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Critical reading of nation building and society in algeria
د مىال كىاش.ط
 الجضاةش- 3  حامّت الجضاةش،ولُت الّلىم العُاظُت والّالكاث الذولُت

6ملخظ الذراشة
تهذف هزه الىسكت البدثُت ئلى جدلُل ِملُت بىاء الذولت و اإلاجخمعي الجضاةش ِبر معاساتها
اإلاخخلفت وىنها جمثل وخذة أظاظُت في الخدلُل و ومدىسا أـُال في البدث خٍُذ باهخمام
 و هٍشا الاهمُت اللفىي التي جىليها اإلاجخمّاث للذولت، الذاسظحن و الباخثحن ِلى مش الّفىس
 ًخّذي ؼيل هٍام الخىم لُلىم بالّذًذ مً اإلاعإولُاث، هىٍام ظُاس ي كاهىوي ؼمىلي
 وىنها جشجبي باداسة اإلاجخمْ اوؽٕاالجه، العُاظُت و الاكخفادًت و الاحخماُِت و ألامىُت
 و هزا بمبي الذًىامُت العُاظُت التي ًفىّها الفاِلىن الاحخماُِىن،وجىحهاجه
. والاكخفادًىن
6الكلمات املفحاحية
ْ اإلاجخم،  الىٍام العُاس ي،  بىاء الذولت، الذولت
Study Summary:
The aim of this paper is to analyze the process of nation-building and society in
Algeria through its various tracks, as it represents a basic unit of analysis and an
original source of research that has attracted the attention of scholars and researchers
throughout the ages. In view of the importance that societies attach to the state as a
comprehensive legal political system, The system of government to assume many
responsibilities of political, economic, social and security, as it is related to the
management of the community concerns and directions, and also to adjust the
political dynamism made by socialists and economists.
key words:
State, state building, political system, society
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ملذمة6
حّخبر الذولت اإلاّاـشة مشخلت مً مشاخل الخىىس الىبُعي للمجخمْ الٕشبي الزي ِبر ًِ
لشوسة بىاء هٍام ظُاس ي وفم مخىلباجه الاكخفادًت و الاحخماُِت ،ؼهذث حملت مً
الخدىالث اإلاّشفُت ؤلابعخمىلىحُت و البُئُت التي دفّذ هدى لشوسة الخىُف اإلانهجي مّها،
ووان هزا مْ ئسظاء ِلماء العُاظت للىاِذ خلل مّشفي في نهاًاث اللشن الخاظْ الّؽش
باِخباسه ِلما ًخمدىس خىٌ الذولت و أبيُتها ،و جمثل ِملُت بىاء الذولت و هىذظتها ملاسبت
مّشفُت ؼاملت خٍُذ باهخمام الذاسظحن وىنها حؽيل اإلاجاٌ و ألالُت التي ابخذِها الفىش
ؤلاوعاوي و وىسها اإلاشاط الاحخماعي للخىُف مْ ألاولاُ.
و جخأزش الذولت في بىائها باإلاجخمْ الزي جخىلذ مىه مً أحل خذمخه  ،فهي حّبر أًما ًِ
معخىي و سقي الىخبت و هضج اإلاإظعاث و جدمش ظلىن اإلاىاوً  ،فبىاء الذولت ًمثل أخذ
مفاـل الخىم  ،مىىلله خذمت كماًا اإلاجخمْ ِبر هُاوله و هلاباجه و كىىاجه و مىٍماجه  ،بما
ًممً له ولْ آلالُاث و اإلاُياهحزماث الخامُت لألظشة و اإلاذسظت و الجامّت و اإلاإظعت
والىصاسة .
