 خبراء  جميع عليها يتفق التي  الخلل رمصاد ألن  بها، تقوم التي  الحاتصاإل  خالل من قهبيطت إلى

 سيكولوجية، أو بيداغوجية ،(يةرفمع) إبستمولوجية هاأسباب تكون  قد العالم في والتعليم التربية

 .اإلصالحية تاإلجراءا هذه وراء حسنة ةالنيَّ  كانت إذا النقائص كل تدارك ويمكن
 

 يتبعه والتعليم، التربية ةار وز  في ممثلة الوصاية، أساس ي  بشكل تتحمله رثيكاال ضعالو  هذا

 في التالميذ وأولياء نية،اث بدرجة واملفتشون  األحيان  أغلب في التخرج حديثي  واألساتذة ن علمو ملا
 .األخير املقام

 

 هالخال من تقوم طويلة، لفترات ةالتعليمي برامجها ديمومة ىعل تحافظ املتحضرة األمم إن 
 التعليم نظام يشهده ما أما. االجتماعية أو علميةلا املستجدات على بناء املحتوى  ضعب بتحسين 

 فئران أصبحوا أبناءنا أن كما واألخرى، الفينة بين  تتبدل البرامج ألن  للجدل، فمثير الجزائر في

 من أفكار ىإل ةلبص   تمتُّ  ال أصبحت ةالالحق األجيال أفكار أن ةالنهاي في لنكتشف تجارب،
ل هذا  ظل في صعبا التواصل وأصبح ،وهمسبق   التي  املختلفة مالتعلي مناهج  في الحاصل  التبدُّ

 . خاصة األخيرتين تين العشري في الجزائر عرفتها

 

 الرفع  عن املنظومة هذه عجز في أساسا يتمثل التربوية السياسات في الفشل أن  القول، وخالصة
 والطلبة ميذالتال  تمكين  عن وعجزها والفكرية، يةاإلبداع تهمقاطا وتفجير املتعلمين  توى سم من

 خالل  من فرنسيةلا التبعية تكريس األمر، في ما واألخطر ،إلى فةإضا. سالدرو  استيعاب من

م العربية اللغة مطيتح  اللعبة  في ةغيزياألما استغالل الجزائرية، الشخصية مقومات من كمقّو 
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 ! اإلسالمية اوهويتن تنابعقيد يمسُّ  ما كل ومحاربة السياسية،

 

 ...األمة نهيارإ اهمعن التعليم نهيارإ
 

واقع   العلم  بين الهوة  وال
 

ر إنسان  ضاألر  وجه على يوجد فال املجتمعات، تقدم أساس العلم  الرقي في ودوره العلم أهمية ُينك 
 .قاطبة واألمة واملجتمع بالفرد

 

  ال  العلم لكنَّ 
َّ
دان  يين ليمعت ومنهج ياسةبس إال ىيتأت

ُ
  من  انطالقا األفراد، مستوى  رفع  ينش

 .العلمي  البحث في التدرج غاية إلى ليتحصوال للدراسة األولى سنواتلا

 

رته ما عناتتبَّ  فإذا
َّ
ها نجد االستقالل، بعد مناهج من ولةالد سط   كم حب التعريب نحو عاما توجُّ

 طمس ذلك من وأخطر ب،الشع روتفقي بتجهيل قام ذيلا االستعمار ربقة من حرر الت سياسة

 .ولغته دينه على والقضاء هويته

 
ارة، واتطخ الجزائر خطت فقد   بلغ  حيث ،دينبوم هواري  الراحل الرئيس فترة في خاصة جبَّ

  ،(املاض ي  القرن  من والسبعينيات الستينيات مرحلة) درجاته أرقى التعليم مستوى 
ُ
 البعثات رتوكث

 .املتخصصة عاهدوامل املدارس لكذك وأنشئت التكوين، بهدف الخارج إلى

 
ي  امتازت فقد ينياتالثمان فترة أما ن  الذي األساسية املدرسة منهج بتبّن   من نتحصَّ  ذهبيا، جيال كوَّ

 سنة في ليتمَّ  مي،عليالت املنهج هذا ركائز إحدى العربية اللغة كانت حيث أجنبي، و ز غ كل من خالله

— مرباح قاصدي الراحل بها قام ي الت اإلصالح لجنة ابه خرجت التي  توصياتلا كل  تعطيل 1989
 . — كآنذا الحكومة رأس على كان  الذي

 

  آنذاك،  السائد املتدهور  األمني  عوضلل نتيجة الركود من بحالة اتسمت التي  التسعينيات فترة تلتها
  طرف  من — 1992 منذ هابوادر  تظهر بدأت الجزائر في التعليم رلتدمي مخططات هناك أن  غير

 الغربية فةقالثوا الفرانكفوني امليول  ذات ،الحكم على استولت التي  كمةحاال السياسية ةبنخال

 الوطنية، والهوية اإلسالمي العربي االنتماء على اءقضال وراء السعي في تمثلت ،— عام بشكل
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 من لغة أي جيدا يتقن وال الوطنية، رموزه وحتى  تهوهوي بتاريخه لةالص مبتور  جيال لنا فأنتجت
 (.واالنجليزية الفرنسية العربية،) التعليم في درجةملا الثالث اتلغال

 

 :يلي  ما نجد املجتمع في معلال تأثير إلى بروية ونظرنا بالواقع، العلم ربطنا ذاإف

 
 أن  دون  األكاديمي، ثالباح وحتى  لبطاال أو التلميذ سهايكّد  معلومات مجرد العلم أصبح •

 التخلف بمظاهر العام أغلبه في يتسم الذي الواقع لتغيير محركا ن كو لت معها، يتفاعل أو هاسَّ ُيح

  تشجيع  لتسيب،او  الالمباالة وبية،املحس الرشوة، الكسل،) املجاالت  من كثير في لفتخال هشب أو
 إلى ةمباشر  االستقالل وبعد اراالستعم إبان لحصا مواطن من اإلنسان حياة فتحولت ،...(الرداءة

 ليس وكأنه ليةتكااال بعقلية يسير الوقت نفس يوف واليأس، ذمرتلا من حالة يعيش شخص

 ؛بيئته في االفع عنصرا
 

ة العلم صار كما • يَّ  لكسب  حافزا بل املجتمع، تغيير بهدف سيل واملراتب املناصب إلى للوصول  مط 

 .ةالضعيف الفئات حساب على واملال الثروة
 

 توناصال وحتى  التجارة دكاكين عب،املال  املقاهي، ىإل يهبط ولم العاجي برجه في بقي إذا العلم إن 

  الحقيقي  هدور  يحقق لن املجتمع، فئات جميع — عجيب وبتفاعل — قرب عن ليمّس  الحالقة،
 طبعا ةاملجدي غير — ديةالتقلي عيشه أنماط تغيير إلى باملواطن يدفع محرك إلى املعرفة تحويل في

 نهجبامل األرض إعمار في اإلسالم بها جاء التي  يمةعظال الرسالة إدراك إلى وطريقا جهة، من —

 .  قاتالث العلماء واجتهادات النبوية السنة الكريم، ان قر ل ا في املوثق الرباني
 

 عات والجام املدارس من املتخّر جين  فأغلب جدا، كبيرة لجزائرا في والواقع العلم بين  الهوة إنَّ 

 طويال  وقتا يأخذون  فُهم وبالتالي رات،داإل او  املؤسسات واقع  عن ين مقطوع يكونون  يكادون 
يَ  ذلك وفي املؤسسات، هذه في به القيام يمكن ما يعابالست  .ملالاو  الوقتو  للجهد عةَمض 

 

 تخصيص يتم حيث واألعمال، الشغل وعالم املدارس بين جسرا أحدثت قد تقدمةملا الدول  إن 

ة ومن ورغباتهم، مميوالته عرفةملو  ئةالناش تكوين بهدف رشلو  وا املؤسسات هذه ملختلف زيارات  ثمَّ
 .االقتصاد بعجلة تدفع مؤهلة خبنُ  تكوين دفبه قادمة لفترات بالتخطيط مالقيا
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  املجتمع  ةنظر 
 
 م للمعل

 

رفات بتأليف  املجتمع أفراد يقوم عندما
ُ
  عن مضحكة ط

ّ
 قيمته من اإلنقاص بهدف ماملعل

 الدفع  ذلك وراء من واملغزى  الحضيض، نحو يرسي التعليم أن  على دليل رأكب فهذا منه، والسخرية
  دراءز ا إلى فرادأل با

ّ
  على اءقضال  خالل من املجتمع لهرم السفلي الترتيب في علهجو  ماملعل

ّ
 القيم  مسل

 .فيه

 
 قاطرة  وجعلهم ل،اامل بامتالك الفساد ألصحاب جالامل ترك إلى يشير البخل، بمظهر إظهاره كذلك

 يمثل  ال نهأل  العلم راءوازد " البزنسة" إلى  أبنائهم عفد إلى  جتمعمل ا جهتيو  ميالق   فتتحطم مع،املجت

 .للثراء ةمطي
 

  أن  االستقالل بعد أذكر
ّ
 براتب  مقارنة عاليا أجرا يتقاض ى  كان  ثحي املجتمع، طليعة في كان  ماملعل

ته عاملجتم وكان  الدولة، جهاز في املوظفين  كل نُّ  بُرمَّ   من  وكل لم معلل قائاف وتقديرا كبيرا امااحتر  ُيك 
  صبحيو  تقريبا تينريعش منذ الحال ليتغير التعليم، أسرة في يعمل

ّ
 على  يبعث إنسانا ماملعل

  بعض أن  حيث الشفقة،
ّ
 بدون  أجرة كسائق اإلضافية، الحرف بعض نون تهيم كانوا مين املعل

 يجة تن زايدةتامل أسرته وحاجات هحاجات لسّد  إضافي أجر على للحصول  كهربائيا، أو اء  بنّ  وأ رخصة
 .يتقاضاه الذي الزهيد رجاأل 

 

 أن  لمعي الكلَّ  ألنَّ  عفوي، بشكل جاء الوضع هذا أن أظن ال مقصودة؟ يةاستراتيج هذه تكن ألم

 اذافلم. يوم بعد يوما صعوبة دادز ت للمواطن املعيشية الحالة وأن  استمرار، في والزال كان  التضخم
 ؟زي املخ الوضع هذا في سياسيونا يفكر لم

 

 في  بدأت ليمتعال تكسير تيجيةاسترا أن  فتشيك أن  يستطيع الجزائر، في التعليمي  للوضع عاملتتب
 االمتحانات في الراسبين  بتوجيه التحاو امل أولى لتبدأ ض ي،املا قرن ال من الثمانينيات بدايات

جة  في  العمل ضايأو  التعليم سلك يف االشتغال إلى( املتوسط التعليم شهادة خاصة) لشهادةاب املتوَّ

  املستوى  في النقص تعويض األحوال، من لحا بأي كنه،مي ال سريع  تكوين بعد العمومية، اراتاإلد
تستمر واحد، آن  في يرةوالخط الشريفة نةه امل هذه ملزاولة التأهيلي  استيالء منذ السياسة، هذه ل 

 فونيةالفرانك ةالثقافي ةالتبعي تكّر س ي الت املناهج تغيير طريق عن الحكم، سدة على فرنسا حزب

 .والفرنكوفيلية
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 هذا  يف استمر الذي" بوزيد بن" األسبق التعليم وزير ين تعي خالل من يةاالستراتيج ههذ وتتواصل

 حكومات ورؤساء وزراء عدة أن  رغم تغيير، دون  سنة عشرين من يقرب ما ملدة اسالحسَّ  املنصب

 على القضاء األساس ي  هدفها وزيرة ين بتعي ذرةلقوا الشاملة الخطة هذه لتكتمل تنحيتهم، تمّ ت قد

 .بهويته توصله مرجعيات من تمعاملج هذا كيان  يف ينبض َي قب ما كل
 

 لة؟املستق الجزائر في التعليم وزيرة مكتب الفرنسية تاملخابرا  رئيس ارةيز  تفسير يمكن كيف

 
ر أسباب من م تمعاملج نظرة تغيُّ  

ّ
 :للمعل

خب بعض فطر  من ةاملنتهَج  لةالشام التدميرية السياسة •  للنهج رياكف املنتمية الحاكمة، النُّ

 ؛ماري االستع التغريبي 
 منهم الفاسدين حتى  — املال أصحاب وتمجيد تمع،املج أفراد أغلب على املادي الفكر سيطرة •

الح واملعرفة معلال أصحاب حساب على —  ؛والصَّ

 عن  البعد  كل البعيدة خالقياتأل ا لبعض هموممارست ين سدرّ ملا لبعض التعليمي  املستوى  تدني •
 .التربية روح

 

م، العلم مكانة ستعادةال  املقترحة ول حلال ومن
ّ
 : من البد واملعل

 

م الالئقة املكانة ءإعطا •  
ّ
 ؛واملعنوي  املادي الجانبين  من للُمعل

م مراجعة •
َّ
 ؛ املجتمع في ميَ الق   ُسل

 . انحرافات نم أصابها ما كل نم بإصالحها التربوية املنظومة في النظر ادةعإ •

 

 والجامعات  املدارس  ي ف  التربية
 

 األولياء ركيح وال ضربا، عليه وينهال أستاذه، على الثانوي  أو املتوسط في تلميذ يعتدي عندما

 .الوداع تعليملل قل حينئذ. ساكنا

 
الم تربيةلل  فقل السن، كبير أو للمسّنة مكانه يترك وال الحافلة  مقعد في الشاب يجلس عندما  .السَّ
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 يرتين؟خاأل  تين شريالع في أصابنا الذي ما

 

 أن أذكر ،(املاض ي  القرن  اتوثمانيني سبعينيات في) املتوسط أو االبتدائي في ندرس كنا عندما
م  
ّ
 نرى  أن علينا الغريب نم وكان حذوها، على نسير التي  القدوة لنا بالنسبة ناك  األستاذ أو املعل

 وتعافه األنفس منه تشمئز ما العجب من ورأينا عشنا أن  إلى ،اذهأست على ةبوقاح يردُّ  ميذالت

 . السليمة ةالفطر 

 

ع نقاشا نفتح أن بنا يليق أال اس؟ املوضوع هذا حول  اموسَّ سائل الحسَّ
ُ
 أصابنا؟ ما حول  أنفسنا ون

 األقدار؟  على مباللو  ونلقي نشتكي نبقى أم التردي؟ هذا عن املسؤول هو من ونحدد
 

  أسس  غياب في االتكنولوجي عن نتكلم أن  الن يمكن فال الحديثة، الدولة ن كاأر  من ركن تربيةلا إن 

 بّر   إلى باملجتمع تصل ال جوفاء معلومات مجرد ة،التربي غياب في رس،ُيدَّ  ما كل وأنَّ  أبنائنا، تربية

 .اآلمان 
 

رت
ُ
 قريب، عهد ىإل اتمعنمج  في سائدة كانت تي ال التربية أسس وتراجعت الحياء قلة مظاهر كث

ل وأصبح
ُ
ر — الكبير إلى صغيرلا من — الك  هذا  حول  األفكار وتباينت الوضع، اهذ من متذّم 
 ! مجتمعنا في لحص الذي االنزالق لهذا التصدي في حيرانا الحليم حوأصب املوضوع،

 

 اءاآلب روثمو  سندان  وبين ارعالش ضغط نتيجة األبناء قانزال  مطرقة بين  اليوم األولياء أصبح
 مواكبة يستطيع ال وأصبح تاملتناقضا هذه وسط ائري الجز  فتاه ،واألخالقي االجتماعي دادواألج

ر هذا  واملدرسة الشارعو  سرةاأل  وسط التربية مظاهر بالتالي وغابت الذهنيات، يف الحاصل التغيُّ

 .   سواء حد على
 

واقف — النقابي  عملل ا —  االضرابات  التعليم  ةار وز  م
 

 اب؟اإلضر  إلى عام كلبش  لعاملا يلجأ املاذ
 

 التعليم  سلك في اإلضراب أن  غير مناصبهم، بمختلف ؤولين سامل اهتمام خارج كهذا سؤال   يبدو قد

 .الحساس القطاع هذا في املوجودة اتاملتناقض جملة على خطيرا امؤشر  يعتبر
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 ملستقلةا نقاباتال تطاعتواس عقود، نذم الدولة لهيمنة خضع قد ائرجز ال في النقابي العمل إن 

 للعمال العام االتحاد محاولة رغم عنوة ةالدول من املكسب اذه تفتك أن  — جدا لةوالقلي —

 .العالم دول  كل في املوجودة املمارسة هذه على الهيمنة — للدولة عالتاب الجهاز — يين الجزائر 

 
 ووالئها النقابة هذه على املسجلة االختالسات نتيجة الهيئة هذه ادسف يعرف والخاص فالعام

 طرف من شرعيتها بعدم إدانتها يتم علنةملا اإلضرابات أغلب أن  حيث الدولة لجهاز الفاضح

 .الحاكم النظام لهيمنة مطلق  بشكل عوالخاض املستقل غير القضاء
 

" غبريط بن نورية" الحالية الوزيرة  اعتبرت حيث محطات، عدة في بارز  الوصية الوزارة موقف إن 

غل قانونية غير املستقلة النقابات فمختل طرف من نةاملعل اتاالضراب جميع
ُ
 قنوات جميع قتوأ

 الرواتب من الخصم العمل، عن قيفتو ال طائلة تحت فسهمنأ واألساتذة املعلمون  ليجد الحوار

عيّ  يةالتربو  املؤسسات مديري  عضوب التربية مدراء بعض من املفروضة الضغوطات ولجميع
ُ
 نينامل

عرف الذين أو اباةاملح أو ءبالوال
ُ
 .وعالخن أو بالفساد همرت سي ت

 

 أليام  يالعشوائ الخصم تاءاإجر  بإلغاء خاص  بشكل تهتم أنها املطالب  هذه جملة على املالحظ

 واحتسابها ءوالصحرا الجنوب مناطق في العمل منطقة منحة تحيين  األساتذة، رواتب من اإلضراب
  د  دي ته من يشكله وما حاتاالصال  محتوى  أما. تماعياج نوع من ومطالب الحالية جور األ  شبكة وفق

 غياب في ن أش ذي غير فهي  يةربو الت املنظومة به تمتاز الذي الحشو إلى إضافة ية،الوطن للهوية

 رفيةاملع التربوية،) األصعدة كافة على التعليم بقطاع للنهوض يةوطن استراتيجية
 ...(. والبيداغوجية

 

قر  البرامج إتمام في التأخر نتيجة ذالتالمي هم ملطافا نهاية في والضحية
ُ
 ساهمةملا إلى إضافة رةامل

 .واملصيري  الهام القطاع ابهذ االستهتار يجةتن األبرياء هؤالء انحراف عملية تسهيل في

 

 يةالنائ املناطق في  والتعليم  املناطق  بعض في   األقسام اكتظاظ
 

 املتمدرسين عدد في اكبير  كتظاظاا الوطن أرجاء فةكا وفي مجملها في يةالتربو  املؤسسات تشهد

 االستقالل،  منذ تواسن عدة خالل بنائها تم التي  التعليمية املؤسسات من الضئيل العدد تيجةن
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 الذي يمالتعل قطاع فيها بما القطاعات جميع مس الجزائرية الدولة نخر ذيال والنهب الفساد ألن 

 .بلد أي تنمية في اساألس الركن يعتبر

 
  العشرة  بين  ما حيتراو  معين  قسم في ين املتمدرس عدد أن  قدمةاملت الدول  ي ف اآلن  يحدث ما

 األفضل  يقدم أن  للمعلم يسمح كما يد،الج والتحصيل كيزتر ال للطفال ليتسنى  عشر، والخمسة

 .درسباملتَم  املتعلقة لتفاصيلا كافة متابعة من والتمكن االطمئنان  يسوده جو في

 

 ن الثالثي املتوسط في ق يفو  العدد ألن  تحسر،لا على يبعث اعندن لبوالطا ميذالتل يعيشه ما

 مناطق في أما — نيةسكا كثافة توجد أين — الشمال مناطق في خاصة واحد قسم في متمدرسا
 . ئيبدا األعم الغالب في املؤسسات وضع لكن ضئيل ما نوعا فالعدد وبجنال

 

 ميزانية نسبة ما: الثروة توزيع في جزائري ال نظامال طبيعة لفهم مركزيا سؤال   نالذه إلى يتبادر هنا

  الجيش؟ بميزانية مقارنة عليملتوا التربية
 

 الخارجي الخطر بعبع ألن  الجزائري  بالشع اهتمامات من ليست أنها تبدو السؤال اهذ على اإلجابة

 هذه في قاإلنفا إخضاع ضرورة على للتعمية األساس ي سوغامل تعتبر الجيش عصرنة وضرورة
 .البرملان  في ةاملساءل خالل من شعبيةلا للرقابة املؤسسة

 

  هذا  إلى تغلغل الذي الفساد اليقين  علم يعلمون  الجزائر في والتعليمي  التربوي  الشأن  على لعين طامل
 الحكم  في النافذة القوى  أيدي لىع طالته التي  التدميرية الخطط جيدا ويدركون  اس،الحّس  القطاع

 .  منها ةالفرنسي اصةخ رجيةخا  اجندات ذتنف ّ  والتي 

 

 الرسمية  ير وغ الرسمية متحاناتاال   في  الغش
 

  أن  حيث مؤخرا، بها علمت غريبة حادثة تحضرني
 
 االمتحانات،  انطالق بعد التعليم، في ُمدّر سة

 مركز صوب وتتجه اإلجابة بجلب لتقوم االنترنت، طريق عن االمتحان  أسئلة فحوى  على اطلعت
 اإلجابة إلعطاء املجال لها يفسحوا أن  الحراس من لتطلب ها،ابنت فيه نتمتح الذي االمتحان 

 .البنتها
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 في القهوة لتناول  وقريباتها اصديقاته بدعوة ملتقو  جدا، جيد يرقدبت الشهادة على ابنتها تتحصل
ة بيتها،  .البنتها ظيمالع اإلنجاز بهذا ومفتخرة مزهوَّ

 

هذا: أصدقائي دحوأل  س ي نف في وقلت لقصة،ا هذه سماع عند هول بالذ أصبُت   هذا  بنا بلغ الحد  أل 

ن؟ خالقي؟أل ا اإلفالس مَّ ن وم  وكل الذين م 
ُ
 .أبنائنا وتعليم ةبيتر  أمر إليهم أ

 

ة في مجتمعنا في استفحلت قد" االمتحانات  في الغش" الظاهرة هذه  قاب  العلم وأصبح األخيرة، املدَّ

 لمح الجزائر في عام بشكل ليمتعال حىوأض ي،واألخالق ي الفكر  االنحطاط من أدنى أو قوسين 
  ذات لف ضياع بقبول  اءولياأل  طرف من وحتى  والتعليمي، التربوي  الشأن  على ن القائمي من إهمال

 .أكبادهم

 
ت التي  للحسرة يا    ! الضياع إلى طريقنا في اأنن ندرك عندما يعترينا الذي للحزن  ويا األكباد، تفّت 

 

 ذابه يقبل لم وَمن   ،موضة أصبح الجزائر في الرسمية وغير رسميةال متحاناتاال  في الغش إن 
 كذلك وُتمنح واستحقاق، بجدارة ُتمنح اداتالشه  ألن  مصلحته، يعرف ال ساذجا يعتبر التصرف

 وهي عليها يتحصل الكلُّ  ادامم عليا شهادات نيل من أبنائنا حرمان  فائدة ما إذن . وسهر تعب دون 

 !دالسائ عتقاداال  حسب يعالجم متناول  في
 

 االستراتيجية ولوال املجتمع، في استشرى  الذي الفساد لوال تنتشرل كانت ما الظاهرة هذه إن 

 ُيمكن وهل. الجزائر في الحكم فرنسا ضباط بعض تولي منذ الجزائر في ليمالتع لتحطيم بعةتَّ امل
ر  لوحدها؟  حيهابجنا تطير غنيمته يترك أن  األمس ملستعّم 

 

 كانوا من سليلة هي — والتغريبية يةالفرنكوفون النزعة ذات — ليةحاال ةالوزير  أن يدرك مل من
دون   أهم  رأس على تعيينها، أن فيعر  أن  يمكنه ال القريب، باألمس هامصالح ويخدمون  فرنسا يمّج 

 العربية  اللغة تحطيم خالل  من الجزائرية الهوية ضرب إلى إال الحقيقية في يهدف ال قطاع،

 .اإلسالمي بطابعها الجزائرية ةالهوي مقومات ويضوتق

 
فس   من بمباركة إال هذه غشلا ظاهرة انتشار اوم

ُ
  نتيجة إال الحصيلة في هي وما دين،امل

ّ
 يتدن

 مةاأل  لجعل املمارسات، من الكثير خالل من تكريسها، على القائم النظام حرص ي الت األخالق

فة  
ّ
 . توماملح صيرهام وال الحقيقية تهاوجه  تدري  ال متخل
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 " ياالبالج" وظاهرة األكاديمية  وثبحال
 

 البحث ةاصلومو  التراكم نتيجة عليه هي ما إلى وصلت قد الشعوب كافة عند ملعارفاو  العلوم إن 
لون، إليه وصل فيما  .والحياة الكون  أسرار وفهم استنباط ليتم األوَّ

 

  فما
َ
  إلى  يائه، إلى ألفه نم ،ادهإسن يمكن ال بحوث، من ُيكَتب وما  اختراعات من حاليا فُيكتش

 أن غير ،املجال هذا في سبقوه من عليه اشتغل مما استفاد دق  الباحث هذا كون ل بعينه، شخص

  مجال  في كل   الظواهر، من للكثير املعرفي اللغز فك استطاع من ىإل عادة بُتنَس  التسميات

 .تخصصه
 

 أو الباحثين  بعض لكون  ية،املعال اهدواملع معاتالجا ترتيب قائمة لتتذيَّ  الجزائرية الجامعة إن 

 ممنه البعض أن  حيث ،الحقيقي باملعنى  العلمي  البحث على ينكبون  ال ايثحد املتخرجين  لبةالط
لونها املراجع بعض من فقرات باستنساخ يقوم راتهم في وُيدخ   

ّ
 حياناأل  بعض في فهمها حتى  دون  مذك

 ال عالمات لهم لُتمنح رسالتهم مناقشة وتتم ،— عواس نطاق على نترنتاأل  توفر مع خاصة —

 تالشهادا بهذه رون تخيف املتخّر جين  هؤالء أن  هذا كل من واألدهى يقي،الحق مستواهم عكست
دين  . الصحيح االتجاه في مأنه ُمعتق 

 

  إلى  يعكس تعليمي ال املستوى  كان املاضية دالعقو  ففي جامعاتنا، عن غريبة هذه" البالجيا" ظاهرة

ُد  كبير حد
ُ
 الخارج، في تقرواسا قد منهم الكثير أن حتى  والباحثين، الطلبة ءاتفاوك راتق
  في  هو  الذي بلدهم لتنمية خبراتهم تتجه أن  بدل  ومعارفهم مهم لع من املتقدمة الدول  واستفادت

 قاطرة تكون  أن املفروض من التي  — معاتناجا واقع من اليوم نشهده ما أما. إليهم الحاجة أمّس 

 .األمل وخيبة الحسرة ىلإ دعوي فش يء — مةاأل 
 

 املعلومة تحصيل إلى السعي في الطلبة انغماس مستوى  كبير بشكل كسيع العلمي  البحث كان  لقد

 عن الصادرة املعلومات مختلف تمحيص خالل من االجتماعية أو التجريبية مالعلو  مجال في ءسوا
 أو الطالب به يقوم عمل للك ةاملضاف لقيمةا بالتالي فتظهر املراجع، في املتوفرة أو البحوث

 .املعارف مختلف من الحقيقية االستفادة إلى ضافةإ لباحثا
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 الذي  واملعنوي  املادي التشجيع لحجم راظن العاملية معاتالجا عليه تحرص ثبحال من النمط هذا
 اءةالرد وتشجيع اءاتالكف تهميش من عندنا يحدث ما بعكس توفيره، على املسؤولون  يحرص

 .  اتوالجامع ثالبح مراكز بعض من ندر فيما إال مالعل وازدراء

 

 والتعليم  االنترنت
 

 من ألصبحنا واالستكشاف، رفةمعلل هائلة فرص من" االنترنت" هيحتت ما حقيقة أبناءنا أدرك لو

  خالل  من للعب، لةوسي مجرد عندنا " االنترنت"فـ تماما، ذلك عكس الواقع  لكن. تقدما الدول  أكثر
 والضحك  التسلية فيديوهات دةمشاه طريق عن للترفيه سبيل أو الليكترونية،ا اباأللع تحميل

ه  وصار وامللل، الضجر على يبعث أصبح د ح إلى بكثرة، وفرتامل الوقت لتمضية اإلثارة أو
ُ
 قتل

ة ضرورة  .الراحة لبعث ُملحَّ

 
   كان  دا،موجو  الحاسوب يكن لم حين  بذاكرتي، أعود عندما

ّ
عل
ُ
ُننا مامل  لم إن  كالسيف وقتال" :يلّق 

 ةراءالق أجل من املجالت أو الكتب عن البحث في الطوال لساعاتا نمض ي نافك ،"قطعك تقطعه

كات إلبراز الثقافية املسابقات في نتنافس انَّ وك واملطالعة،
َ
ل
َ
 أصبح أن  إلى واملعرفية، اللغوية امل

 ".بالفايسبوك قتله من والبد ركثي الوقت: "لنا يقولون  انؤ أبنا

 

ل جيدا ندرك لم
ُ
ر هذا تسل  فأخذتنا ملسايرته، خطة ووضع ملواكبته نستعد ولم حياتنا، ىإل التغيُّ

رة، حين  على ثاألحدا طاهم، وتسديد ُمتاَبعتهم دون  مجهول  ملصير ناءأبنا ناركوت غ 
ُ
 شبابنا فضاع خ

 .هملوحد مصيرهم واجهون ي وتركناهم األمواج، الطممت البحر هذا خضم في

 
 وأصبح فيه، واستقرت بيت كل دخلت هالكون  سائطالو  هذه عن ناؤ أبنا يتخلى أن  ن اآل  عبصال من

َبتهم في يوما فكرنا هل لكن. االتزان  وعدم قالقل على يبعث االشتراك قطع في التفكير مجرد
َ
 ُمطال

   ؟بالهم تشغل التي  املسائل بعض عن للبحث يوميا ساعة ولو بتخصيص
 

 الكّم  لهذا مكترثين  وغير لنا،حو  يجري  بما آبهين  غير ونحن ن،و السن ى وحت الشهور و  األيام وتمض ي 

  درجةو  ها،فقدنا التي  املعرفة وحجم أضعناه، الذي الوقت من الهائل
ّ
 فيه سرنا الذي فالتخل

 .واملعرفة بالعلم املنشغلة املتقدمة بالدول  مقارنة
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 ! القادمة؟ أجيالنا مصير  وما نتجه،  أين إلى 
 

ت تي ال ةالكارث أن  لي يبدو
َّ
 أشواطا  تأخذ قد التعليم قطاع في تعيينا األخيرة السنوات في بنا حل

كته، إلى القطار ةإعاد بضرورة الوعي ادةتعاس حين  إلى طويلة  مذهلة بسرعة يمض ي  الزمن ألن س 
 .االنحدار شديد إليها نسير التي  الهاوية وحجم

 

 استراتيجية هناك تكن لم إن  الرياح راجأد ذهبتس تناوأساتذ معلمينا نم املبذولة الجهود كل إن 
 ،اعيةاجتم سواء تنمية يأل  األساس الحجر يعتبر الذي التعليم، بقطاع نهوضلل واضحة

 .ثقافية أو اقتصادية

 
 ياملعرف املستوى  يرى  لّ الك ألن الجزائر، في التعليم إليه وصل مما حيرة في وأمهاتنا ناؤ آبا أصبح لقد

 املنظومة ألن  بط،بالض يحدث ما فهم يستطيعون  وال وبناتهم، ئهمبناأل  عمأل ا غالبال في املتدني

 وال املسطرة، التعليمية البرامج في النقص ادرصم وال االختالالت ملفه  مجاال لك تترك ال القائمة
 الوزارة سطرته وما املاض ي  القرن  ثمانياتو  سبعينيات بين  املقدم التعليم في حصلت التي  الفروقات

 .خيرتين األ  تين شريالع في

 
 فإن  عي،الو  معركة عن البعد كل بعيدة التربوية املنظومة حطمت لتي ا الكوارث أن  اعتبرنا إذا

  هائال  وقتا يتطلب األجيال بناء ألن  الفساد وإصالح األخطاء تدارك يمكنها ال حقةال ال األجيال

 لفاسدةا مالحك مةمنظو  اعليه قضت التي  مالتعلي أسرة من الخيرين فطر  من مضنية وجهودا

 .عقود لعدة
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 املجتمع و  سرةاأل  في: ثالثال املحور 
 

 

 النفــوس   أمــــراض
 

 عبر الفالسفة جميع لها وتعرض اوية،السم الديانات جميع حاربتها التي  الذميمة األخالق من

 ر،ساأل  كيان  تنخر فسيةن أمراض عن عبارة فهي . والنفاق رةالغي الحسد، حقد،لا: التاريخ

 .تهابرمّ  مةاأل و  الجماعات
 

 القرآن  من مواطن عدة في األدران  هذه من النفس تنقية ضرورة على دشدَّ  الحنيف اإلسالمي ديننا

 .نبوية أحاديث عدة في الدنيئة الصفات هذه عن نهى لكريما نبينا أن  كما الكريم،
 

تها التي  الشعوب كبقية ائري،الجز  املجتمع  ألسر ا تشرذم من عانيي أصبح األمراض، هذه مسَّ

ر األحقاد وباتت  والعائالت، سّي 
ُ
 العداوة  أن  درجة إلى الخطير املرض هذا دائرة  واتسعت فراده،أ ت

 مصالح يراعي االبن وال أمها، على تحن البنت وال أخاه، يرحم خاأل  فال الواحدة، األسرة في  استشرت
 .يهأب

 

  أرجاء  في مكان  كل في ُسن لاأل تتداولها ضااألمر  هذه جراء من حوادث عدة أن  نذكر أن  غرو  ال
 ما فكثيرا. برامجها بعض في التليفزيونية القنوات له وتتعرض الصحف تكتبه اعم ناهيك الوطن،

 فأصبحت. املحاكم في هشقيق جرجر خوأ سنين، أمه قاطع ابن وعن تها،أخ متشت أخت عن نسمع

ر التي  هي األمزجة   فقد  االجتماعي والتكافل آزر لتوا التآخي هومفم أما جتماعية،اال  العالقات تسّي 

 .كان خبر في أصبح

 

 :الظواهر لهذه الخفية األسباب من
 

 ؛الطاغي املادي التفكير •

 ؛الحنيف ميإلسال ا الدين بمبادئ الجهل •
 .واملعرفة العلم طلب نع واالبتعاد ملقروئيةا قلة تيجةن الجهل دائرة توسع •
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ر االستقرار، عدم إلى ي ر الجزائ املجتمع اتجه الوضع، اهذ استمر فإذا

ُ
 وتعاظمت الفساد وكث

 .والقطيعة التشرذم يعيشون  املجتمع أفراد وصار الشقاء ظواهر

 

 اقتالع في نساهم كي تفشيها، ةمحارب إلى والسعي ملجابهتها سبابباأل  واألخذ النظر، تستدعي حالة
 :من علينا البد بذلك، اموللقي. ذورهاج

 

 ؛ختالفاتال ا مدى بلغ مهما اآلخر تقبل •
 ؛العائلية الصراعات على للقضاء التوسط خالل من ن البي ذات إصالح في الحكماء سعي •

 ؛الصراع مظاهر عن الخاطئة الذهنية الصور  تصحيح في واألولياء والدعاة العلماء تفاني •

 .تمعجامل أفراد بين  لوالتكاف لتآخيوا التعاون  روح بث ضرورة على ةالتربوي املناهج في التركيز •
 

 الجماعي  والقلق   الفردي القلق
 

  من  الدرجة بهذه تكن لم — للجزائر الفرنس ي  لالستعمار العصيبة األوقات في حتى  — سالنا إن 
 وأطفالهم همؤ ونسا رجالهم — شخاصاأل  فجلُّ . الحالي الوقت في نعيشه الذي نحوال لىع القلق

  الظلم  في  الشنيعة ومظاهره االستعمار ساوةق رغم مطمئنة هادئة حياة يعيشون  كانوا —

 . العيش وشظف

 

  على  للعيش املتاحة بالوسائل والرضا القناعة في يتجلى — القلق عدم — النفس ي  االطمئنان  اهذ

تها، من رغملا
َّ
ل  الراحة تلك عرفوا الفترة لكت عاصروا فالذين به، ُيتلَفظ ام نادرا فالتذمر ق 

 جدادنا أ عودة بعد القهوة أو الشاي إبريق حول  رةالكبي العائلة داأفر  جلوس ناءأث والطمأنينة

 . املصنع أو املرعى أو الحقل من وآبائنا

 
سر نا، أغلبية عند غائب ما نوعا أصبح العيش من النمط هذا

ُ
 تراه العمل، من خروجه بعد فاألب أ

 امتعب تجده اكرا،ب نهوضه عدم مرغ العمل، عن العاطل لشابوا جسديا، منه ثرأك عقليا منهكا

ت القوى، وُمنَهك
َّ
 .مستمر قلق حالة وفي الذهن ُمشت

 

  رغم واملرأة
ّ
 فيما التفكير ائمةد فهي  املنشودة، الراحة تجد تكاد ال البيت، في حاجياتها أغلب رتوف
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 بعض  قتناءا إلى األمر بها يصل ربماو  قريباتها، إحدىب أو بجاراتها أسوة ،أواني أو أثاث من تقتنيه

 .نادرا إال تعملهاست ال التي  غراضأل ا

 
 :الظاهرة هذه أسباب من

 

 ف ملختل الهائل التكنولوجي والتطور  الحياة، ألسلوب النوعية الطفرة إن : املعيشة نمط تغير •

 ؛ القلق ظاهرة لاستفحا إلى أديا واملنتجات األجهزة

 

 بل،ق ذي من مادية ثركأ أصبح عاصرامل فاإلنسان  :الديني  ازعالو  ضعف نتيجة عةالقنا قلة •
 الجزائري  اإلنسان  ذهنية على يسيطر هاجسا أصبح( التقليد) اآلخرون  يكسبه ما تتبع وعامل

 .نطاق أوسع وعلى جلي  بشكل

 

 :ملجالا هذا في نستخلصها أن  يمكن التي  نتائجلوا التبعات ومن
 

 ؛نام الكثيرين ذهن يف واضحة غير أصبحت املعيشة فأولويات ،الحياة في أساس ي  هو عما االبتعاد •

 
 االستقرار، يعرف ال جيل نشأة وبالتالي األبناء ةنفسي على سلبا تنعكس القلق حالة استمرار •

 .حياةال صعوبات من املستمر التذمر خالل من طفالأل ا عند اإلبداع روح قتل إلى باإلضافة

 
 : قترحةامل الحلول  ومن

 