وئرا وان الّالم الٕشبي كذ أظغ إلاّالم الذولت الىوىُت مىز اللشن العابْ الّؽش فان
الّالم الثالث ِمىما و الىوً الّشبي خفىـا كذ بذأ ًداوٌ جأظِغ مّالم الذولت الىوىُت
الخذًثت بّذ الاظخلالٌ فلي  ،و جذخل الجضاةش لمً هزه اإلاجمىِت بدُث بزأ بىاء الذولت
فيها في مشخلت كذ جىىسث فيها كىاِذ الىٍام الشأظمالي الذولي  ،فبّذ كشن و سبْ كشن مً
الاظخّماس خمْ اكخفادها ئلى الخلعُم الذولي للّمل بمخخلف أظالُب ئهخاحه و جبادالجه،
وجدىمذ فيها البنى الاحخماُِت.
فلذ جأزشث بترازحن أظاظُحن أخذهما الخفىـُت الخاسٍخُت التي خملتها في ؼيل جشظباث
للزهىُت الخللُذًت اللبلُت و ما جيخجه مً جخلف خماسي و بىاتي ئلى حاهب ألازش الزي خلفخه
الترهت الاظخّماسٍت مً جىحهاث و جبّاث ِلى الذولت اإلاعخّمشة و هزا ظاهم في ئسظاء
ئؼياالث في بىاء و جيىًٍ الذولت.
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ئن ئؼيالُت الذولت في الجضاةش هي ئؼيالُت دساظت الذولت اإلادُىت التي وؽأث مخأخشة
واسجبىذ بٍشوف خاـت احخماُِت  ،جاسٍخُت  ،اكخفادًت  ،أهخجذ دولت مً هىُ خاؿ ألنها
فاكذة لىشف هام و لشوسي هى اإلاجخمْ الزي حمذه الاظخّماس الاظدُىاوي  ،بدُث لم ًخىفش
ِلى الففاث اإلاادًت و الخماسٍت إلِىاء الذفّت المشوسٍت في بىاء الذولت اإلاّاـشة .و ِلُه
هىشح ؤلاؼيالُت الخالُت  :هل اظخىملذ الذولت الجضاةشٍت معحرتها البىاةُت ؟أم ماصالذ حعحر
ِلى دسب البىاء؟ و ماهي خفاةق البىاء العُاس ي و اإلاإظس ي و الاحخماعي للذولت الجضاةشٍت؟
و لإلحابت ًِ ؤلاؼيالُت كعمذ الىسكت البدثُت ئلى مدىسًٍ سةِعحن هما :
 -)1اإلادىس ألاوٌ  :بىاء الذولت و اإلاجخمْ ملاسبت مفاهُمُت
 -)2اإلادىس الثاوي :جدلُل معاساث بىاء الذولت الجضاةشٍت
املحىر ألاول  6بىاء الذولة و املجحمع ملاربة مفاهيمية
ٌؽحر مفىلح بىاء الذولت ئلى حّبحر مشهب ًجمْ بحن مفهىم الذولت مً هاخُت و ِملُت
جيىٍنها أو بىائها مً هاخُت أخشي  ،و جدذًذ اإلالاسبت اإلافاهُمُت لّملُت بىاء الذولت جخىلب
جدلُل حضتي للمفاهُم التي جممها و بىاءا ِلى هزا ظىف هلىم بخفىًُ اإلافىلح فىخىشق ئلى
حّشٍف ِملُت البىاء زم جدذًذ مفهىم الذولت و أخحرا جدذًذ مفهىم بىاء الذولت .