 ؛وشخصيتنا لهويتنا الحقيقي الوعي دةاستعا •
 .يفنى  ال كنز القناعة واعتبار الحنيف، ديننا دئمبا إلى الرجوع •

 

 املجتمع  في   املرأة دور 
 
 إبراهيم، حافظ املصري  لشاعرل مقولة ،"األعراق طيب شعبا أعددت أعددتها، إذا مدرسة األم"

دها كنا  كبرنا بعدما لكن الحقيقي، معناها يداج نفقه نكن ولم ،صغارا ونحن املدرسة يف نرّد 

  عام  بشكل وللمرأة للم يس الرئ الدور  جيدا نفهم أصبحنا التردي، إلى جتماعيةاال  حالتنا وصلتو 
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 .واملجتمع األسرة في
 

  الشرف،  مرتبة كبذل لتنال العصور، عبر العظماء الرجال وينكت  في هاما دورا لعبت املرأة أن  نجد

 ليكونوا يحة،الصح التربية ول صأ وتلقينهم اأطفاله  شؤون رعاية على تنصبُّ  جهودها كل تكان إذ

الة عناصر  .وأممهم مجتمعاتهم في فعَّ
 

 ضطالعال ا عن األمهات استقالة عن ناتج أخالقي وانحراف تربوي  انفالت من اليوم نشهده ما إن 

، تجاه بمسؤولياتهنَّ   .األم قعات على يقع ربيةالت في الثقيل العبء ن أل  أبنائهنَّ
 

 مقام في اآلباء مسؤولية إن  بل الشأن، هذا يف لهم دخل ال( ر و الذك) اآلباء أن  ذلك معنى  ليس

 للتواصل،  ولىاأل  فاملقومات وبالتالي باألم، ارتباطا أشد( وإناثا ذكورا) األبناء ألن  محدودة، بيةالتر 
 يةغا إلى الوالدة منذ ألول،ا املقام في األم من تصدر األوالد، هاايتلق التي  األساسية والقواعد

 (.املجتمع) الخارجي بالعالم واالحتكاك درسةامل لدخولهم ولىاأل  السنوات

 
 من كثير على ينطوي  الرجل، مع واملساواة التحرر  نحو النساء ودفع التربية، في األم دور  تغييب إن 

  الدور  هذا جيدا كتدر  غربية، بحوث ومراكز عاملية، نظماتم من الخبيثة الدوائر ألن  التضليل،

 .وأصالته بهويته الصلة مبتور  جيل تكوين إلى ذلك وراء من عىست فهي للمرأة، الخطير
 

لة كانوا والعلماء القادة أغلب أن  نجد اإلسالمي، تراثنا إلى رجعنا إذا  على تاألمها سهر محص 

نَّ  قد وأنهنَّ  وتعليمهم، تربيتهم ، املنوط الدور  فهم   دىيتع ال املرأة دور  أن  فهمن أصبحنا أن  إلى بهنَّ
 تجميل،ال مساحيق من واإلكثار األعراس حضور  إلى النسوة فوانصر  والفراش، الطهي  مجرد

دات  .والتطور  للتقدم املفتاح هو الطريق هذا أن  معتق 

 
 لها كان  اإلسالمية األمة على االستعمارية الغارة: "تعالى هللا رحمه اليز الغ محمد الداعية يقول 

  خر واآل  العالم، عن أو هاسنف عن شيئا دري ت ال جاهلة رأةامل استبقاء أحدهما: تالن قا هدفان 

مت إذا — تعليقها
َّ
 عن بها والبعد الحديثة، ةاملدني أشكالو  ينةالز  وأنواع األمور  بمحاقر — تعل

با
ُّ
   "فيه تربية ال يمبتعل ذلك على استعانت وقد.. والجماعي الفردي واالرتقاء ّد والج   بالل
 

 :املجتمع في املرأة دور  تراجع أسباب ومن
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رامل قام حيث االستعمارية، الحقبة إلى تعود يةتاريخ أسباب •  الشعب  بتجهيل الفرنس ي  ستعّم 

 األبناء بتربية يتعلق فيما ـ املرأة صةاخ ـ الشعب أفكار على سلبا انعكس مما الخرافات، وزرع

 ؛هاب  املنوط الحضاري  دور لوا
 

فة لذكوريةا السيطرة •  الطهي  اإلنجاب، في رينحص املرأة دور  أن  باعتبار الجهل، نتيجة املزيَّ

 ؛ والغسيل

 

 .الرجل مع واملساواة بالحرية يتعلق فيما لنسائنا اطئةالخ األفكار •

 
 :طريق عن جتمعامل أفراد أفكار في النظر إعادة يجب املرأة،ب الالئقة املكانة وإلعادة

 

 ؛الحنيف سالمياإل  لديننا الصافية األصول  رأةامل تعليم إلى تهدف صحيحة تربوية منظومة ثبع •

 
 ؛املسلمة للمرأة الحضاري  الدور  إلبراز اإلعالم ئطووسا املساجد في بالتوعية القيام •

 

  الذي  التدميري  ور الد وتعرية واملرأة الرجل بين  املفتعل صراعلا يخص فيما الزيف كشف ضرورة •
 .املرأة ابتزاز في نبيةاألج الجهات به متقو 

 

 األبناء تربية
 

ما األبناء، تربية موضوع في تحادثون ي ياءاألول يجلس ما ار كثي
َّ
 التربية طرق  في تفاهما تجد وقل

  املختلفة،
 
 ون جهة، من واملعتقدات ألفكارا الختالف نتيجة

 
 عاصرةامل االجتماعية لحياةا دلتعّق  تيجة

 .أخرى  جهة من
 

  حاجي األ  لخال من االطالع بحو  واإلبداع الخيال أبنائهم في يغرسون  ريين،الجزائ عكس فالغربيون 

اتنا ترويها كانت التي  الليلية،  هم،عند األفكار تتبلور  بحيث أعمارنا، من األولى املراحل في جد 
غرس

ُ
وية الشخصية بذور  فيهم وت  .الوطن وازدراء الكسل ،الكذب عن يدةالبع الس 

 

ا اآلن، عندنا يحدث ما عكس  إلى نهاجريم البحر ابب ع شقوا الذين بائهأقر  عن الطفل يسمع فلمَّ
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  في  تعسف عن يسمعون  عندما أو املوت، وخطر السفر عناء متحملين  القوارب، ظهر على ابو أور 
 أبنائنا، أذهان يف املفاهيم تتداخل. ن قرآ مدرس أو امإم انحراف أو االجتماعية، اتالسكن توزيع

 ما ني تب في هايةوالن لبدايةا يعرفون  ال لتاليوبا والصواب، الخطأ عاييرم يعرفون  ال يصبحون  بحيث

 .  منسجمة غير أفكار من بهم يحيط

 
 أبنائهم لدبخ يدور  بما معرفتهم عدم نون يعل أنهم بحيث ألوالدهم تربيتهم أثر من يعاني منا الكثير

 .التصورات في ختالفاال  إلى يرجع كله وهذا معهم، للتعامل صيغة إيجاد عليهم استعص ى  هوأن

 
 . واألبناء اآلباء بين  الفجوة هذه إحداث في واضح بشكل اهمتس قد التصالل الحديثة الوسائط إن 

 

 األم ألن ) األمهات قعات على يقع األبناء تربية يف األكبر العبء أن  برمته املجتمع يعرف أن  بد ال
 بين االحترام يسودها التي  العالقة من ينبع آلبائهم األبناء احترام إن(. الشاعر يقول  كما مدرسة

 من أبيهم عن ألطفالها األم تمنحها التي  الصورة هي األبناء ذهن في األب ةفصور  وزوجها، جةو الز 

 .قليال ئهمآلبا األبناء ماحترا كان  كلما باهتة الصورة هذه كانت فكلما  التعامل، خالل
 

 اه يسلك أن  ينبغي تي ال الكيفية يجهل أغلبهم نولك أبنائهم، تربية أهمية يدركون  األولياء أغلب إن 

 ُتركوا قد األبناء أن  األخيرة، اآلونة في الجزائري  املجتمع على فاملالحظ. زنةمتوا ةتربي إلعطائهم
ما ملصيرهم،

َّ
 .خاطئ كسلو  لتقويم دخلالت ضرورة إلى الوالدان  نتبها وقل

 

  ن م — الطفل  نمو مراحل ختلفم جميعا نحن  نعلم أن  علينا البد املوضوع، هذا ولتمحيص
 الخلل،  مواطن إلدراك كافية املعرفة لتكون  — النفس لماءع هاإلي توصل تي لا األبحاث خالل

 هؤالء فينشأ املعرفة، وعدم الجهل تيجةن خاطئة معتقدات أبناءهم األولياء تلقين  ولتفادي

 رتابةال إلى الركون  وكذا ر،آلخا اتجاه بالدونية والشعور  النفسية الُعَقد معليه هيمنت وقد طفالاأل 
 .يهمف اإلبداعية الروح وقتل

 

م دلق  :إلى الطفل نمو مراحل العلماء قسَّ

 
 لديه،وا عند بقيمته كذلك ويحس ،تهبأهمي الطفل يشعر األولى، األشهر هذه في: أشهر 6 إلى 0 من

 وعي  درجة كانت كلماف. بالنفس للثقة األولى القاعدة هذه وتعتبر نفسه، اتجاه قيمته ضاأي ويدرك

 .طاقاته رتتفجَّ  لماك طفلهم، اتيبإمكان كبيرة دينالوال
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 االتكالية، لىع االعتماد إلى الحال بهم أدى السن، هذه في األطفال تقييد تم إذا: شهرا 18 إلى 6 من

ة ومن  لالستكشاف يدفعهم الفترة، هذه في لهم منوحامل فالحنان .  الحقا فاعلين  غير وايصبح ثمَّ
 قد  األولى، مرحلته في كون،ي أن  البد أمه، نع الطفل ينفصل كيفل. تحرك أي من الخوف عدمو 

 طريق عن) ةثقوال اآلمان  من كافيا قدرا أمه منحته الذي فالطفل. وثيقا ارتباطا بها ارتبط

 بدل  املستقبلية حياته في بعيدا الذهاب هيمكن ،(إليه والتحدث مالمسته إليه، النظر الرضاعة،

 .ةاملتحرك الرسوم ةملشاهد التليفزيون  أمام هوضع

 

 من له املمنوحة الثقة إن. للمبادرة األساسية القواعد الطفل يضع قة،الدقي  السن هذه ففي
 متوازن  نفس ي  وينبتك له وتسمح بنفسه، االعتداد في محوريا رادو  تعطيه سليمة، عالقة خالل

 .التالية األشهر خالل

 

  ت، الحاال  كل يوف امليادين كل في أطفالهم يهبتوج الوالدين قيام بمجرد: سنوات 3 إلى شهرا 18 من
 يكتسب أن إذن  للطفل الضروري  فمن. بكم يتعلق بما منكم علما أكثر نحن: لهم يقولون  وكأنهم

 حاجاته يكتشف أن  عليه لزاما يصبح نهأل  بنفسه، قتهث وكذا البسيكولوجية، قالليةستاال 

 همنظام خلخلة ال مهأبنائ  مساعدة جردم هنا الوالدين دور . ذاتهب تحقيقها إلى ويسعى بنفسه،
 .بيعيالط

 

 . الذات عن االعتقادات كل تأكيد مرحلة إنها: سنوات 6 إلى 3 من
 

  في  لتاليوبا إجابات، إلى حتاجت أسئلة لهاك مهم؟ غير أو مهم أنا، من عن ةاإلجاب لذاته، الطفل  نظرة

ر  بالذات املرحلة هذه  .مصيره يقّر 
 

 التي  الشخصية هيكل بناء تمثل فهي  الطفل، حياة في خطيرة جد رحلةم إنها :سنة 13 إلى 6 من

 البحث  في الرغبة ن وبي مقبوال، كونه في رغبته بين  الصراع تشكل إنها. املمات حتى  معه تستمر
 متعددة أفعاله فردود. العالم وعن اآلخر عن شخصية صورة لتكوين معلوماته، رمصاد وتنويع

 .ةباملكتس الشخصية قوف وكذا تجارب من سبق ما وفق

 
 . واللغوي  املنطقي ذكاءه تطوير حلةمر  هايةالن في إنها
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 الحياة،  في التكوين دورة الكتمال ائيةنهال املرحلة(: واالستقاللية الحرية مرحلة) سنة 18 إلى 13 من
نها التي  خصيةالش خالل من الشابة أو الشاب  هذا استنتجها ي الت صاتالخال  تعني  هاإن   لنفسه، كوَّ

اه الذي النموذج جعةبمرا لةملرحا هذه له محست  الوقت نفس وفي  .الحياة في تبنَّ

 

 ستمروي وخبرات، معارف من اكتسبه ام إنتاج إعادة إال الحقيقة في ماهو العمر من يلي الذي فكل
قل درجة إن. حياته طيلة اءاألخط حفر بعض في قوطالس في  تدفعه  التي  هي خطاءاأل  هذه وتأثير ث 

ل ن أ إلى  عن دائما البحث خالل من سيره في تعترضه تي ال شاكلامل لبعض فهمه ةقطري من ُيعّد 

 .األفضل
 

 :يلي ما ذكرن أبنائهم بتربية يتعلق فيما اءاألولي طرف من املرتكبة األخطاء أسباب ومن

 
مين  األولياء ةومعرف علم في نقص •  

ّ
 ؛التربية سسوأ النفس علم بميدان واملعل

 

اء املتشددة البيئة ةنتيج األولياء ض عب من املوروثة اءاألخط بعض •   والجهل  الفقر مظاهر جرَّ
 ؛الفرنس ي  االستعمار فترة في خاصة

 

 يلبتدل فيقومون  لحرمان،ا من جدادواأل  اآلباء عانوه ما نتيجة نقصال تعويض مسلك انتهاج •
 ؛رغباتهم كل تحقيق ومحاولة أبنائهم

 

 .األعمى  التقليد جراء من ةتربيبال يتعلق امفي أحيانا لخاطئةا املجتمع أساليب نفس باعإت •
 

 :يلي ما نورد متوازنة تربية إلتباع املقترحة الحلول  من

 
  ضرورة •

ّ
 ؛األبناء مع تعاملال كيفية في جديدة مهارات اكتسابو  مالتعل

 

 ؛األسر داخل لحوارا تشجيع •

 
ضرَّ  طةلالس فرض إلى للجوءا دون  مكنوناتهم عن تعبيرلل للبناء املجال فسح •

ُ
 ؛مبه ةامل

 

 ؛الحياة مجاالت كافة في ناجحة نماذج بتقديم األبناء توجيه •
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 .تاملسؤوليا تحمل كيفية تعليمهم بهدف ةسر األ  شؤون  تنظيم في األبناء إشراك •

 

 باء ال  على   األبناء سلطة
 

خ أن  معنى  وما أباه؟ االبن يحتقر أن  معنى  ما  من  عشر الخامسة تبلغ لم يوه أمها البنت توّب 

 ها؟عمر 
 

يالها أعصابي تمالك أستطيع ال التي  املواقف بعض تذكرت كلما ني أزعج سؤال  .ح 

 
ر
َّ
ر كما — أتذك

َّ
 به أمرني طلبا حياتي في  يوما فضأر  لم أنني  — إليه أنتمي  الذي يللجا يتذك

 تطلبها أن  دون  حتى  رغباتها نم بعض   بتحقيق أمي إلى دأتودَّ  كنت أنني  ذهني، في يحضر كما. والدي

 .مني 
 

 الجيل؟ هذا من واألبناء اآلباء لهؤالء ذن إ حدث فما

 
رات موجة إن    على  بظاللها ألقت ما سرعان  الغربي لمعاال على طرأت التي  املتسارعة التغيُّ

 .تركه علينا وَجب وما أخذه علينا يجب ما نستوعب أن  دون  معنا،مجت

 

 الخوف من عنهم يصدر ما خالل من ءألبناا على باشرم أثر له كان تربيةلل األولى املبادئ تلقين  إن 
 التي  والعقوق  العصيان  ةوجم قبل حياتنا في عر فناه الذي هذا  واحد، آن  في واحترامهم اآلباء من

ةامل في تظهر بدأت  .األخيرة دَّ

 
 كانت الفرنس ي، اراالستعم فترة خالل نا،ءباوآ أجدادنا طبعت التي  والخشنة القاسية نفسيةال إن 

 جميع  وكانت والتدليل، لالستهتار مجال هناك يكن لم حيث بناء،األ  سلوك على اضحةو  آثار   هال

عاوم واعيا جيال بالتالي فأفرزت حزم،الو  الجّد   مأخذ  ُتأخذ  األمور   ضا وأي الحسنة باألخالق شبَّ
 .بالصرامة مصطبغا

 

ه نتيجة التناقص يف الجيل هذا بدأ بعدما م 
  إلى  يميل يدجد يلج ظهر اته،فبو  وأيضا السن في تقدُّ
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 سائلاملب االكتراث وعدم املواعيد، في االنضباط عدم حد إلى األحيان، أغلب في املواقف  في الليونة
اسة  من كان  التي  باألخالق والتقيد االلتزام ئرةدا عن خروجهم إلى هذا أدى ،بالتربية املتعلقة الحسَّ

 . أسالفنا أعقاب على لنكوصا نحو املجتمع اتجهف عليها، املحافظة الواجب

 

صارى  يبذل الذي الضعيف موقف في اآلباء وأضحى عارمة، العقوق  موجة فأصبحت
ُ
  جهده  ق

ده تبارغ يةلتلب  في لخمور ا وشرب املخدرات هالكاست فصار ،عليه غضبه خشية القوي  سّي 

 مباحا، رامأ املنحرفين  بناءاأل  هؤالء بعض طرف من ليمةالس الفطرة تعافه ما لبس أو البيوت

 وألسنة العار مخافة الئق غير فهو الشارع، في أما  املنزل، في تقبله  يمكن األمر هذا ن بأ جين متحّج  
 . الذعةال الجيران 

 

ة فيها بما — رغباتهم جميع تلبية خالل من اءللبن اآلباء خضوع إن  ضرَّ
ُ
 وإذا خطير، أمر — امل

 من إلينا ورد اكم ساعةال اباقتر  ؤشراتم من مؤشر فإنها ح،الصحي إطارها في األمور  اوضعن

  أن ( "صلعم) هللا رسول  حديث
َ
َمة دل  ت

َ
 ".رّبتها األ

 
 حيانا،أ باألبناء تضرُّ  لتي ا الشهوات وتحقيق الهوى  بإتباع األمر هذا نع نغفل أن  لنا ينبغي فال

 .األحيان  من الكثير في اآلباء وترهق

 

   اللعب  وسيكولوجية  الطفل 
 

 وقلة الجهل في يكمن وانحطاطنا تخلفنا سبب أن إلى يةالنها يف لنصل التربية، مراتب في نتدرَّج

 نتجهات التي يةوالتربو  النفسية باألبحاث يتعلق افيم العصر مواكبة وعدم بالعلم، االهتمام
 .أخرى  جهة من اإلسالم في صحيحةال التربية ألصول  فهمنا عدم وإلى جهة، من يةالغرب الجامعات

 

 مواقف عدة النبوية السيرة لنا وتسوق  كبرى، أهمية فلللط لىأو   ظيمع سماوي  نيكد فاإلسالم
 كبير أثرها لكن بسيطة، بويةتر  قضايا يعالج حين  — وسلم عليه هللا صلى  — الكريم لرسولنا

 سبع، ناب وهو بالعبادة االلتزام بضرورة عمر بن هللا عبد ناسيد الكريم الرسول  مريأ فحين . جدا

 الصالة  أفضل عليه النبي، بنهج زماوملت عابدا حياته طوال لظ جليل ال لصحابيا  هذا أن  نجد
ب الذي  الطفل يداعب وحين والسالم،  

ّ
غير ُعمير فعل ماذا" هولبق الصغير العصفور  يعذ " بالنُّ

 .والتوبيخ العنف عن بعيدة راقية تربية إلى شارةإ
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  إلى  بالطفل تدفع لتعليمل مناهج تعفوض بالطفل، هتماماال  أهمية أدركت املتقدمة الدول  إن 

  بالشكل  يلعب بأن  للطفل الفرصة بإتاحة العمل هذا استبقت أنها غير والعلوم، املعارف اكتساب
 ذكائه، تنمية نية،الذه قدراته من الرفع وكذا لم،العا وفهم اآلخر بفهم له يسمح يلذا الكافي

 .النفس ي  وازنهت وتقوية

 

 كافية مساحة وقتنا من نخصص وهل طلوب؟امل دربالق لطفلاب الجزائري  املجتمع يهتم فهل

 أطفالنا؟ عند اللعب سيكولوجية إلدراك

 
 بقضاء بهنطال كما يلعب، مما أكثر والتأنيب للعنف رضيتع الطفل أن يومياتنا، في يجري  أراه ما

 — ع  وا غير بشكل — لوقتا نفس في ونطالبه الكبار، بها يقوم أن  املفروض من تي ال الحاجيات

 .كبارال نحن نفهمها كما ألشياءا توعبيس أن 

 
 ينونشط مرحين  يكونوا أن  يكبرون، حين منهم، ننتظر وكيف ؟أطفالنا لنفسية تدمير هذا أليس

 األهداف؟ وبلوغ االجتهاد على ومثابرين

 
دهم أو إلليكترونية،ا األلعاب ضحية األطفال تركن أن  الشائع الخطأ من  أمام  اليوم طوال ُنقع 

 الحديثة الدراسات. ويتعلمون  يلعبون  أنهم منا قادااعت املتحركة، الرسوم ةملشاهد تليفزيون لا

 هازالج هذا بحيص بحيث الدماغ، في الحب منطقة ىعل تسيطر اإلليكترونية األلعاب أن  إلى تشير
 وعدم العالم، عن فلالط لتغييب وسيلة األلعاب هذه كون  إلى إضافة النوم، ومن األكل من أهم

 .أحداث من بيئته في يقع ماب اكتراثه

 

 للفرد االجتماعية والقيمة املاديات
 

ف  :عصور  ثالثة إلى الدراسات، بعض حسب العصور، تتصنَّ

 
ثل أن  حيث: بادئامل عصر. 1

ُ
رت التي  هي ميَ والق امل   تحلي  خالل من عمليا دوتتجس املجتمع، سّي 

  اهوم كل ونبذ عمللا في اإلخالص مانة،األ  بالصدق، املجتمع فئات أغلب
ّ
 .منحط
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 ظهور  وما االهتمام، محور  هو الحاكم الطاغية أو املستبد يكون  حيث: صاألشخا عصر. 2
 في تحكمين امل األشخاص ضلبع الخضوع مظاهر من مظهر إال السالفة العصور  في العبودية

 .وبالشع مصائر

 

 ال خصالش تبةر م أن  حيث واضح، كلبش الحالي عصرنا ويعكس: (املاديات) األشياء عصر. 3
  على  واملنقوالت العقارات امتالك إلى تؤدي التي  سلطة أو أموال من يملكه ما أساس على إال تتحدد

 .الحسنة واألخالق النافع لملعا أساس على وليس سواء، حد

 
 كان ما هجر إلى به تأدّ  وضعه، لىوع فكره على طرأت التي  والتالتح نتيجة الجزائري، املجتمع إن 

 منافق كل ونبذ املعاملة في الصدق بالعهد، اءالوف تمجد مثلى ميَ ق   من دناأجداو  باؤناآ به يتحلى

 .تربيتهم ةأصال من نابع هو بما إال يقَبلون  يكونوا فلم فاك،أو 
 

 من مظهرا به والوفاء بالوعد االلتزام أصبح حيث الحاضر، ناوقت في الناس عليه أصبح ما عكس

 .استهماخس رغم املجتمع في تجذرتان م اتان سم نفاقلوا الكذب وصار السذاجة، مظاهر
 

 الكثير رأينا وقد املجتمع، في ومكانة جاه صاحب — لصا كان  لو حتى  — املال صاحب صار كما

 أن  من بالرغم ،"هللا ضلف من هذا" جدرانها لمداخ على كتوبم املختلسين  ومساكن فيالت من
 املهرة من بأنهم أصحابها مدحون ي هؤالء أن  ذلك من ألغربوا حقيقتها، يعرف الناس ُجلَّ 

 .واملتفوقين 

 
 عن ماذا ثم األشياء؟ إلى ننظر أصبحنا منطق وبأي إليه، وصلنا الذي األخالقي االنحطاط هذا فما

 ؟— الحال ميسور  كني لم إذا خاصة — عالمال يزدري  أصبح الذي املجتمع هذا

 
 ه؟نصاب إلى ميَ الق   سلم ونرجع الحسابات نعيد أن  لنا مكني كيف ثم

 

 :الحالة هذه أسباب من

 
 ؛املجتمع أفراد غالبية على املادي الفكر سيطرة •

 ؛ ألفرادا تتعامال  في الرائجة العملة أصبح الذي الفساد •

 ؛عةالشني الظاهرة هذه هةمواج عن قين الصاد العلماء صمت •
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 الفاسدة بقةالط ناتيتعي  خالل من اهرةالظ هذه تفش ي  على السلطة في النافذين بعض تشجيع •

ا املناصب في  ؛سةالحسَّ

سر أوساط في والتربية العلم انتكاسة •
ُ
 .واملدارس األ

 

 :من البد الخلل، هذا على وللقضاء

 

 ؛املنكر عن والنهي باملعروف مراأل  في الدين بتعاليم لتزاماال •

 ؛ ان لسلطوا ملالا أصحاب من فسدينامل  حساب على والعلم علماءال تمجيد إلى املجتمع توجيه •

 بالتربية تعلق ما وبخاصة التعليم، مناهج مضمون  في النظر إعادة لخال من املجتمع إصالح •
 .واطنةامل مبادئ وغرس الصحيحة اإلسالمية

 

 واملصلحة  الصداقة 
 

 مواقف في وتتجسد صفائه، في جذورها وتجد القلب، نقاء في صداها تجد عميقة ةكلم الصداقة

 .األحبة تصيب التي  الدهر ونكبات  ةالحيا زماتأ في يلبالن الشعور  تبادل

 
 النصح دائم فهو منك، الضجر دون  وآمالك آالمك إليه تبث  الذي الشخص هو الصديق إن 

 .وانشغاالتك همومك تقمص في معك هوذوبان إليك، اإلصغاء حسن خالل نم توجيهوال

 

 الصبغة، ههذ جياتدري يفقد أدب السامية، صداقةال معاني سابق وقت  في عرف الذي فمجتمعنا
 قضاء حين  إلى الظروف في شركاء إلى األصدقاء فتحول  املواقف، سيدة املصلحة وأصبحت

 .املصلحة

 
 يلتقون  قاءاألصد وأصبح الصداقة، رقعة في الكبرى  املساحة أخذت يةوالظرف ديةاملا فاملصلحة

 مغشوشة لتهفت ألن  طع،ينق ما ن سرعا رفيع خيط ردمج يربطهم ما وكأن ترقون،ويف محدودة لفترة

 .املعدن 
 

 منهم،  القليلة القلة بقاء ماعدا القدامى، أصدقائهم فقدان  من اليوم الناس من الكثير يشتكي

ها ُيعرف ولم صورتها تتضح لم جديدة معرفة نع كناهي  .بعد سرُّ
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 رحم ال صلة
 

 وبنات، أوالد ت،أخواو  إخوة ،والدين من دم ابةقر  له من كل تعني  إلسالميا الشرع لغة في األرحام

 .بالزوجة أو بالزوج األمر تعلق سواء وخاالت، وأخوال وعمات أعمام
 

 عن ونهانا الرحم، صلة ربط بضرورة الكريم، القرآن  من مواضع دةع في وتعالى، تبارك هللا أمرنا

 . ككل تمعواملج للسرة تماسكا بذلك منلنض قطعها،
 

س باطر  الرحم صلة إن   .الرحمان بعرش مرتبطة كونها في قدسيتها تتجلى مقدَّ

 

  تأثر  بعده، أو الفرنس ي  االستعمار أثناء سواء أحداث من عايشه ما خالل من الجزائري، املجتمع
رت التي  الغربية بالنظم اثير ك  عاملجتم تماسك تضمن كانت التي  البنية هذه شريعاتهات أغلب في كسَّ

 .— األسرة وبالتحديد —

 
 — القانونية السن بلوغه مع أنه حيث املعايير، بجميع حر الغربي تمعاملج يف عام بشكل فالفرد

 عالقته عن ناهيك وإخوته ديهبوال هتوثق التي  االرتباطات بعض  يفقد — بقليل قبلها حتى  أو

 .أجداده وحتى  هوأخوال بأعمامه

 

 عاتاملجتم يف به ُمطالب هو ام حساب على بشخصه االنسان  تفرد ملحاولة يرجع ذلك في بالسب

 .اإلسالمية
 

 كانت التي  — الكبيرة األسرة عن تدريجيا يتخلى أصبح تقريبا، عشريتين  يقارب ما منذ فالجزائري 

 األخ أو الجد فتجد — توسطامل في شخصا عشرين حوالي مباشرة بعده ماو  لستقالاال  قبل تضم
 األوالد هحكم تحت جدت وكذلك متعدد، واجز  هناك كان إن األمهات أو األم إمرته تحت براألك

 بحضور  تتبدد ما سرعان  التي  الخفيفة املناوشات بعض عدا ما تناغم في  يعيش والكل بزوجاتهم،

 .نزل امل بهو ىإل األب أو الجد
 

ته ائري الجز  املجتمع ألن  نا،مجتمع عن غريبة األرحام قطع ظاهرة  اإلسالم ليمبتعا اصطبغ قد بُرمَّ
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 .بالبعيدة ليست فترة منذ كيانه في يان السر  اآلفة ههذ تبدأ أن  قبل ،قرون  عدة منذ

 

 يعرف ال أخ عنو  أبيها، إلى نسبها عن تخلت بنت وعن سنوات، أمه قاطع ابن عن نسمع ما فكثيرا
 سالطقو  بعض ممارسة خالل من ت،الذا  على الكذب من وعن وسط أخته، أو أخيه أوالد وال بيت

  املسجد  إلى للذهاب كامل وتهيؤ أبيض لباس من هابحيصط بما الجمعة ةبصال  كااللتزام الدينية

 .والخطبتين  الدرس لحضور  باكرا

 

نا . أعواما أو شهورا والديه عن أليس لم لو حتى  بنفسه مفتخرا أبنائه وسط بيته إلى ويعود  فتشدُّ

 ! للدين ذجالسا الفهم لهذا حيرةال
 

د قد األرحام قطع إن 
َّ
سر في ول

ُ
 من بحر في املجتمع فرادأ بعض ق ر وأغ خطيرا، شرذمات كثيرة أ

  على  األسرة وانغلقت األبناء، على البؤس هذا كل وانعكس والنفاق، الكره من مستنقع وفي األحقاد

 .االجتماعين  والتواصل التكافل وةوحال  الحياة معنى   فقدان   إلى التقوقع هذا أدىو  فسها،ن
 

 :السيئة الظاهرة هذه أسباب من

 
 ؛املجتمع أفراد بيةغال تتعامال  ىعل املادي الفكر طغيان  •

  العقيدة  أصول  تلقي في نقص نتيجة الصلة هذه ربط ضرورة على يحث الذي الديني  الوازع نقص •

 ؛ةالصحيح
 ؛املشكالت وز وتجا األحقاد على التغلب في النفسية باتصعو ال •

 .البين  ذات حإصال  في والوجاهة الرأي ذوي  بانسحا •

 
 : إلى لكك معباملجت ىأد الحال، هذا راستم فإذا

 

 ؛والوطنية األسرية اللحمة وتمزق  املجتمع تشتت •
 ؛ والنفاق الحقد دائرة وتوسع الظن سوء انتشار •

 ؛ جتماعياال  التكافل مفهوم عن التخلي نتيجة لبؤسوا الفقر رمظاه ظهور  •

 .افالنحر وا الرذيلة  ظواهر إلى يحيل الذي املجتمع ادوأفر  األسر أوساط في الحياء على القضاء •
 

 :من بد ال املجتمع، هذا طغى الذي الخلل هذا لتداركو 
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شة أفكارنا في النظر إعادة •  ؛ األقارب اتجاه املشوَّ

ق التي  املشكالت في للنظر نطاق وسعأ على رحوا فتح •  ؛ الهوة ههذ تعّم 

 ؛ االختالفات قبول  على بروالص الفضيلة عناصر على بناءاأل  تربية •

 ؛بذلك وفالظر  تسمح المك األهل زيارة •
 . والكره الحقد عن بعيدة جديدة صفحات فتح •

 

 ( زواج — سكن   — عمل )  الشباب  أحالم
 

 اإلبداع بين و  بيننا خندقا بذلك وضعنا فإننا سيطة،ب ديةما أشياء في أحالمنا انحصرت إذا

 .والتطور 

 
 .وتسيم لةمحا ال هنفإ أنفاسه مناكت فإذا فيها، النابض قلبال يمثل أمة أي في الشباب إن 

 

قة  استراتيجيات فوضعت الحقيقة، هذه أدركت املريرة، تجاربها خالل من املتقدمة، الدول  إن 
َّ

 خال
 أجواء بتوفير وكذلك راقية، تعليمية مناهج تسطير خالل من ةلعجيبا الطاقة بهذه للنهوض

 علميةال دينامليا ةفاك  في طاقتهم ربتفجي للمتفوقين  املجال حوفس واالبتكار، لإلبداع مالئمة

 .والتكنولوجية واإلنسانية

 

 تأساسيا يف أحالمه تقزَّمت فلقد — الجزائر حالة ومنها — املتخلفة الدول  في الشباب أما

ن وزوجة إليه، يأوي  وسكن الوجه، ماء حفظ له يضمن بعمل املطالبة إلى لتتحول  اة،الحي  يحّص 
 .املجتمع انحرافات من نفسه بها

 

  مغزى  فقَد  قد كهال نفسه ليجد املشروعة، املطالب هذه وراء الهثا لمازا ووه عمره يمرُّ  فيكاد
 ...مالاآل  تبخرتو  الحلم وضاع عينه في الدنيا واسودت الحياة،

 

ع الشباب أما
َ
 أو أوربا حون الهجرة هو والفقر، البطالة لظ في به، يفكر ما أول ف الغرب، بحياة املول

 .والتسويف االنتظار في تتبخر ال حالماأل  هذه  لعلَّ  ،ةجديد آفاق شافالستك أمريكا
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   الوطن؟ بناء في الهائلة الطاقة هذه نستخدم أن  لنا يحق أال

 

 لشبابا من — األجنبية املةالع اليد لجلب للهجرة برنامجا وضعت قد قدمةاملت لدول ا بعض إن 
 الُح  لهؤالء براألك فالهم عندنا أما ها،أهميت تدرك ألنها — خاصة

َّ
 من التخلص كيفية هو امك

 ... إزعاجاتها

 

 !النظرتين بين  شاسع الفرق  إن 

 

 العنوسة /  الزواج عن العزوف   /املهور  غالء
 

 ع لى هللاص — الكريم رسولنا  ل يقو 
ّ
ُهنَّ "  — مليه وسل

َّ
 ".ركةب أكثرُهنَّ  مهورا، أقل

 

 األيام؟ هذه في تمعنامج أخالقيات  على الشريف الحديث هذا ينطبق هل
 

 وصرنا صوابنا، أفقدنا قد الحياة بهرج نحو والتسابق جتمعنا،م على طغى الذي ملاديا الفكر ن إ

 تغيير أدنى محاولة دون  جتمع،امل كل منه يعاني حيمج إلى أيامنا وتحولت الضار، التنافس إلى نميل
 .حياتنا  ملجريات

 

قبل وأصبح خ،صار  بشكل انتشرت قد املهور  الءغ ظاهرة إن 
ُ
ر كمن واجز ال على امل  ملعركة يحّض 

 .الحاالت بعض في سلفا خاسرة
 

 تأد للعيان  ضحةوا مهالكه ألن  اإلسالمي، للشرع مخالفا تصرفا يعتبر املهور  بأغلى املطالبة أنَّ  كما

 مستقرة، حياة كل فيها يفقد ،العمر من متأخرة نواتس إلى وتأجيله الزواج عن الشباب عزوف إلى
 .املأساة لنسيان   املخدرات وتناول  الخمور  وشرب زنا من ي املعاص  بارتكا إلى بالضرورة يقودو 

 

 ر،العم من ربعين األ  أو الثالثين  شارفت فتاة كل هاجس أصبحت فالعنوسة النساء، جهة من أما
مها التي  ريبةالق األبواب من الرذيلة في السقوط ضحىوأ   اآلفات  وانتشار الخلقي النحاللا يدّع 

نه نالوط هذا في االجتماعية
ُ
  الجزائر  في النسبة هذه بلغت الرسمية، اإلحصائيات آخر حسب .كامل

 . عانس مليون  عشر إحدى
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 املجال، هذا في التوعية عاتقها على يقع التي الفئات رأكث من هم األولياء وحتى  والدعاة العلماء إن 

 .وإناثا ذكورا شبابنا لضياع باشرم وسبب املجتمع، لتآكل مؤشر هو الوضع هذا استمرار ن أل 

 

 العمل؟ من سنوات عدة لرده، منه، ويستدعي طاقته يفوق  مهر تقديم ىإل الشاب يضطر ملاذا
 

  البيت  يحتاجه ما كل تجهيز في هلهاأ اهلك  أو كاهلها تثقل أن زواجها، قبل الفتاة، تضطر وملاذا

 ،لها حصر ال بديون  املرء يختنق الاألحو  هذه في عائلتها؟ وظروف اظروفه  مراعاة دون  وجيالز 
 . لجديدةا باألسرة حلَّ  الذي الهّم   نتيجة إزالته يصُعب بإحباط ابامص العمر بقية يعيشو 

 

 الغير  إرضاء ملحاولة نضطر وملاذا واعي،ال  بشكل رسه،نما أصبحنا الذي الساذج التفكير هذا ما
منا ديننا حساب على  وأخالقنا؟ وقيَّ

 

 ينصح أن  إذن  فعليه الخطيرة، الظاهرة هذهل يتصدى أن  دينه على  غيور  جزائري  كل على يتعين  إنه
 رة دائ اتساع في يساهم وال والصالح، التقوى  يشترط أن  يكفيه العمر، شريك اختيار بحسن أبناءه

  الشروط من اإلكثار عن االمتناع اللخ من الخلل هذا
ُ
ي مال من جحفةامل  

ّ
 من وصنوف وحل

 .املقتنيات
 

 لطالقا ظاهرة
 

َدم ةمقدي الطالق ظاهرة  الرابطة فك على يطلق واصطالحا نفصال،اال  تعني  فهي  نسان،اإل ق 
 .األسرية الحياة استمرار والستحالة الزوجين، بين  الخالف نتيجة الزوجية

 

  أغلب  وفي السماوية التشريعات كل في هذا ونجد الزوجية، الحياة استمرار هو واجالز  يف فاألصل
 هي ذلك من الحكمة ن فإ وكذلك اإلنسان، طرةف مع فقايتو  ألنه الوضعية، بشريةال القوانين 