 أوال مفهىم عملية البىاء :
ًلابل ِملُت البىاء ( )structuralفي اإلاىظىِت العُاظُت مفىلح ؤلانهُاس ( )decayو الزي
ًلفذ به الؽّىس العُاس ي بفلذ الىٍام ألهم ِىامل ؼشُِخه  ،و ئكباله ِلى العلىه ،وهى
مفىلح ٌؽحر ئلى ؤلاواس ألاظاس ي أو الؽيل الخاسجي ألي بيُت وبُُّت أو ـىاُِت(.)1
ًشجبي اظخخذام مفىلح البىاء بّملُت مداواة ِلماء ألاهتروبىلىحُا و ِلماء الاحخماُ
لىٍشائهم في ِلم البُىلىحُا  ،خُث اكخبعىا منهم مجمىِت مً اإلافاهُم  ،و رلً إلفترالهم
اإلابذتي الزي ًفُذ مىاٌشة اإلاجخمّاث بالياةىاث الخُت  ،ئر ًشون أن اإلاجخمْ ًمش بىفغ
اإلاشاخل و ًخمْ لىفغ الّملُاث التي جمش بها و جخمْ لها الياةىاث الخُت  ،و مً أؼهشهم
"أؤعذ وىهذ"" ،ساد ولُف بشاون"" ،هشبشث ظبيعش" ،ئر ًلىٌ هزا ألاخحر  " :جدؽابه
اإلاجخمّاث مْ ألافشاد في أسبْ ظماث واضخت  ...زم ًىضح كاةال  ...هالهما ًبذأ ـٕحرا زم
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ًضداد حجما ،و ًدعم البىاء في وليهما (الفشد و اإلاجخمْ) مىز البذاًت بالبعاوت زم ًىمى
وٍخّلذ" .
وفمال ًِ داللت همى اإلاجخمْ التي أؼاس ئليها " ظبيعش" جدىىُ اظخخذاماجه خاـت ِىذ
الىٌُفُحن الزي ًىٍشون ئلى اإلاجخمْ ِلى أهه هُيل ًخيىن مً مجمىِت أحضاء وِىاـش
مشجبىت جإدي وٌاةف تهذف ئلى اإلادافٍت ِلى اليل وهى الىٍام الاحخماعي ،وٍإهذ "ساد ولُف
بشاون" ِلى رلً الخفىس بلىله  " :ئرا اهخللىا مً مجاٌ الخُاة الّمىٍت ئلى مجاٌ الخُاة
الاحخماُِت ،و جىاولىا حماِت مدلُت مثل اللبُلت  ،ليان بىظّىا أن هخّشف و هذسن وحىد بىاء
احخماعي "(.)2
أما مفىلح ِملُت البىاء في خلل العُاظت اإلالاسهت فهى مشجبي بّملُت الخأظِغ العُاس ي
التي ٌّشفها " هُلىحاوىساًبه " (  )heliojaquaribeبأنها ِ " :ملُت صٍادة مخٕحراث اإلاؽاسهت في
الذولت " ،و ًلترح في هزا اإلاجاٌ زالزت ِىامل هي  ( :الخّبئت العُاظُت  ،الخيامل العُاس ي،
والخمثُل العُاس ي )  ،و ًلعم ول مخٕحر ئلى مخٕحراث فشُِت جخدذد ملاًِغ الاخخالفاث ،
وجىضح اإلاخٕحراث الىاججت في الىٍام العُاس ي ًِ الضٍادة في ِامل اإلاؽاسهت ،فّلى ظبُل
اإلاثاٌ ًجضأ مفهىم الخّبئت العُاظُت ئلى ِملُت الخيؽئت العُاظُت  ،التي جلاط بذسحت و دكت
جىافم مؽاسهت الجماِت في الثلافت العُاظُت ،و هزا ًإدي ئلى صٍادة الخأظِغ في الىٍام
العُاس ي.
أما " دافُذ اٌعتن " فمفىلح البىاء ِىذه مشادف لألظاط الزي ًذٌ ِلى  " :وحىد
ِالكاث مدؽابىت و زابخت و مجخمّت بفىسة داةمت " ،أما " ـمىٍل هىخٕخىن ()huntington
فأؼاس ئلى جأظِغ الخىٍُماث و ؤلاحشاءاث ،و الاظخلاللُت و الخماظً  ،بّىغ الخىُف
والبعاوت و الخمىُ و الخفىً ،خُث اظخخذم هىخٕخىن مفىلح الانهُاس بفُٕت الاهدالٌ
العُاس ي (  )politicaldecayالزي ًفِب اإلاجخمّاث اإلاخخلفت في ظُاق ِملُت الخدذًث.