 .البشري  النوع على الحفاظ

 
  الزواج شرَّع وتعالى سبحانه هللا إن 

َّ
 تدمير فيه ألن  ضه،بغَّ  نهولك كذلك قالطال  وشرَّع عليه، وحث

يال أخرى، جهة نم حل، كآخر جعله كذلكو  جهة، من للسرة
َ
ك  ال وحتى  مريضة، رةاألس تنشأ ل 
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 .األمة مستقبل هم األمر نهاية في األبناء ن أل  كبيرا، األوالد على لتأثيرا يكون 

 

 خاصة واسع، بشكل منتشرا يكن لم الطالق أن نجد الجزائر، في الظاهرة هذه تحليل إلى رجعنا إذا
ان   كانت أسرة نشاءإل السامية األهداف ألن  بقليل، االستقالل بعد وحتى  ةاالستعماري الفترة إبَّ

د ليج تخريج
ُ
 في البالد تنمية في واملساهمة األولى، املرحلة في عماراالست من  الوطن يرتحر  ينش

 .االستقالل من التالية املرحلة

 

 الدالة ياتاإلحصائ وأضحت هوتها، اتسعت الظاهرة ههذ أن  نجد اليوم، واقعنا تفحصنا فإذا

 إلى  يشير مما ،(م 2017 ةنس حالة 65 000 من أكثر) ُمخيفة الجزائر في الطالق االتح عدد على
 من عميق بشكل والتحليل الدراسة تستدعي ظاهرة وأنها جهة، من املجتمع كيان ينخر سرطانا أنها

 .أخرى  جهة

 

ب عديدة نجدها فاألسباب اهرة،الظ ههذ تحليل ناأمكن فإذا  :تياآل في حصرها ويمكن ةوُمتشّع 
 

رامل تعتبر وهي :الطرفين كال من الزوجية الخيانات •  يتسرب  حيث الزوجي، للعش احدو  قمر  دّم 

 في ويفض ي . ُيحتمل ال جحيما الحياة فتصبح لكليهما، أو األطراف أحد إلى والشك والحقد الكره
 الغربية ياةالح في  يوجد ملا الفا خ مجتمعنا، في املحافظ الفكر بحكم القالط ىإل الحاالت من كثير

 . الحاالت بعض في الشنيع مراأل  اهذ عن ي ض بالتغا تسمح التي  لديوثةا من نوع يوجد حيث

 
ة العنف رياح كانت كلما: واملعنوي  الجسدي العنف • ما قويَّ

َّ
ما األسري، باالستقرار عصفت كل

َّ
 وكل

ما األسرة، في متأصال روفواملع الودُّ  كان 
َّ
 الضرب ذلك أمثلة ومن. اآلمان  شاطئ إلى يتالب وصل كل

 ديننا تعاليم عن البعد كل  ةالبعيد بذيئة، فاظأل نم َير د ما وكل واإلذالل، والشتم والتعنيف
 .الحنيف

 

اسة األمور  من: الجنسية املشاكل •  بين ي الجنس  التوافق معد األسرة تدمير إلى تؤدي التي  الحسَّ
 تعة،بامل الشعور  عدم إلى تؤدي فسيةن أمراض لسبب أو نسيةالج  الثقافة نقص نتيجة الزوجين،

  امللل  ويتسرب اضطراب، أو خوف مصدر إلى الجنسية القةالع ل تتحو  ضعو ال هذا استمرار ومع

 .قالطال  إلى نهايةال في املؤدية املزاج عصبية إلى تفض ي  بدورها والتي  الزوجية، املعاشرة إلى
 

 واالتصال  الحوار بأساليب اتداركه  يمكن الطالق تحاال  أغلب إن  :الحوار ثقافة نقص •
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 األمور  في حتى  الزوجين  تفاهم عدم إلى أدى يمةالسل االتصال بطرق  إملامنا فعدم سيطة،الب
ج بعض تستدعي ال التي  البسيطة  .التشنُّ

 

ال املالي لاالستقال إن: واملالية املادية القضايا •  الزوجية، العالقة في التوافق عدم مع الزوجين، لك 

 ين مع وبأسل فرضي أن  ويحاول  صواب، على نهأ يعتقد طرف كل ألن  الطالق، لىإ حتما يؤدي
 .األخر الطرف حتما ُيرض ي  ال الذي باألسلوب املال إنفاق في بالحرية ويشعر للحياة،

 

 ما استنتاج يمكن الخطيرة، الظاهرة ههذ لخال من ليهاع الوقوف يمكن التي  واآلثار النتائج ومن
 :ليي

 

 الزنا  ،أشكاله بكافة ماإلجرا املخدرات، تعاطي) الطالق حاالت عن الناجمة اعيةاالجتم اآلفات •
 ؛...(والشذوذ

 ؛ الطالق إلى أدت التي  األسر بين  الخالفات نتيجة املجتمع أفراد بين  والكره الحقد اتساع •

د • ب إلى يؤدي مما الزوجين، لانفصا نتيجة اءاألبن تشرُّ  نحو  تدريجيا والسلوك درس ي امل التسيُّ
 ؛االنحراف

 كان  إذا خاصة عات،الصرا جو ظل في له ضون يتعر  ذيلا النفس ي  الحرمان  نتيجة األوالد ضياع •

 .املحاكم أروقة في قائما مازال الخالف
 

 :من البد الخطيرة، الظاهرة هذه وملحاربة

 
سرية، التربيةب علقيت فيما يالوع نشر •

ُ
 ؛ (جدا مهم الوالدين دور  وهنا) جالزو  اختيار وكيفية األ

ال واجباتو  حقوق  معرفة) ةالتجرب هذه في الدخول  لقب األزواج تهيئة •  ؛(سواء حد على وجين الز  ك 

 ؛اإلسالمية الشريعة أملته ما مع تماشيا والتشريعات القوانين  في النظر إعادة •
 سوبيةواملح الرشوة لظاهرة ومحاربا الالعقاب ظاهرة عن بعيدا يكون  بحيث القضاء، دور  تفعيل •

 .بالطالق علقةتامل القضايا معالجة أثناء

 

 ة الشعوذو   السحر 
 

 بمساعدة السوي، غير اإلنسان  يمارسها طقوس إنها. اإلنسان  دمق قديمة السحر ةظاهر 
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 عند خاصة — واجالز  ىعل الحصول  من األنفس وضعاف الجهلة األشخاص لتمكين  الشياطين،

 .يكرهونهم الذين األشخاص إليذاء أو الرفيع، املنصب أو املال على الحصول  بهدف أو ،— النساء

 
 الذين  أما واملشعوذين، السحرة إلى يتوجهون  نالذي األشخاص سمات نم هوالكر  دقفالح

ماف. موالاأل  على ول للحص ورائه من يسعون  أو والفجور  الظالل عليهم فيغلب يمارسونه
َّ
  ابتعد  كل

ماك اإلسالم، عن املجتمع
َّ
ت ل  .يّ جل   بشكل واهرالظ هذه  تفشَّ

 

 الزواج، بهدف وذيناملشع إلى  اللجوء حأصب ئريين،از الج أغلب على املادي كرالف طغى أن  منذ

 .الناس من الفئة لهذه يوميا هاجسا — السائد الزعم حسب — األعداء إيذاء أو الثروة
 

  وما الصحف، في ُينشر ما إن 
ُّ
 القلق، على عثيب املوضوع هذا حول  ةالتليفزيوني القنوات في ُيبث

 وُمستعَجال، اُملحًّ  شيئا األمراض هذه نم جهعال  حىضأو  مريضا، أصبح االتجاه هذا في املجتمع ألن 

 كيان  على حتما يقض ي  الذي األخالقي واالنهيار األسري  التفكك من حالة إلى النهاية في نصل ال حتى 
 .جتمعامل هذا

 

  به  تصديقال إلى واللجوء اإلنسان، أعمال كل تحبط التي  املوبقات من اإلسالم نظر في السحر إن 
 إلصالح ومحاربتها الخطيرة الظاهرة هذه  إلى بيهالتن واجبنا فمن . فلحنيا لدينا عن مروق يعتبر

 . واملجتمع الفرد

 
 على كبيرا عبئا يشكل أصبح إثباتها أن  غير السلوك، هذا تعاقب الجزائر في الوضعية القوانين  إن 

 أنها اعلمن إذا خاصة العقاب نم أهم التوعية ألن . القضاء مصالح لدى بشكوى  يتقدم من لك 

 .األحيان  بعض في تصديقه يصعب الذي امليتافيزيقي لجانبا مست
 

  بعض  على لحصول ا بهدف املوتى قبور  لنبش املقابر إلى يتوجهن النساء بعض أن  نعلم عندما

نا وإذا كفنهم، من قطعة أو املوتى ضاءأع
َ
 إلى يلجؤون  الدولة في السامين  ليناملسؤو  بعض أن  وصل

 ال  حالنا أن  فاعلم املناصب، في يتالتثب أو بالوصول  موهمه ت" روزح"  على للحصول  املشعوذين

ر  
ّ
 في  رهوايثا هبكرم ُعرف الذي الجزائري  أخالق عن البعد كل بعيدة الثقافة هذه ألن  بالخير، يبش

رة املواقف من الكثير  .الزمن من عقود عدة منذ شخصيته صبغت لتي ا النّي 
 

 يهدد أصبح الذي الخطر هذا إلى التنبيه ةلدعاا وعلى ،باهلل الشرك مظاهر من رمظه  السحر إن 
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 عمال  ريعتب بالغير األذى إلحاق في  بالجن االستعانة أن  على التأكيد وضرورة املجتمع، استقرار
 .الشخصية في وضعف جهل عن رصاد يعاشن

 

 ن ـــــــــــــواملسني  زةـــــعج ال ور د
 

 من  الصغير املخلوق  هذا في امل عنكبوتال سورةب سميت كاملة سورة مالكري القران  في وردت لقد

 .عبر عدة منها نستخلص أن لنا يمكن عضات

 
 عندما  العنكبوت أسرة ن أ ذلك وت،العنكب بيت البيوت( أوهن) أسوأ من أن  كون  العبر هذه ومن

 اإذ حتى  بتغذيتهم، موتقو  بيضها األنثى  وتضع البيت، ارجخ الذكر األم تطرد أو لتأك  الصغار، يكبر

 .العش من وطردها األم بإبعاد أو بأكل دورهمب يقوموا عودهم، تدواش صغارال كبر

 
 .الشنيع التصرف هذا على يقدم ال كي لإلنسان  إشارة وهذه

 

 لم  والتي  ين،واملسن العجزة دور  في األولياء وضع مظاهر الحالي جتمعنام في جدن أن  ؤسفامل من
 كاملتخلف عوت،الن بأقبح وُينعت ةسخري محل باأل  حبفأص قريب،  عهد إلى حياتنا في موجودة تكن

 .األلقاب من وغيرها الثرثار أو والجاهل

 

 من األم فتحولت البن،ا زوجة مجيء عند خاصة فيها، املرغوب غير املرأة تلك فأصبحت األم أما

 ى إحد ايزوا في تركن. ابنها بيت أو بيتها في ضيفة إلى األحوال أحسن  في  أو خادمة لىإ البيت سيدة

 . الرأي إبداء في وحتى  تصرفال في الحق لها ليسو  الغرف،
 

 اهمالتف عدم يؤدي ما فغالبا الحكم، على والقدرة الشخصية بقوة تتمتع األم أخرى، حاالت هناك

ة مع  .األسرة داخل االستقرار وعدم اعاتصر  حدوث إلى (االبن زوجة) الكنَّ
 

  معرفة  الو  هويتها تحديد إلى نسارع ن أ دون  انمعيشت نمط إلى سللتت قد معينة أشكاال إن 

 عمل أعظم وأضعنا شاءت، كيفما األهواء فينا تتصرف بشرية دمى مجرد إلى وتحولنا مصدرها،
 .ناوتنشئت تربيتنا على كثيرا سهرا ذان الل نا،والدي جاهات به نقوم
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 ذلك على الدالة ةاآلي ىوتبق وطاعتهما، دينالوال بر على الكريم القرآن  في عالىت هللا أوص ى  لقد

 .قائمة الدنيا متدا ما خالدة

 
ك وقض ى : " تعالى قال  ". إحسانا وبالوالدين إياه إال تعبدوا ال أن  ربُّ

 

 املحيط  نظافة
 
 و األزقة في املتراكمة والنفايات األوساخ من يرى  الجزائري  القطر كافة وعبر عناشوار  في املتجول  ن إ

 ال أنهم غير الوضع هذا من رون يتذم املواطنين  أغلب أن ذلك ،لتقزز ا على يبعث ما حياءاأل  أركان في

  حل  في أحيانا سون يتقاع الذين املحليين  املسؤولين  من الشأن  بهذا املعنيين  إخطار إلى يبادرون 
 تنظيم  إلى السكان  هؤالء يبادرون  وال ،— اليومية مهامهم صميم في تدخل والتي  — املشاكل  هذه

 .واألخرى  ةفينال بين  مألحيائه تنظيف مالتح

 
 من ُيعدُّ  جميل منظر إلى النظر وأصبح عقولنا، إلى سبيال تجد ال املحيط نظافة فةثقا أن  يبدو

 .الكماليات

 
 ما أما كه،يمل أنه املواطن يحس الذي الشرعي املكان  ألنه البيت لداخ تنظيف هو غلبناأ يهم فما

 الدولة وكأن اليومي، ديكوره من جزءا ليس جالخار  هذا كأن  و. الدولة مهام من فهو بالخارج، يتعلق

 .بصلة إلينا يمت ال خارجي عنصر أيضا

 
ل أنها األمر في والغريب اليوم، مجتمعنا في سائدة أصبحت السلبية األفكار هذه  

ّ
 الشكوى  تشك

   اليومية
ّ
 ميتقد عن البحث وطرق  الظاهرة هذه في للتفكير وقته من نصيب ذأخ منا أحد وال نا،لُجل

 .لكلا من يشتكي الكل وأصبح .لها  ل حلو 
 

 بها التباهي سوى  ينقصنا وما بنا لصيقة وأصبحت أذهاننا في القذرة املناظر صور  انطبعت لقد

ر هل ،أحيانا الدولة غياب ظل ففي. اقناأعم في يلجم إحساس كل لقتل
َّ
 تكليف يف منا أحد فك

 تنظيف حملة وتحضير ع،شوار ال أو تاالعمار  حول  من اياتوالنف األوساخ بجمع الحي أطفال

 والغبطة؟ البهجة من جو في املشروبات بعض أو الحلوى  قطع بعض بتوزيع لتكتمل سيطةب
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 هذه  غرس جردفبم ذلك، من العكس على بل توكول،البرو  من كثير إلى رةاملباد هذه تحتاج ال
 مبدأ  أطفالنا قاناول دالصاع النشء تربية في مناساه قد نكون  أبنائنا، نفوس في النبيلة التصرفات

 ".الطريق عن األذى إماطة"  الحنيف ديننا دئمبا من

 

طب، ين وتلق نظيرالت في نبقى ال بحيث والفعل، املبادرة هو الجزائري  املجتمع ينقص ما
ُ
 ويجب  الخ

 هو ينقصنا ما أنه كما. والقاذورات واألدران األوساخ من أكوام في غارقون  ونحن.. وكذا كذا فعل

 كل في والجاهزة املستوردة الحلول  وانتظار التسويف نع بعيدين األشياء، مع مليلعا تجاوبلا

 .شؤوننا
 

 عدة وجود من وبالرغم ،طاملحي افةنظ مهامه من الدولة دواليب في جهاز وجود من بالرغم

 .فينظ غير محيط في عيشن زلنا ما أننا إال األحياء، جمعيات ودوج وأيضا بالبيئة هتمت  جمعيات
 

 ال كنناول حالنا، على ونسخط أنفسنا سنحتقر حتما فإننا دمة،املتق بالدول  أنفسنا ارنناق اإذ

 يضع أن بمجرد يستقيم أمريكا أو باو أور  يزور عندما ي فالجزائر . عليه نحن ما إلى نعود أن  نلبث
دم فال املطار، أرضية على هرجل  في هايضع أنه ذلك من واألدهى ،أشياء من يده في ما رمي على ُيق 

 .بعيد زمن منذ الثقافة بهذه تشرَّب قد الشخص هذا وكأن  فايات،الن لرمي املخصص املكان 

 
 يجب أنه أخيرا وندرك ظاهرة،ال هذه من نستغرب إننا التصرف؟ هذا سر وما التناقض؟ هذا ما

 . وقفامل هذا مثل يصدمنا عندما تصوراتنا ميعج في النظر نعيد أن  اعلين

 

 وعوائق  حقائق: لصحيةا املنظومة
 

ن    بضمان خاللها، من لهم، تسمح ملواطنيها صحية منظومة توفير للدولة ألساسيةا األهداف م 

 .رةاملنتش األمراض أنواع كل ضد صحية عايةر 
 

ل العجز ةتغطي حاولت االستقالل منذ لجزائرا إن   أغلب ذهاب جراء الصحي، القطاع في املسجَّ

 العراقيين) العرب األشقاء من أجانب أطباء جلب عليها امالز  فكان  آنذاك، رنسيينالف األطباء
 كوبا، الصين، السوفياتي، االتحاد) كيةاالشترا الكتلة دول  من وأطباء ،(خاصة والسوريين 

 إطار  في  مباشرة االستقالل بعد ئرالجزا في الفرنسيين  ءاألطبا بعض بقاء إلى إضافة ،...(وبولونيا
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 .إيفيان  ياتاتفاق

 

 .األسطر هذه كتابة حد إلى موجودة مازالت النقائص ن أ إال القطاع هذا في املبذولة الجهود رغم
 

 مازالت...  الصحية ملرافقا واكتظاظ املهنية األخطاء اإلدارية، العراقيل الطبي، التأطير فمشاكل

 .ديثةالح الطبية األجهزة بمختلف املستشفيات جهيزت في النقص عن ناهيك قائمة،

 

  إحدى  في يعالج مازال االستقالل، من عاما خمسين  من أكثر بعد دولتنا، رئيس أن  لمنع ندماع إننا

 ضمان  فيها عنستط ولم مرت التي  السنوات هذه على تصيبنا رةالحس فإن  ،اأوروب مستشفيات
 .ادتناسي رموز  من رمز عالج

 

 وأن وربا،أ في اتحاملص بعض نم أحسن مستشفياتنا بأن  للصحة وزيرنا تصريح من أكثر وننزعج

 رغم أوساطنا، في املمارس الكذب حجم إدراك إلى يقودنا هذا. الش يء من متذمرون  الجزائريون 
ة الحقيقة رَّ

ُ
 ملسؤولينا أغلب ألن الثانية الدرجة من ري الجزائ عبالش أفراد كل يعيشها التي  امل

 يلالتجم لياتعم جراءإل  حتى  أو عبالصدا الشعور  ملجرد أوربا في يعالجون  هاليهموأ وأبنائهم

 .لنسائهم
 

 ألن  اس،الحسَّ  القطاع هذا في مظاهره تجد الجزائر مسَّ  الذي واالجتماعي األخالقي فالساإل  إن 

  مع  املخزن  أمين  املكتع البشر  أجساد مع التعامل أصبحو  شيئا، ي تساو  ال أصبحت البشر حياة
 .البالية الغيار طعق

 

 القطاع  هذا ألن  مناسب، عالج بتوفير يتعلق فيما لغرضبا تفي ال تكاد ردةاملستو  األدوية قائمة إن 
 ابراملخ مختلف بها تقوم التي  التجارب لكل مرتعا أصبحت الجزائر أن  بحكم املافيا، يد طالته قد

  جلب  على القائمين  ألن  لسموم،ا  جميع لتسويق متاحة سوق  أكبر كذلك تعتبر وألنها بية،األجن

 الشعب  من املنهكين  جيوب ريغوتف األموال على الحصول  سوى  مولوياتهأ في يراعون  ال يةاألدو  هذه
 .    والبؤس الفقر عن الناجمة األمراض جراء

 

 ألن  بالذعر، يصاب وأمريكا أوربا دول  في اجدون متو  ئريين الجزا من األطباء خيرة أن  يدرك لذيا إن 
ة، لضمائرا ذوي  ،ءاألطبا صارو  عصر،ال يواكب ال أصبح الطب مجال في العالي التعليم  الحيَّ

  الدول  هذه نحو الهجرة هو هؤالء ألغلب األكبر الهم وأضحى األنفس، بشق املهنة هذه يمارسون 
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 فيتقاعسون  منهم، ن املتخاذلي أما. النبيلة املهنة ههذ مارسةمل أحسن ظروف لهم تتيح التي  ملتقدمةا
 . املحض ملنهي ا الضمير عليهم يمليه بما مهامهم أداء عن

 

 اأوروب في الساميين  مسؤولينا أغلب يعالج ملاذا: املقام هذا في طرحه ينبغي الذي ملحرجا لسؤالاو 

 الجزائر؟  في ُيدفنو  فرنسا في املوت أغلبهم يختار اذاومل فرنسا؟ في وتحديدا
 

را] املوت ب قوار  فوق  الهجرة ظاهرة  [ ةـــڤ الح
  

  تصل  مخاطر من الرحلة هذه عليه تشتمل ام رغم القوارب هرظ فوق  الهجرة إلى الشباب يلجأ ملاذا

    املوت؟ حد إلى

 

لون  ،كريمة بحياة الحالم الشباب، معظم إن   االنتحار عوض الخطرة املغامرة هذه خوض يفّض 
 .وطنهم في ياةالح وسوء والفقر البطالة جراء همينتظر  لذيا البطيء

 

  النزيف  هذا لوقف جعةاالن لول ح ال إيجاد ألن  س،والحب بالغرامات تجريمهم في القانون  ن ويتفن
 علماء من فتاوي  إصدار حد إلى األمر يتعدى بل شؤونهم، على القائمين  اهتمامات من ليست

 الظلم إهداره،و  العام املال نهب إلى التحريم ي فتاو  توجهت أن  بدل التصرف هذا تحريم في البالط

 .جتمعامل في املتفشية األمراض من وغيرها وي الرشاو 

 

 ال  وبخيرات غربية دول  عدة بمساحة األطراف، املترامي وطنه الجزائري  الشاب  يترك أن  ُيعقل هل

لوي لها، حد  األمر اقتض ى إذا الخنزير يرعى أو والحقول  البساتين  في ليعمل اأوروب إلى الهجرة فّض 
 ذلك؟ منه

 

  هل
َّ
 حجم دركن عندما تصيبنا ي الت األمل خيبة إن  الذريع؟ الفشل هذا في ةبجدي حكامنا رفك
 .الصواب ناجانب ببساطة ألننا. نعتقد ما كل في النظر إعادة إلى عناتدف بها، نُمرُّ  التي  املأساة

 

 ونناشؤ  تسيير في ُحكامنا فشل تأكيد ىإل تدفعنا واحد، آن  في والخطيرة املحزنة الظاهرة هذه إن 
 يتفق التي عاييروامل ييسااملق بكل الفاسد النظام هذا رفض إلى أيضا وتدفعنا ة،األصعد كافة على

 .األرض وجه على لبشرا جميع عليها
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 :الظاهرة هذه انتشار أسباب من

 
  الجزائر،  إليها وصلت التي  ريةاملز  األوضاع من  — منهم الشباب خاصة — املواطنين  أغلب تذمر •

 ؛الدولة مفاصل لك  في استفحل الذي نهبوال الفساد التسيير، سوء جراء من

 .املجتمع ن اكي تنخر التي  البطالة •

 

 :يلي ما نورد النزيف، هذا استمرار حالة في وقعةاملت النتائج ومن

 
 ظاهرة الخمور، وشرب راتاملخد تعاطي) االجتماعية واآلفات االنحرافات دائرة واتساع فش ي ت •

 ؛ (واإلجرام السرقة

َح ) ةالهجر  طرق  تحضيرب انشغالهم نتيجة بالشبا فئات لدى عيالو  تغييب استمرار •
 
(  ة—ڤر ال

  في  لفاشلةا املحاوالت نتيجة سنوات عدة تدوم قد والتي  تأشيرات،ال على الحصول  عدم ظل في
 ؛البحار وراء ما إلى العبور 

 ادراتص من باملائة 97) طول أ ملدة والغاز النفط أسعار هبوط حالة في ي السياس  النظام انهيار •

 (. املحروقات رهامصد الجزائر
 

 :الظاهرة لهذه حد لوضع حةر املقت الحلول  من

 إمكانية في الشباب لهؤالء األمل تعيد وطنية شخصيات وصعود الفاسدة، الحكم ومةمنظ تغيير •
 ؛وطنهم في الكريم العيش أساسيات إرساء

 تنميته في ةواملساهم وطنهم،  في البقاء إلى  الشبابب يؤدي الذي  الحقيقي السياس ي  وعيال بث •

 . الجزائر في يةداملتر  عااألوض تغيير  إلى والسعي
 

 السكن  أزمة
 

 أن اعتبار على البعد كل بعيدة األمر حقيقة ألن  طرحها، في مغلوطة الجزائر في السكن أزمة إن 
 .للسكن فعلية أزمة هناك

 

 بالطابع سكنات من او استفاد الذين عدد بناحس ولو املغلقة، السكنات عدد يناأحص لو
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 الجهوية املحاباة، ألن  التوزيع، هذا على غلب  قد سييرتال سوء ن أ الكتشفنا وها،وأّجر  االجتماعي
 نالذي أو سكن بدون  املواطنين  يعرفها التي  البؤس ظاهرة استفحال في كبير دور  لها كان والرشوة

 .باإليجار يسكنون  مازالوا

 

  ون ليشتغ الذين ولة،الد في السامين  املوظفين  من هم ماعيتاالج السكن من تفيديناملس أغلب إن 
 يحصلون، فإنهم ،املتوسط في  سنوات خمس كل مناصبهم تغير فبحكم الوطن، من مناطق ةدع في

 بعد  ليقوموا — الفرصة تأتيح إن  ولعائلته له — سكننين  أو سكن على واليات، عدة في تقريبا

 .يعهاب أو بتأجيرها ذلك
 

 أصبحت التي  األزمة، هذه ميقعت في كارثية ائجنت له كانت امللف هذا تسيير في تراكيشاال  النمط إن 

غ من فبالرغم املجتمع، أفراد من عريضة فئات تؤرق يَّ  سكنات) املشكل هذا لعالج املقترحة الص 
 .مةقائ مازالت األزمة أن  إال...( مي التساه كنالس  الترقوي، موميالع السكن عدل،

 

 عجلةل تتيح ثيح مرن، تسيير مطن باعتماد األزمات هذه على قضت قد مةداملتق الدول  إن 
م الدولة وتقف االتجاهات، كافة في التحرك االقتصاد  

ّ
 لضبط وتتدخل العملية، لهذه كُمنظ

 . القطاع هذا تسيير جراء من تنشأ التي  االختالالت

 
ين  األراض ي  نحتم الدولةف  

ّ
 معينة وبامتيازات تنافسية ربأسعا واملستثمرين، العقاريين  للُمرق

غ، بكل سكنات ببناء ماللقي ،...(مالية ضريبية،) يَّ َرض الص  ع 
ُ
 معقولة بأسعار للبيع السكنات هذه وت

 ر،باإليجا ةمتعلق مالية مبالغ بمنح الدولة وتقوم ،(املعقول  حدود فيها الربح هامش يتعدى ال)
هة  للسكان  إحصائية بطاقية على بناء دود،ح امل الدخل ذوي  من اتللفئ أو الدخل لعديمي  موجَّ

 .املمكنة الغش أشكال كل كبذل منعتل الدقة، بالغة

 
  عليهم  غلب قد الدولة في املسؤولين أن  حيث التسيير، وءس وليدة هي الجزائر في السكن أزمة إن 

 ألن  املجتمع، من واسعة فئات يؤرق أصبح الذي مللف،ا هذا لجةمعا في البيروقراطي الجانب

ل أخرتال راكمت وأدى الجانب، ابهذ يهتموا لم سابقة فترات منذ ائمين قال سجَّ
ُ
 ت السكنا بناء في امل

  أخذت  التي  والرشوة الجهوية املحسوبية، في املتمثلة األخرى  شكالاأل  إلى إضافة األزمة، تعميق إلى
 .سواء حد على واملواطن املسؤول ن بي لتعاملا في كبيرا حيزا

 

 :نذكر الجزائر في نالسك أزمة أسباب من
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 ؛ االجتماعي الطابع ذات السكنات وتوزيع تسيير في يالشتراك ا النمط ستقالل،اال  منذ إتباع، •

 ؛إنجازها مواعيد في والتأخر السكنية املشاريع برمجة طيط،التخ في النقص •
 ؛ االجتماعي السكن توزيع في املحسوبيةو  الرشوة ظاهرة تفش ي  •

 ؛ يالجتماعا السكن من يدينللمستف الدقيق اإلحصاء من سابقة، راتفت في الدولة، تمكن معد •

 .نتهازيةواال  االتكالية األنانية، إلى تميل أصبحت التي  املواطن ثقافة •

 

 :السكن أزمة استمرار آثار من

 
 ؛ املجتمع في رومةاملح فئاتال عند خاصة والفقر البؤس ظاهرة تنامي •

 منهم بابالش — املواطنين  بعض شباكها في يسقط التي  والتذمر النحرافا ظواهر تفش ي  •

 ؛— خاصة

 بيروقراطية بطريقة رُيسيَّ  خاصة االجتماعي السكن على الحصول  مادام الرشاوى  تعاطي رتشاان •
ب

ُ
 .املحسوبية عليها تغل

 

 :ــب ليناع بلدنا، في الخطير املشكل هذا على وللقضاء
 

 ؛ املتقدمة الدول  بأغل في املنتهجة اعيةاالجتم السياسة تبني  •

 ؛ةواطنامل هومفبم يتعلق يماف الذهنيات تغيير •
اس امللف هذا تسيير في ةواملحسوبي الرشوة محاربة •  .الحسَّ

 

 املهلوسة  واألقراص   املخدرات
 

تنتشر الظواهر هذه تكن لم  .املجتمع هذا كيان  في يتغلغل بدأ الذي االنحراف لوال وتتفاقم ل 

 

ُيقب   بناشبا كان  ماو   في تربوي ال مواجبه نم واملدارس اءاألولي انسحاب لوال اآلفات هذه على لل 
 .االجتماعية األمراضو  اآلفات هذه محاربة

 

 ةمعاقب عن القائم النظام تغاض ي  لوال املحرمات هذه تعاطي على اإلنكباب لشبابنا ينبغي كان  ماو 
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 .الجرائم بهذه املتعلقة عاتوالتشري  ين للقوان الفمخ كل ضد حديد من بيد والضرب ين،املنحرف
 

 املكلفة الهيئات تعجزو  هائلة، بكميات السموم هذه بتسريب قومون ي بارونات ناكه كان  إن 

ر التي  املؤامرة حجم ساعتها فندرك لهم، التعرض أو كشفهم عن الحدود حمايةب   لتقويض  ُتدبَّ

 .مةاأل  هذه ن كيا
 

 يالذ هو...( القضاء الجمارك، الدرك، ة،الشرط) ولةالد أجهزة مختلف في الحاصل التواطؤ إن 

 مرأى  على السموم هذه تعاطي جراء من الهاوية حافة إلى بشبابنا وأدى ستنقع،امل هذا إلى بلدنا جرَّ 
 .الجميع من ومسمع

 

 معاقبة عن األساتذة بعض قاعسيت أين ا،مدارسن إلى اآلفات هذه تتسرب أن  األمر في ما أخطر
 في ثارهآ من نعاني اأصبحن والذي االنحراف، من مظلم نفق في وبناتنا ئناأبنا ليدخل الرذائل، هذه

 .سواء حد على والشوارع املدارس

 

 ( والفيزو الحالقة)  باملوضات الشباب تأثر 
 

 ". لغالبا بتقليد ُمولع املغلوب: "مقدمته في خلدون  ابن العالمة يقول 

 

عما صار وآبائنا، أجدادنا هاعلي عاش التي  املبادئو  قيمال عن تخليه منذ شبابنا، إن 
ُ
  لكل  سائغا ط

 .منها املنحرفة صةاخ دةاملستور  الثقافات

 
ه ،"القزع" الشباب أوساط في واسع بشكل  انتشر الذي لحالقةا فأسلوب  تأثروا  أنهم لكون  َمردُّ

 .العالم نحاءأ كل من والفنانون  الرياضيون  بها يتباهى ي الت والتسريحات الحالقات بأصناف

 
ف دولي بالعب تأثر قد حدهمأ فتجد  باألصفر َبغهصَ  روآخ يك،د ُعرف شكل لىع شعره صفَّ

 .تحص ى  وال تعد ال أنواع وهناك الحصان، ذنب هيئة على رهَضَف  من ومنهم واألحمر،

 
 حتى  دوار  كل لتقبل ُعرضة صاروا اأبنائن أن  كيف: املقام هذا في نطرحه أن  ينبغي الذي والسؤال

 السليم؟ الذوق  وينافي الشرع مبادئ يخالف كان وإن 
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،  !مسلمين  غير أغلبهم أن  ملصيبةوا ين؟والفنان الالعبين  بهؤالء تشبهال نم الدناو أ يستفيد اذام ثمَّ

 
ون  ُدهمتج عرفة،وامل العلم طلب إلى يتجهوا أن من بدال أبنائنا أن نعلم حين  كبرى  طامة إنها كبُّ  ين 

 تفاصيل أدقَّ  ويَتتَبعون  خاصة، القدم كرة عالم من املشاهير هؤالء حياة فاصيلت معرفة على

 .— منها الحميمية حتى  — ين انالفن اةيح

 

ت أخرى  ظاهرة إن  مث  في يشاهدونها التي خاصة الجديدة، باملوضات تأثرهم نتيجة بناتنا، مسَّ

 بالحجا أصبح حيث ونية،ليفزيالت القنوات مختلف في وثةاملبث زيلين والبرا األتراك مسلسالت
  يشكل  ألنه االنتباه، يثير بناتنا هُس يلب لذيا" الفيزو" ألن  التبرج، مظاهر من صارخا مظهرا املعاصر

 .سواء حد على واألخ األب مرأى أمام الشوارع في البنات به تتباهى داخليا لباسا

 

 عليه  هللا صلى — الرسول  يأمر حين  تعالى، هللا تعليمات اتبعنا وهل بناتنا، تحصين  من نحن أين
  مظاهر  كل عن ويبعدها ملرأة،ا كرامة ن و يص محتشما باسال  يلبسنَّ  بأن  وبناته وجاتهز  — وسلم

 املريضة؟ النفوس ذوي  من ويحميها واالعتداء، لتحرشا
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 والثقافة الفكر  في: الرابع املحور 
 

 

 األفكار   وفوض ى العقل   اغتيال
 

 .لإلنسان  هللا ةهب العقل

 

 زهغرائ ىعل يعتمد ركاتهتح في فالحيوان  العقل، في يكمن والحيوان  ناإلنسا بين  الجوهري  فالفرق 
رها حياته يضبط  الذي هو فالعقل اإلنسان  ماأ  .ويسّي 

 

 طلب فبدون . العلم فهو العقل ذاءغ أما الحب، وه لبالق وغذاء شرب،وال األكل البدن  غذاء إن 
 .الحيوان من أحط مستوى  إلى سان اإلن ينحدر العلم

 

 ضاع املجتمع ادأفر  على هللجا أطبق فإذا الجهل، إلى تدريجيا تقود الجزائر في روئيةاملق قلة إن 

ف،وتخ املجتمع
َّ
 .تاملعامال  جميع يف املواقف سيدة هي واألحقاد األطماع وصارت ل

 

 يجد العلم، طلب عن ويغفل اليوم طوال والثرثرة الرزق لطلب فراشه من يقوم يالذ الفرد إن 

 إلى  طافامل به ي لينته سانيتهإن أبعاد كل بالتالي ويفقد خرساء، آلة واتالسن مرور بعد نفسه
 .عقله اغتيال

 

  في  هايعيش التي  يئةالس األوضاع من ذمرالت كثير فهو اليومية، معاناته أسير الجزائري  ردالف أصبح

 .  كناسا يحرك أن  دون ...( االقتصادية االجتماعية، الثقافية، السياسية، الحياة) املجاالت جميع

     

 إليديولوجياا ألن  واع، غير أو واع بشكل ار،األفك ض ى فو  يعيشون  ري الجزائ املجتمع أفراد أغلب إن 
ل والتي  الناس عتقدهاي تي ال  األفكار عظمم نقد دون  وكذلك يومي، بشكل ُتماَرس  

ّ
شك

ُ
 الصراع ت

 االستنجاد حالة في أو الهوية مسائل حول  ُيثار الذي النقاش حدة في ذلك ويتجلى بينهم، الخفي

 .نىاألد حده  في مقبول  توافق لىإ ول الوص ن دو  — خاصة ديني ال — الثقافي باملوروث
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  إلى  املطاف ايةنه في تؤدي حيص،للتم خاضعة وغير شةُمشوَّ  أغلبها في  تأتي التي  األفكار، هذه
 أو  تتجه أين لىإ تعرف ال لقاطرة كمركبات املجتمع فيصبح ان،األحي أغلب في والقطيعة التشرذم

 .أخرى  أحيانا وتتأخر أحيانا تنطلق

 

 :عالىوت كتبار  هللا قال
 

" 
ُ
ر ف

ص 
َ
َي آيَ  َعن   َسأ يَن  ات  ذ 

َّ
ُروَن  ال بَّ

َ
ي َيَتك ر   ف 

َ  
ي   ض  األ

َ
غ   ر  ب 

 
ن   َحّق  ال لَّ  اَيَرو   َوإ 

ُ
  آَية   ك

َ
ُنوا ال م 

َها ُيؤ  ن   ب  ايَ  َوإ   َرو 

يلَ  د   َسب 
 
ش   الرُّ

َ
وهُ  ال

ُ
ذ خ 

 َس  َيتَّ
 

يال ن   ب  ا َوإ  يلَ  َيَرو  ّي   َسب 
َ
غ
 
وهُ َيتَّ  ال

ُ
ذ  ب  َس  خ 

 
   ۚيال

 َ
َك ذ ُهم   ل  نَّ

َ
أ ُبوا ب 

َّ
ذ
َ
َنا ك آَيات  اُنوا ب 

َ
 َوك

َها يَن  َعن  ل  اف 
َ
 (األعراف سورة من 146 اآلية) " غ

 

 ( بالذات الوعي )  الخر و  ااألن
 
 وسوسيولوجية ولوجيةانثروب معرفة غير ومن بالذات وعي غير من دامةمست لتنمية وجود ال"

 .*" وثقافته ولتاريخه للبلد

 
 هذا أضاع مقروئيته قلة بحكم فالجزائري  ،الذات ملعرفة املسائلة موضع  في اتضعن ةيقالحق هذه

 بعدتنا أ املسطرة التعليمية فاملناهج. حضاري  مشروع أي في البداية قطةن هو يالذ الخطير مراأل 

 كما حناوأصب أخرى، أحيانا  الغرب وبين  تارة الشرق  بين  ن مشتتي وتركتنا الضرورة هذه عن كثيرا

 ".مشيته فأضاع لحمامةا مشية  يتعلم الغراب جاء"   عندما املثل ل يقو 

 