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 زاهُا مفهىم الذولت :
اسجبي وشح مىلىُ الذولت باؼيالُاث مفاهُمُت ومىهجُت ،ئر حّزس ِلى الذاسظحن في هزا
اإلاجاٌ ولْ حّشٍف مدذد وحامْ للمفىلح ،فخّذدث و جىىِذ الخّاسٍف بحن اإلاىٍىس
الاحخماعي  ،اللاهىوي  ،الاكخفادي  ،العُاس ي و الفلعفي :
أ) -لغة  6الذولت لٕت في لعان الّشب هي اظم الؽيئ الزي ًخذاوٌ ،و الذولت هي الفّل
والاهخلاٌ مً خاٌ ئلى خاٌ ،فهي مداولت لشـذ ملاسهت بحن مّنى اإلاترجب ِلى اللٕت الّشبُت
وما ًلابله في اللٕت ألاحىبُت هخىـل ئلى وحىد جباًً واضح فمفىلح ( )stateفي اللٕت
ؤلاهجلحزًت أو ( )Etatفي اللٕت الفشوعُت مؽخم مً ألاـل الالجُني ( )statusوفّله ()stareالزي
ًلابله الفّل ( )to standفي اللٕت ؤلاهجلحزًت بمّنى ًلف و ًيخفب و ًفمذ وٍيىن في مىكف
أو ولْ مّحن و ًٍل كاةما أو هافزا ظاسي اإلافّىٌ(.)3
ب) -اضطالحا 6
 -10الحعزيف الاجحماعي أو الصىشيىلىجي للذولة  6جمثل الذولت أو العلىت اللاةمت ِلى
الىٍام و ؤلاؼشاف ِلى الخُاة الّامت و جشجِب ؼإونها واكّت احخماُِت و بيُان احخماعي كام
بىاءا ِلى ٌشوف احخماُِت مىلىُِت جفاِل ألافشاد مّها  ،فال ًمىً دساظت الذولت وظلىتها
و كاهىهُتها وأهمُتها دون سبىها باإلاجخمْ الزي جدىمه ،فّلم الاحخماُ ًىٍش ئلى الذولت مً
خالٌ جفاِلها مْ اإلاجخمْ وأفشاده  ،فاإلاجخمْ هى اإلادشن ألاظاس ي لٍهىس الذولت واظخلشاسها
وهمىها و دًمىمتهاِ ،لى اِخباس أن الذولت جٍهش ئلى الىحىد ِىذما ًيىن هىان مجخمْ بداحت
ئلى حهىد و خذماث جشعى مخىلباجه و جدمي أفشاده و جدلم أهذافه و ومىخاجه  .و كذ ِبر ًِ
هزا ِبذ ؤلاله بللحز كاةال " :ئن الذولت ٌاهشة وبُُّت ،ـادسة ًِ الىٍام الاحخماعي ،بىـفه
هٍاما وبُُّا و لزلً جىابم اإلاجخمْ و ال جىاكمه ،ألن وٌُفتها أن جخذم اإلاجخمْ و الفشد ".
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 -18الحعزيف الفلصفي ملططلح الذولة  6كذم سواده مىٍىس هلذي للخّشٍفاث التي وشخها
ِلماء اللاهىن و العُاظت  ،فالفُلعىف ًىٍش ئلى الذولت هٍشة مجشدة ولُت و جىٍُم لشوسي
 ،في ملذمت الخّاسٍف الفلعفُت هجذ حّشٍف " ظبىىصا " ()Spinozالزي ٌّخلذ بأن الذولت
ألامثل هي جلً التي ًمض ي فيها الىاط خُاتهم في وةام بىاظىت الّلل اإلاّبر ًِ اللُمت
الخلُلُت و الخُاة الخلُلُت للشوح .