  التي  هي يةالتاريخ القطيعة إن "
َ
بتغ  إلى يؤدي وهذا الذات، على للتعرف ةاملتاح إلمكانيةا ّي 

 التي  الحيرة وكذلك مختلفة، االتمج في سلوكياتنا يفسر الذي السبب وهو ،"ذاتال كراهية"

 .†"الشرقي أم بيالغر  النمطين  بين  االختيار في ددنتر  ناعلتج والتي  ياحال منها نعاني

 

 من  املستقدمة التقنيات تعلمت  األولى أن  نالحظ ،(وتركيا اليابان ) ديثين ح نموذجين  أخذنا فإذا

نتها الغرب مات ومتَّ  تركيا أما عظمى، قوة إلى بسرعة فتحولت نيةاليابا والتقاليد الروحية باملقّو 

 
 بن أحمد ترجمة ،2011 زخ،البر منشورات ناصر، حاج الرحمان عبد تأمالت، و تجربة أزمة: الجزائرية املقامرة كتاب *

 .بكلي محمد
 .تأمالت و بةتجر  مةأز : الجزائرية امرةاملق كتاب السابق، املصدر †
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 حين  مؤخرا إال منه الخروج تبدأ ولم املطلق، التقليد ختارتا نهاأل خلفلتا في غارقة بقيت فقد

 .هابماضي الصلة يدتع بدأت

 
 نخبة وجود دون  يةالفعال مقاسات وفق لحكامة وجود ال" حيث النخبة دور  أهمية تظهر وهنا

 "وطنية

 

  لعقل ا نقد أن : )بيالعر  العقل نقد عن مؤلفاته في الجابري  عابد محمد املغربي يلسوفالف يبين كما

 ليس  إلينا بالنسبة" ياألوروب العقل  " ألن  ذلك". األوروبي العقل نقد" إنجازب إال يكتمل لن العربي

 همناف وكيفية أسماعنا إلى منه ينتقل ما ولىاأل  وبالدرجة أيضا هو بل نفسه، عن يقوله ما قطف هو
  يكون  ال" األخر" ونقد " ألخرا" نقد بيتطل" األنا" نقد إن . ونقد مراجعة إلى تحتاج أمور  وهي له،

 .*( الناقد" ااألن" في صورتهل نقدا ش يء كل وقبل أوال كان  إذا إال اجذري

 
 يوميا عنها نسمع التي  الحقائق من كثيرال ألن  رها،تفسي معرفة بالضرورة يعني  ال حقائقال ترديد إن 

 املوقف واتخاذ ولنا،ح يدور  ام لفهم فرصةال لنا لتتيح الصحيح، إطارها في وضعها جيدا ندري  ال

 .†يفقهها أن  دون  الكلمات ُيعيد" الببغاء طائر" مجرد أحيانا إذن  فنكون  ا،اهه اتج املناسب

 
 ونعيد  واملسائلة، النقد عن وبعيدا آلي، كلبش نتقبلها لتي ا املفاهيم من الكثير جميعا تقدنع

 ...دواليك اوهكذ حفادناأل  بتمريرها ن يقومو  بدورهم الذين ألوالدنا، وتلقينها إنتاجها

 
ث بذاتنا، وعينا فيه نستعيد الذي  لوقت ا يأتي  أن  إلى د 

  شقه  في — ورثناه ما مع قطيعة بالتالي فُنح 

 في  نوعية بنقلة ونقفز — الزمن من العقود هذه كل طوال كاهلنا أثقل والذي — املجدي غير

ة ومن اآلخر لفهم واسعا المجا لنا تيحت التي  الجديدة األفكار خالل من معيشتنا أنماط  إدراك ثمَّ
 . حولنا من الملعا

 

 االستعماري  فكره طبيعة نتيجة العدو/  خصمال يمثل فهو الغرب، أمام مشدوها يقف منا الكل

 
 املقدمة ،1.ط ،1991 بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز ـ الجابري  عابد دمحم. د ،"حداثةوال لتراثا"  كتاب *

 .11 ص 
 كتاب: رانظ الشأن ذاه في. " نهضوي  مشروع أي في الفشل أو احالنج مبررات أول  من املرحلة بخصوصية الوعي إن"  †

 . 2011 بعةط سوريا، ـ امللتقى دار جندية، أحمد ل بتو . د ،"الحضارة تعتبا على" 
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قه ملا نظرا نموذجا/مثاال يعتبرا واحد آن  وفي واالستغالل، نةالهيم إلى يهدف الذي  تقدم  من حقَّ
 .ملجاالتا كافة في بتكراتم من انتجه ما بكل لهظ في ننعم ائل،ه وتكنولوجي علمي 

 

فه  رغم املرتبة هذه إلى وصل لغربا هذا أن  كيف: منها تساؤالت عدة نثير أن  علينا يبقى  
ّ
 تخل

 ابن  واكتشافات أبحاث أنقاض على قامت نهضته أن  من وبالرغم ى،الوسط القرون  يف الشديد
قمع ظرةن إلى يحتاج السؤ  ؟...وغيرهم والبيروني الهيثم  الحضارتين لكال التاريخي ر التطو  في ةمَّ

 . االسالمية-والعربية الغربية

 

اء ر األفكا
َّ
ا ألفكار وا ةالبن  مة الهدَّ

 

َتها يعرف  لم وعها،ن من فريدة  حالة الجزائري  املجتمع يعيش
َ
 يومنا إلى ماسينيسا عهد منذ مثيل

 مرحلة  في حتى  أجدادنا وال اآبائن هايعرف لم ياع،والض التشرذم القنوط، اليأس، من حالة ،هذا
 .البغيض الفرنس ي  ستعماراال 

 

ن خاصة — السائدة فاألفكار مَّ َبيهم ن بي حيا الضمير زالما م   النسداد  سوداوية أفكار — جن 
 وتهاوي  الفساد، تفش ي  األخالق، تدني نتيجة وهذا املعالم، مجهول  مستقبل من والخوف قاألف

م
َّ
م سل  .زائري لجا املجتمع في القيَّ

 

امةه  أفكار عن منبثقة النظرة ههذ ش أصبحت دَّ  
ّ
 فكك وت قلوبنا، في اليأس لتبعث عقولنا، في تعش

امة فاألفكار. وشائج من الناأوص يربط ما كل صُد  الهدَّ
َ
 وعدم بجهل يتحرك شخص من دائما رت

 .اةالحي يف ألخطائه يراتوالتبر  التفسيرات بعض إعطاء في السهولة عن بحثي شخص من أو دراية،
 

اءة األفكار أما  .سيئةال األوضاع إصالح ومحاولة وبحث تفكير محصلة فهي  البنَّ

 
 ظروف إلى لالنتقال واسعا جالامل له كان كلما السلبية، تفكيره طرق  من روغيَّ  اإلنسان  لعدَّ  فكلما

 .أحسن

 
 يم الخيال، بضر  من يعتبر التغيير أن  واالعتقاد الفاسدة، عاألوضا قبول  إن 

َّ
  إلى  سرَّبت قاعائ لث

امة ار أفك نتيجة عقولنا  سلمية تكون  قد ال،املث سبيل ىعل فاملظاهرات. االنتهازيون  زرعها هدَّ
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 الضغط، تأثير تحت الذين، املسئولين  إلى صداها فيصل حقيقية، وبمطالب حضارية وسائلوب

 في يحدث كما ادياستبدا الحكم نمط يكن لم إذا املشروعة، املطالب هذه تلبية إلى يرضخون 

 (.صارخ ثالم وهوالندا بلجيكا فرنسا، في الصفراء السترات أصحاب) املتطورة الدول 
 

 التالعبات  بعض نتيجة) واضحة أهداف دون  والحرق  الشغب أجل من اتمظاهر  هناك تكون  دوق

 ذلك وفي. الضحايا من العديد جرائها من ويذهب والتحطيم، التكسير إلى فتؤدي ،(السياسية

 .واملادي البشري  الجانبين  من نللوط ةار خس

 

اءة األفكار وخطورة أهمية تظهر املنطلق هذا من امة فكارأل وا البنَّ  .الهدَّ
 

 اإلسالمية واملبادئ القيم زرع طريق عن جيالاأل  تنشئة على  الحرص إلى اليوم أحوجنا ماف

م وغرس السمحة،  .عقولهم تغزو  امةهدَّ ال األفكار تبدأ وقت في أبنائنا، لدى املواطنة قيَّ

 
غ بشكل االجتماعي التواصل وسائل استخدام إن 

َ
 أو  للطفل مدخال يكون  أن  يمكن فيه، ُمبال

 حدب  كل  من إلينا الوافدة املسعورة الهجمات خالل من لوطنه، والنتمائه بنفسه ثقته هزل املراهق

 فض وصوب،
 
 ذوي  قبل من سُتغلتا فلقد الفكري، للتطرف تدعو التي  اإللكترونية األلعاب عن ال

 وزرع رهمكابأف  للعبث م،منه الشباب وحتى  األطفال من السن صغار تهدافالس الدنيئة النفوس

 .سلوكهم في واإلجرام العدوانية

 
 نسمعه ما فكل الناس، من حولنا هم من أفكار إال ليست ومعتقداتنا أفكارنا ميعج فإن  النهاية، في

 يف —مباشر غير أو مباشر بشكل  — احتم ثرتؤ  ومحزنة، رحةمف قصص من الوقت طوال

عاةوا الُعلماء فعلى. وسلوكنا فكرنا شخصيتنا،   لدُّ
ُ
مين عوامل  

ّ
قنوا أن  ل

َّ
اءة أفكارا وشبابنا أطفالنا يل  بنَّ

 .الراهن وقتنا ىوإل  القديم منذ الويالت من عانى الذي العزيز بوطننا للنهوض

 

 أس ـــــــــالي و   ةــــــــالنخب
 

 تم  قد كثيرة أمورا أن  نجد  االستقالل، بعد  ما الجزائر إنجازات على قفن أن  سناألنف احنسم إذا

ع جيل تكوين منها تحقيقها، ح الوطنية روحبال مشبَّ
َّ
ن خاصة والوعي بالعلم ومسل مَّ  في إرسالهم تم م 

 .بومدين هواري  الراحل الرئيس زمن في خاصة والشرقية الغربية الدول  إلى تعليمية بعثات
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 اكتشفوا الغربية بالحضارة احتكاكهم تيجةفن الطرق، مفترق  في نفسها توجد نخبةال تلك

 ممنه ثيرالك فاختار الثقافي، وحتى  والتكنولوجي مي العل التطور  مجال في الصارخة الفوارق 

 في وامتيازات معتبر راتب في تمثلت تسهيالت، من لهم وفرته ملا نظرا الدول، هذه في االستقرار

  في  التخلف على الدالة وضاعلل  مقارنة من به قاموا وما جهة، من ترفةامل لحياةا أوجه فمختل
 .أخرى  جهة من بلدنا في حياةال ميادين كافة

 

روا الذين أما ن خاصة التنمية في أسهموا فجلهم متعددة، بابألس وطنال إلى الرجوع قرَّ مَّ  اعتلى م 
  خذ أ وأكثرهم الحاالت، بعض في وإبعادهم احتهمإز  تتم أن  قبل الدولة دواليب في حساسة مناصب

 .واإلدارات املؤسسات مختلف تسيير في امتوسط مركزا

 
ر الحالي القرن  من األولى والعشرية املاض ي  القرن  من التسعينيات مرحلة في   فأغلب  الوضع، تغيَّ

شمُ  الفئة ذهه من الكوادر أغلب وأصبح الجزائرية، الجامعات في تكوينهم تم اإلطارات  وبعيدا اهمَّ

 حبانس لذا النخبة، هذه نفوس إلى والقنوط يأسال يتسرب أن مالزا وكان  القرار، مراكز عن
  مختلف  في رداءةال شجيعت عن ناهيك املؤسسات مختلف لتسيير لفعليةا الحياة من هؤالء

 .التعيينات

 
ها أهمية تعطي ال التي  الدولة إن   ليجدوا  اوباحثيه فكريهام أهملت  ئرفالجزا الزوال، مصيرها لُنخب 

 .وخبراتهم كفاءاتهم من ستفيدون ي الغربية لدول ا أحضان  في أنفسهم

 
ع دولة بأننا حييو  للمسؤولين  الرسمي  الخطاب إن   تماما، ذلك عكس قعالوا لكن الكفاءات، تشّج 

  ذي ال  العلمي  البحث إهمال ونتيجة بالعلم االستهتار نتيجة مستمر تقهقر في األكاديمي  فاملستوى 

  . األمة هذه بمقدرات للنهوض الفرص حيتي
 

 التغيير، ةمعرك من االنسحاب ررتق أنها حيث السهلة، الحلول  اختارت قد ندناع النخبة إن 

ف وأصبح فساد،وال اءةالرد أمام فسيحا املجال وتركت ثقَّ
ُ
 األوضاع يساير املعرفة لديه ومن امل

 .سواء حد على راروالق شقاالن في ميتحك والفاسد الجاهل وصار السائدة،
 

 دون  الحيلولة في ريةاإلدا العوائق بلغت مهما بأّنه اليوم، همأنفس يصارحوا ن أ الجزائريين  على"

فة النخب فإّن  االيجابي، يروالتغي ءالبنا نحو املجتمع في الحّية القوى  تفعيل هة املزيَّ  التي  واملشوَّ
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ر ألّنها تة،املكبو  اموحاتهط أمام ودةكؤ  عقبات   صارت املسرح خشبة على تركض  الحقائق تزّو 

سو 
ّ
 .*" اقلواملع املواقع كلّ  في الشرفاء استثناء مع جراحه، على وتقتات بالشع  على تدل

 
 وأبطالنا اليأس، تعرف ال الصلبة واإلرادة العزيمة ألن  اجزين،الع نفوس في عادة يدبُّ  اليأس إن 

روا الذين ر تكينوايس أن  وارفض همن أل مثال، خير التحريرية الثورة فجَّ  ، الفرنس ي  للمستعّم 

نادية األفكار جميع ودحضوا
ُ
 وكان  والنفيس بالنفس التضحية لواوفضَّ  والخنوع، لالستسالم امل

 .أرادوا ما لهم

 

لدتنا بني  من الفاسدين ألن  جديد، نوع من عماراست في نعيش  إننا  فسادا، الجزائر في عاثوا قد ج 
 لهذه ىيتصد أن  شريف لك  على ينبغي لذا الوبال، اهذ عن وتالسك هزيوالن فللمثقَّ  يمكن وال

 . األحرار واملجاهدين الشهداء من بأسالفنا اقتداء الظواهر

 
 :يلي ما نذكر الفاسدة، األوضاع تغيير في بها طاملنو  الدور  من النخبة انسحاب أسباب من

 

 ؛دادباالستب تتميز التي  الحاكمة السلطة بطش من الخوف •

 ؛الحاكم النظام نحهايم التي  يازاتتاالم نتيجة القرار ألصحاب االستكانةو  خنوعال •
 ؛ عبالش فكر في  الالزمة التغييرات إلحداث فيةالكا بالتوعية للقيام املسؤولية تحمل عدم •

  داخل  النضال بدل  للعيش، أحسن ظروفا النخبة بعض  تجد حيث الخارج، إلى الهجرة تفضيل •

 .  نوطال في لبقاءا ظلها في املثقف على ستحيلي  التي  تالحاال  عضب ماعدا املجتمع،
 

 :ينبغي أس،الي ومحاربة النخبة ر دو   تفعيل أجل من املقترحة الحلول  ومن

 
 الذي  املزري الواقع عن الحقائق وكشف االعوجاج، هرمظا فةلكا وبالكلمة بالقلم التصدي •

 ؛ الجزائر تعيشه

 .اجهةو امل عن شأنا يقلُّ  ال الذي بالكلمة اجهاد رتبيع نهأل  املضايقات، على الصبر •
 

 
 ".أين؟ إلى الجزائر.. عاما 30 بعد: " بعنوان النت على" الجزائري  املرصد" في مقال من مقتطف *
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 به املسموح  وسقف املثقفون  يكتبه ما
 

 ومنحهم ممهم،ذ شراء طريق عن واملفكرين املثقفين  تمالةاس على املستبدة نظمةاأل  دأبت لقد

 حكمها، ديمومة على خطرا تشكل الناس من ةالفئ هذه ألن  ،الرعية ببقية مقارنة فائقة امتيازات

 الوعي استعادة لىع الشعب تعين  للتغيير كارأف بث خالل من النظام قلب ىإل الوصول  يمكنهاو 
 .بقوة منتشرين والقهر الظلم كان  إذا خاصة

 

 أن  مادام ة،الحاكم السلطة من به املسموح عن يخرج يكاد ال ائرالجز  في املثقفين  أغلب يكتبه فما
 خانة في يعتبر بالسياسة يمس ما فكل. ستبحت لم لطةالس هذه وضعتها التي  الحمراء خطوطال

 املزيفة  الحقيقة يدرك ال حتى  الشعب يرتخد في املتمثلة ممارساته على ءاإلطرا تم إذا إال منوع،امل

 .عندنا سؤولين امل أغلب بها يتبجح التي 

 
  د نق  إلى ضتتعر  أن  األحوال، من حال بأي نها،يمك ال داراتناوإص جرائدنا في الكتابات أغلب إن 

ل  ،جدا محدود نطاق في إال نظامال هذا ساتممار   أبواق  من بوق  إلى  لكاتبوا الصحفي بذلك فتحوَّ

م عمرها إطالة في يساهم السلطة ع 
لت مركزها، ويدَّ

َّ
 ثورة أمام حاجزا لكتاباتا هذه بالتالي وشك

 . الدالب في املتردي الوضع من الغاضبة الشعب

 

 قفيناملث لهؤالء تسمح ال صحافة،ال مجال فيو بصري ال — معيالس مجال في الضبط سلطة إن 

روا أن   الذي  القانون  ألن مهنية، بموضوعية النظام هذا نقد لهم تتيح وال حرية، بكل ئهمآرا عن ُيعّب 

مها  
ّ
غلقت بحيث الحاكمة، السلطة مقاس على يطخ   قد ُينظ

 
 خارج دور ي من كل وصار ةالدائر  أ

 .املمكنة البطش أنواع لكل رَّضاعومُ  شاُمهمَّ  منبوذا، الفلك هذا
 

 الجزائر في  املقروئية 
 

 في  كتاب نصف من أقل ،سطاملتو  في يقرأ، وفرة،املت اإلحصائيات آخر حسب الجزائري، الفرد ن إ
 .السنة

 

 .السنة في كتابا أربعين  يقارب ما ،املتوسط في رأ،فيق األوربي أو الياباني األمريكي، دالفر  أما
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 املجتمع عزوف وتتبعنا نا،بلد في روئيةاملق واقع إلى نظرنا وإذا ،املتقدمة ل بالدو  ناأنفس اقارن فإذا

 .وهانح نسير التي  الهاوية عظم أدركنا عنها،

 
 ال الفرد عند اءةالقر  متوسط فإن  العربية، الدول  في ةلبشريا التنمية تقرير إحصاءات وحسب

 .السنة في دقائق العشر يتجاوز 

 

 بطريقة ويكون  عينةم تعليمية لحاجة خاضع غير ،تثقيفي نحىم هي معا بشكل املقروئية إن 

 هائلة لغوية وثروة ثقافية ملكة كوينت بإمكانه فالقارئ  ة،واملتع الفائدة األساس ي هدفها عصامية،

 الفهم  على ومساعدته ومعارفه، معلوماته راءإث إلى حتما دييؤ  مما املطالعة، في بالرغبة اقترنت إذا
اء والنقاش وارالح أساليب من نهكيوتم يعالسر   .والجهل التعصب عن دالبعي البنَّ

 

م، سلم إن  يَّ  القرن  من الثمانينيات نهاية إلى ستقاللاال  بعد ما الجزائر يف سائدا كان  الذي الق 

 يزالون  ما كانوا آنذاك املجتمع من الكبار اداألفر  جل ألن  ،رفيعة مكانة للمثقف يولي كان ملاض ي،ا
 مقبلين مثقفين شبابا بالتالي فأنتج ،(ساأسا والجهل األمية) لثقافيةا الستعمارا بعاتبت أثرينمت

 كان  حيث الدورية، واملنشورات املجالت الكتب، دعيمت في الدولة ساهمت ماك. املطالعة على

 .الشرائية واطنامل قدرة على يؤثر ال سعرها
 

  القدرة  وبدأت املديونية، حلقة في خلتد  ائرجز ال دأتب الثمانينيات، فترة من األخير النصف في أما

 هذا  نعكسوا الكتب، اقتناء على الشعب استنكاف إلى أدى مما التدهور، في واطنللم لشرائيةا
 .عام  شكلب واملعرفة املقروئية على الوضع

 

 ،السيئة األمنية األوضاع نتيجة املقروئية تقلصت فقد الدموية، رالجزائ محنة فترة في كذلك
 وغلق  آنذاك املفروض ول التج حظر لىإ إضافة جزائري، كل هاجس وتامل من التاإلف رصا حيث

 النهار من بكرةم أوقات في والخاصة ةالعمومي املكتبات أغلب

 
 :الجزائر في يةاملقروئ تراجع أسباب ومن

 

 بالكتا وأصبح الجزائري، الفرد لدى االستهالك تعاظم سببب للمواطن ائيةالشر  القدرة تقلص •
 ؛ ات األولوي سلم يتذيل

 روض الق أقساط تسديد) الجزائري  املستهلك عند تنوعةامل هالكيةاالست الحاجيات تزايد •
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 ؛...(املنازل  في املنجزة ييئاتالته واالنترنت، النقال الهاتف يرفوات يصتخل االستهالكية،
 لتي ا املكتبات حساب ىعل...( الذكية والهواتف الفضائيات االنترنت،) اإلعالمية الوسائط نتشارا •

 ؛ السريع واألكل" يزاالب" لبيع محالت إلى أغلبها تحولت

 من  والتسلية األلعاب إلى اتجهوا — الشباب خاصة — املواطنين  لبأغ ألن  الفكرية، األمية •

 ؛اإللكترونية الوسائط خالل
 ودموج هو افم ،(السنة في كتاب 2500 حوالي إنتاج) واملتخصصة كبيرةال النشر دور  صتقل •

 . ...(الطبخ كتب املدرسية، شبه الكتب) السريع ربحوال تجارةبال خاصة نشر ُدور  سوى  كثرةوب حاليا

 
 :من البد ر،الخط هذا ولتفادي

 

 املطالعة لبعث تهدف الثقافة ووزارة والتعليم التربية وزارة ين ب مشتركة إستراتيجية تسطير •
 ؛ةيسير  غير مدة منذ بلدنا في الغائبة

 تمنح التي  املعتبرة لجوائزوا لفكريةا  الندوات خالل من واإلبداع التأليف ركةح دعيمت •

 ؛للمتفوقين 
 ؛تعميمه بهدف إليه الوصول  طرق  وتسهيل ،معا بشكل الكتاب تيراداس دعم •

 ؛ ضريبية وإعفاءات إعانات شكل في الدولة من بتدعيم الكتاب لنشر مطابع إنشاء على التشجيع •

  على  القارئ  وتشجيع الكتاب توفير خالل  من دورها بتفعيل للمكتبات قيالحقي ور الد إرجاع •
 . االستفادة

 

 الضائع  الوقت
 
دها كنا عبارة" قطعك قطعهت لم إن  كالسيف الوقت"  .يقدق بشكل معناها نفهم أن  ن بدو  كثيرا نرّد 

 

 به، القيام الن احامت كان  بما باملقارنة أضعناه ملا األسف أشد نأسف العمر، في دمناتق مع لكن
ر أن  دون  ايعتصرن باأللم كثيرا فنشعر  ...ارتحل قد الزمن قطار ألن  شيئا، نغّي 

 

 نوصله أن  نستطيع وهل ،ألبنائنا مرارة، من يحمله ما بكل الشعور، هذا  ننقل أن  لنا مكني هل
 .أعتقد ال أمانة؟ بكل يهمإل
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 ال بها، يتحلون  أصبحوا تي ال االتكالية وروح هولل مفانصرافه  الوقت، حقيقة يدركون  ال أبنائنا ألن 

 أنماط تغيير ومن جديدة، ارفمع اكتساب من الوقت لهم يتيحه بما للتفكير مجاال لهم عُ دت

 .املجدية غير حياتهم
 

 العالم شعوب ببقية مقارنة الوقت، مضيعي أكبر من أصبح ،العام أغلبه في الجزائري، املجتمع إن 

 أوقات وفي املقاهي في تجده الناس من األعظم ادالسو  أن  حيث — ياناأح نهام املتخلفة حتى  —

 أو بذيء كالم من حديث يخلو ديكا فال. منها لتافهةا خاصة املواضيع كل في يخوضون  العمل،

 .ُتذكر فائدة بدون  رياضية باراةم حول  نقاشا الاألحو  أحسن في أو الناس، ألعراض تعرض

 
 ذي غير الن بالنسبة ش يء كل وأصبح ب،املرات أحط ىإل تناصلأو  تالوق أهمية معرفة عدم إن 

ى أهمية،  وأصبح الحضارة عن يراكث فابتعدنا التفكير، من النمط هذا على الجديد الجيل وتربَّ

 .املنال صعب هدفا طورةاملت بالدول  اللحاق

 

 األجيال  صراع
 

ن، موضوع حول  اليوم شباب من وشاب مسن شيخ يلتقي قد  بمن  أشبه ارالحو  ن كو ي يثبح معيَّ
 .الجحر إلى الداخل النمل بَعّد   منشغل هوو  لشخص النصح يسدي

 

ما
َّ
 مختلفة التفكير أنماط ألن املجتمع هذا فئات من روالصغا الكبار بين  ياحقيق تواصال تجد قل

ع التي  األفكار من كثير في متباينة تكون  تكاد عياتواملرج  .منهما واحد كل بها تشبَّ
 

 حولها؟  لالتفاق للطرفين لةمقبو  ضيةأر  هناك وهل ينهما؟ب مشتركة احةمس وجدت أال ولكن،

 
 ويشكل  بينهما، الفاصلة للهوة توسيعا يعتبر الفئة هذه من واحد كل طرف من اآلخر رفض إن 

  من  جيد بشكل األمور  إدراك عدم في واستمرارا الكبار، جهة من الخبرات قلن نحو عائقا اليبالت

 .ابالشب هؤالء طرف
 

 من جليا ذلك ويظهر ومعالجته، معرفته الناس يحاول  ام نادرا خفي، صراع الحقيقة في كهنا

 كان  ما حالة في إال الصراع هذا تجاوز  يحدث ما ونادرا ف،طر  كل عن تصدر التي  تالسلوكيا خالل
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ا الكبير  في  كمالتح يستطيع خاللها  من والتي  اإلنسانية، للعلوم ودارسا الحوار بأساليب ُملمًّ
 .واألدبية الفكرية السلطة من نوع وفرض الدائر نقاشال

 

دام هذا إن   املعرفية، القطيعة من نوع لىإ املجتمع جرَّ  قد الاألجي مختلف بين  األفكار في الّص 

ت  من نوع في وكذلك الشباب، طرف من التمرد في ثارهآ تتجلى لنفور،ا من حالة إلى يبالتال وأدى   تعنُّ
 .  الكبار

 

 طرف كل ألن األحيان، بعض في يجسد وحتى  لفظي عنف إلى حوارال يتحول  ياماأل  ورمر  ومع
 .صواب على أنه يعتقد

 

ا لقد هنَّ  ألنهم ا،أبنائن أفكار متفهُّ  ضرورة إلى — وجهه تعالى هللا كرَّم — طالب أبي بن علي اإلمام نبَّ
لقوا

ُ
 عن  ورثناها التي  اوأفكارن ائناآر  لَّ ك  ليهمع نفر ض أن  األولياء نحن علينا ينبغي وال لزمانهم، خ

ر إذن فعلينا. أجدادناو  آبائنا ي، بشكل األمر هذا تبصُّ ل  ال حتى  جّد   حيوانات " إلى أبنائنا نحّو 

 . حفل كّل   ناءأث االستعراض نفس تعيد" السيرك
 

 ار الحو  أزمة
 

ارة خطوات فخطت الحوار، أهمية املتقدمة الدول  أدركت لقد  حيث ل،االتصا معل رتطوي  في جبَّ

 اإلدارات عن ناهيك سواء، حد على والشارع األسرة في مستوياته أعلى إلى التواصل ارتقى

 .أنواعها بكافة ؤسساتوامل

 
 استطاع بها، تتعامل خاصة لغة لها تفالحيوانا الحية، الكائنات جميع لغة الحوار يعتبر

  لعقل ل افتقارها غمر  وهذا تها،مدلوال همويف رموزها يُفكَّ  أن  الحديثة، العلوم تطور  مع اإلنسان،

 .واملالئكة اإلنسان  — تعالى و سبحانه — هللا به خصَّ  الذي
 

  من  بمجموعة ويتسم عنف،ال عليه يغلب  الحوار هذا أن  نجد زائري،الج مجتمعنا في تأملنا إذا

 مناح   خذأ يثح والتقدير، الفهم سوء عن الناتجة الصراعات من لكثير ومصدر املسبقة، حكاماأل 
 .والجسدي اللفظي العنف انتشار لخال من األسر ككتف إلى أدت كثيرة سلبية
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 ما إلدراك أساسا جيدا فهما ولغيره لذاته اإلنسان فهم يعتبر لغوية،-بيةالعص البرمجة علم حسب

 خاصة روفلظ يخضع البشري  العقل  ألن  بها، يتعامل أن  يجب التي  والطريقة ه،ب التحدث  ينبغي

 . اآلخر رفض إلى دىوأ منغلقا كان  وإال غيره، نم يستقبله ن أ يمكن ام قبللت
 

موف بفالن  الظن أساء أنه اإلنسان  يشعر األحيان، من كثير في  إنسان  من صدر ما خاطئا فهما ه 

ة وربما منه، بدر ما على دمين أن يلبث وما ما، موقف في آخر  تكون  الصفح طلب في النفس عزَّ

د أن  على له مانعا  .املتاعب هذه يعلجم حل املطاف ةنهاي في لذيوا الفعل، كذل على مُيق 

 

 يعاني  التي  القطيعة من كثير إلى أدت املجتمع، فئات ميعج إلى  وامتدت الدائرة هذه اتسعت فإذا
ل بحتوأص لجميع،ا منها ته املجتمع لكاه ُتثق  ل في بُرمَّ  .العناء هذا تحمُّ

 

 األحكام تكان فكلما سلبي، حوار أنه هفي املشكلة .حوارا هذات دح في يعتبر الحوار قبول  عدم إن 

 .شديدا اآلخر رفض كان  كلما متعددة، املسبقة
 

 :الحوار أزمة من املتوقعة النتائج ومن

 
 يؤدي مما تعامالتهم، في املجتمع أفراد على ينطلي الذي ديوالجس لفظيال العنف ظاهرة توسع •

 ؛ باألمان  الشعور  عدم إلى

  التواصل  عدم إلى يفض ي  مما ،العنف هذا أخطار من النفس ةحماي بهدف اتالذ لىع طواءاالن •
 ؛التخلف مظاهر من مظهر وهو األفكار، وتبادل

 لتسرُّب  املجال وترك واالتصال، حوارال قلة يجةنت( للمجتمع األساسية الخلية) األسرة كتفك •

 .نتاالنتر ب هكيناملن أبنائنا إلى( وعيوبها بمزاياها) الثقافات مختلف
 

 :نم  البد املعضلة، هذه على ض ي نق ولكي

 
  القائم  النظام أن  ىإل نشير وهنا. الخطير ل املشك هذا عبء من للتخفيف وطنية استراتيجية تبني  •

  النهاية  في  ألنه والثقافي، السياس ي  الوعي ماحج كبح بهدف وضع ال هذا على املحافظة إلى يهدف

 ؛حكمال سدة في وجوده لبقاء تهديدا يمثل
 .البشرية التنمية مجال في استحدث ما خاصة تصالاال علوم مجال في واسع نطاق على التكوين •
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 افة روالخ  العلمي ير التفك
 

 وتعالى تبارك هللا له خلقها األشجار من كثيرة اأنواع وجد ض،األر  فوق  اإلنسان عاش أن  ذمن

 من بالتغذية أيضا ستفاداو  بها،حط من والتدفئة بالطهي  فاستفاد أوجه، عدة من منها ليستفيد

 .ثمارها
 

اتها سقوط أن  ههانتبا يسترع   ولم ثمارها، قطف على اإلنسان  دأب التفاح فشجرة  كمهيح حبَّ

. فيزيائية قوانين وتحكمها موجودة الجاذبية أن  لنا ليقول " تننيو " العالم ناجاء حتى  فيزيائي، قانون 
ر الذي ما    البشر؟ حياة في تغيَّ

 

ر  الذي هو ي لمالع يرفكالت إن    ألغاز  لفهم السحرية املفاتيح  أعطاهاو  الجمود، من البشرية حرَّ

 بدأ كما ة،االقتصادي ي الر  كيفية والبابليون  وريون اآلش اكتشف لقد. لطبيعةوا اإلنسان  الكون،
 فيثاغورس،) والفيزيائية الرياضية القوانين  باستنباط العلمي  املنهج واإلغريق اليونانيون 

 كتب أغلب ترجمة لتتم وبعدها، العباسية الفترة في املسلمون  العلماء جاء أن  لىإ ،...(سيدأرخم

 ملنهجبا تفكيرال العلماء من وغيرهم سينا وابن الخوارزمي الهيثم، ابن وواصل يق،واإلغر  اليونان 
 ...وطب رياضيات كيمياء، من الحديثة العلوم مختلف تطور  إلى أدى العلمي،

 

ل لقد
َّ
 األساس ومؤلفاتهم املسلمين  العلماء ألعمال ،الوسيط عصرال في يين،رباألو  ةجمتر  تشك

د. تخلفال دائرة من تدريجيا رجتخ بدأت التي  أوربا، لتقدم  نيا لد ا إلى نصرفواا املسلمين  أن  َبي 

 على  والعريضة الطويلة اإلسالمية، األمة أوصال في  تدبُّ  وبدأت املنهج، هذا وأهملوا وملذاتها

 جديد، من العلمي  التفكير انتكس حيث م،القدي واجترار الخرافة ظاهرم العريقة، تالقارا دمتداا
ل   الحائط ضعر  ضاربين  بحث،وال االجتهاد باب غلق تيجةن مستهلكين، مجرد إلى ن املسلمو  وتحوَّ

 .أسالفهم طريقة على الحياة واكتشاف القوانين  استنباط في التفكير

 
 العلم طلب في كثيرا طنافرَّ  ألننا أنفسنا، معاتبة لىإ يحيلنا نهأ إال ،تهساويمأ رغم املشهد، هذا إن 

 ...الهاوية اعق نحو تدريجيا بنا تدفع اموأوه خرافات مجرد داتنااعتقا معظم وأصبحت واملعرفة،

 
 املشكالت حل في الذكاء من أهم واملعرفة العلم ألن  الزائف، بذكائنا ننبهر أن  إذن  علينا ينبغي فال

 .والتخلف الجهل راثين ب من وجخر وال
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 من السائدة األوضاع أن ويعتقدون  الخرافي، التفكير على يعيشون  الجزائر في األفراد أغلب إن 

 ردود خالل  من يكتشف، أن  علمية بنظرة تأملامل ويستطيع وم،املحت القدر  من هي وركود فتخل
 رؤية في علمي ال التفكير نأ يئة،لسا يةاملعيش األوضاع بتقبل يتعلق فيما املواطنين أغلب أفعال

 يف لنا مجال وال مفروضة هي البلد يعيشها التي  الحالة هذه وأن غائب، شبه قيقتهاح على األشياء

 .تغييرها

 

ا، فيها فكرنا هل لكن  بيننا الواضحة الفروقات رأينا وهل للُمسائلة؟ األفكار هذه عرضنا هلو  مليَّ

 الحياة؟ مناحي كافة في هب نتصرف ما ىوعل دهتقنع ام على بتأن   لنقف الغرب، وبين 
 

ية، فكرنا إن   النهاية، في سنصل حتما نناإ ّد  تنش كانت ما أوضاعنا أن  إلى بج   تقصيرنا، من إال أل 

ذ  أن  يعتقد الذي ألن  هذا، يومنا إلى الصبا منذ أذهاننا إلى خرافاتال  تغلغل من الإ وأيضا   املشعّو 

 .سوّي   بشكل حياته تستقيم أن  يمكن ال والولد، املنصب ،ملالا جلب على القدرة لديه
 

 (  خاصة الغناء)  الثقافي  التراث 
 

 حكم على ملتعاقبةا الحضارات أن نجد حيث ،الثقافي تراثهاب تنوعا الدول  أكثر من الجزائر تعتبر

 خ ماو  األفراد، تسلوكيا في املعالم واضحة روافدها تركت قد اإلنسانية، فجر منذ الجزائر
َّ
 فتهل

 .والعادات اللهجات في الثراء تبرز أصيلة وأهازيج غانيوأ أثرية منحوتات ،تقليدية أزياء من يضاأ

 
 أنتجه ما فرغم يستحقها، التي  ملكانةا إلى املوروث بهذا يرقوا لم  الثقافي ن أالش على القائمين  لكن

مه ما ورغم فنية، وإبداعات مسرحيات رسومات، من الفنانون   وتراث انأغ من ون طربامل قدَّ

 منذ عليه قضت قد الرداءة موجة أن إال...( قبائلي راوي،صح أندلس ي، شعبي، غناء) يقيموس
 . الثقافة دور  كافة في  املحتشمة العروض وبعض" الراي" اني أغ إلى برمتها الثقافة فاتجهت فترة،

 

ىتر " املاض ي  القرن  ستينيات" إليه أنتمي  الذي الجيل إن  مها ن  أغا لىإ تماعاالس على بَّ   ذهبي  يلج قدَّ
 نسمع  كنا فعندما ،املستويات أرقى في واللحن الكلمات األداء، كان  حيث ين،البارز  الفنانين  من

ا أو شداد، بن نترةع الشاعر برائعة" يونس امهي" ألغاني ربطونُ   صباح" موشحات إلى نستمع كنَّ

 الحضارية ويةاله  وعمق بيةالعر  ةلغال ةبعظم نشعر كنا العربي، األدب روائع من بأشعار" فخري 
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 ثقافتنا  بعمق نشعر ير إيد القبائلي للمطرب " فاينوفا أفا" ألغنية نستمع كنا اوعندم. ألمتنا
 .جوانبها كل من النفس رتغم ألمازيغيةا

 

م ما أرقى من كانت" أزنافور  شارل "و" بياف إيديت" فرائعات الغربية، باألغاني تعلق ما وحتى  ّد 
ُ
 ق

 .هذا يومنا إلى خالدة بقيت روائع من ريةللبش
 

" إدي إدي" أغاني ارتص حيث الفن، يمتهنون  أنهم يزعمون  من على الرداءة وطغت الحال تغير

  وأصبحت لسائدة،ا هي" واي لوايا"و
ُّ
 وأبناء  آباء من الجميع لها ويستمع املحافل  جميع في ُتَبث

 .الحياءب الخدش مظاهر من فيه ما بكل وبنات،

 

ع ائمالق السياس ي  نظامنا ن أ يرنش   على  نشاهد فعندما الرداءة، نم النوع هذا مثل يشّج 
ل افةللثق وزيرا أن  التليفزيون   لقاء يالياخ مبلغا طلبت والتي  ية،عرب مطربة قبالتالس بطاقمه يتنقَّ

  ش، تهميوال الفقر ن يعانو  الهادفة األغنية ذوي  من فنانينا نترك ذاته الوقت وفي فنية، سهرة إحياء

 .واالنحالل الرداءة تشجيع ىعل واضح دليل فهذا
 

 :الظاهرة هذه أسباب من

 
 ؛ الجزائري  املجتمع أفراد أغلب لدى الفني  الذوق  تدني •

ماتم بعض تحطم •  ؛الرداءة إلى دفعه نتيجة الجزائري  الشعب قّو 

 .لسياس ي ا الوعي تغييب بهدف الشباب أوساط في واالنحرافات الفساد زرع •
 

 اتنا ــحي  ي ف التتأم
 

ف تكون  تكاد الناس ياةح أصبحت   يشعر  الفرد فال املعالم، محددة غير عالقات تحكمها ة،مزيَّ
عادةب ته املجتمع وال ي،العائل الود وجو الهدوء تجد األسرة وال والطمأنينة، السَّ   بضرورة  يحس بُرمَّ

 .والتكافل التآخي

 
 إذن؟ رتغيَّ  الذي فما. بقري عهد إلى سائدة تكن لم ظاهرة
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ر ما ع ما ضمن ندرجي تغيَّ  ةللتربي األولى السنوات منذ خاطئة، تصورات من املجتمع دأفرا به تشبَّ

 ودور  — الوالدين بخاصة — ةاألسر  دور  أن  حيث لنفس ي،وا العقلي تمالاالك درجة إلى ووصوال

ان املدرسة ر صُ  يعجم في بيئته، طوس يتفاعل الذي الفرد نوعية تحديد في جدا مهمَّ : لتعاملا وَّ
 ...والغضب الفرح حاالت في ء،والشرا البيع أثناء العمل، أثناء

 

 :تين فئ إلى ينقسمون  تفكيرهم طأنما تنوع في البشر إن 

 

 . املستقبل واستشراف الواقع  تحليل بذلك فتستطيع أحداث، من حولها يدور  بما واعية ئةف —1

 املناسب التفسير عطائهاوإ اليومية اثاألحد ين ب تالعالقا إحداث يةإمكان على القدرة كذلك ولها
 . (التاريخية) السابقة األحداث من الدروس باستنباط اوهذ

 

 اتخاذ في التخاذل ويعتبر بالذات، فئةال  هذه عاتق على تقع يةاملترّد   ضاعو األ  تغيير مسؤولية إن 

 .والتاريخ للمة عظمى  خيانة املوقف هذا
 

 فهم نهايمك فال ،— األحيان  بعض في حولها يحدث ابم هلةجا تى وح — الفكر محدودة فئة —2

 .والبهائم عاماألن إلى  أقرب هي عيشة تعيش فهي  التاليوب  أحداث، من ساحتها في يقع ما وإدراك
 

 يعتبر نقاش، في معها الدخول  ومجرد الفئة، هذه من الناس هؤالء تسيير في بقوة حاضرة زفالغرائ

دك يُ  أن  يستطيع لجاهلا ألن  املجازفة، ضروب من ضربا ن إذا صوابك فق 
َّ
 بالجدل  منك تمك

 .العقيم

 

د، ال إننا
ُ
ش

 
  لف، التخ عن بعيدة إسالمية بيئة نشاءإ من التمكين  إلى هذه، ملشينةا بتصرفاتنا نن
 طاء إع إلى الحالي بأسلوبنا نسعى ذلك، من النقيض على بل التعامل، في والغش الكسل التطرف،

ئة صورة  التي  بالصورة اإلسالم شرن في اإلسالمية غير للشعوب حدا ونكون  ف،الحني نادين عن سّي 

 .ملقويا النبّوة منهاج  على شريةالب قدوة  املسلم تجعل
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 القضاء  و  العدالة في: الخامس املحور 
 

   

وا في  وتطبيقاتها القوانين  ومةمنظ   قع ال
 

  والتي  نسية،فر ال املنظومة في املوجودة اتالتشريع في بالتمعن قمنا إذا
َّ
ت
َ
 أغلب  في الجزائر ابعه ت

 أنه  لوجدنا األنجلوسكسونية، التشريعات بمنظومة بمقارنتها وقمنا تاريخية، العتبارات نصوصها

ب
ُ
 . القديم منذ الفرنسية دارةاإل  يف املعروف راطيالبيروق الجانب عليها يغل

 

 غييراتالت ضبع ألخرى،وا ينةلفا بين  ُتحدث، الجزائر أن  جد ن القوانين، فحوى  في نظرنا فإذا

 حماية إلى تهدف ُمجملها في لكنها السياسية، وحتى  االقتصادية تماعية،االج املعطيات حسب
  البعد  كل بعيدا يبقى الواقع أرض في تطبيقها كنل املواطن، حماية وكذا الدولة، مؤسسات جميع

 .القانون  دولة في بأننا الشعور  نع

 

 جمهورية،لل وكيل أو قاض طرف من طةالسل استعمال يف تعسف نع البسيط املواطن سمع فكم
 األمر بنا ووصل الجرائم، ألفظع ارتكابهم رغم السجن في طويال يمكثوا لم مجرمين  عن سمعنا وكم

 قاموا أن  العام الشأن  تسيير لىع القائمين  من تستدع   لم انون للق اختراقات عن ناسمع أن  إلى

 .ن ميجر وامل اللصوص هؤالء مساءلةب
 

 ظل في ما، يوما مخالبه بين  نفسه يجد قد مجهول، مصير من الخوف ودائم ذمرامت طناملوا بقىوي

 . الدولة هيكل نخر الذي  والالعقاب الظلم ظواهر انتشار

 

 ألن  بالذهول، سنصاب حتما فإننا دالة،الع مجال في املتقدمة الدول  يف ري يج بما أنفسنا قارنا إذا

 مراتبهم  انتك  مهما املواطنين  جميع  رفط من عليها تفقم اييرمع قوف تمش ي  هناك األمور 
اطا، ويجعله القانون  على يتعالى الحكم في فالنافذ نحن أما االجتماعية،

ّ
 وينكمش يتمّدد مط

 .واألوضاع تالحاال  حسب

 
 حماية في به املنوط الدور ب يقوم أن  يمكنه ال والفساد، داداالستب عليه يغلب جو في قضاء،ال ن إ
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ل  من كل بةومعاق جمهورية،ال نين واق سّو 
ُ
 .التشريعات هذه على الّدوس نفسه له ت

 

فته الذي الهائل الدمار بعد" تشرشل" عن سمعنا
َّ
 التحتية ةالبني في الثانية العاملية الحرب خل

 . بالبلد لنهوضا بإمكاننا فإنه سليما، العدالة قطاع كان  إذا أنه صرَّح حيث ،لتراإلنج

 
اسال القطاع هذا أسس على الإ قومي ال دولةال يان ك إن ف وفعال، "  الحكم  أساس العدل"  ألن  حسَّ

 .تراثنا من نستمده كما

 
 :الجزائر في القانون  انتهاك أسباب ومن

 

 ؛ ستقاللاال  منذ القائم ادياالستبد النظام •
 ؛.(..النفوذ ألصحاب التزلف وة،الرش) والقضاء العدالة قطاع على القائمين  بعض فساد •

 الرشوة طريق عن العقاب من اإلفالت لةمحاو  إلى املؤدي ملواطنين ا عضب أخالق ادفس •

 ؛ واملحسوبية
 الحاكم، النظام مقاس على القوانين  بعض َسنُّ  •

 

 :من البد اء،للقض الالئقة املكانة وإرجاع ئة،السي املظاهر ههذ على وللقضاء
 

 ؛السياسية حكمال منظومة تغيير •

ون  ممن لعدالة،ا اعقط في ملين والعا اةقضال تعيين  •
َّ
 على القوانين  لتنفيذ الفاضلة، خالقباأل  يتحل

 ؛والعادل الصحيح الوجه

 مختلف  مع ملتعاال في  املحاباةو  الرشوة عن التخلي بضرورة املواطنين  وسط الوعي نشر •

 ؛ القضايا
 .ضلةالفا خالقاأل  على عوتشّج   الحنيف ديننا مبادئ تنشر وتعليمية تربوية ملنظومة يسالتأس •

 

 العدالة  وإصالح  الجريمة
 

 إلى ينزع البشر ألن األخالق، وفساد الفكري  االنحراف يسوده جو في إال اإلجرام ظواهر تنتشر ال

 .فطرته في تعالى هللا أودعها التي  النفسية ركيبةالت بحسب فضيلةال
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ام من القائمون  تخلى فإذا
َّ
 بأدوارهم، مالقيا عن علمون وامل ءياولاأل  واستنكف شؤوننا، على ُحك

  طريق  إلى املجتمع وسار االنحرافات وكثرت السيئة، األخالق وتفشت الرذيلة، طريق املجتمع سلك
 .الهالك

 

 باألمان، يشعر ال صبحأ املجتمع ألن  الخوف، على بعثت الجزائر في جراماإل  عن الدالة ماألرقا إن 

 .ممارستها في لتفنن با ويتباهى فخرال من وعن الجريمة يعتبر شبابنا من البعض وصار

 

 في  اإلجرام مشكلة َيُحل لم الحالي، الجمهورية رئيس اعتمده الذي العدالة إصالح رنامجب إن 
 األسباب تشخيص يتم لم ألنه الظاهرة، هذه على يقض ي ال الشكلية االقضاي معالجة ألن  الجزائر،

جين  لكن ،والسجون  ملحاكما يئةيته ةإعاد على املاليير الدولة فصرفت كاف، بشكل  راكدا بقي السَّ

 واالجتماعية املدنية الحياة في إدماجه محاولة في الدولة بمساعي يشعر ولم وأفكاره تصوراته في

 .سبةمنا وتكوينية ليميةتع استراتيجية وفق
 

 ريغيت دون  األخالقية غير مارساتامل نفس في استمروا القضاء، حقل في الفاعلين  بعض أن  كما

 بمسؤولياتهم والشعور  الوطن حب ينقصها جيالأ تخريج الجزائرية ملدرسةا وواصلت وضاع،األ 
 .اتجاهه

 

   القضاء مهنة أخالقيات 
 

 عاشت التي  مماأل  كل في نظير لها يوجد ال ةعالي بأخالق ُمورست اإلسالمي تراثنا في القضاء هنةم إن 

 .لعظماءا ؤالءه ين تعي أساس ناكا والتقوى  رعالو  ألن  األرض، فوق 

 
 النفس على الشرع بتطبيق تبدأ مشرفة مرتبة بلغ أنه نجد ذج،كنمو " عياض" القاض ي  أخذنا فإذا

 .لحاكما الخليفة وجه في مهابة وأعطته عية،الر  بين صداقيةم منحه مما الغير، قبل

 
 هليتم بما يتصرف القاض ي  أن  حيث معانيه، من بعض املتقدم الغرب همن استقى النموذج هذا

لق  وحسن بالفطنة يمتاز منهي ضمير يحكمه كما عليها، التعالي ودون  خرقها دون  انين القو 
ُ
  الخ

 .النفس ودناءة الظلم عن البعيد
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  ي تعاط الشفافية، عدم يسوده جو في ُتمارس صارت شرفها، رغم لجزائر،ا في املهنة ذهه إن 

ام استعطاف الرشوة،
َّ
 من تىوح الجمهورية ءووكال اةقضال من لشرفا عديمي  بعض من... الُحك

هم لذينا املحامين  بعض طرف  البسطاء املواطنين  حساب على الجيوب مل هو الوحيد همُّ

 األعداء  من لتخلصا في مآربهم يللن الطرق  كل لديهم لواملا النفوذ بأصحا ألن  والضعفاء،
 . العقاب من واإلفالت

 

 من  املستوحاة قائقالح بعض ذكر من نخجل ناأن حين  في هابُقضات   تطورةامل الدول  تتباهى ملاذا
 عندنا؟ القضاء ُدور  كواليس

 

 من التي الشريفة، ملهنةا هذه تقهقر مظاهر أهم من األخالق وفساد الضمير موت أن  شك ال
 هضم  جراء من والقهر بالظلم عور الش بدل بالوطنية اإلحساس نين للمواط تتيح أنها املفروض

 .املشروعة غير لحقوق ا على الحصول  يف  نفوذالو  القوة نطقم وتغليب لحقوق ا

 
 قاعدم في دراستي  أيام القانون، مادة في أستاذي موقف الصدد، هذا في أسوقه أن يمكن دليل خير

 وربما طيبة، ةبسمع يتمتع كان  الذي ،"بارة قرزا كمال" الراحل واملحامي األستاذ الجامعة،

ن فعُ  ر،لشَّ ا معسكر ىإل االنضمام اراخت الزائد لطموحه  الجنراالت ابةعص طرف من ّي 
ر لقد . االنسان  لحقوق  الوطني  املرصد رئيس منصب في ين االستئصالي

َّ
  القتل  أحداث  على تست

 من سالعك على بل ساكنا يحرك ولم ياملاض  القرن  من التسعينيات فترة في تمت التي  االتواالغتي

 سامل سالميةاإل  الجماعات ىإل  األهوال هذه كل نسب ذلك،
َّ
 شهاداته ديم بتق طريقه واصلو . حةل

 الضابط أصدره الذي الكتاب خلفية على باريس في محاكمته أثناء نزار خالد لالجنرا لصالح

 رئةلتب بشهاداته أدلى لقد". قذرةال الحرب" بعنوان " سوايدية لحبيب" الخاصة القوات في السابق

 بشعة  جرائم أيضا إليه نسبتُ  لذيوا رالجزائ يرتدم في ساهم ذي ال املجرم، الجنرال هذا ساحة
  الجزائر  تاريخ من املظلمة الفترة تلك خالل  األبرياء الجزائريين  من اآلالف وقتل تعذيب إلى أدت

 . عاصرامل

 

 :الظاهرة هذه بابأس من
 

 ؛الجزائر في الحاكم ادياالستبد النظام •

  ؛اعاتالقط مختلف في الحقيقية والردع الرقابة أجهزة بغيا •
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...( النفوذ ألصحاب التزلف الرشوة،) والقضاء العدالة قطاع على القائمين  بعض قأخال  دساف •

 .القرار أصحاب يمنحها التي  املزايا في والطمع

 

 ( بمكيالين الكيل ظاهرة)  والقرابة   املخالفات
 

  إلى  القاعدة تحولت ذافإ . لفاتاملخا وارتكاب االنحراف نزيف لوقف قاعدة يعتبر العقاب إن 

 .سلطته وضاعت مفهومه انون الق فقَد  تكررة،م اءاتثنتاس
 

ق الجزائر في القوانين  معظم إن   لم إذا صارما تطبيقا املواطنين  من ءوالبسطا الضعفاء على ُتطبَّ

 أو  األقرباء أحد عنده ن وكا معينة، مخالفة بسيط مواطن ارتكب وأن  حدث فإذا معارف، لهم يكن
 .النسيان طي في بحتص املخالفة هذه فإن  يرانه،ج من أحد

 

 فوق  أنفسهم يرون  ألنهم اليومي، قاموسهم في تدخل ال فاملخالفة ل،املا وذوي  النفوذ أصحاب اأم
ن وما القانون،  .حرياتهم من  الحد على يجرؤ  أحد م 

 

  ما  شخص إيقاف دبمجر  حيث املرورية الفاتاملخ في صارخ، بشكل  صداها، جدت الظاهرة هذه إن 
 أو واألمن الدرك الجيش، ضباط مع املاراطونية الهاتفية االتصاالت تبدأ رور،امل لقانون  تجاوز  إثر

 مختلف  عند املحجوزة القيادة رخصة جاعاستر  من تمكينهل الجمهورية ووكالء النواب بعض

 األشجار، ءورا تباءكاالخ) وعشوائية حتياليةا بطرق  أحيانا توضع التي  اجز،الحو  في األمن مصالح

 وعدم الرخصة، استعادة اضاالستعر  هذا كل بعد يتمَّ ل ،...(األنفاق تحت ارادر ال جهاز ونصب
 من كثير في الرشوة طريق عن الدولة، خزينة إلى لفاتاملخا هذه عن الناجمة الغرامات دفع

 . الحاالت

 
الف للشخص تكن لم إذا أما خَّ

ُ
 الحالة هذه في مكيالين ب  الكيل مبدأ فإن  املعارف، بعض ن للقانو  امل

ليُ  ال
َّ
قو  فعاال، ويصبح عط  .حقيقية قانون  دولة في وكأننا حذافيرها، لبك القوانين  عليه ُتطبَّ

 

 وآثاره  عقابالال 
 

 .تهمحيا وضبط البشر شؤون  لتنظيم ُوضع التاريخ، فجر منذ والقانون، العرف إن 
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 نواع أ بشتى  بقُيعا معين، مجتمع في ناسال عليها تعارف التي  العامة، دابواآل  للنظام ُمخالف فكل

 .الزجر

 

 .القوانين  هذهب املعنية األمة أو املجتمع هيكل إلى الفوض ى  تدبَّ  القاعدة هذه اختلت ذافإ
 

  في  اإلفالس إلى أدت مرها،أ تفش ى  إذا التي  الالعقاب، ظاهرة عن ينُجم ما عادة القانون  انتهاك إن 

 ...(.واالجتماعية صاديةاالقت السياسية،) ياةالح مناحي ةكاف
 

ي بشكل استشرى  قد لالعقابا ألن  القلق، إلى يدعو ئرالجزا في اليوم نعيشه ما  
ّ
 كافة  في جل

 من  ويشاهدوه يسمعوه ما خالل من أعصابهم على يعيشون  ألفرادا وأصبح لدولة،ا قطاعات
 من  وكذلك الُحكم، في النافذين من هم عقابالال  من املستفيدين أغلب أن  يثح انتهاكات،

 .اهلجاو  املال أصحاب

 
 :الظاهرة ههذ تفش ى  أسباب نم

 

 في السائد ملنطقا هي أصبحت لتي ا واملحاباة، الجهوية الرشوة، طريق عن القضاء ةمنظوم فساد •
 ؛ املعامالت أغلب

 لقوانين،ا جملة على يدوسون  الحكم في النافذين بعض أن  حيث الحاكم، االستبدادي النظام •

 ؛ القطاعات لفمخت في ةيالحقيق والردع الرقابة ةأجهز  غياب •
ة طنةباملوا الحقيقي الوعي عدم • ن التي  الحقَّ  

ّ
  ال أشك كل ورفض قهحقو  استعادة من الفرد ُتمك

 .الظلم

 
 : من البد الظاهرة هذه على وللقضاء

 

 ؛ لفسادوا االستبداد على املبنية حكمال منظومة تغيير ضرورة •

 ؛لقانون ا واحترام تطبيق ظل في همواجبات  أداء من القضاة نوتمكي القضاء ستقالليةا •
 . الشبهات عن البعد كل البعيدين القضاة من ءالنزها تعيين  •
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 جزائرال  في  السجون 
 

 عبد الحالي الرئيس بدأها ي الت اإلصالحات سلسلة بعد ،127 عددها والبالغ الجزائر في السجون  إن 

 الجانب إال يمس لم زهإنجا مت ما لك  بأن  للقول  تدفعنا سنة، 15 من أكثر منذ فليقةبوت لعزيزا
  الجزائر، في عدالةال ألزمة الشكلي

ُّ
 وترقية الحبس روفظ أنسنة) قابيةالع املؤسسات إصالح فملف

 ةمنظوم كارابت إلى يرَق  لم الدولية اييراملع وفق( إدماجهم وإعادة للمحبوسين  االجتماعية الحقوق 

  وقت  يطول  ذينال املسجونين  من ئلهاال دللعد نظرا السجون  اكتظاظ ظاهرة من الحد تراعي
 األخالق  فساد إلى إضافة لقضايا،ا برمجة وتسريع الكفاالت فرض بدل اإليداع يجةنت محاكمتهم

 الرشوة آليات على عملهم في يعتمدون  الذين واملحامين  القضاة  بعض تصرفات من النابعة

 .لحكما في لنافذينوا يذينفالت الجهاز من الصادرة فوقيةال  األوامر إلى والخضوع املحاباةو 
 

 من والوقاية العدلية سوابقال ذوي  إلدماج املدنية الهيئة رئيس — حمديني  عمار املحامي قال

 اإلدارية بالناحية فقط عتنتا العقابية املؤسسات لصالح املعلنة اإلصالحات إن : "—— العود
 افيه تخسر قة،معم سةراد لىإ تخضع لم القضايا هذه نتكا وإن  السجناء، وتكوين لتربويةوا

 ".املساجين  على بالفائدة تعود وال كثيرا الجزائر

 
 تدريس  لكن معقدا، مشكال كان وإن  ،فقط االكتظاظ يعني  ال السجون  إصالح: "أيضا قال كما

  السجناء وتعليم
 
 وعفوية، بسطحية تتم العقابية ساتاملؤس في فالدراسة اآلخر، هو حساس ملف

 عليه العودة دون  شهرا، 26 ــب املقدر  العفو من دةاالستفا أجل من فقط ةعرفامل يحّصل والسجين 

 ".خالقياأ وال تربويا وال نفسيا  بالفائدة
 

نى  واضحة، جيةاستراتي غياب إلى األساس في الجزائر في العدالة إصالح مشكل يعود ع 
ُ
 إلى  بالنظر ت

 الفساد  اروانتش التعليمو  ربيةلتا ءسو البطالة، عن والناجمة لإلجرام، الدافعة ملشاكلا أسباب
 في اللجوء، إلى إضافة ين،املسجون إدماج إلعادة امليدانية املتابعة في والنقص ،...ةومحابا رشوة من

ل  الذي االحتياطي الحبس إلى الحاالت، أغلب  الجزائر اتلتعهد امنافي يعتبر والذي قاعدة، إلى تحوَّ

 . سان اإلن حقوق  باحترام يتعلق فيما الدولية
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 االقتصاد يف: السادس ملحور ا
 

 

 االستقالل   لجزائر  قتصاديةالا  التوجهات
 

هات ثالث اعتقادي، حسب انتهجت، قد ا،هذ يومنا وإلى االستقالل منذ الجزائر، إن   توجُّ

 :اقتصادية

 
 ( 1979 إلى 1962 من) والفساد البيروقراطية عليه يغلب اشتراكي اقتصاد •

 

 القادة من استدعت مباشرة، ستقاللاال  بعد الجزائر تهاعاش يالت السياسية الظروف إن 

 : طريق عن الحكم يبدوال تسيير في االشتراكي االقتصاد نمط تبني  آنذاك السياسيين 
 

 ؛ الخارجية للتجارة الدولة احتكار •

 ؛املركزي  التخطيط سياسة •
 . املحروقات عائدات على الكلي االعتماد •

 

 البيروقراطية صارتو  املحسوبية، أمام املجال فتح إلىو  بادرة،امل روح قتل إلى نهجيةامل هذه أدت
دة  االعتماد إلى الدولة في اإلطارات بأغلب دفع امم االقتصادية، التعامالت أغلب في املواقف سيَّ

 .املصالح ييرتس في الرشاوى  على

 
 ( 1989 ىإل 1979 من) موروثة راكيةاشت بآليات رأسمالي شبه اقتصاد •

 

  تمَّ  التي  الكبرى  الشركات أغلب  على ئياجز  القضاء تمَّ  جديد  بن يالشاذل حلالرا يسالرئ  ترةف في
 العمومية املؤسسات أغلب هيكلة إعادة في تمثلت بومدين، هواري  احلالر  الرئيس ترةف في إنجازها

 .املستقلة زائرالج في والسياسية املالية املافيا عصبة بوادر أولى بظهور  لتسمح الكبرى،

 
 توجهاته تغيير إلى الجزائري  بالنظام عتدف قد ،1986 سنة في بترولال انخفاض أزمة ن إ ثمَّ 
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 لعائدات  كبيرة بنسبة خاضعا لكونه النمو بعث عن عاجزا أصبح ائري الجز  االقتصاد ألن  وآلياته،
 . النفط

 

فات من
َّ
 واطنامل أن  الشاذلي ئيس الر  لُحكم األولى السنوات وحتى  بومدين الرئيس نظام مخل

 العامل املواطن إشراك يتم ولم االستيراد، على عتمدي يريع اقتصادي نظام هينةر  أصبح ري الجزائ
ي  يف  املواطن دور  صار بل االقتصاد، بعجلة الدفع بهدف القطاعات ألغلب املتبعة راتيجيةاالست تبّن 

 روقة األ " به جودت ما اقتناء حاباة،امل طريق عن أو ُتحتمل ال طوابير في ينتظر مستهلك، مجرد

 .   ملّون  تلفاز أو زيتو  وقهوة سكر من" ائريةالجز 
 

 بنفس  استمر الجزائري  االقتصاد دواليب تسيير أن  إال تصادي،االق املنهج في التحول  بعض رغم

 عدة  أجور  سداد عن الالعمَّ  من محدود عدد أو عامل جهد فيها ينوب التي  االشتراكية اآلليات
 . لدولةا على بئاع حقيقةال يف ون يمثل الذين العمَّ 

 

 (هذا ومناي إلى 1989 من) والنهب االستيراد على يعتمد متوحش يمالرأس اقتصاد •
 

  على  املحافظة على قادرة غير أصبحت التي  الكبرى  املؤسسات هيكلة إعادة تم 1989 من بتداءفا

ت فقد مردوديتها،  لتجارةا ر،سعااأل  الجباية،) اتسياس خاص بشكل اإلصالحات ههذ مسَّ
 ...(.االستثمار وقطاع الخارجية

 

 النقد  صندوق  إمالءات في الدخول  إلى الخارجية، املديونية تصاعد مع األزمة، هذه أدت لككذ
 العمومي القطاع خصخصة إلى خاصة الرامية( BIRD) للتنمية الدولي والبنك( FMI) الدولي

 .األسعار وتحرير

 
نتم حيث ،1992 ريناي انقالب بعد جليا ذلك يظهر

َّ
 قطاع على طرةالسي من الحكم في ذون الناف ك

ن أو القرار أصحاب بين  اراالحتك توزَّعَ و  القوانين، تطبيق غياب ظل في االستيراد،  أو لهم املوالين  م 

ن مَّ  .بأسمائهم يعملون  م 

 
 داع ما) رى كب شركات هناك  دتع فلم تدميره، تمَّ  قد دياالقتصا الجزائر كيان  في ينبض كان  ما كل

 تقوم( تسييرها في النقائص من الكثير رغم يلةالقل العمومية الشركات عضب أو اطراكسون

ل بل والتسويق، تاجباإلن بد 
ُ
 أو  الطائرة إلى الكبريت علبة من) باالستيراد القطاعات كافة نشاط است
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كة جزائريةال الدولة وأصبحت ،(املدافع قاذفة  .ُمنتجة امنه أكثر مستهل 

 

  التي  العموالت  من هوامش تحقيق إلى ييؤد املعنى  بهذا الستيرادفا عفويا، ليس يطلتخطا ذاه إن 
 الخارج في بنكية حسابات في أغلبها يبقى والتي  واملالية، السياسية يااملاف جيوب إلى بدور ها تذهب

شترى 
ُ
  ذه ه ون لك اتحديد فرنسا وفي عموما، وأمريكا أوربا في شركات بأموالها وُتنشأ عقارات بها لت

 الدبلوماسيين  مالحقة عدم واتفاقية) للُمسائلة ين سؤولامل هؤالء تعرض لعدم ضامنة خيرةاأل 

 (.ذلك على يشهد دليل أكبر( 2014) مؤخرا املمضاة الفرنسية األراض ي  على لجزائريين ا

 

 ة ـــالنفطي روةــالث  ل ـــدائ ــب
 

 الخيرات هذه كل من فبالرغم طنية،البا نهاومعاد الطبيعية واتهابثر الغنية الدول  من الجزائر إن 

 .والتبعية التخلف وحل في تتخبط مازالت أنها إال

 
  الدول  قائمة تتصدر الدولة هذه أن  لوجدنا كاليابان، ببلد بلدنا نقارن  أن  ألنفسنا سمحنا إذا

 نع عبارة فأراضيها ية،الطبيع الثروات من نوع ألي افقره رغم وحضاريا، اقتصاديا تطورةامل

   إذن؟ الفرق  يكمن فأين طبيعية، معادن  تملك وال زالي،الزل النوع ذات جبلية سلسال 
 

 على برامجها وركزت مةاأل  لبعث كأداة العلم تبنت التي  البشرية قوتها في يكمن بسيط بشكل الفرق 

 .منشودة نهضة يبأ للقيام الفعلية والثروة ةالحقيقي القوة هي وتلك واألخالق، التربية

 
 في املدى ومتوسطة بعيدة وبرامج طاخط رهاتسيي على ائمين الق وضع البشرية، تهاقو  ىإل ةإضاف

  العجلة،  هذه  دفع في أبنائها جميع أشركت و واضح، بشكل أهدافها وحددت املجاالت، جميع

 .عيانلل الواضحة األهداف هذه تحقيق إلى النهاية في لتصل
 

 للدخل  واحد صدرم على تعتمد ال تأصبح نهاأ بحيث اقتصاديتها عتنو  املتطورة الدول  إن 

 .أخرى  جهة من استراتيجيا واستقالال جهة من مداخيلها في تنوعا بذلك تضمنل ومي،الق
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 الفالحة  مجال في —1
 

 الجزائرية السوق  في ودةاملوج السلع أغلب أن  إال الفالحة، مجال في املبذولة التنموية ودالجه  رغم

 نوعية ذات فهي  تاج،اإلن محلية يلةقلال القلة كانت إن و  ،(...تحمضيا فواكه، قمح،) وردةمست

 .الزمن من قرن  نصف من أكثر منذ استقلت دولة إنتاج عن البعد كل بعيدة رديئة، أو متوسطة
 

ن  كانت االستقالل قبل زائرالج أن كيف أنه هو فهمه، يصعب ما  أوربا  دول  أغلب قريبات ُتمّو 

 أكبر إلى لتتحول  ،آنذاك البدائية الوسائل رغم يات،وحمض قمح كروم، من الزراعية تجاتباملن
 لتوفرها  وكذلك الفالحي، امليدان  في الهائل التكنولوجي التطور  رغم  والحمضيات للقمح مستورد

 الوطني؟ ترابها امتداد على عةللزرا صالحة شاسعة جد مساحات ىعل

  
 يقرب  ما ملدة الفالحي، عمالد رامجب على سنتيم مليار 4000 من أكثر ضخ تفسير يمكن كيف ثم

 الواقع؟  أرض على املطلوب املستوى  إلى الوصول  ودون  ُتذكر كبيرة فائدة الب سنة، ينعشر  من

 
 التصريحات وسط مقنعة جاباتإ إليجاد عميق وفهم تحليل إلى تحتاج املعادلة هذه أن  شك ال

 .اعيزر ال النمو في اداتزي دلوجو  إشارات من الجزائر في ي الفالح الشأن  على للقائمين  املدهشة

 
 الجزائر ألن  للواقع، تماما منافية فالحقيقة سياس ي، تسويق إال جوهره في هوما لخطابا هذا إن 

 . ببعيد ناع" الطويل قاس ي "  تجربة وما حالقم مستوردي أكبر من مازالت

 
رت لتي ا الرئيسية األسباب من  : يلي ما نذكر ا،بلدن في الفالحة دمَّ

 

 على  واالعتماد الفالحي، لقطاعبا لنهوضل وطنية اتيجيةتر اس غياب خالل من ةفالحال لإهما •
 ؛ملضاربةا مافيا جيوب إلى تذهب بدورها  والتي  طائلة أرباحا ُيدرُّ  الذي االستيراد

هدرت حيث الدولة أجهزة رقابة غياب •
ُ
رفت التي والراتالد من املاليير أ  الدعم مجبرا على صُّ

 ؛راتااالستثم هذه دوديةمر  ةابعتم دون  فالحيال

 .للزراعة الصالحة الخصبة ألراض ي ا فوق  ناءالب زحف •
 



 183 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 الصناعة مجال في —2

 

ط االقتصاد أشكال من شكال انتهجت التي البلدان  من الجزائر
َّ
 عدة  إنجازب فقامت ،املخط

 يد، الحد لصناعة كبرى  مصانع عدة بإنشاء قامت حيث( عةصنّ امل الصناعات) ضخمة مشاريع

  1989 دستور  بعد أنه غير الصناعات، من وغيرها نسيجوال الجلود ت،اااللكتروني منت،االس

 على  املسيطر هو املتوحش يراداالست وأصبح الخارجية، التجارة تحرير نحو الجزائر وجهة تغيرت

 ألصحاب الرمزي  بالدينار لكذ بعد وبيعت الوطنية شركاتال جميع تكسير وتم الوطني، االقتصاد

 .وذالنف

 
 أن كذلك ويمكنه بقوة، األجنبية السلع توفر يالحظ املحالت لفمخت من اجياتهح يقتني  الذي إن 

 لجودةبا تمتاز التي  القليلة، توجاتاملن بعض عدا ما غائب شبه الوطني  اإلنتاج أن  يكتشف

 .والرديئة املتوسطة

   
 السياحة مجال في —3

 

رنتذ املاض ي، رن الق من نينياتلثماوا تالسبعينيا منتصف إلى بذاكرتنا عدنا إذا
َّ
 لهائلةا الوفود ك

اح من  جانت) الصحراء مناطق في خاصة سنة، كل الجزائر يزورون  كانوا الذين األجانب الُسيَّ

 ممتلئة كانت فنادقال جميع أن  حيث...( بوسعادة غرداية، بسكرة، وبشار، تاغيت منراست،وت

 .يان األح بعض في العراء في ينامون  كانوا همأن  لحد
 

ياحة على تقض التي  نيعة،الش اإلرهاب اتسنو  بعد  أال األمن، توفر عدم نتيجة الجزائر في الّس 

 العجاف؟ السنون  هذه عليه قضت ما بناء وتعيد الطاقة، هذه تسترجع أن  للجزائر يحق
 

ن أن  لنا يحق أال  من  يراليامل لتستقب أن  العمومية لخزينتنا يحونت الزاخر، الثقافي وثنامور  نثّم 

 النفط؟ على داالعتما بدل اتالدوالر 
  

 وآثارها الثقافية بألوانها الغنية بحضارتنا التعريف خالل من بثقافتنا ننهض أن لنا يحق أال

 وطنال أرجاء عبر ملمتدةا تهاوحفريا نقوشها وكذا ،...(والعثمانية الرومانية الفينيقية،) ريخيةالتا
 ؟...( صحراويةال القصور  ،قادتيم تيبازة،) لدناب اءثر  على شاهدة مازالت والتي 

 



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  184

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 املتجددة الطاقات مجال في —4
 

 ؟2040 — 2030 آفاق في الكهربائية السيارات خطر  مسؤولونا يستشعر أال

 

 جالم في والنووية الشمسية الطاقة استعمال إلى املتطورة الدول  جوءل  مسؤولونا يخش ى  أال
 والزراعة؟ الصناعة

 

لين  تضع — حقيقة ما ايوم صبحست التي و  — فرضيةال ههذ رذك مجرد إن   
ّ
حل

ُ
 القرار وصانعي امل

باع ألن . االتهام قفص في  بلدنا في  مى عظ خيانة يعتبر آت هو ملا رالظه  وإدارة النعامة سياسة إّت 

 .للمة

 
  ي ف الالزو  إلى  أقرب باملائة، 97 بنسبة نفطال مدخوالت على صادهااقت في تعتمد التي  الجزائر إن 

 آفاق نضوبها اقتراب على الخبراء جميع يؤكد والتي  للمحروقات، ى أخر  لبدائ طويرت غياب ظل

2060 . 
 