أما " حىسج فشٍذًشًٍ هُجل " ( ) j .f.higelفّبر ًِ الذولت ِلى أنها الفىشة ألاخالكُت
اإلاىلىُِت ئر جخدلم  ،هي الشوح ألاخالكُت بففتها ئسادة حىهشٍت جخجلى واضخت لزاتها،
حّشف راتها و جفىش بزاتها ،و جىجض ما حّشف ألنها حّشفه()4فهزا الخفىس ًمثل الىٍشة الفلعفُت
للذولت ِلى أنها فىشة ولُت مىللت ،و هجذ أًما الخفىس الفلعفي لياسٌ ماسهغ اإلاىىلم مً
الخجشبت و الىاكْ إلاىىم الخدلُل فأظاط الذولت ِىذه هى اإلاجخمْ و هى حّبحر داةم ًِ
اإلافالح الىبلُت فهي أداة للىبلت الخاهمت(. )5
 -10الحعزيف اللاهىوي ملططلح الذولة  6حّىد دساظت الذولت في خحز مهم منها ئلى فلهاء
اللاهىن الذظخىسي ففي أوسوبا ظعى الشواد منهم ئلى اظخّاسة فىشة الصخفُت اللاهىهُت
للمىاوً الىبُعي و وىسوا فىشة الصخفُت اإلاّىىٍت للذولت و خذدوا الّىاـش و الؽشوه
اللاهىهُت لهزه الصخفُت اإلاّىىٍت و مً أهمها العُادة و ألاسك و ؤلاكلُم والؽّب ،واهخمىا
بمىلىُ ظلىاث الذولت والّالكت بُنهما ،و كذ بلىس الفلهاء ألاإلاان و الفشوعُىن " حلُلُيًُ"
( )jellinikو" البىذ " ( )labandو" واسي دو مالبرٓ " ()carré de malbergفبذاًت اللشن
الّؽشًٍ هٍشٍت الّىاـش الثالزت التي أـبدذ جمثل الخدلُل الىالظُيي للذولت ،ئكلُمً ،لُم
فُه ظيان ،و جماسط فُه ظلىت مىٍمت كاهىها(.)6
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و وفم اإلاىٍىس اللاهىوي حّشف الذولت ِلى أنها  " :ججمْ بؽشي مشجبي باكلُم مدذد ٌعىده
هٍام احخماعي وظُاس ي و كاهىوي ،مىحه للمفلخت اإلاؽترهت ،و ظلىت مضودة بلذساث جمىنها
مً فشك الىٍام و مّاكبت مً يهذده باللىة "
فالّىاـش الالصمت لخيىًٍ دولت هي  ( :ججمْ بؽشي – ئكلُم ًشجبي به الخجمْ البؽشي –
ظلىت جىحه اإلاجخمْ – هٍام احخماعي و ظُاس ي و كاهىوي ٌععى اإلاجخمْ لخدلُله )(. )7
و ٌّشفها " حاسهش "همفهىم ًىىبم ِلى ِلم العُاظت و اللاهىن الّام " :مجمىِت مً
الىاط ًضٍذون أو ًللىن ِذدا  ،و ٌؽٕلىن بففت داةمت كىّت مدذدة مً ألاسك  ،و ًيىهىن
معخللحن جماما أو جلشٍبا مً العُىشة الخاسحُت  ،لهم خيىمت مىٍمت جذًً لها هُبت
اإلاىاوىحن بالىاِت اإلاّخادة "(.)8
ٌّشفها "بىهاس " ( " :) Bonarوخذة كاهىهُت داةمت جخممً وحىد هُئت احخماُِت لها خم
مماسظت ظلىاث كاهىهُت مُّىت في مىاحهت أمت معخلشة ِلى ئكلُم مدذد و جباؼش الذولت
()9
خلىق العُادة باسادتها اإلاىفشدة و ًِ وشٍم اظخخذام اللىة اإلاادًت التي جدخىشها "
 -10الحعزيف الصياس ي ملططلح الذولة  6اصداد اهخمام بٍاهشة الذولت مْ ٌهىس الّلىم
العُاظُت ئر واهذ الذولت اإلاىلىُ ألاظاس ي ،لّلم العُاظت ختى أـبذ الّلماء ٌعمىنها
مإظعت اإلاإظعاث  ،و كذ ِشف اـىالح الذولت جشاحْ في الاظخخذام ألاوادًمي في سبْ اللشن
الخالي للخشب الّاإلاُت الثاهُت لفالح مفاهُم الخيىمت و الخىىس العُاس ي و حماِاث اإلافالح
و العُاظت البحروكشاوُت ...الخ ،خالٌ الخمعُيُاث والعخِىُاث وان ًىٍش ئلى الذولت بيىنها
مفهىما مشجبىا بفىسة أظاظُت بذساظاث كاهىهُت آللُاث ِمل الذولت ،وٌهشث هخاباث سهضث
ِلى ِملُت ـىاِت اللشاس والاخخباس الّام و اللُىد اإلافشولت ِلى الذولت ظىاء في الذاخل أو
الخاسج ،و في أواخش ظبُّيُاث ومىلْ زماهِىاث اللشن اإلااض ي جفاِذ الاهخمام بمىلىُ
الذولت ،ومْ الدعُّىاث اهدعب الاهخمام بمىلىُ أبّادا حذًذة وحشي الترهحز ِلى مفهىم
الخىهمت و الخىم الشاؼذ.