 الدجل  عن يداوبع جدية بكل األمور  أخذ يتم لم ما البطيء االنتحار أشكال من شكل إنه

 .السياس ي 
 

 :البلد في التنمية على القضاءو  املجاالت، هذه ختلفم إهمال أسباب من

 
 ملواجهة  تكفي طائلة أرباحا تدرُّ  تاملحروقا مداخيل أن  ثحي ،الحاكمة قةللطب عيالري طقنامل •

 ؛ الرقابة غياب في الفاسد لاملا أصحاب لثراء مصدرا تعتبر أنها كما التحديات، كافة

 أن  حيث االستعماري، بيالغر  الفكر وهيمنة يةالتبع من النابعة الوطن تدمير استراتيجية •
س الحكم دواليب

ُ
 ؛ فرنسا حزب من قةالضي الفئة هذه طرف من ّيرت

 القطاعات، هذه تنمية إلى الهادفة االقتراحات تطبيق عرقلة طريق عن الوطنية اإلطارات هميشت  •

 . الدولة وظائف أعلى في ريناملسيّ  من الفاسدين بعض تعيين  •
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 ة ــــؤسس وامل  العامل
 

 املشاركين أحدب يتالتق تونس،ب ؤسساتامل حول  مغاربي  ملتقى في مشاركتي  خالل ملراتا إحدى  في

 في تحادثنا السياحية، الحمامات  مدينة إلى املطار من تنقلنا وأثناء بلجيكي، أصل من لين املتدخ
 زال ما وأنه ،العمر من والستين  السابعة جاوز  عمره أن  هكالم من وعرفت مختلفة مواضيع عدة

 . الوسطى إفريقيا يف بياألورو  حادلالت  عةلتابا عياملشار  بعض تحقق التي  املؤسسات إحدىب يعمل

 
ما ف عطائي أوّج   في زلت ما أنا: لي وقال الرجل  فاستغرب بعد؟ التقاعد تأخذ ألم: بعفوية سألته   ل 

 . أتقاعد

 
 وحاولت اراتنا،وإد مؤسساتنا واقع لىإ مباشرة مخيلتي  ورحلت   اإلجابة، هذه من الصدمة أصابتني 

ب لزا ال خيش بين  الفرق  أدرك أن  ،عطا لوطنه َيه  ر دناعن إطار أو عامل بين و  ء    تقاعده  طلب ُيحّض 

 (.2017 سنة قبل به مسموحا كان  الذي السن) عمره من عاما الخمسين  بلوغه قبيل حتى  املسبق
  

  التام االختالف أن  وهي سريعة، إلجابةا جاءت
 
 .منهما كل فيها يعمل التي  البيئة في ُمنَيك

 
 القوانين  جملة ،(املقر) اإلدارة أو للمؤسسة العام طاملحي تشمل فهي  كثيرة، شياءأ ي نتع هنا البيئة

 طرق  تكوينهم، ونوعية تعليمهم توى ومس بها العاملين  ثقافة املؤسسة، هذه تسير التي  والتشريعات

 ...لهاداخ واملرؤوسين  ؤولين املس بين  السائدة والعالقات التنظيم

 
 حياته  إلى للامل تسرب فإذا لعطاء،وا ملالع في تهضال وجد (ورةتطملا الدول  أقصد) هناك فالعامل

 صعوبة ذلك في يجد وال متاحة فالفرص عمله، منصب تغيير بضرورة شعر أو مهامه تأدية أثناء

 يساهم طافامل نهاية في ألنه يد،شد وبفخر مؤسسته إلى بانتمائه يحس أنه لكذ في والسر بالغة،
 .وطنه بناء في

 

  وامللل  بالضجر يشعر ستويات،امل كافة وعلى قطاعاتال يعجم في يف،الشر  ئري لجزاا لمالعا أما
 من يتجزأ ال جزءا أصبحت تي ال املشينة التصرفات من اشمئزازه إلى إضافة بعمله قيامه أثناء

  إلى  يدفعه ما غالبا حقه في فوالتعس واملحاباة ظلمفال اإلدارة، أو املؤسسة في اليومي يكورهد

 األمور  وترك االنسحاب يختار حياناأل  من كثير ففي. عملال من الطرد لىإ تدفعه قد ي الت الثورة
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 جودو  رغم املؤسسة شؤون  تسيير في الشفهية الثقافة على االعتماد إلى إضافة عليه هي ما على
 اجدر أل ا حبيسة تبقى أو املطلوبة بالجدية ذ تنفَّ  ال غالبا والتي  التنظيمية واإلجراءات القوانين  جميع

 .سؤولين امل طرف نم

 

 املؤسسة، فوق  العامل جعلت هذا، يومنا إلى االستقالل منذ الجزائر في سادت التي  ألنظمةا إن 
 جهدا بذل سواء عليه يحصل الراتب نأ مادام البطالة، آفة من الذم مجرد العمل مفهوم وأصبح

 .اعتيادي غير أو يااعتياد

 
 توفير الدستور  حسب ولةالد على لزاما كان  — راكيشتال ا النظام عهد — االستقالل بداية ففي

 فصار للمؤسسة، االقتصادية النجاعة أو املردودية عن النظر بغض جزائري، لكل العمل منصب

  إلى  االتجاه بهذا الحال واستمر القطاعات، ببعض العمال عدد في فائض شبه أو فائضا اكهن
 .العمومي القطاع في وبخاصة الراهن وقتنا

 

 مباشر  بشكل تنعكس املجتمع في ائدةالس الثقافة أن  وهي ل،تأم  إلى وتحتاج دقيقة خرى أ ةطنق
ت ُيعتَبرون الذين العمال هؤالء خالل من املؤسسة على  عمومه يف يتسم الذي املجتمع، هذا اجن 

فه لغير،ا  حقوق  وأكل وظلم لالعم في غش من األخالق مستوى  بتدني  
ّ
 ومحسوبية جهوية تغل

 .هاناب طأ ضاربة
 

 هذا  لخيرات مستنزف إلى تحولت املضافة، لقيمةا إنتاج اتجاه في تصب أن  فبدل ملؤسسةا أما

ال، على األرباح توزيع وما الوطن،  .ذلك على دليل خير إال مض ى، وقت في مفلسة مؤسسات في العمَّ
 

 ينوب. ييرسالت حسن باسم يرهقونه من ومنهم قانون،ال باسم يظلمونه من منهم الشغل، عالم في

 .الشرياني الضغط ارتفاع أو السكري  ضمر  اعتراه قد نفسه املالع يجد وذاك، هذا
 

  هرم  مستوى  على تحليل أو قاشن محل املوضوع هذا يصبح أن  دون  صمت، في يحدث هذا  كل

 وعلى  العاملة الفئات جميع بين  اليومي الحديث هو  الذي الوقت في  املثقفة، النخب أو السلطة

 . تطاعاالق جميع مستوى 
 

 أنواع بجميع ُمثخنا التقاعد، مرحلة ُيشارف حتى  ،ببطء يذوب الجزائري  للعاما أن نتيجةوال

 بغتة، على املنية لتوافيه العمل  في  قضاها التي  السنين  راحة حالوة  يتذوق  يكاد وال العصر، أمراض



 187 ميديح الدين زين محمد|  جزائرال محنــة                                                                         

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar | ارڤالهو نشر معهد 

 حياته، في اققه حي أن  الحظ يسعفه لم التي  واآلمال دها،يكاب  التي  اآلالم نم جملة نفسه وفي

 .إليه أقرب هم من وبعض تعالى هللا إال يعلمها ال حسرة هصدر  وفي ويموت

 
 :األسباب جملة من

 

   للعامل بالنسبة 

 

 دة،املحدو  الثقافة ذوي  خاصة العمال بعض أوساط في الوشاية في متمثلة القاألخ مستوى  تدني •

 ؛سطرةامل هدافاأل  لبلوغ طيالتع ايزيده مما باملؤسسة املتعلقة ملعلوماتا بعض إخفاء أو
 ؛املجتمع تنخر التي  ويةوالجه  املحسوبية •

 على سياحية رحالت من لالستفادة املعنيين، لغير األحيان  أغلب في يوجه الذي التكوين نقص •

 ؛املتقدمة الدول  إلى خاصة الدولة عاتق

 ؛ الكفؤة اإلطارات وتهميش نفور  ىإل أدى مما الرداءة تشجيع •
 عدم ونتيجة جهة، من األحيان  ضبع في املسؤولين  عضب خاذلت نتيجة الحقيقية رامةالص نقص •

 أخرى، جهة من بعضهم كفاءة

 
 :اإلدارة أو للمؤسسة بالنسبة

 

  ما  على طالعاال  وعدم املؤسسات بعض شؤون  تسيير في إلدارةل الحديثة الطرق  اعتماد عدم •
 االجتماع وعلم األعمال وإدارة التسيير معل لمجا في الحديثة واإلصدارات البحوث عالم في يجري 

 ؛البشرية املوارد إدارة علم وكذا صناعيال

 ؛املبادرة روح من تحد التي  الكبرى  املؤسسات من الكثير في القرارات مركزية •
 غير املهنية األخطاء حاالت في ملسيرةا العليا اإلطارات لحماية الكافية القانونية الترسانة في نقص •

 ؛العام املال دوتبدي سباالختال  ةالصل اتذ

 ؛املستويات كافة على العمال لدى واإلتقان  اإلبداع روح  يقتل الذي التحفيز فةثقا نقص •
 ئاتالهي ملختلف التابعة اإلطارات بعض تواطؤ مع السلطة استعمال في ولين املسؤ  بعض تعسف •

 .القضاء سلك في اإلطارات وبعض النقابية

 
   صرهاح يصُعب تي وال بابساأل  هذه بعض

ّ
 القطاعات، بعض يكليةه في االختالف جةينت يةكل

 النقاط في زها نوج وتبعات نتائج عدة إلى حتما تؤدى القطاعات بعض لحساسية بالنسبة وكذلك
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 :التالية
 

 ؛ الزمن من عقود عدة تحقيقها ىعل الجزائرية لدولةا سهرت التي  واملعارف الخبرات تراكم ضياع •

 ؛امليادين ةكاف في النمو عجلة وتعطيل العمل مغزى  وفقدان  ماللعا تذمر •

 ؛والفساد املحسوبية نتيجة الرداءة تشجيع •
 الشأن  تسيير في سؤولين امل بعض تعسف جراء من ساتاملؤس تتكبدها التي  املالية الخسارة •

 . العام

 
 :من البد للعمل، صحيحال املفهوم إرجاع نم ولنتمكن

 

 ؛بالوطن للنهوض لحقيقيةا مكانته وتعطيه لالعم دُتمّج   ةصحيح تعليميةو  يةو ترب منظومة بعث •
 ؛مؤسساتنا مختلف في املتفشيتان  والتسيب املحسوبية ظاهرة محاربة •

ال، شراكإ • ي  في توياتهم،مس بكافة العمَّ  ؛تالقرارا اتخاذ وفي التنموية االستراتيجيات تبّن 

 .عاتالقطا كافة في ريةالبش رداملوا ةترقي إلى ؤديت تي لا ن القواني منظومة في النظر إعادة •
 

 االقتصادية  التعامالت في  الرشاوى 
 

م — الكريم نبينا قال
ّ
اش ي  هللا لعن: "— صلى هللا عليه وسل  "بينهما واملاش ي  ش ي،واملرت الرَّ

 

 ريرتب ىعل اعندن املال وأصحاب تجارنا،و  مقاولونا يجرؤ  فكيف ملعونا، الرشوة يتعاطى من كان  اإذ

 .بدونها جهمحوائ قضاء بإمكانهم ليس هوأن ورة،ضر  بأنه املشين  لالفع  هذا
 

  الذي  أن  بما ،فيها جرم ال املمارسة هذه بأن  قائال بسيط عامل يفاجئك عندما ذلك، من األدهى بل

 الذي املواطن على لتؤثر تكن لم لرشوةا هذه وأن خاطر، بطيب عليها وُيقدم راضيا ن يكو  يقدمها
 .تهمصلح قضاء في ارعيس أنه مادام حهايمن

 

ل ن كا ما الساذج تبريرال هذا إن 
َّ
َيتسل  عن  الشديد وُبعدنا عندنا، األخالق فساد لوال عقولنا إلى ل 

 .الحنيف ديننا مبادئ
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 واإلدارية، تصاديةاالق تعامالتنا أغلب يطبع حياتيا نموذجا حتأصب الخطيرة اآلفة هذه إن 

 .عالىت هللا حرمات كانتها مراعاة دون   تاالنحرافا بكل َبلَيق   املجتمع فأصبح

 
 ُيجّر مها ألنه — القضاء طرف ومن الرقابة مصالح طرف من ضبطها صعوبة رغم الرشوة، إن 

 واملحامين القضاة بعض كان إذا وسعأ بشكل ظاهرتها تتفش ى  — ةالقانوني النصوص وفق

 .ادعر  ودون  املل على ايمارسونه

 

 الوحل؟ هذا من جنخر  أن  لنا فكيف

 
ن  بلعايب، بختي  رحومامل األسبق، لتجارةا وزير به أدلى الذي التصريح إن   التي  الرشاوى  حجم ُيبّي 

م جراء من القرار أصحاب منها يستفيد
ُّ
 ثمن: "باالستيراد تعلق ما خاصة االقتصاد، قطاع في التَحك

 تسمح لتي ا الفواتير ضخيمت بببس الحقيقي سعرها نع% 30 بنسبة يزيد ةالجزائري الواردات

 ". الخارج إلى األموال سورؤو  األجنبية التالعم يببتهر  ينللمستورد
 

 وآثارها البطالة
 

 ظاهرة ألخرى،ا االجتماعية اآلفات إلى فةإضا باملجتمع، فتكا االجتماعية الظواهر أشد من

 .البطالة

 

تها أن غير ها،آثار  من دولة تخلو تكاد وال العالم، دول  جميع في موجودة فالبطالة دَّ  هاووطأت  ح 
  املجال  فسح خالل من فيها تتحكم أن  استطاعت املتقدمة فالدول . أخرى  إلى اسةسي نم تختلف

 ألنها خطورتها، من تقليللل رشيدة سياسة لذلك ووضعت امليادين، كافة في االستثماري  للنشاط

 . وانحرافات مجرائ من االجتماعية األمراض لكل مصدر
 

 عن العاطل الشباب أن  لدرجة اقمتتف دق الظاهرة هذه فإن تخلفة،م كدولة ئر،لجزاا في أما

مس تعدى قد العمل
ُ
 غياب  جةنتي فيها التحكم الدولة على العسير من وأصبح العاملة، اليد خ

جة، املؤسسات  إلى لوجالو  من الشباب مكين ت إلى تهدف مستقبلية رؤية وجود لعدم وكذلك املنت 

 .الرشاوى  دفع أو باةمحا دون  لشغلا عالم
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  بلغت  قد 2017 عام في بالجزائر البطالة نسبة إن ف لإلحصائيات، الوطني  ن واالدي تقرير بحس
 ،(الشباب من منهم ئةباملا 80 العمل، عن عاطل شخص مليون  1.5 من أكثر أي) باملائة 12.3 نسبة

  عائدات  تدني بسبب اريعمش ةعد توقف نتيجة وميةالعم واألشغال بناءال قطاع خاص بشكل مسَّ 

 معتبرة فئات هناك ألن  به، مصرح هو مما بكثير لىأع الحقيقية البطالة بةنس إن . والغاز النفط

 إحصائيات  في هماحتساب  يتم ال وبالتالي شغيل،الت  مكاتب في أنفسهم يسجلوا لم الناس من
 بلق ما عقود ةصيغ) ليةالفع البطالة نسب باحتسا في املغالطات من تعتبر هذه إذن . الحكومة

 .املتزايدة الشغل طلبات عاباستي يمكنها ال لعموميةا الوظيفة ألن  ،(التشغيل

 
 الجزائر في هناك عليه، درينوالقا فيه الراغبين  للشخاص عمل فرص توفر عدم إلى فباإلضافة

عة بطالةال يوه العمومي، اعالقط في خاصة كبير، بشكل منتشرة أخرى  ظاهرة   فيها  كثري تي ال املقنَّ

 .رساملما العمل لطبيعة يةفعلال الحاجة ق يفو  بشكل عمالال عدد
 

 :الجزائر في البطالة أسباب من

 
جة االستثمارات قلة نتيجة االقتصادي الكساد •  ؛املضافة لقيمةل املنت 

 ؛سياس ي  ييرتغ لكل املصاحبة يةاملجد غير االقتصادية اإلصالحات وكثرة رار،االستق عدم •

  حيث ة،الحديث ولوجياالتكن ستعمالا لىإ وءاللج •
َّ
 املهن عضب في اإلنسان  محل آللةا تحل

 ؛ الدقيقة

 ؛ البشرية للموارد األمثل االستغالل وقلة بالتوظيف، التكوين ربط عدم •

 . الداخلي املستوى  على الريفي لنزوحوا الخارج إلى الهجرة عامل •
 

 :البطالة رآثا من

 
 ؛الدولة ءأعبا في زيادةال نتيجة زيعهتو  ةصعوبو  القومي الدخل يف نقص •

 ؛والخدمات  السلع مختلف من الواردات في الزيادة إلى املؤدي اإلنتاج فضع •

 ؛للمواطن لشرائيةا  القدرة وتدهور  املعيش ي  املستوى  انخفاض •

 ؛(جرامواإل  االنحراف) ةاالجتماعي اآلفات رانتشا إلى املؤدي واملواطنة باالنتماء شعور ال فقدان  •
 .التخلف هوة واتساع لةاملؤه الداخلية لعاملةا دالي وفقدان  املتقدمة لدول ا إلى الهجرة •

 

 :يةالتال اإلجراءات اتخاذ من البد الخطيرة، الظاهرة هذه على وللقضاء
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 إنتاج) نتجةم مؤسسات خلق خالل من االستثمار بعث على يةمبن استراتيجية اعتماد •

 ؛ "رابح/رابح" دأمب على املبنية املتطورة دول ال مع الشراكة اليبأس جبانتها وأيضا ،(وخدمات
 ؛مؤهلة إطارات تكوين بهدف األعمال بواقع واملعاهد الجامعات ربط •

 ؛واالجتماعية التربوية ملنظومةا خالل من شبابنا عقول  في ملالع ملفهوم االعتبار إعادة •

 لعمالةا على نعتمد اوأصبحن بنائنا،أ هاهجر  التي  الحرف جميعل املنهي  التكوين تمؤسسا بعث •

 ...(.  الترصيص الدهن، البناء،) املهن بعض في كيةالتر  وحتى  والصينية يةريقاإلف

 

 التقليدي   البنكي النظام
 

 ضعالو  توصيف يمكننا الجزائر، في البنكي لنظاما تطور  بها مر التي  املراحل عن النظر بغض

 فلقد . املتقدمة بالدول  رنةمقا بالتخلف ،همجمل في يتسم، أنهب يةالبنك باملنظومة املتعلق الحالي

 طريق عن واإليداع السحب عمليات) املصرفية املعامالت جميع رقمنة الدول  ههذ في تمت
ع بطوابير بنكيةال الوكاالت شبابيك إلى اللجوء دون ( نترنتاأل    الزبائن، وقت ُتضّي 

 

 حماية إعطاء بحجة األموال رؤوس حركة على ولةالد هيمنة إلى لنظاما هذا يخضع الجزائر ففي
 .الخواص والزبائن الشركات ممتلكات على املحافظة بذريعة  كذلكو  للتحويالت، أكبر مالية

 

 في صبها عوض البيوت في األموال" اكتناز" تفضيل إلى باملواطنين دفع املتخلف الوضع هذا إن 

 .راالستثما إلى راالدخا من ائضالف هذا توجيه طريق عن داالقتصا لتقوية كيةبن حسابات
 

 بمبدأ تعمل البنوك وأصبحت ،العمومية املؤسسات الليةاستق قانون  إصدار تم 1988 سنة في

 باي  ستاند اتفاقية وإبرام الدولي النقد لصندوق  اللجوء 1989 سنة في وتم واملردودية، الربحية
تها ي الت إلصالحاتا سةسيا وإنجاح تدعيم جلأ من دوالر مليون  360 بمبلغ األولى . زائرالج تبنَّ

 واشتراط السوق، اقتصاد في لالنخراط الالزمة الشروط توفير على بالعمل الجزائر تتعهد ابلوباملق

 :منها الرؤية هذه لتحقيق الشروط من جملة  الدولي دالنق صندوق 
 

 ؛لةالدو  طرف من التجارة احتكار إنهاء •

 ؛التدعيم ةاسسي عن التخليو  ديقتصااال النشاط من ةالدول انسحاب •



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  192

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 تثبت لم التي  املؤسسة خاصة) الخصخصة اسةسي وانتهاج الخاص للقطاع املجال فتح •
 ؛ (نجاعتها

 .واالدخار االستهالك وترشيد ئيالجبا النظام إصالح •

 

 اتفاقية  عقد 1991 سنة وتم تجارية،ال البنوك بين  النقدية السوق  إنشاء تم 1989 سنة خالل في
  1994 سنة في مت االختالل، مؤشرات بقاء ومع دوالر، يون مل 400 يمةبق ةالثاني" يبا دستان"

 :لتحقيق املنتهج الهيكلي حيحالتص برنامج إطار في الدولي النقد لصندوق  جديد من اللجوء

 
  ؛الخصخصة ببرنامج والعمل العمومية ؤسساتامل وتطهير حل •

 ؛املصرفي بالجهاز االهتمام •

  ؛هاوتنويع تادراالص تشجيع •
 .االدخار وتجميع خصخصةال مسار لدعم كآلية نقولةامل القيم ورصةب إنشاء •

 

 :يلي ام يتطلب عام، بشكل املالي النشاط أداء تحسين  إن 
 

 ؛ التخلف نفق من ملاليا النظام لخروج وطنية استراتيجية رسم •

 ؛فيةملصر ا لمؤسساتل نييداامل العمل في تصالواال اإلعالم وجياتتكنول وإدخال عصرنة •
 .واملحاسبة املالية مجال في اصلاملتو  التكوين طريق عن ري البش األداء يرتطو  •

 

 ر هدال املوامل  ع الري و   الثروة
 

 هناك كانت إذا يتوسع الرأسمالي النظام أن إلى" األمم ثروة" الشهير كتابه في سميث آدم أشار لقد

 ".يمر دعه عمل،ي دعه" مبدأ على بناء اقتصادية حرية

 
 في املتمثلة الفردية باملبادرات تسمح مل االستقالل، غداة شتراكياال  النظام بانتهاجها ئرافالجز 

 يادينامل مختلف في االستثمار وإمكانية الطاقات، تفجير فرص يحيت الذي الخاص، القطاع

 .واملردودية عةالنجا قاعدة حسب والخدمية، اإلنتاجية
 

ى لقد   على  أخذت  الدولة ألن  هذا، نايوم إلى االستقالل  منذ  عيالر  ثقافة  على ئري لجزاا الشعب تربَّ
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. أيضا النفوذ وحسب االحتياجات  سبح املواطنين  على ثرواتال وتوزيع التسيير ،التخطيط عاتقها

 . الدولة طرف من اتالثغر  كل سد وانتظار اإلتكالية، مفهوم يجياتدر  املجتمع عند فتكّون 

 
ه بإمكاننا كان  فماذا النفطية، الثروة ههذ  بها يكن لم ائرالجز  ن أ افترضنا لو

ُ
 لهذا  مصير من تخُيل

 املقهور؟ الشعب

 

ا حتما إننا نَّ
ُ
َفتكت عة،املجا شبح سنعيش ك

َ
 تاريخ  في وجود لها يُعد لم  التي  األمراض جميع بنا ول

رنا البشرية، ّص 
َ
 ر الجزائ مدخول  نأل  لية،هاأل  الحروب على تعيش العالم في قراف الدول  أكثر من ول

 أدوية، ائية،غذ مواد) املتنوعة الشعب اتباحتياج مقارنة مجهريا ون يك  يكاد املحروقات خارج
 .األجنبية الدول  من أغلبها بنجل التي  ،...(معدات

 

فا، البالد دتزا املنتهجة، الريع فسياسة
ُّ
ة دائرة وسيعت في مباشر بشكل وساهمت تخل  التبعيَّ

 عن بحثا ةالغربي الدول  إلى بالهجرة أو املواطنة حياة من الةاالستق إلى نائبنابأ تفعود والتخلف،
ل  كما أفضل، حياة  .بالتقطير منه يستفيد الذي الشعب غالبية على نقمة  إلى الريع تحوَّ

 

 السريع   والربح التجارة
 

ون  العالم دول  كل في العمال إن   لبى تُ  ةدائم ياةح ن وضما العيش لقمة ربح أجل من برون ويثا يكدُّ

  ليجدوا  العمر كل منهم العمل يأخذ وقد اإلمكان، في ذلك كان  إن  الكماليات وحتى  األساسيات فيها

 السنين  هذه  كل بعد الراحة من  قسط ألخذ  للتقاعد يستعدون  املضني، التعب هذا بعد  أنفسهم،
 .املتواصل الدأب من

 

  غايتهم  البعض فيها يجد قد نة،مله ا ذهه أن  ثيح امليادين، كافة في للتجار نسبةبال الشأن  كذلك
 الحياة رغباتل وتحقيقا للربح ضمانا ممارستها في العمر طول  ربما ويستمروا واحد،  آن  في همومتعت

 .املتنوعة

 
  َيحُصل  أن  البد الربح أن  يعتقد عندنا التاجر أن  لكون  ما، شيئا نوعها من فريدة الجزائر حالة إن 

   وقد البصر، ملح في
ّ
 طائلة أرباحا عليه ّر يد كبير باستثمار للقيام بسيط أسمالر  صتخصي في ريفك

 مولعا أصبح عندنا الشباب فبعض عاما، نموذجا أصبح الساذج التفكير هذا. قياس ي  وقت وفي



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  194

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

ر السماء وكأن  األمر في ويحّدثك الفكرة، بهذه َرف أغلب وأن  ذهبا، تمط   يمارسها كان  التي  الح 
 ،...(الخياطة الثمار، ني ج التقليدية، الحرف راعة،الز ) نظرهم في ئيةبدا برتتع وآبائنا أجدادنا

اء   أو ُمزارع عن نبحث هذا  كل جراء من فأصبحنا
لة، األعمال ببعض للقيام َبنَّ

َّ
  نجد  حيث املعط

 .ليهع الحصول  في بالغة صعوبة

 
 قاهي امل في هوقت جل يمض ي  املشروع، هذا تحقيق في الحظ يسعفه لم الذي الشباب فإن  باملقابل،

  أحد  أو والده عليه ُينفقه ما على ومعتمدا الثمين  للوقت  ومضيعا اابثع الهيا، األحياء زوايا يف أو

 .سرتهأ أفراد
 

 واملقاولتية   األونساج
 

 من هدفال كان  رائعة، فكرة" أونساج" الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة إنشاء فكرة إن 
  لجامعات ا خريجي من وأكثرهم لعمل،ا عن العاطل بلشبال مةضخ مالية مبالغ صتخصي ورائها

نهم بمشاريع للقيام ة،املتخصص واملعاهد  
ّ
 .واالستثمار األعمال عالم جولو  من ُتَمك

 
  ونكتشف  مشاريعه، في أفلس قد الشباب أغلب أن  نجد إنجازه، تم ملا موضوعي بتقييم قمنا إذا

 وتقاعست أحيانا، والبذخ الترف مواطن في االكه تهاس تم قد صروفةامل األموال أغلب نأ أيضا

فين  بابالش هؤالء إلزام عن لدولةا
ّ
عامة سياسة وانتهجت القروض، هذه تسديد عن املتخل  في النَّ

م  على حفاظا العمومية الخزينة من املصروفة الديون  هذه مسح
 
ل  لكل  ودرء   االجتماعي الس 

 .وهناك هنا تتأجج التي  اتاالحتجاج

 
  بياغ إنَّ 

ُ
  انعكاسات  له كانت سنتيم، مليون  في  فتصرَّ  أن  له يسبق لم لشباب الحقيقية فقةراامل

بنة تعتبر والتي  الدينارات، بماليين  ومتوسطة صغيرة مؤسسات ثبع من تمكينهم على سلبية
َّ
 الل

 . املتطورة الدول  صادياتاقت في العريضة
 

 والستطاع أفضل، ئجالنتا لكانت ،"تيةقاولملا" مجال في بابالش تكوين إلى بالغامل هذه اتجهت لو

ر التي امليكانيزمات فهم الشباب هؤالء نهم السوق، تسّي 
َّ
ك
َ َ
  في  الدخول  إلى الجهد هذا اليبالت ومل

 .الوطن وعلى األفراد ىعل نعمة مردودها عائدات وكانت وناجعة، ناجحة مشاريع
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 واالستشارات  الدراسات  في  قصون  اتالقرار  في   اإلرتجال
 

 استفحلت  قد داءةالر  ألن الجزائر، في ليهاع متعارف قاعدة أصبح سييرالت أشكال من لشكلا ذاه

 . املشاريع بعض تسيير في العلمي  املنطق عن الخروج إلى أدى مما الدولة، كلهيا في
 

عتمَ  ال اراتالستشوا الدراسات فأصبحت التهميش، من تعاني كفؤةال إطاراتنا أغلب إن 
ُ
 كمبدأ دت

 بعض دارإص في هذا يتجلى السائد، املنطق هي االرتجالية راتالقرا أصبحت لب ر،تسييال لحسن
 .خسائر من الدولة خزينة تتكبده ما رغم إللغائها ذلك بعد والرجوع ذها،وتنفي القرارات

 

  ات الدينار  من ييراملال  بضخ  الدولة قامت حيث الثمانينيات، سنوات ةنهاي في تم ما ذلك مثال
سة، يةالعموم ؤسساتامل ضبع شعاوإن لتطهير  املبالغ ورغم الجهود هذه كل رغم ولكن املفل 

ي، وضعها في املؤسسات هذه بقيت املنفقة، الضخمة   املترّد 
 
 مؤسسات إنشاء املفروض من كان  إذ

 . يرالتسي في تراكياالش النمط موروثات من سائدا كان  ملا مغايرة افةوبثق دقيقة بدراسات جديدة،
 

 الترقيعية، لحلول وا االرتجالية القرارات ن أل  عادة، الفشل  إلى مآلها دراسة بدون  متت ي الت يع فاملشار 

 .والعاملية منها املحلية الشديدة باملنافسة يمتاز اقتصاد ظل في نفعا جد  تُ  ال
 

 مام فبالرغم ائر،الجز  في مسؤولين  عدة بها قام ارتجالية قرارات سطو  ضاعت مشاريع من كم

 قوانين افةك  على املتعالين  هؤالء لىإ سبيال واملحاسبة ساءلةامل تجد لم لة،طائ موالأ من التهمته

 البسيط املواطن املطاف نهاية في فاتورتها يدفع التي  األموال هذه بالتالي فضاعت الجمهورية،
 . والبائس

 

 القومي خلالد من الضئيل وحظه التنمية في  للمواطن البائس ور الد
 

 ام،ع بشكل املواطن أن  نجد ة،التنمي في الفرد إسهام المج في ملتقدمةا ول بالد اأنفسن قارنا إذا

 ال اليومي الفرد عمل متوسط أن  إذ وطنه، تنمية في الكافي بالقدر يساهم ال خاص، بشكل ملوالعا

دَّ  نتيجة اليوم في ساعات لثالثا ،املتوسط في يتعدى،  املثال،  سبيل على منها نذكر عوامل، ةع 
تبوال املستويات مختلف في ن املسؤولي بعض طرف من بعةاملتَّ  التهميشو  اءإلقصا سياسة  .رُّ
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نة واضحة تكون  أن  البد اإلدارة أو املؤسسة استراتيجية إن  ن كي العاملة، الفئات لكل ومبيَّ  
ّ
 ُتمك

ب فإذا ية،التنم دفع في ي أساس  وكفاعل للثروة، كمنتج دوره بلع من لعاملا ّي 
ُ
  ذه ه عن العامل غ

رالت عن ناهيك طاقته، من لبأق يعمل صار قيقةالح م يعتريه الذي ذمُّ
َّ
ل
ُ
 التي  األوامر عضب تلقى اك

 .  املؤسسات مختلف لسير والخدمي التجاري  املنطق مع األحيان، بعض في تتنافى،

 
 املجتمع) الدولة كيان في تاستفحل تي ال والالعقاب الظلم ظاهرة أن  نجد ذلك، إلى إضافة

 قابة الر  غياب جراء من الدولة تتكبدها التي  بالخسائر اثاالكتر  عدم في همتسا( سةواملؤس

 .  القوانين  تطبيق في صرامةوال
 

 الريع على اأساس تعتمد التي  وإنفاقها، الصعبة العملة من الجزائر مدخوالت إلى نظرنا إذا أما

 ثحي منها، واطنامل فادةستال  الحقيقي املستوى  تعكس ال موالاأل  هذه أن نكتشف فإننا النفطي،
ر ف ما أن 

 إمكانية  عن البعد، كل بعيد موية،التن امجالبر  مختلف على األخيرة تالسنوا في صُّ

  أسعار  مستوى  ضانخفا) اليومية املواطن بحياة تمسُّ  التي  املجاالت كافة في  جذري  تغيير حدوث

  بالقدر و  العاملية يسقايبامل آتاملنش بناء التغذية، في ألجرا عظمم  إنفاق معد والخدمات، السلع
 وأصحاب الكبار املسؤولين  أغلب أن  نجد ذلك، من العكس على بل ،...(واطنينامل لفائدة الكافي

َنح) ئريةالجزا الدولة عاتق على املزايا كل من يستفيدون  وذويهم وأبناءهم النفوذ  لذويهم دراسية م 

 الفنادق أفخم في سياحةو  ارأسف ا،وأمريك أوربا مستشفيات أكبر في همعالج ارج،الخ في
 ...(.واملنتجعات

 

وا  أن  يمكن عما للبحث الُقَمامات  إلى اللجوء إلى األمر همب وصل اءالبسط املواطنين  بعض إن   يسدُّ
 نعلم أننا حين  في. الحال ميسورة األسر بعض طرف من املرمية األغذية فضالت بقايا من رَمقهم به

 مليون  400 هامن دولة  16ديون  إلغاء) وآسيوية ريقيةاف ل لدو  ون الدي بعض مسحت قد الجزائر أن 

 (.الفيتنام دولة لفائدة دوالر مليون  200و العراق، لصالح دوالر

 

 تقوم  التي  اوغاتاملر  من يعتبر املزرية، الداخلية األوضاع بحسا ىعل الخارجية السياسة تلميع إن 

  ت، تحسن قد ربما الدول  هذه يف األوضاع أن  نشهد حين  في العاملي، الرأي مأما مةالحاك السلطة بها

  مختلف  بشؤون  التكفل سوء تفشية،امل البطالة خالل من يوم بعد يوما سوءا نزداد أننا حين  في
 ...عموميةال واملرافق بالسكن يتعلق ما خاصة جتماعيةاال  املجاالت في املواطنين 

 

ر، دافأه من ألن االستعمار، من جديد نوع يعتبر يرلتسيا أشكال من الشكل هذا إن   وفي املستعّم 
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 تجهيل  إلى والسعي ستعَمر،امل البلد خيرات استنزاف البشرية، عرفتها التي  االستعمار شكالأ كل

 . التوجه هذا عن أمورنا مقاليد بيدهم َمن تسيير نمط يختلف ديكا فال. بالشع أغلبية وتفقير

 .*دوالر  ألف 45 006: هولندا في يالقوم الدخل/  نوي الس ديالفر  الدخل نسبة
 

 .دوالر آالف 5 700: الجزائر في القومي الدخل/  السنوي  ديالفر  الدخل نسبة

 

 يعانيها  التي  اليومية املعاناة وحجم ،نعيشها التي  املأساة مدى ملعرفة كافية وحدها النسبة هذه ن إ

ر وأنه الشعب، أغلب تب 
 في هي عادنامل ومختلف سعةاالش األرض ي  از،لغوا طنفال نعمة أن  َيع 

 إليه، لأوك  الذي الريادي بالدور  استهتر قد السلطة دواليب بيده  الذي ألن  عليه، نقمة الحقيقة
دراته االستئثار إلى والسعي ميرهتد ال الوطن بهذا النهوض عليه املفروض من كان  حيث  .بُمقَّ

 

 ( والتكوين ةالخبر )  املال سرأ بديدت
 

 الصحية رعايتهم من ا،أفراده مجموع على جزائريةال الدولة صرفتها التي  مةالضخ املبالغ سبناح لو

ُرسهم مصاريف إلى الوالدة، منذ  استفادوا التي  التكوينات مختلف إلى إضافة األطوار كافة في تمد 

دهاتتك لتي ا الخسارة حجم وأدركنا الرقم، ألذهلنا نها،م ال  من عامل  ديتقاع عندما الدولة بَّ   ُعمَّ
 عيدلتُ  الصاعد، للجيل لقينهات دون  ومعارفه خبرته معه آخذا داراتواإل  املؤسسات مختلف

 .التوظيف حديثي  الشباب هؤالء لفائدة جديد من التكوين برمجة املؤسسة

 

امُ  سؤاال نطرح وهنا مًّ  ر؟التبذي هذا بقبول  ألنفسنا نسمح كيف: ه 
 

ر املتطورة لدول ا إن  َتب 
ع 
َ
ة ءخبراال ت ك  في االستمرارية تضمن اللهمخ من ألنها مع،املجت هرم قمَّ

ُّ
 تمل

 الحضاري، الركب مسيرة مواصلة ألبنائها وتتيح عات،القطا كافة يف والعلمي  التكنولوجي لسبقا
 . عندنا السليم الطريق في أنهم ن يعتقدو  من به تشّبع ما بخالف

 

رواق الذين العمال إن   امليادين، كافة في داراتواإل  املؤسسات ختلفم في قاملسب قاعد الت أخذ رَّ
 اإلجراءات حيث من الصفر نقطة إلى املؤسسات أرجع قد فترة، ذمن نسبيا التوظيف وتوقيف

مة  
ّ
 كل على لزاما وأصبح والفني، التقني  بالجانب املتعلقة الخبرة مجال في وكذلك للعمل، املنظ

 
 . 2014 سنة إحصائيات *



 حميدي الدين زين محمد | لجزائرا محنــة                                                  198

 

 
 www. hoggar. org  |© 2020 Hoggar|  ارڤعهد الهو نشر م

 إذا خاصة الباهظة، التكوين أعباء طيةلتغ ا،ميزانياته من ضخمة، مبالغ تخصيص تاملؤسسا
 .الخارج في صاتوالتربُّ  بالتكوينات األمر تعلق

 

 وطغت التسيير، وحسن واملعرفة الكفاءة غير أخرى  ملقاييس تخضع التعيينات أصبحت كما

ر إلى تأدَّ  التي  الرداءة  ...الهاوية نحو ارويد ويدار  وسرنا املبادرة، روح وقتل التذمُّ
 

لون  ،تكوينهم أجل من املاليير الدولة فتَصرَ  التي  ارات،اإلط أغلب أن ركناأد اإذ كذلك  يفّض 

 أخفقنا  أننا نشعر املتطورة، الدول  هذه طرف من أفضل رعاية يجدون  لكونهم الخارج في االستقرار
 ن أل  وجه، كملأ على املؤهلة البشرية املوارد باستغالل تعلق فيما خاصة مشاريعنا من الكثير في

 .وجيز وقت في تداركها الاألحو  من حال يبأ يمكن ال الخبرة تلك

 
 :منها االستفادة وعدم الخبرات تراكم تضييع أسباب من

 

 ؛ املتقدمة الدول  إلى الهجرة في للتفكير يدفعهم مما بالتهميش، الكفؤة اإلطارات شعور  •
 ؛ الحاالت  بعض في وى لرشاا وحتى  سوبيةاملح الوالءات، على مدتعت التي  العشوائية التعيينات •

ر •  حد  كان الذي) املسبق التقاعد في التفكير إلى يدفعهم الذي التسيير سوء من العمال بأغل تذمُّ

 ؛( 2016 نهاية قبل سنة 50 األدنى سنه
رب متسارعة بوتيرة القوانين  تغيير • ر وحتى  الحكومات تغيُّ  .  القطاعات مختلف في املسؤولين بتغيُّ

 

 التخلف  تنميةو  اتحاإلصال  هامأو 
 

 حول  طنيةالو  الندوة فعاليات في هكتمشار  خالل سالل، املالك دعب السابق ل األو  الوزير حصرَّ 

  يم، ومستد قوي  نمو تحقيق  على  القدرة نملك نحن: "يلي بما واالجتماعي، االقتصادي التطور 

 ". ننابي سائدال التشاؤم من التخلص علينا يتعين  ولكن
 

 املستقبل، عن دائما ثالحدي يكون  بحيث الجزائر، في املسؤولين  أغلب دهاميعت جوفاء تتصريحا

ف مستوى  تعكس صحيحة وأرقاما اتإحصائي قدم هؤالء من أحد وال
ُّ
 منه تعاني الذي التخل

 خروجلل هجيةاملن والخطط البرامج العملية، الخطوات عن كناهي  املتقدمة، بالدول  مقارنة الجزائر

 .التخلف دائرة من
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 والحقيقة اصة،خ السيارات وإنتاج صناعة التصنيع، المج في تسير ئرالجزا أن  ورد ما ك،ذل لامث

 الزُّجاج املعلبات، صناعة والحرفية، التقليدية للصناعات ورشات عن عبارة فيها يوجد ما أن 
 .العجائن وبعض

 

  بنسبة  يعتمد عي،ير  القتصاد يمكن وال ملية،العا واقاألس في نفسها تفرض املتطورة الصناعات إن 

ث أن  غاز،وال النفط تعائدا على ئةبامل 97  .ي الجزائر  لالقتصاد حقيقية ةنوعي نقلة ُيحد 

 

 ةالبطال مشكلة تمييع على أساسا تعتمد القائم، النظام ظل في الجزائري، االقتصاد حقيقة إن 
جة مؤسسات غياب نتيجة  وحتى  دياملا املنتوج كاستهال على ائمةق لتنميةا أن  كما حقا، ُمنت 

 . يادينامل كافة في منافس وطني  توجمن خلق إلى التوجه بدل ة،املتطور  دول ال من ستوَردامل الثقافي

 

  القائم  ظامالن ينتهجها التي  الذات على  والتقوقع االنغالق سياسة في التخلف  أزمة تجليات تظهر
 يف تتحقق ال التنمية ألن ،(خاصة يكاوأمر  فرنسا على العتمادوا العربي املغرب اتحاد بتغييب)

 .الحياة جاالتم كافة في املتقدمة للدول  الناجحة التجارب من تفادةباالس إال ثالحدي عصرنا

 
 :الجميع عليها يتفق التي  التخلف أسباب من

 

  ؛الراشد الحكم وغياب التسيير سوء •
ام ائدةلف الدولة موارد من هام ءجز تحويل إلى أدت التي  والفساد، التبذير سياسة •

َّ
 الُحك

 ؛ القطاعات بكافة والنهوض التنمية بحسا على وذلك هم،وحاشيت موعائالته

 بين  السياسية الصراعات نتيجة األوروبية، السوق  غرار على املشتركة غاربيةامل السوق  غياب •
 ؛االقتصادي للتكامل هائلة فرصا تمنح تنموية بمشاريع النهوض منعي مما الدول، هذه

حّر ك يعتبر والذي  العلمي، بحثوال التعليم تدمير نتيجة املعرفةو  لمالع  في نقص •
ُ
  بداع لإل  امل

 ؛يواالجتماع االقتصادي
ة، املواطنة وأسس الديمقراطية غياب •  في  فؤةوالك النزيهة اإلطارات وإقصاء تهميش نتيجة الَحقَّ

 .تاملجاال  كافة في الدولة دواليب تسيير

 
 :خلفالت قنف من روجللخ املقترحة لالسب
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 الشعب فيه يكون  اطي،ديمقر  بنظام االستبداد لىع القائم اس ي السي النظام تغيير ضرورة •
 
 
 الشعبية، السيادة من نابع دستوري نظام إرساء املسعى هذا ويقتض ي  السلطات، لكل مصدرا

 ؛الحقيقية واملواطنة الفكر حرية اسأس على يقوم

 ؛ باألمة للنهوض يريةاملص القرارات صنع يف م،مستوياته بمختلف واطنين،امل كافة إشراك •

ع الصحيحة التربية أصول  قيتل  طريق عن بالفرد ترقى ميةوتعلي تربوية منظومة تماداع •  والتشبُّ
 . التخلف تبعات من وجالخر  في األساس هي  البشرية القوة ألن  واملعرفة، بالعلم

 

نَّ  وال الضروري  من ليس"   م 
ُ
ن،امل ماوإ ينهض، كي الذهب من املليارات فقير ملجتمع يكون  أن  مك   نَّ

ص أن  الدهر يستطيع ال الذي الرَّصيدب ينهض ه الذي الرَّصيد ئا،شي قيمته من ُينق   العناية وَضعت 

 .*" والوقت التراب اإلنسان،: يديه بين  اإللهية

 
 

 
 . 69 ص  سورية، ـ كرلفا دار وراتمنش نبي، بن مالك  ،(الحضارة مشكالت) والتيه الرشاد بين *
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 الهوية و  التاريخ في: السابع ور املح
 

 

ت الجزائر 
َّ
   ةــــــاملشت

 
 :— االجتماعي ومركزه قافتهث ماءه،انت ن كا مهما — ري جزائ  كل على ة،عفوي لبك رحها،نط أسئلة

 

ي أنا قلَت  إذا تجنيه الذي ما —  صحراوي؟ أو تلي ،(تارقي أو مزابي شاوي، زواوي،) أمازيغي أو عرّب 
 جزائري؟ أنا قلَت  إذا تخَسره الذي ما —

 

مة ول الحل من الكثير اهميات ط في الن يحم لكنهما طرحهما، في بسيطين  يبدوان  سؤاالن 
َ
ل م 

َ
ل  شالء أ ل 

ةالهو  تة الجزائرية يَّ
َّ
 إلى دبالبال  أدى الذي والتشرذم للتفرقة حدا يضعان الوقت، نفس وفي. املشت

ف
ُّ
 .األفق وضيق الجهوية الحقد، نتيجة التخل

 

 ليناع ، — ستقاللاال  بعد  ما فترة — قبله وما اليالح السياس ي  النظام به قام فيما ننظر أن  قبل
  املبدأ  تجسيد في املستعمر هذا  ممارسات إلى  عمق بكل وننظر اريةماالستع الحقبة إلى نعود أن 

  حوالي  منذ مدروسة ملمارسات نتيجة إال هو  ام الوضع هذا أن  على  لنستدلَّ  ،"تسد فرق " القائل 

 .الزمن من قرنين 
 

 استفحلت فلقد وعروش، قبائل إلى املجتمع متقسي إلى أدت خطيرة نتائج لقذرةا الفكرة لهذه كانت

 . وبعده 1954 منذ املسلح النضال فترة في حتى  ضعالو  هذا واستمر تدريجيا، القبلية يةصبالع

 

 مبادئ ترسيخ من انطالقا الشعب، صفوف توحيد في كبيرا أثرا جزائرال في إلصالحيةا للحركة كان 

 .واألمازيغية العربية أبعادها لبك الوطنية ةالهويَّ  بذور  غرس  خالل من وكذا ،اإلسالمي الدين
 

 اللحمة كتفكي في املكر أساليب جميع استخدم فلقد ة،الساح عن غائبا يكن لم مراملستع لكن

 إلى أدت الوطني  التحرير جيش قيادة عناصر في الشكوك بعض إثارة يف جزئيا نجح قدو  الوطنية،
 .محاكمة دون  شخاصاأل بعض تصفية
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 وهادئة جميلة فترات الجزائري  عبالش عاش صار،االنت نشوة تأثير توتح مباشرة، االستقالل بعد

بة البؤس، ظاهرم رغم رين رحيل عن املترّت   شبه عاتالقطا أغلب بحتأص حيث الفرنسيين، املعّم 

 .أشكالها بكل حاضرة كانت الجزائري  الفرد طمأنينة لكن مشلولة،

 
ت بدأ املرحلة، كتل بعد

ُّ
 ناءأث الحرمان  شواعا ممن خاصة ائريين لجز ا نفوس ىإل يدبُّ  التشت

 آراءهم ألن األمن، أجهزة من والبطش للظلم يتعرضون  يدجد من أنفسهم ليجدوا مار،االستع

 من شرذمة أن  أيضا اكتشفوا وقد. الحاكم النظام وممارسات ياتإيديولوج عن لفتخت باتت
 وفي داراتاإل  في الجيش، في ملحكا منافذ على سطت قد( وثقافيا فكريا) نسيين الفر  وأتباع بقايا

قت القتصادية،ا القطاعات ضبع  فيما حيرانا الحليم أصبح وبالتالي الشعب، أبناء بين  الهوة وعمَّ

 .ستقاللهاا بعد الجزائر إليه آلت
 

 وال بالراحة ينُعم ال الفرد فأصبح االستقالل، جيل من شبابنا إلى املظاهر هذه  النهاية في لتصل

 عن  باحثا املوت قوارب ركوب الجزائري  بشاال  أولويات نم وأصبح الحقيقية، طنةباملوا الشعور 
 .البحار وراء ما أفضل حياة

 

   التاريخ   تزييف من  بعض  
 

ي   الثورة أيام عايش الذي الكبير يعرفها ال بشخصية الجزائرية اصمةالع شوارع أحد ُسّم 

 ه استبدال تم" بوعكوير صالح" السما اهذ. اللاالستق جيل من الصغير عنها يسمع الو  التحريرية،

عرفة بوضياف محمد الراحل ئيسالر  حكم فترة في" بلقاسم كريم" باسم  من بأنه األخير هذا مل 
 .عمراملست أذناب منو " الحركى"

 

ل ألنفسنا نسمح فكيف  االسم؟ هذا اختيار عن مسؤوال كان  من ثم واإلهانات؟ الخيانات هذه بَتقبُّ
 

  ولد  ودّح ل مقاال — لمخابراتل ابوالئه روفةمع — وطنية جريدة تفحاص على مؤخرا لنقرأ

  املدعو  ن أ فيه يشهد — ( املالغ) التحريرية الثورة إبان  املخابرات جهاز في سابق ضابط — قابلية
 . التحريرية لثورةا لصالح ينشط كان  لكنه الفرنسية اإلدارة عند يعمل كان  بوعكوير صالح
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ر لسؤا ُيطرح وهنا ن  لم الضابط هذا أن  فيك: محّي    وقتها؟  في الحقيقة ههذ بوضياف سرئيلل يبّي 

 الشوارع حدىإ في االسم هذا باستبدال أمر أن  منذ قصير بوقت اغتيل قد بوضياف الراحل أن  ثمَّ 

 وملاذا اآلن؟ الشهادة بهذه يلُيدل سنة وعشرين ست مدة سكت فلماذا. العاصمة الجزائر في الراقية
  يد ق لىع زالوا ما والذين للمالغ التابعين  ءعضااأل  من ومةاملعل هذه تفنيد أو كيدتأ عن سمعن لم

 الحياة؟

 

داد في ملذكورةا الشخصية هذه أنصنف ندري  وال مفتوحة األسئلة هذه كل تبقى   أو  املجاهدين ع 

 الخونة؟

    
 مباشرا الااتص تتصل عاتموضو  عدة  إلى يمتد التاريخ تحريف أن  على للتدليل  املثال هذا أوردنا

 الستخالص ألبنائنا الفرصة تاحةا الزمن، مرور مع معه، عبيص والقريب عيدالب اريخنات بأحداث

 .العزيز الوطن بهذا وضللنه واضحة رؤية وبناء العبر

 
ن فرنسا، حزب من الحكم في النافذين بصمات ندرك حتما، إننا  في  الجزائر استهداف ن أ  لَنتيقَّ

 ةالجماعي الذاكرة لوأد وهامش تاريخا اائنأبن وتلقين التاريخ، تزييف يقر ط نع إال يتم ال هويتها،

 .الجزائري  للشعب
 

 ابتداء كلية سيطرة الجزائر في مالحك على فرنسا ضباط بعض سيطرة منذ السياس ي، النظام إن 

 كي  الجزائر، بتاريخ يتعلق فيما والضبابية شويشالت خلق إلى يملك ما بكل سعى ،1992 انقالب من
ن

َّ
  حد  إلى لتصل الوطنية، الشخصيات بعض  يةمصداق في يكتشكوال  لحقائق ا تشويه من يتمك

احل مةومحاك بلوصيف، مصطفى اللواء مع تم كما فساد قضايا في توريطهم   على  كافي علي الرَّ

 .ملذاكراته نشره خلفية
 

 الشهادات نقلو  يفالتزي ذاه دحض املخلصين  الوطنين فعلى حكام،بإ مدروسة السياسة هذه إنَّ 

ع
ُ
رةامل  أمانة، الشهادة ألن  الواقع، األمر سياسة وقبول  الخوف إلى الستكانةا وعدم يقة،لحقا عن ّب 

 .شرعي واجب لزورا وإبطال الحق وقول 
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 القبلية  والنزعات  التصادم  اللهجات، تنوع
 

 وتقة ب في تشكلت قد عدة، أجناس من غاشم الستعمار يم،القد منذ خضعت، التي  الجزائر إن 

 الحقيقة في تمثل قاليد،والت العادات في وتنوع اباألنس من يطخل اللهجات، نم مزيج يملؤها

نى  ذاه استيعاب تم لو  إفريقيا شمال فسيفساء  استثمار  أيضا تم  ولو الشعب، كافة رفط من الغ 
ر أن  انهابإمك كان  مجاالت في الثقافي الثراء هذا  النفط على عتماداال  دون  ئلةطا أرباحا الوطن على ُتّد 

 . دهوح

 
  بل  الهوية، هذه طمس محاولة إلى  بالذات نس ي الفر  االستعمار سعى فلقد ذلك، غير قعلواا لكن

ف كان  الذي االجتماعي الترابط وتفكيك ةالفتن نار ذكاءإ في بعيدا ذهب لقد  
ّ
 جميع بين  يؤل

 هذا  ليستغل لية،بالق والنزعات النعرات إثارة خالل من — أعراقهم بمختلف — الجزائريين 

 .االستيطاني واجدهت في ويستمر الحهلص تشرذمال
 

 من) الشرق  ففي ب،املشار  مختلف من ثقافتها تستقي مناطق عدة يحوي  شاسع كبلد ئرالجزا

اوية" ـب يسمى  ما تكونت( باتنة إلى أهراس بسوق  مرورا تبسة،
ّ
 البربر إلى أصلهم عودي الذي ،"الش

 .كهنا الطبيعة ساوةق عن تجةناال الغلظة من نوعو  رمالك هامة،بالش ويمتازون 

 

  أو  زيغاألما أصل من األهالي  معظم  يسكنها التي ( والصغرى  الكبرى ) ئلالقبا منطقة أيضا نجد

كت وقالع منارات زوايا، عدة باحتواء سبق فيما اشتهرت وقد البربر، ين تمسَّ  فكان  سالمي،اإل  بالّد 

ادية لدولةا فترة في ةخاص ممنه كثيرال الجزائري  الشعب فيعر  ال من ءاألجال العلماء من فيها  .الحمَّ

 
 لنجد  وهران، ربغ وجنوب معسكر سهول  ننزل  حيث الجزائري، الغرب إلى الشرق  من ننتقل 

 للمغرب املتاخمة املناطق وبعض اليمن من انحدروا الذين هالل، وبني  عامر بني  من السكان  أغلب

 والفروسية األصيلة يول الخ لصهي صدى ونكتشف ،(املرابطين  من النازحين ) وموريطانيا األقص ى 
 .هؤالء فوسن في الجهادية

 

  التراث  على املحافظة وتوات أدرار وز كن على لنقف الشاسعة، صحرائنا إلى ذلك بعد نهبط
 .القرار أصحاب طرف من عمدا نسيةوامل النادرة ومخطوطاتها تقاليدها في املتمثل اإلسالمي
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ُ
 من النابع ي املعمار  الطابع ليشدنا ة،اإلباضي من حدريناملن غلبأ يسكن أين ميزاب داو  ىعل عّر جن

 . والتكافل التآزر  فكن في العيش ردف لكل تتيح التي  املحافظة وأخالقهم القوم أصالة

 
 ناغمويت الصحراوية الطبيعة قساوة يصارع الذي" التارقي" األزرق بالرجل الرحلة نهاية في لنختمها

نديال" ازيجآه وقع على واحد آن  في معها  ".ت 

 

   العالم؟ في فريد نوع من سياحة إحداث  إلى والثراء التنوع هذا ويدع أال

 

  الغاز  ملشاريع بديال) والبيئة اإلنسان  تلويث إلى اللجوء دون  للجزائر يمكر  رزق مصدر يكون  أال
 ؟(الصخري 

 

  ما  أيضا ويعرف ،والطاقات إلمكانياتا ذهه  كل قين الي علم يعلم يحكمنا الذي القائم ظامالن إن 

 بالصورة الجزائر رؤية البتة يريد ال لكنه املجال، هذا في االستثمار بعث من يجنيه أن يمكنه
 .ترعاه التي  الدول  مصالح وال مصالحه تخدم ال الرؤية هذه ألن  شرقة،امل

 

  يجعل  بشكل وتزرعها ية،القبل اتالنعر  تعميق سياسة تنتهج الحاكم نظامال في الدوائر بعض إن 
 إلى  تهدف كما ،(كمثال واملالكيين إلباضيينا بين  والنزاع غرداية داثأح) مستمر متصاد في الشعب

 .التخلف دائرة في دائما ليبقى ةالحقيق  هذه راكإد عن الشعب تغييب

 
 ن بي تصادموال الصراع نزيف وإيقاف الوطن حول  افبااللتف إال الوضع هذا من للخروج سبيل ال

 ...وهناك هنا نعراتال إذكاء اءوإنه ولهجاته، انتماءاته بكل شعبلا

 

 السلطة فخ : أمازيغيتها أو   الجزائر  ةعروب
 

 .والتضليل املغالطة من كثيرال فيه الطرح اهذ إن 

 
ة الجزائر ألن    من  تنسلخ أن  قبول امل غير فمن يغيتها،وأماز  عروبتها إسالمها،: الثالثة بأبعادها قويَّ

ه ت   يؤدي  الجوانب  هذه من جانب أي تقزيم  أو إغفال إنَّ ف تاليوبال ن،القرو  عبر تكونت لتي ا اهويَّ

 .إضعافها إلى حتما
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 مطروحا يكن لم كما العثماني،  الحكم إبان  اإلشكال هذا فيها تجاوزت فترات الجزائر عاشت لقد

اديين، حكم خالل  . االقوأخ علما العصور  أبهى  في رالجزائ عاشت بالعكس بل الحمَّ

 

 منطقة فاختارت ،الخبيثة الجرثومة هذه بعث إلى م1830 منذ عتس ماريةاالستع فرنسا إن 
 املشترك القاسم أن  رغم النزعة، هذه إلثارة مقىالح بعض ستدرجتوا ،(خاصة الصغرى ) القبائل

  ت قاالعال أرقى من تعالى هللا يف  األخوة يجعل الذي اإلسالم، هو الجزائريين  كل يربط الذي الكبير

 .األرض وجه فوق  اإلنسانية
 

يه تم قد الستعماري ا املسعى ذاه إن   
ّ
ن لفرنسا، املوالين  طرف من تبن مَّ   الجزائر  اوحكمو  بقوا م 

 ماك املاض ي، القرن  ثمانينيات بداية في  األمازيغي الربيع إبان  وتيرته زادت وقد ولصالحها، تقلةاملس
 أكبر إال 1967 ةسن نسابفر  غيةاألمازي األكاديمية شاءإن وما األخيرة، غرداية اثأحد في جليا يظهر

 .الخطيرة رةاملؤام هذه على دليل

 
  فإذا  وتمزيقه، املجتمع إلضعاف الحاكمة لسلطةا تستخدمه فخا يعتبر بالهوية التالعب هذا إن 

 الخطة أدركنا ،1992 قالب ان منذ  الجزائر كمواح الذين بأبنائها حاضرة مازالت فرنسا  أن  عرفنا

ب ومنهجهم لهؤالء، رةلقذا عراتال هذه ثارةإ في عاملتَّ  تزيد ال املظاهر هذه فكل. رى واألخ الفينة بين  نَّ
فات إال الجزائر

ُّ
 البالد تقسيم حد إلى تصل قد التي  األجنبية للتدخالت الفرصة وإتاحة ،وتشرذما خل

 . ملناطقا نم وغيرها العراق كردستان  يف يحدث قد ما أو ان،السود دولة في حدث كما

 

 العربي  غرب امل تحادوا لجزائر ل توسطيامل  البعد
 

م الذي ألوروبيا االتحاد إن   شعوبها، وأعراق أديانها غاتها،ل اختالف رغم ،دولة وعشرين سبعا يضُّ

نعة، الحدود على تقض ي  أن استطاعت
َ
ل املصط  

ّ
شك

ُ
  تكامل  العملة، وحيدت درجة بلغ تكتال وت

 (.األوروبي ان البرمل) تركةاملش ةالسياسي املمارسات من أخرى  االوأشك الدول، هذه اقتصاديات

 

 ،(وموريطانيا ليبيا تونس، رب،املغ) شقيقة ول بد محاطة تواجدها فبحكم الجزائر، الةح في أما
  تقريبا  احدو  إنتماء حدة،وا لغة واحد، دين) البعض ببعضها تربطها التي  املشتركة القواسم ورغم

 حدود) الشقيق ملغربا مع البرية لحدودا فتح ى حت تستطع لم أنها الإ ،...(واحد مشترك ومصير
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 (. 1994 منذ مغلقة

 

  حربنا  أثناء انطلقوا قد املجاورة  الدول  وبعض الجزائر ناءأب من املخلصين  واملجاهدين الشهداء إن 
 ،"يرلكبا العربي املغرب اتحاد بناء" دهابنو  أهم من تي ال ،1954 نوفمبر أول  مبادئ من التحريرية

  هذه  زعماء بعض قادها لتي ا الرعناء السياسات عليها قضت أوهام مجرد ىإل  حالماأل  هذه لتتحول 

 .الدول 

 

ذ ال املتقدمة الدول  أن  حقيقة عن نغفل أن يمكننا ال ل ألننا الحلم، هذا تحقيق ُتحّب   
ّ
 بالنسبة نشك

 ضخما ووعاء   النووية وغير يةالنوو  التجارب لكل مرتعا تجاتها،من جميع تصريفل واعدة سوقا لها
 .نحوها للهجرة دوما والساعية أوطانها من املتذمرة تلكفاءال

 

 األوربي االقتصاد على حتما يقض ي  العربي املغرب دول  بين  الحقيقي ياالقتصاد التكامل إن 

ن ألن األمريكي، وحتى  خاصة،
ُّ
 ثرواتها واستغالل البشرية، اتهاطاق استخدام نم الدول  هذه تَمك

 .يادينم عدة في االكتفاء وحتى  ةوالزراع اعةالصن ثبع إلى حتما يؤدي عقالني، لبشك

 

علة، واملغرب الجزائر ن بي العالقة" يوالبوليزار " الصحراء مشكلة إن   ترك ورائها من الهدف ألن ُمفتَّ
يف شكلامل هذا من النظامين  ليستفيد بينهما، حاجز  هي املعركة أن  هي الصادحة فالحقيقة .املزَّ

 . يقالشق وال األخ مع وليست العدو مع

 
 التملباد واسعا المجا يفسح قد متوسطية-األورو الدول  ةمجموع ضمن الجزائر وجود ن أ كما

-الجيو الجزائر ملوقع نظرا منها االستفادة تم ما إذا طائلة أرباحا البلد على تدرُّ  ئةمتكاف اقتصادية

 .الهام تيجياسترا
 

 الجزائري؟  هو  من
 

 كهذا؟ سؤاال نطرح أن  لنا حقي هل
 

 طوال فكرنا سادت التي  الضبابية نتيجة ودقيقة، محددة إجابة إيجاد عن عجزي قد منا الكثير

 مدارسنا من تلقيناه وما أسالفنا، عن ورثناها التي  واملفاهيم األفكار تزاحم  ونتيجة عقود، ةعد
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 .واملستقلة املستعمرة الجزائر عرفتها التي  ملناهجا بمختلف
 

  تعرف " يقال وكما يقاربه، ابم أو بقرينه مقارنته من البد واب،الص إلى أقرب كلبش  ما كائن ملعرفة

... األمريكيين  أو الخليجيين  األفارقة، اليابانيين، باألوربيين، أنفسنا قارنا ذافإ". بأضدادها األشياء

 ترى؟ يا النتيجة هي ما
 

 لوكيات الس بعض فيو اليد،والتق العادات نم ريالكث في األجناس هذه عن نختلف أنفسنا سنجد

ر التي  ة ومن للحياة، غايرامل فهمنا عن تعّب   الشعور  أو معين  نسج اتجاه ستعالءباال  الشعور  ثمَّ
 .أخرى  شعوب اتجاه بالدونية

 

 ،...(وفرنسية عثمانية ة،إسالمي مانية،رو ) حضارات لعدة خضع تاريخه، بحكم الجزائري  اإلنسان 
 في اوأيض فكره بلورة في مباشر غير أو مباشر شكلب تساهم الفكرية لروافدا هذه  كل فكانت

 العصر  في  الجزائري  إلى وصوال الجزائر في عاشت التي  تللمجتمعا السوسيولوجية التركيبة

 . الحديث
 

  ويظلم  املواقف، بعض في ولةبالرج يمتاز ري فالجزائ غريبة، تركيبة إلى أدت اإلسهامات هذه فكل

 بآبائه ريفتخ معينة، سخافة في ونيجن بشكل ويثور  حة،مصل طلب في ويستكين  رى،أخ فمواق في
 التعاون  مظاهر من الكثير في ويساهم يرةكب بدرجة تماعياج منحاهم، ينحو وال وأجداده

عي أكثر من ويعتبر والتكافل،  ...العالم في الوقت مضّي 

 
 مصادر من درامص وأصبح امالت،ملعا في التحفظ من كثير إلى أدى جداني،الو  التناقض ذاه

 المتيازات،ا بعض على الجزائري  الفرد يحصل فعندما مكر، إلى الوقت مع ينقلب الذي رالحذ

 عن مشروع ضريبي، أو جمركي تهرب سكن،) الدولة في املسؤولين  بعض طرف من ملتوية، ق بطر 
 مثال ان الياب في مواطن به ريشع بما إذن  يشعر ال فهو غنيمة، نماغت وكأنه ،..(.املحاباة طريق

 .لوطنه الجميل رد بضرورة

 

     الجزائرية؟ ولةالد جديد من عثنب أن  وبالتالي فكرا نبني  أن  يمكننا ةالعقلي بهذه فهل
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 واألخالق الدين في: الثامن املحور 
 

 

 للدين   السطحي   الفهم
 

ن  اإلنسان  — جالله جل — هللا خلق لقد  ته،حيا شؤون  جميع في باعهإت الواجب املنهج له وبيَّ

ين . واألنبياء الرُّسل طريق عن قيقةالد الفكرة هذه ضيحلتو  يةالسماو  األديان  فجاءت   فالّد 

ة جاء — األديان  خاتم باعتباره — اإلسالمي
َّ
  معالم  ارتسمت وقد املعمورة، وجه على  البشر لكاف

ينب ةالصور  واكتملت ،(موسل عليه هللا صلى) محمد الرسول  عن الوحي انقطاع منذ ينالّد   هذا  تدّو 

ية ينلّد  ا حقيقة فباتت صطفى،امل نبي ال سيرة  
ّ
 .يبعثون  يوم إلى جل

 
 مكابدة تتطلب غالبها في والتي  ونواه، أوامر من ضوابط بمجموعة جاء اإلسالم أن  إلى فباإلضافة

 لكي  نزل  وهرهج يف ينفالّد   والجماعة، الفرد على النفع عظيمة ثمارها أن  إال ممارستها، حين  وتعبا

 .  تهآخر  فيو نياهد في اإلنسان  دسع  يُ 

  
 كان  — والتسليم الصالة أفضل عليه — الكريم  النبي  زمن في اإلسالمي للدين السليم فهمال هذا

  إلى  الهجرة منذ ،سنة عشر خمسة خالل في استطاعت تماسكة،وم قوية أمة لتكوين أساسا

 الفرس  ودولة ك،يرمو لا معركة في الروم دولة) الزمان  لكذ يف دولتين  أعظم تهزم أن  املنورة، املدينة
 الخالفة بلغت حتى  مذهلة بصورة اإلسالم لينتشر الفتوحات واستمرت ،(القادسية ركةمع في

 الخامسة السنة حدود في اغرب فرنسا وجنوب اسبانيا وإلى شرقا ان وأوزبكست الصين  اإلسالمية

 (.—ه 95)  للهجرة والتسعين 

 

عين الصحابة بها تحلى لتي ا  األخالقف  عالية، مرتبة إلى تهمأوصل يوالت اإلسالم، فجر ذمن والتاّب 

بة أصبحت  العلم  بطل عن وبعدها الدنيا بأمور  وانشغالها األمة ضعف نتيجة هذا، عصرنا في مغيَّ
 .الحياة مناحي كافة في املادي الطابع ذات الغربية الحضارة رةسيط بسبب وكذلك الدين، وأخالق

 

ين أن  الصالحون  ءهؤال فهم لقد ر بانير  هجنم الّد  ين أن  فهموا ولو الحياة، صيلتفا يعجم يسّي   الّد 
 .    آسيا شرق  دحدو  إلى وصل وما املنورة املدينة من اإلسالم خرج ما وشعارات طقوس مجرد
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 لتي ا تاألولويا فمن والدعاة، العلماء عاتق على ملحة ضرورة صار إلسالمل الصحيح التصور  هذا

ن أن  هي  فعلها يهم لع يجب ق عما الزيف زالةإل  هو يبّي   أمتنا أفراد من األعظم السواد بأذهان  عل 

 .جمعاء اإلسالمية

 
  بدايات  في استعباد ألبشع تعرَّضت  وقد األمة، اةمعان نفس  تعيش إسالمي، بلد بكونها الجزائر، إنَّ 

 أهم بين  من وكانت ب،ع الش هذا رفقيوت بتجهيل قام الفرنس ي  فاالستعمار عشر، التاسع القرن 

دع فظهرت اإلسالم، على القضاء بهدف العقيدة وضرب لمالع لىع القضاء جياتهراتيتاس  الّب 
 .هذا ايومن إلى موجودة آثارها مازالت والتي  والخرافات

 

 وزكاة  ةصال  من الشعائرية بالعبادات اصطالحا يعرف فيما الدين مفاهيم حصر اآلثار هذه بين  من
  هذا  في األكبر الجزء عتبرت  هرهاجو  في والتي  — مليةاالتع بالعبادات تعلق ما أما وحج، صومو 

 قد وكأنه املسجد في صالته يؤدي الجزائري  فاإلنسان . تعامالتنا في غائبة تكون  تكاد فهي  — الدين

ين أقام ه، الّد 
َّ
 ن ع الُبعد كل بعيدة بحتص تصرفاته فان وبيئته، عمله إلى أو بيته إلى خرج فإذا كل

 يتعاطى مسؤوال، كان إن مرؤوسيه يظلم ه،جار  ؤذيوي يتقنه، وال ملهع في يغش فتراه اإلسالم،

مات  ألننا الغربيون، عليه ايلومون ما وهذا. نفسه عن راض وهو شهواته وراء وينساق املحرَّ

ين، هو هذا وكأن  عاما انطباعا نعطي ههذ بتصرفاتنا   أمة سوأأ بذلك فنكون  الّد 
ُ
 .للناس جتخر أ

  

  فقد  املفلس، عن صحابته سأل عندما ملعنى ا هذا ىإل صحيح حديث يف ميالكر  رسولنا أشار لقد

ن    هذا،  مال وأكل هذا وشتم هذا، ضرب وقد وأتى وحج، وصيام بصالة أتى من هو املفلس أن بيَّ
 .النار في ُيطرح النهاية وفي

 

ينا لحقيقة طحيالس الفهم: كالتالي املشكل استنباط إذن  فيمكننا  األشخاص أن نتيجة لّد 
ه وهضغط

ُّ
 املعامالت، دائرة عن وأبعدوه( الحج الصوم، والزكاة، الصالة) لتعبديةا شعائرال في كل

 األخبار، تداول  وفي ءوالشرا البيع في الكذب العمل، في لغشا نتيجة الناس مصالح بالتالي فضاعت

 . األقارب حتى  أو ران يالج مع ،سرةاأل  في اءسو  املجتمع أفراد مع املعاملة سوء

 
 :ألسبابا نم

 

 ؛الحنيف الدين مبادئ ببعض هلالج •
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 ؛الصحيحة العقيدة ملفاهيم واإلرشاد التوعية نقص •

 ؛الشرعي العلم وترك املادية واألمور  بالكسب األمة انشغال •

 ؛التعليم مناهج في ثانوية مادة اإلسالمية العلوم مادة اعتبار •
 ؛عام بشكل واملجتمع ةاألسر  في ارالحو  نقص •

 ؛الحنيف الدين مبادئ تعليمل حصص جةبرم في اإلعالم فعض •

 ؛ الدعوة ومنابر املساجد في املقدمة الدروس مستوى  ضعف •

   الحديثة، االتصال علم بطرق  الدعاة إملام عدم •

 

  كل  ىلع الواجب منو  اليوم، علينا نفسها تفرض التي  املوضوعات أخطر من يعتبر املوضوع هذا إن 
 هذا علماء على يقع الكبير فالعبء الخاطئة، هيماملفا ذهه لتصحيح دواجنَّ تي أن  املجتمع أفراد

 .واعهاأن بكافة اإلعالم وسائط على ين واملشرف والتعليم التربية قطاع في املسؤولين  وعلى البلد

 

 على نحرافاتا من متناأ رمصي إليه يؤول قد ما استشفاف أمكننا الخطر، هذا عظم أدركنا فإذا
 :يلي مافي جملهان إن  ويمكننا ،اتياملستو  جميع

 

 ؛...(فكر اقتصاد، إدارة،) امليادين جميع في حضاري  تأخر •
 ؛الستهالكوا الثقافة ميادين في للغرب تبعية •

 ؛الجهل وتفش ي  االجتماعية اآلفات انتشار •

 ؛ملجتمعا أوساط في واإلحباط اليأس ظاهرة تعاظم •
 ؛الحاكم امنظلا لتغيير ثورة أو تمرد ثو حد كانيةإم •

 ؛اإلجرام ظواهر وجميع والسرقة الظلم نتيجة املجتمع داخل واالستقرار ن اآلما قصن •

 .املواطنة وارأد كافة من الجماعية االستقالة •
 

مصل — الكريم نبينا منهج عن نخرج أن  ينبغي ال املوضوع، هذا وملعالجة
ّ
 — ى هللا عليه وسل

  معالم  تحديد في تاباتهموك بدروسهم مواسه أ الذين األجالء، ءالعلما من الدين في املجددين نهاجوم
 رات،التصو  في  االنحرافات نتيجة العامة، أفهام في اعوجاج من بدا ما وإصالح الصحيحة، اإلسالم

 .لمالع طلب عن االبتعاد نتيجة وكذلك

 
 :من البد الغاية هذه ولبلوغ
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 ؛االتصال لائووس التعليم مجاالت في عير الش بالعلم للنهوض يةوطن ةيجياسترات رسم •
 ؛واألخالق العقيدة مستوى  على اختالالت من أصابنا ما فهم نحو مةاأل  حريكت •

هموبق اإلسالمية بهويتهم بربطهم وهذا ب،الشبا جيل عند خاصة االنتماء روح غرس • م 
 .الوطنية يَّ

 

 دتهااالج  وضرورة املعاصر  اإلسالم 
 

  الخلق  ظريةن حول  حسن كرباب محمد مادع الدكتور  ملؤلفه" ألنعاما آذان " كتاب أقرأ أنا و

 صبتأ الكتاب، وملضمون  للكاتب  املوجهة لالنتقادات وتفحص ي  تصفحي  خالل ومن والتطور،
رت املرير، واقعنا من أمل بخيبة  الفهم في بالسطحية يتسم أصبح الذي حالنا ىعل كثيرا وتحسَّ

 ملا محيصت دون  لنا دوع اآلخر لرأيا أن  ونعتبر النقد، نقبل ال أصبحنا حيث فكارنا،أ مودج ةنتيج

 .اجتهادات من يرد

 
 :قال ثحي العربي الوطن أبناء أحد من صدرت ملحوظة أعجبتني  التعليقات، ضمن فمن

 

 ال  ولكن د،نستفي حتى  فليقدمه الكتاب في ورد ما لغير اقعياو  حقيقيا دليال يمتلك من كل على •
 ؛موضوعلل فهمنا دمع أو نفسه تابكال وغرابة املوضوع غرابةل املحتوى  رفض يكون 

 التفاسير من سائغة لقمة  أخذناه ما بقدر للقرآن  تدبرنا أو اجتهادنا من ليس لفهمنا ورد ما •

 ؛تفكير غير من عقولنا عليها أغلقناو 

 ذلك، على رايخ هللا يجازيهم لقرآن ل يراتفس للمة ليقدموا اجتهدوا أناس من التفاسير هذه ممعظ •

 سلم و عليه هللا صلى — الرسول  زمن من قريبة فترة يف عاش أو ياصحاب كان  من مهمن ليس ولكن

 بالضرورة ليس أفراد اجتهاد أنه النقطة، ههذ من القصد. الصحيحة املعلومة أخذ أنه لنقول  —
 .سليما التفسير يكون  أن 

 

  في  بتسارع سمتي أصبح هذا عصرنا أن  إلى رأشي أن  أود ما بقدر لكتابا  ى محتو  أناقش ال هنا أنا
 الذي الغرب، من أغلبه يأتي لآلسف والذي الفكري، واإلنتاج العلمية الطفرة من الهائل الكم

 من يصدر ما لكل مستهلكين  مجرد فأصبحنا نحن أما الحياة، مجاالت كافة يف األولوية للعلم أعطى

  تقليدي  وروثم هو ما بكل تمسكين م ذاته تالوق وفي سواء، حد ىعل اتنتجوم أفكار من الغرب
تهب  .رمَّ
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 الكتب  في ألفناه ما بخالف القرآن  آليات املغاير التفسير هو الكتاب، هذا في انتباهي استرعى ما

  الكون  لحقائق علمية اكتشافات من يةالعلم الساحة في استجد ما مراعاة دون  يةالتقليد

 .واإلنسان 
 

  غلقنا  دبمجر  ألنه ،والثقافي فكري لا موروثنا كل  لةءاومس ول عقال فتح لضرورة إشارة فيه هذاو 

 املسلمين  علم من استفاد الغرب أن  حيث قرون، ستة من ألكثر تخلفنا والنظر، االجتهاد لباب

 التي  واألجهزة واملعدات اآلالت جميع اختراع إلى وصل أن إلى الوسطى القرون نهاية من داءابت

 .اليوم عملهانست

 
 لإلنسان،  الطريق معالم رسم مفاإلسال  نا،ومعتقدات دئناامب عن التخلي معنى ب ليس ناه االجتهاد

 الجمود  الجهل، لىع بالثورة الصريح اإلعالن  بمعنى  لكنه عليه، يمش ي  سويا منهاجا له ليكون 

 ه إلي لتوص ما وبحسب العصر، معطيات بحسب التجديد ضرورة هومبمف وأيضا واالستكانة،

 .تعالى هللا حرمه فيما السقوط ن و د جمعاء البشرية دتفي يةلمع بحوث من اإلنسان 
 

 العثماني  السلطان  — القانوني سليمان  به قام وما النظر، إعادة تتطلب التي  املسائل هي كثيرة

يا منهاجا لتصير اإلسالمي، الشرع وفق الحياة منظومة قوانين  تكييف من —  
ّ
 أفراد يسّير عمل

ة ومن باالهتمام، جدير ،جتمعامل ة ضرورة ثمَّ  .تجاهاال هذا في رلسيل ملحَّ

 

  التشريع  من مستوحاة واإلسالمية العربية الدول  وأغلب الجزائر في املطبقة القوانين لبأغ إن 
  لحياة  العقائدية اإلسالمية الفلسفة مع تعارض فيه بما منه، والفرنس ي  البريطاني خاصة الغربي،

 في راق مستوى  بلغ منها يرلكثفا ُمجملها، في صالحة غير القوانين  هذه أن  كذل نى مع ليس. الناس

 الشعوب استعباد في والظلم الخلقي االنحالل إلى أدت كبيرة حرية هناك ولكن الناس، حياة تنظيم
 .خلفةاملت

 

 . االسالمية وهويتنا أصولنا مع يتنافى ما تركو  لنا ُمفيد هو ما انتقاء فعلينا
 

 التبشير  وخطر  عقيدة ال ضعف
 

 أن  نجد اإلسالم، دين في وبهاشع من العديد دخول  أمريكاو  أوربا هفي تشهد يالذ تقالو  في
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 التمسك بمجرد أو األخرى، الشعوب عن يميزه الذي العنوان  منطلق من باإلسالم متعلق مجتمعنا
 .الوراثة بحكم به