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ًمىً جلذًم أهم الخّاسٍف التي جذسج لمً خلل الّلىم العُاظُت و هي:
 " مجمىِت مً اإلاإظعاث التي حّضص الىٍام و جدفَ الاظخلشاس الاحخماعي " ٌّشفها " ماهُ فش " ( ) " :الذولت هي بِئت اإلاجخمْ العُاظُت و حضء مً بُئخه الاحخماُِتالؽاملت  ،و وحىدها الخاؿ سهحن بىحىد هٍام احخماعي أوظْ منها  ،بزلً حّذ الذولت بىاء
ظُاس ي بما لها مً ِاداث و جلالُذ  ،و بما جلُمه مً ِالكاث بحن الخيام ة اإلاديىمحن " .
 " هي أداة للخّبحر ًِ واكْ ٌِّؽه ؼّب مّحن  ًِ ،وشٍم اإلاإظعاث و حّخبر الذولتكمت الىعي اإلاّشفي و ألاخالقي و ألاخالقي و الاحخماعي العاةذ في اإلاجخمْ  ،لها بيُت فىكُت لبيُت
جدخُت  ،جمثل الّالكاث الاحخماُِت و الاكخفادًت العاةذة و اإلاعخىي اإلاّشفي  ،فارا واهذ
الّالكاث مخخلفت فالذولت مخخلفت و ئرا واهذ مخلذمت فالذولت مخلذمت .)10( "....
ٌّشفها " ماهغ فُبر " (  " : )M.weberمؽشوُ ظُاس ي رو وابْ مإظعاحي  ،جىالب
كُادجه ؤلاداسٍت بىجاح و في جىبُلها لألهٍمت ،باخخياس ؤلاهشاه البذوي اإلاؽشوُ " (. )11
وِلُه فالذولت ٌاهشة ظىظُىلىحُت بمفهىم ظُاس يٌ ،هشث ئلى الىحىد مىز اللشن
العادط الّؽش في أوسوباٌ ،هشث بىـفها ؼىال ظُاظُا كاهىهُا مخخلفا جمام الاخخالف ِما
ظبله مً اؼياٌ أخشي ،فأوٌ مشة أـبذ للذولت هُان ظُاس ي كاهىوي حٕشافي مدذد رو
جىٍُم مّحن ،فمً الىاخُت الفلهُت كامذ هزه الذولت ِلى فىشة اللاهىن ،و مً الىاخُت
الخىٍُمُت جبيذ مبذأ الىخذة اإلاشهضٍت و جىصَْ الاخخفاـاث ِلى أظاط ما ٌعمى الىمي
الّلالوي الشظمي ،و اظخخذام مجمىِت هبحرة مً اإلاىٌفحن الّمىمُىن جممهم بحروكشاوُت
هبحرة ،و مً الىاخُت الاكخفادًت جشافلذ الذولت الخذًثت مْ جىىس الشأظمالُت و جفاِذ
البرحىاصٍت بما جممىه رلً مً جىظُْ ألاظىاق و حّمُم ألاظلىب الععي بها .