 

م عن الش يء عضب يدةبع اليوم أصبحت منهلها، في الصافية الصحيحة، فالعقيدة . عناممجت قيَّ

كين  التدريس، قلة رغم آبائنا،و  أجدادنا كان  فلقد   من النابعة لإلسالم الصحيحة بالقواعد متمّس 
 .الخصوصية هذه طمس الفرنس ي  االستعمار حاولةم من بالرغم املجتمع، أصالة

 

 يحةالصح ؤيةالر  فضاعت الدين، بقشور  تمسك قد هؤالء، بعد من جاء الذي الجيل لكن
 .سونهايمار  طقوس إلى أو رددونهاي شعارات مجرد إلى بادئملا لتوتحو  للعقيدة،

 

 ال أصبحت واملعاملة، لالعم في اإلخالص واألمانة، الصدق االجتماعي، والتكافل اإلخاء فمظاهر
 .الصافي الدين ينبوع عن رويدا نبتعد ناوصر  اليومية، سلوكياتنا إلى سبيال تجد

 

ماتنا، همأ سنفقد اأنن حتميةال ابب فمن االتجاه، هذا في سيرنا ناأكمل فإذا   تالي بال ونكون  مقّو 
 وزو، تيزي  حينوا في املسيحية) الوطن من املناطق بعض في ينتشر بدأ الذي للتبشير عرضة

 بدأ الذي الشيعي املد عن نغفل أن دون ...( مستغانم ناحية في والكركرية سكيكدة في األحمدية

 .   تشاراالن في تدريجيا
 

 لتزام اال  عي ودوا األخالق
 

َفَت  إذا
َ
 املجتمع ألن  الحياة، طعم وفقدان  الضياع إلى  الحال به أدى ،ما مجتمع في األخالق بريق خ

 . روح بال كالجسد أخالق دون ب

 

 لها التخطيط تم قد األخالق تدمير نهجيةم أن  نجد صهيون، حكماء بروتوكوالت إلى رجعنا إذا
 :العمالء ونشر ألخالقا تدمير": يلي ما عالتاس وكول البروت في ورد فقد نهج،ومم دقيق بشكل

 

ا توجهوا أن  عليكم • ا التفات    يستغرقكم  ولن تعملون، فيها تي ال باألمة الخاصة األخالق إلى خاص 
ا، قاألخال  أشد تغّيروا حّتى  سنوات عشر مض ي  األمر

 
 .لنا األّمة هذه تخضع وبهذا تماسك
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 كفيلة األفكار هذه إّن ".. خاءواإل  واملساواة لحريةا" هي سونياملا عارنالش رريةالتح ماتالكل إن  •

 .قوتنا إال الحاكمة القوى  كل بتدمير

 
 كما ورضانا، معرفتنا بكامل متخذ صوري، أمر ذلك فإن  الحكومات من ومةحك تعارضنا حين  •

 ،نظام في الصغار خوانناإ حفظ من نتمكن كيما للسامية، املعادية إنجازاتهم إلى اجون محت أننا

 .باالضطهاد إحساسهم جةنتي

 

ر إننا •  
ّ
ا اخدمتن في نسخ  امللكيات، ادةإع في يرغبون  رجال من واألحزاب، املذاهب جميع من أناس 

 طريقته  على منهم واحد كل نسفلي املثالّية، األفكار أنواع بكل وحاملين  وشيوعيين، واشتراكيين،
 لحكومات، ا تتعذب وبهذا. لقائمةا ن انيقو ال كل يحطم ن أ اول ويح طة،لسلا من بقي ما الخاصة

 ضراعة في رفوايعت حتى  سالم أي نمنحهم لن ولكننا تضحية، أي لتقديم لسالما أجل من وتستعد

 .العليا الدولية بحكومتنا

 
ا لنا إن  •  ال ماوفي األفراد، حرية وتعزيز الصحافة، وسياسة خاب،االنت وحق الحكم، حق في يد 

ا أعظم يزال  الناش ئ الجيل اخدعن ولقد.. الحرة للحياة الكبرى  الدعامة هو لذيا عليمتال وهو خطر 

ا وجعلناه األمميين، من ا فاسد   ...التامّ  زيفها لدينا معروف ونظريات مبادئ من علمناه بما متعفن 
 

 بتحريفها  بل قبل، نم ةالساري للقوانين  فعلي تعديل غير من خارقة مفيدة نتائج على حصلنا لقد •

 التمسك عدم مذهب قام ناه ومن.. مشترعوها إليها ديقص لم لها تفسيرات ضعوبو  اطة،سب في
 ."ميربالض الحكم بل القانون، بحرفية

 

 أبناء من اسون امل أيدي في وقعت قد بومدين، هواري  الرئيس رحيل بعد الجزائر، أن  علمنا فإذا
 فهمناو  مخالبها، بين لجزائرا تسقط يالت املؤامرة محج أدركنا ،(ز بار  كمثال بلخير العربي) الجزائر

ق ذيال الدمار سر بعدها  الهدف ألن . لاالستقال بعد تحققت التي  املكتسبات من هام بجزء لح 

 تقويض  والزال كان  البرتوكوالت وهذه السرية القرارات هذه ُوضعت أجله من الذي األساس ي 
 .العالم على لسيطرةا لأج من هذا وكل. خالقاأل  وهدم ن ديااأل  ومحاربة البشرية املجتمعات

 

ين  الدعاة لىفع   األخالق  نشر أجل  من وسعهم في ما كلَّ  ويعملوا الخطر، هذا  يدركوا أن  واملرّب 
 الفاضلة خالقباأل  التحلي وضرورة الحقيقي الوعي استعادة إلى الجزائر أبناء ودفع الفاضلة،

 .بالوطن بالنهوض وااللتزام
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 ن مضار  في   اجدملسا
 

  في  املساجد وحتى  — الجزائر مساجد من مسجد لويخ يكاد وال بالناس، ان مضر  في املساجد تعج

 .الفضيل الشهر هذا في اسالن من — واإلسالمية العربية الدول 
 

 هذه مرتادي عدد فينقص حالها، لىع لقمان  دار تعود حتى  املبارك، الشهر هذا ينقض ي  أن وما

كبو  لدنيا،ا بأمور  جديد نم الناس ظممع وينشغل املساجد،  وإضاعة رزقال طلب على الناس ين 
 .سمين  هو وفيما غث هو فيما الوقت

   

مر إنه
َ

 . املسلم املجتمع عن غريبة ظاهرة ألنها التأمل يستدعي أل

 
  هذه  عن  املسلم يغفل فكيف ،"موقوتا كتابا نين املؤم على كانت الةالص إن : "تعالى هللا يقول 

 الصريحة؟ اآلية ذهه مرأ في ي الجزائر  الفرد هلويتسا قة،الحقي

 
 وريبة كش مصدر املساجد يرتاد الذي كان لقد السوداء؟ العشرية ةفتر  في النظام فعل ماذا مث

ن  باإلرهاب، يسمى  كان  بما بعالقته
َّ
ين املص هؤالء تعذيب  في األمن رجال فتفن  

ّ
  لهم  تكن لم  ولو حتى  ل

لة  ."س الفي" ذاكآن املحظور  بالحزب ّص 

 

  جميع  فانقلبت. مقبول  أمر إزعاجهم وعدم عنهم والعف فكان  املجتمع، ءأبنا من ين املنحرف أما

 .املجتمع عامة أذهان  في الصور 
 

 الجبال  يمرتاد من عريض قطاع أرجع الذي املصالحة قانون  بعد إال نصابها، إلى األمور  رجعت اوم

 في عدمها أو ةالصال و " يني امل" أو القصير صالقمي ية،اللح وأصبحت العادية، املدنية الحياة إلى
 .  واحد ميزان 

 

 لشذوذ وا الزنا ظاهرة
 

 .للمجتمع تدمير من فيه وملا هللا، حرمات على تعد   من هفي ملا الزنا، اإلسالم حرم ما جملة من
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 من وضعه يذال تعالى هللا ستر يهتكان  فإنهما الشنيع، الفعل بهذا يقومان حينما الزانية أو فالزاني

 .ناسال جميع ومرأى مسمع مأما املباح الزواج لخال
 

 خفية في إال ُتمارس ال الفاحشة هذه كانت حين سابقة، فترات في ائداس كان  ما عكس فعلى 

 وقد  عالنية، ُتمارس( الجنس ي  والشذوذ الزنا) الرذائل هذه أصبحت العار، هذا كشف من وبخجل

 لهوى،ا لبائعات ليلية اله  م اءببن احوالسم ور،الخم يعوب ناتالحا إلنشاء بالترخيص الدولة سمحت

 . قذر تنقعمس في املجتمع ودخل

 
 في  الشيوخ وحتى  والشابات الشبان  بين  َمفخرة االنحراف بهذا التباهي أصبح هذا، كل من واألدهى

ا معينة، حاالت  ،فطر ال حائر الجزائري  اإلنسان  وصار املجتمع، بنية في عتصد عنه نتج ممَّ

 . وتعالى تبارك هللا ماتبحر  تهذا الوقت في هتراومست

 
 إذا دائرته وتتسع املنكر، عن والنهي  باملعروف األمر عن املجتمع يتخلى عندما عادة ينتشر فالزنا

 البطالة، مظاهر ملرتفعة،ا الطالق نسبة كثرة عن ناهيك قبوله، في كبيرا هامشا دولةال تركت

  .والعنوسة املتأخر الزواج
 

 الربا ظاهرة
 

 تعامالتها في الربوي  النظام على تعتمد العالم، دول  ممعظ في الحديثة، بنوكوال ملصارفا أغلب إن 
  الدول  بعض في جدا القليلة البنوك بعض عدا ما الصفة، هذه من بنك يخلو يكاد وال الية،امل

 (.مثاال إنجلترا) األوربية لدول ا بعض وفي العربية،

 
رة بحرب يذاناإ يعتبر إليه اللجوء أن الن ّين وب به، والتعامل الربا ىالتع هللا حّرم لقد  أم الآج إن  مدّم 

 .عاجال

 
ت التي  العاملية يةاملال األزمة إن   خاضعة ُعمالتها والتي  ،2008 سنة الدول  أغلب باقتصاديات أضرَّ

 الغمب ضخ ةدماملتق الدول  من األمر هذا استدعى شديد، حرج في سرهبأ العالم وضعت للبورصة،

 (.دوالر ليارم 800 من أكثر األوربي اداإلتح صرف) االنهيار لهذا لتصديل ضخمة مالية
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ن، صريح الربا تحريم في اإللهي  األمر إن   في السير أن  لنكتشف التبّصر، من كثير إلى يحتاج وال وَبّي 

 .املبين  الخسران  إلى يدفع االتجاه هذا

 

 الفائدة  نسب وصارت ،اليةامل هاومؤسسات  بنوكها عجمي في وي الرب النظام الجزائر اعتمدت لقد
  إلى  انتمائنا من بالرغم تعامالت،ال كافة يسّير عاما، قانونا حةاملمنو  القروض عن الناجمة

 .دستورنا في عليه منصوص هو كما الدولة دين اإلسالم أن ورغم اإلسالمية، الدول  مجموعة

 
 من  ائرالجز  مداخيل تراجع جةنتي خيرة،األ  اآلونة في ائرالجز  اهب  تمر التي  نقةالخا املالية األزمة إن 

 عجز لتغطية النقود طبع سياسة تبني  إلى بمسؤولينا أدت املحروقات، أسعار انخفاض جراء

 قواعد إلى نلجأ ال كأنناو  الضائقة، هذه من للخروج اإلسالمي التمويل نموذج واعتمدت امليزانية،
 .رةللضرو  إال مياإلسال  الدين

 

 الخمر شرب ةظاهر 
 

 
 
رتذ
ُ
  ك

ُ
را تبك " أيوب" العباس ي  الخليفة وجه في يوما صرخ قد" السالم عبد بن العزُّ " العالم أنَّ  لسيَّ

تحت  حانة بسبب
ُ
هه املدينة، أطراف في ف   فما  اإلسالم، ديار في وُيباع ُيشرب أصبح الخمر أن  إلى فنبَّ

 هذا وراء كان  من ةومعاقب البناء، هذا هدمب  لحينا يف وأمر صه،فرائ ارتعدت أن  إال الخليفة من كان 

 .القبيح الفعل

 

م أن  لنا يجوز  وهل الزمان؟ هذا من نحن أين   ال  أنه حيث بلدنا، في تفش ى  الذي االنحراف هذا ُنقّو 
 في تجهتن التي  املصانع عن ناهيك الخمور، شرب أو لبيع أماكن من سكاني تجمع أي يخلو يكاد

 (.سنويا لتر يون مل 62 من أكثر) جنبيةاأل  للدول  تصديره حد إلى لكذ تعدى بل البالد، بوغر  وسط

 
م اإلسالمي نالدي إن   فأغلبية. سواء حد على وللمجتمع للفرد بالنسبة مهالك من فيه ملا الخمر، حرَّ

ام كان  وإن   الظاهرة، هذه انتشار وراء من املرتكبة الجرائم
َّ
 مورهدست في عون يدَّ  الدولة ذهه في الُحك

عوا أن  لهم فكيف دولة،ال دين هو إلسالما أن   صريحا جاء يمهتحر  مادام االنحراف اهذ ُيشّج 
 النبوية؟ واألحاديث رآن الق بنص
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 لتر  10.9 بمعدل  أي) سنويا  الخمر من لتر مليون  61 يستهلكون  الجزائريين  أن  نعلم  عندما إننا

 محج تهاساع ندرك عاملية،ال صحةال منظمة عن رصد الذي لتقريرا على بناء   ،(الواحد فردلل

 الحنيف، ديننا تعاليم عن ُبعدنا مدى ضاأي وندرك الجزائري، جتمعامل يعيشها التي  أساةامل
امنا طرف من املنتهجة االستراتيجيات زيف النهاية في ونكتشف

َّ
 التيه سبيل سلكوا الذين ُحك

 .جريمهات  في التساهل إلى إضافة ة،مباشر  وغير مباشرة بطريقة اآلفة هذه نشر  خالل من لوالضال

 

  القليل  بتناول  يكتفي الذي األوروبي، عند كغيرها ليست — للخمر شاربال — الجزائري  عادة ن إ

 ، املادة هذه ثمن غالء جراء  من الجزائر، في املوجود الحرمان  إن  بل منتظمة، وبكيفيات الخمر من

 زائريينالج من للخمر املستهلكة فئةال أن غير. االدمان حد إلى يصل شربه في االسراف إلى به يدفع
ب منتظم بشكل —

َّ
 إطارات  أعمال، رجال محامون، طباء،أ) املثقفين  ن بي خاصة نجدها — ومهذ

 ...(.   املؤسسات في عليا

 

 :الجزائر في الخمور  تعاطي أسباب من
 

كة الفئات لدى الديني  الوازع ضعف •  ؛ لخمور ل املستهل 

 ؛للمواطن السياس ي  يبتغيال دائرة عتتس  حتى  اهرةالظ هذهل مالقائ النظام تشجيع •
 .الجزائريين  أغلب منها يعاني تي ال واإلحباط التذمر حالة •

 

 :أنواعها بكل للخمور  الجزائريين  استهالك آثار ومن
 

 جهازال على التأثيرو  الكبد سرطان الجنس ي، عفالض) املادة لهذه املستهلك صحة على التأثير •

 ؛(االنتحار إلى ُيفض ي  قد يالذ االكتئاب إلى ديملؤ ا العصبي 
 ؛واملعاقين  القتلى من يداملز  وحصاد املرور حوادث انتشار •

 جراء من والهيجان الوعي فقدان  عن الناتجة...( بالضرب االعتداء القتل،) الجرائم انتشار •

    ؛جنوني كلبش تعاطيه في يسرفون  الخمر ن يستهلكو  الذين الجزائريين  أغلب ألن  شربها،
هو مدعاة ر لخمو ا ألن  خالقاأل  فساد •

َّ
 ...عارةوالدَّ  لل

 

 :من علينا البد رة،الخطي اآلفة ههذ من وللتخلص
 

 ؛املعصية هذه تحريم على والتأكيد القويم الدين منهج إلى الرجوع ضرورة •
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 ؛ العقوبات بأقص ى  املعصية هلهذ املرّو جين  معاقبة •
 ؛نحرافاال  هذا إلى يؤدي يالذ البطالة مشكل على القضاء •

 .أبنائنا من الناشئة لدى اآلفة هذه آثار تبيان  في التعليميةو  التربوية املنظومة فعيلت •

 

 البائدة   األمم أخالق نحو 
 

تزول كانت ما القرآن، في ذكرها تم التي  البائدة، األمم إن  ا املنهج عن حرافهاان لوال ل   القويم، نيالربَّ

ى فالهدف ر أخذ هو ارهم،أخب تستعرض التي  آليات،ا تلك من املتَوخَّ بَّ  لنتجنب لدروسوا الع 
مه افيم السقوط نا وتعالى، تبارك هللا حرَّ

ُ
عين

ُ
ر  الذي  القانون  استنباط على ذاته الوقت  في وت  يسّي 

 . األرض وجه فوق  الحضارات جميع

 

ف هذا في هاذكر  تم التي  ئةالسّي   اهرالظو  كل إنَّ 
َّ
  حقد،  ،نفاق) حرافاتوان ئةبذي أخالق من املؤل

 الخروج  وإلى اإلفالس، إلى الطريق نهاية في لناُتوّص   ،...(بالربا لتعاملا الخمر، شرب غش، ط،لوا ،زنا

  األقل  على أو بمعالجته نُقم لم وما املجتمع، ينخر سرطانا الحقيقة في ألنها التاريخ، دائرة من

 .لجزائريةا ألمةا ىعل القضاء إلى حتما بنا سيفض ي  منه، الوقاية
 

  األمم  بأخالق — تصرفاته نم جزء في — تأثر قد ته،طبقا وبجميع أفراده بكافة املجتمع ن إ

 يطبع أصبح الذي االعوجاج هذا تقويم في استقالته — الواع   أو واع   بشكل — وأعلن البائدة

 .فرعون  وآل عاد قوم مصير من أدنى أو قوسين  قاب فأضحينا ،اليومية حياتنا

 

 رغم — الجزائري  الفرد أن  ُيعَقل وهل املشين؟ حرافاالن هذا عن وتالسك جديامل من هل
ر ويقبل األشرار نهج يسلك  — اإلسالمي انتمائه

ُّ
 األخالق وتصبح السيئة، املظاهر عن بالتست

 بها؟ يتصف صبغة القبيحة

 
ر  لقد

َّ
 إصالح رةبضرو  كريمال القرآن  في الواردة املواعظ من كثير في — وجلَّ  عزَّ  — هللا ناحذ

نا واآلفات، ن ألدراا من النفس
َّ
 املنكر، عن والنهي  باملعروف األمر خالل من لةالفضي طلب على وحث

ح حتى  تنا، مجتمعنا ونصلح أنفسنا ُنصل   جادة عن انحرفت التي  سكته إلى القطار لنعيد وأمَّ
 . الزمن من قرون  عدة نذم الطريق
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ي  إن   
ّ

 بذولةامل املتواضعة الجهود ورغم صارخ، وبشكل للعيان  هرةظا ئةبذيوال السيئة األخالق تفش 

 االستقالة  على فأقدموا املجتمع، أفراد غالبية أوصال في استفحل  قد اليأس أن  إلى تها،ملحارب 

ناوقيَّ  الحنيف، نادين عن عدالب كل البعيدة الظواهر لهذه التصدي في الجماعية  التي الوطنية م 
  .ئناوآبا دناأجدا كنفها في تربى

 

رنا  
ّ
ك
َ
َسد لفجع األرض، وسائر مصر في طغى قد فرعون  أن  ريمالك ن القرآ ُيذ

 
ف
َ
 الُحكم، في الناس أ

ح يَ  األبناء وذبَّ  فيمنحر   يُقم ألم... الهالك جنوده من معه من ومصير مصيره فكان  النساء، واستح 

 ات؟لطاهر ا ءالنسا أعراض وهتك األبرياء بقتل لسوداء،ا ةالعشري في ،النظام

 
 مصيرهم فكان  فسادا، األرض في اوعثو  بمساكنهم وتفاخروا البالد، في بروااستك قد عاد قوم إن 

 األراض ي نهب من األمة بمقدرات باالستئثار الحاكمة العصابة تقم ألم... واحدة بصيحة الهالك

    ؟ريكاوأم اوربأ أحياء أرقى في العقارات وشراء الخارج إلى  العمالت لوتحوي صور،الق وتشييد

 
 قبل،  من البشرية هدهاتش لم كراتبمن وجاءوا لى،تعا هللا حرم ما لوااستح قد لوط قوم إن 

 وأصبح صارخ، بشكل  عندنا واللواط الزنا مظاهر تنتشر ألم ... الغابرين في بأفعالهم فأصبحوا

عون  ع،الشوار  بون يجو  الشواذ  هؤالء  نبذب معاملجت فيويكت رادعا، لها النظام ُيحّر ك أن  دون  ويتجمَّ
 حياء؟باست املنحرفين 

 

 القيام فاسدة حكومة من ننتظر أم ؟— وعال جلَّ  — هللا سخط بنا َيُحلَّ  أن  إذن؟ ننتظر فماذا
ع ما بدرء  ! املجتمع هذا ُبنيان  من تصدَّ

 

بين  عاقبة كان  كيف وأنظروا رضاأل  في رواسي قل: "تعالى هللا قال  
ّ
 ."املكذ

 

 والباطل  حق ال  ن بي األزلية املعركة
 

 الفطرة  مع تتوافق ببساطة األنه األرض، وجه على نسان إ أي هاينكر  ال قويةو  يقةعم كلمة الحق
 .السليمة

 

  طفل ال هايعيش التي  األحاسيس فكل الحق، عن تعبر مرحلة ألنها الطفولة إلى يحنون  الناس فجميع
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ها ولم براءتها، خالل من صادقة ب  ا الزيف ُيص 
َّ
 .االجتماعي فاقالن يهاإل يتسلل ومل

 

   ضبع ُيَعّر فه كما فالحق
ّ
  الصريح،  العقل السليمة، الفطرة: خطوط عةأرب تالقي  عن عبارة ريناملفك

 .املوضوعي والواقع الصحيح النقل

 
ت خلل أصابها قد الفطرة ألن  ة،لحقيقا هذه التالحا أغلب في ينافي اليوم نعيشه فما مسَّ

ُ
 وط

 منها جانب في أصبحت املتداولة اراألخبو  العقيم، الجدل إلى ليميو  يارير تب أصبح والعقل نسبيا،

فة،  .معامالتنا جميع على طغت الذاتية لكون  املوضوعية، عن كثيرا َبُعد الواقعو  ُمزيَّ
 

 استفحل،  قد الباطل ألن  القلق إلى يدعو صعدة،األ  جميع وعلى الجزائر، في اليوم هنشهد ما إن 

ة مظاهر من هرامظ شالغو  الكذب الباطل، وصار رةاملتح املَدنيَّ  واملواطن بيرالك ؤولفاملس. ّض 
جل سون يمار  البسيط  والخداع للنفاق وإظهار للحق تغطية من فيه بما املعامالت أغلب في الدَّ

 .االجتماعيين 

 
ج لم األمور  مادامت بشراسة، قائمة الباطلو  لحقا بين ركةاملع هذه تزال فال

َ
عال

ُ
 بالصراحة ت

 . وسخال املستنقع هذا نم الجزائر بإخراج يلينلكفا ون تعاوال

 
ر ك حقال عن الصامتة األغلبية ن إ

لة أنها تشعر لكنها للباطل، التصدي واجبها من أن  يقينا ُتد   مكبَّ

ة دَّ  القائم  النظام ألن  البطش من ذاته الوقت في تخش ى و  الساطع، برأيها باإلدالء تمنعها قيود بع 

ن دق — سيةالبولي بأساليبه —
َّ
 .املجتمع فئات جميع أوساط في الرعب بث من تمك

 

فنا قد الحق عن السكوت أنَّ  ُندركوس يوما، الغبار سينجلي
َّ
فنا وأن  الخسارة، من كثيرا كل

ُّ
ل
َ
 تخ

ن وأنَّ  بيننا، لبالباط قبولنا من نابعين  واستكانتنا ن شرفائنا م  بته ما رغم له تصدَّ  مَّ  هذه لهم سبَّ
 ... وازدراء هميشت و  يلتنك من الجرأة

 

ة ألنها األخير، في دائما سينتصر لحقا لكن. قائمة الدنيا دامتما تنتهي، لن أزلية معركة إنها  ُسنَّ

نن من  .عاقل عن  بريقها يخفى ال التي  تعالى هللا سُّ
 

 يقَبلون  أصبحوا املجتمع أفراد بعض أن  كيف: هو املقام هذا  في حهطر  يجب ذيال السؤال إن 

. اإلثبات من كثير إلى تحتاج ال والتي للعيان، الواضحة رهوآثا تجلياته يرون أنهم رغم مهبين اطلبالب
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ون  الوقت نفس وفي ضُّ
ُ
 املبررات بعض أحيانا يجدون  وقد ومحاربته، مقارعته عن الطرف يغ

ك؟ الطريق هذا في ستمرارلال  الواهية هل 
ُ
 امل

 
  تحليل  في دجتهااال  واالجتماع النفس لماءع فة،السالف على ينبغي لذا ومتشعبة، صعبة اإلجابة إن 

ن لم التي  الخطيرة، الظاهرة هذه اءور  الكامنة الخفية ألسبابا وإدراك
ُ
 لوال بها َيقَبل أن   للشعب يك

مار  .ميمالص يف لجزائري ا املجتمع كيان  أصاب الذي الشامل الدَّ

 

اَس  هللا دفُع  ولوال" :تعالى هللا قال  " رضأل ا دتلفس ببعض بعَضهم النَّ
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 تغييرال ضرورة أو  الخاتمة
 

 

ر يقول   
ّ
  الجيدة  املعرفة هي املستقبل إلستشراف طريقة أفضل إن ": دروكر بيتر األمريكي املفك

 ".  للواقع

 

( املاض ي ) التاريخية األحداث حليلوت دراسة من البد دقيقة، معرفة (الحاضر) الواقع  وملعرفة

ل التي  اإلخفاقات كذاو  ققتتح التي  االنجازات لنرى  ا،اتهومنطلق أفكارها فهم على والوقوف
َّ
  ت عط

 الهائلة واملادية البشرية الطاقات إهدار وتحاش ي  األخطاء تفادي خاللها من لنا ليتسنى  التنمية،

 .ناوطن في املتوفرة

 
 عن واضحة صورة لتكوين للجزائر والبعيد القريب باملاض ي  اقعناو  نربط أن  إذن، اعلين البد

 . ابلنمستق

 
، للواقع األليم التشريح هذا ى تر  أن  مةالقائ للسلطة يروق ال ّر 

ُ
  إلى  يتسرَّب الجزائر، عيشهت الذي امل

يا الوعي  ألن  ،— منهم الشباب خاصة — الشعب فئات مختلف   الذي  هو  الحقيقي س ي الّس 

ث  .ييرالتغ ُيحد 
 

رين أحد يقول   
ّ
 "الثورة ىإل ديفيؤ  الغضب أما البكاء، إلى يؤدي الحزن  إن : " املفك

 
ا فقد بلدي، الح اكثير  ني آمل لقد نَّ

ُ
من ك

ُ
م بأن  — صغارا كنا حينما — حل سه 

ُ
 نضع وأن  بنائه في ن

نة وتيَنها التي  بالقوة — َصرحه في لّب 
ُ
ش نبقى أن  أما ،— أ  الظلم  نرى  ونحن دياألي ومكتوفي ين مهمَّ

 أناسا  نفسه الوقت في ونرى  ا،قطاعاته جميع وفي الدولة مفاصل كل في يستشريان  والفساد
ر ابوأذن الحركى أبناء من دينمفّس    هو لَعمري  فذاك فسادا، الغالي الوطن هذا يف يعيثون  املستعّم 

 .والُجبن الهوان 

 

ى التي القيم إن  نا، عليها تربَّ
ُ
ةال لنا تسمح ال جيل  جهد وأقل الرداءة، بتشجيع وال الخونة بتزكية بتَّ

 ناحيات حساب على كان  وإن  ه،ونوايا قيقتهح وكشف النظام هذا ريةتع هو به نقوم أن يمكن
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  ألن  وأرواحنا،
َّ
عاف يستسيغه شراب ةاملذل  والجهاد الشهامة لبن  رضع من أما األنفس، ّض 

ي وضعال بهذا يقَبل أن  عليه فيستحيل  .املترّد 

 

دمس أنظمة عدة أسقط الذي العربي الربيع أحداث رغم النظام، هذا أن  تقديري، في   لم  ة،تّب 

  وأمريكا  فرنسا من اهيتلق الذي الدعم من رغمفبال. التاريخ حركة قهيف  ولم  الدروس ن م يستفد
 يمكن ال سياسيا الواعي شعب ال غضب فإن  الجزائر، خيرات في أطماع لها التي  الدول  وكل خاصة

 ..املكائد هذه توقفه أن 

 
ن وال الغلو دعاة من لست ي  ّم   من  هاكفيي ما الدموية العشرية في رلجزائا تعرف فلقد العنف، محّب 

ل،ال ا يقفوا أن  الوطن هذا أبناء نم املخلصين  جميع أدعو ي ولكنن تحمُّ  سلمية وبطرق  — حدًّ

ياس ي،ا اإلفالس هذا لكّل   — وحضارية   كل  رفض خالل من وهذا والثقافي، االجتماعي القي،األخ لّس 
   العظيم، الوطن هذا بسمعة ُمشين  هو ما

ي، بالشع هذا يخلتار  يءوُمس ّ  باألمس خرجأ يالذ األّب 

 .الحديث العصر عرفها استعمارية قوة رأكب القريب

 
 النظام ذات ول الد من شابهها وما الجزائر حالة في إال جيشا، تمتلك الدولة العالم دول  كل في إن 

ها والتي  — االستبدادي
ُّ
يش فإن ،— متخلفة دوال جل  على سيطروي ةالدول يملك الذي هو الجَّ

  والعباد، البالد
َّ
دَّ  في الحقيقة هذه ىوتتجل ي  الرأي، وحّر ية ديمقراطيةال  انعدام منها مظاهر ةع   

ّ
  تفش 

 .العدالة وغياب املواطنين  أمن عدم الفساد،

 

كشف بأن  وان األ  آن  دقل
َ
قاب ن  الجزائرية، األمة بمصير والعابث الفاسد، النظام هذا وجه عن الّن 

راتها،قمُ  من فيدواملست فةاملث الوطنية النخبة تقعا على يقع كبراأل والعبء) طريق عن وهذا دَّ  (:قَّ

   

 شؤون ييرتس في امللتوية النظام هذا ألساليب الجزائري  الشعب كافة طرف من الواعي اإلدراك •
 ؛دالبال 

 

  حقيقي لا يديمقراطال ارسامل استعادة إلى — وانتماءاته أطيافه ةبكاف — الشعب بأفراد الدفع •

غمة حكم بدل الشعبية ادةيالس فرض وكذا ،لذمما وشراء االنتخابات تزوير عن البعيد
ُ
 الط

 .العسكرية

 

ن دون  من ي 
َ
ن هذ  استقرارا هناك يكون  ولن عب،والش مالحاك بين  ةثق اكهن تكون  لن اإلجراءي 
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 .لحظة أي في فجارلالن مؤهل الوضع فإن  وبالتالي البالد، في حقيقيا

 

مات كل متلكون ي الجزائر اءأبن ن إ  األمن،  يسوده مشرق، غد إلى واملض ي  التغيير داثإلح املقّو 
  هذا  داركت  يتم لم وما الحياة، مجاالت كافة في والتقدم واملساواة  العدل االجتماعي، التكافل

 . ..الزوال مصيرنا ويكون  الهاوية إلى سنسير حتما فإننا الخطير، الوضع

 

 بذور  وزرع مماله   الستنهاض تركيبتنا في القوة نقاط وإدراك ات،الذ ملعرفة يحقيقل ا الوعي من البد

 علم ،نعلم أن  أيضا علينا والبدَّ  .طويلة فترة منذ علينا تسيطر التي  اليأس حالة من للخروج األمل،

نَّ  أكثر بالذكاء تتمتع وال منا، بأفضل ليست األخرى  األمم أن  اليقين،  جاعر است فقط ناينقصُ . ام 
درته سبح منا كل   — واملساهمة ابأنفسن ثقتنا

ُ
مُس  في ومكانته ق

َّ
 هذا تنمية في — املسؤوليات ل

 . الفساد أشكال كل ومحاربة العزيز الوطن

 

را تركه ما صوصالن أروع من إن   
ّ
 العبودية" الشهير مؤلفه في لوبواسيه دي إيتيان  الفرنس ي  ملفك

 :تأليفه على قرون  خمسة من أكثر ورمر  رغم اننا،لزم ةحصال أفكاره مازالت ذيال" املختارة

 

  كل  في عيق ما أما. عنها املدافعين  قلوب الحرية بها تمل التي  الشجاعة قصص نسمع إذ ندهش إّنا" 
فة، األلوف واحد يقهر أن : يوم كل الناس للك بلد

ّ
 يسعه كان  الذي ذا فمن حّرّيتها، ويحرمها املؤل

 أجنبي بلد في إال ثيحد يكن لم القهر هذا أن ولو معاينته؟ دون  عهسما عند فوق لو  ديقهتص

د ثم قاصية، ضوأر  د أحد أكان  نبأهُ  تردَّ   ظّنه في يتردَّ
 
 فهذا هذا ومع  واقعة؟ ةحقيق ال وافتراء كذبا

 البلد يستكين  أال يكفي بل خلقة، مهزوم فهو وهزيمته، محاربته إلى األمر يحتاج ال يةالطاغ

 أراد إذا — بلدفلل. عطائه عن االمتناع يكفي بل منه، ش يء انتزاع إلى يحتاج راألم الو . تعبادهالس

ل أال —   لب يج  عما اإلمساك هو األمر تضيهيق ما كل منفعته، فيه ما وراء السعي مشّقة يتحمَّ
 .ضرره

  — الشعوب
 
لها، القيود تترك التي  هي — إذا  الصهاخ دام ما هابأنفس أنفسها لتكّب   إنها قل أو تكّب 

 
 
 بال مرهونا

ّ
ف

َ
 .خدمته عن ك

 

 والعتق، الرّق  بين  الخيار ملك الذي هو . بيده حلقه ويشّق  بنفسه، نفسه يقهر الذي هو الشعب

 بحّرّيته  الظفر أن  فلو. إليه يسعى (باألصدق) أو ه،ملصاب املنصاع هو. الغلّ  أخذو  الخالص فترك
فه كان 

ّ
ل   يك 

 
ه عن لوقفت شيئا

ّ
ث  على  الحرص أكبر يحرص أن  اإلنسان  على ر األمو  أوجب أليس: ح 

؟ ليصبح الحيوانية عن يرتّد  وأن ،(الطبيعي هحق ّ )
 
 أنا وال الجرأة، هذه في منه أطمع ال ولكنني إنسانا
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  تفضيله عليه أنكر
 
 آ نوعا

 
ق غير أمل على التعسة الحياة أنواع من منا !  ولكن. كريمة حياة في محقَّ

ّنا نريد، أن  فيه يكفي وكان  فيها، نرغب أن  إال يقتض ي  ال يةالحر  نوال كان  إذا ،ولكن
ُ
 على  نرى  أك

  األرض جهو 
 
  يستفدح شعبا

 
 شراؤه ينبغي خير داداستر  عن إرادته يقبض أو تمّنيها، يعدو ال ثمنا

  الحياة تصبح أن  الشرفاء على فقُده يستوجبو  بالدم،
 
؟ واملوُت  عندهم ُمّرة

 
 لشرارة ا إن  خالصا

  وجدت اكلم ،وتعظم نارها تستفحل
 
، زادت حطبا

 
 ماء نصّب  أن دون  وحدها تخبو ثم اشتعاال

ك، ما عدمت إذا كأنها بالحطب إليها نلقي أال يكفي عليها، ك ُتهل    ولم قوة، بال وُتمس ي  نفسها، ُتهل 
َ
  ُعد  ت

 
 
روا كلما طمعوا، نهبوا كلما الطغاة كذلك. نارا  ،جرأة ازادو  وخدمناهم ناهمموّ  وكلما وهدموا، َدمَّ

  اوزادو  تقووا،واس
 
 - صاروا طاعتهم عن ورجعنا وينهمتم عن أمسكنا فإن . دماروال الفناء على إقباال

  يكون  أن  إال بش يء لهم يهشب ال مكسورين عرايا -ضرب وال حرب بال
 
  املاء  جذوره عدمت فرعا

  والغذاء
ّ
 ."وذوى  فجف

 
 ...لباملستحي ليس هلكن وصعب، طويل التغيير نحو الطريق

 

 :خرى أ راتوبعبا
 

 ؛تهوبهوي بتاريخه بذاته، هيوع الجزائري  الفرد يدرك عندما •

 ؛ لدهب اتجاه واجبات عليه وأن  وطن، إلى ينتمي  أنه ويشعر نفسه، في ثقته يستعيد عندما •
 ؛حياته شؤون  كل في كمواطن به تهتم الدولة أن  شعري عندما •

 ؛...القتصاديةوا ،تماعيةاالج السياسية، حياةال في بمشاركته يحس عندما •

 ؛العكس  وليس خدمته في هم والوطنيين  املحليين  ين باملنتخ أن  يدرك عندما •
 ؛الدولة أجهزة يف املسؤولين  كل محاسبة يستطيع بأنه الوعي لديه يكون  عندما •

 ؛واملخابرات البوليس أجهزة من ذنب دون  الخوف عقدة من يتخلص عندما •

 ؛قيةيالحق هويتنا من وانطالقا مبادئنا من ةنابع تعليمال هجمنا أن  يقتنع اعندم •
ي عندما •  ؛ الحسنة واألخالق الفضيلة على نائهأب يرّب 

 ؛تهبيب يهتم كما يطهمح وتحسين  نظافة على يحافظ عندما •

 ؛مجتمعه وأفراد جيرانه يحترم عندما •

 ؛ راق   حوار مستوى  إلى ويصل انفعاالته من يقلل عندما •
 ؛مهضومة غير وقهحق أن  يشعر عندما •

 من متساوون، القانون  نظر في اطنين،املو  جميع وأن  حقيقية ةلعدا  هناك أن  يشعر عندما •

 ؛ طالبسي العامل ىإل الوزير ومن الحارس، إلى الجنرال
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 ؛والتزوير الغش الفساد، في املشاركة عن نعيمت عندما •

 ؛...وعندما عندما •

 لدينا لتعاليم الصحيحة مارسةامل صميم في هي رفاتالتص ذهه لك  أن  اليقين  لمع يعلم عندما •
 .اإلسالمي

  

 

 .اعةلسا عقارب عكس وليس الصحيح االتجاه في تسير الجزائر أن  القول  يمكننا هاحين

 

 
 الجزائر — األغواطب م 2018 وفمبرن في هللا بتوفيق تمَ 

 

 

 
* 
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