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 ثالثا مفهىم عملية بىاء الذولة 6
مثل مفىلح بىاء الذولت اصدواحُت جاسٍخُتً ،دمل داللخحن داللت جللُذًت و أخشي خذًثت،
اظخخذم في فتراث مخّذد مً الخاسٍخ العُاس ي ،خاـت بّذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت و بّذ
اظخّادة البلذان التي واهذ خالّت لالظخّماس اظخلاللها ،و ختى نهاًت الخشب الباسدة ،وان
ًشاد به ئكامت مإظعاث معخلشة ،حعتهذف جدلُم الخىمُت الاكخفادًت و الاحخماُِت
والثلافُت و جدلُم ألامً وـُأت دظاجحر وهُاول ظُاظُت جلىد ِملُت الخىمُت ،ئال أن مفهىم
بىاء الذولت الزي ؼاُ اظخخذامه بّذ الخشب الباسدةً ،شهض ِلى ئِادة بىاء الذولت الفاؼلت
التي أـبدذ مفذسا لتهذًذ ألامً والاظخلشاس في الّالم ،ومً زم ًخىحب ِلى الذوٌ
الذًملشاوُت و ألامم اإلاخدذة الاهخمام بؽأن هزه الذوٌ و معاِذتهاِ ،لى ئِادة بىاء راتها
ورلً باِادة الهىذظت العُاظُت والاحخماُِت لهزه الذوٌ ،جمىنها مً جدلُم ألامً
والذًملشاوُت والاظخلشاس الذاخلي .
فهىذظت بىاء الذولت التي بشصث بّذ الخشب الباسدة ،ـاخبذ انهُاس الذولت في ِذة مىاوم
مً الذولت ،اهىىي انهُاسها ِلى بشوص أخىاس تهذد ألامً الذولي و أـبذ الخذًث ًِ مفادس
الخىش في الذوٌ الفاؼلت أهثر مىه في الذوٌ اللىٍت أو بّمها .
و ئن وان هزان الخفىسان ٌّبران هً ِملُت بىاء الذولت في مشاخل مخخلفت و لٍشوف
مخباًىت و جبّا ألهذاف مخماًضة  ،فان الترهحز في هزه الذساظت ظِىفب ِلى الىىُ ألاوٌ
اإلاخّلم باكامت مإظعاث معخلشة  ،إلاىاحهت الخدذًاث الخىمىٍت بالذسحت ألاولى ،و الاظخجابت
لىمىخاث مجخمْ ما بّذ الاظخلالٌ .
واهىالكا مً هزا ًمىىىا ِشك أهم الخّاسٍف إلافهىم بىاء الذولت :
ٌّشفها " فشوعِغ فىوىٍاما " (ِ)francicfukuyamaلى أنها " :جلىٍت اإلاإظعاث اللاةمت و بىاء
مإظعاث حذًذة فاِلت و كادسة ِلى البلاء والاهخفاء الزاحي ،و اًما ٌؽحر ئلى أن ِملُت بىاء
مإظعاث الذولت كاةمت ِلى أوش كاهىهُت مىبثلت مً الىاكْ ،لللُام بالىٌاةف الخىىسٍت
للىٍام مً حٕلٕل و جيامل و والء و التزام و مؽاسهت و جىصَْ و جدلُم الاظخلشاس العُاس ي،
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وكىة الذولت مً كىة كذساتها اإلاإظعاجُت و ؤلاداسٍت ِلى جفمُم ظُاظاث وظً ألاهٍمت
واللىاهحن و ولّها مىلْ الخىفُز"(.)12
ٌّشفها "حؽاسلض جُلي" (ِ )charlestillyلى أنها " :ئكامت مىٍماث مشهضٍت معخللت و مخماًضة ،لها
ظلىت العُىشة ِلى أكالُمها ،و جمخلً ظلىت الهُمىت ِلى الخىٍُماث ؼبه اإلاعخللت "
ٌؽحر مفىلح بىاء الذولت في مّىاه الىاظْ ئلى " :بىاء حهاص الخىم الزي ًدخىش لىخذه خم
()13
ؤلاحباس اإلاادي اإلاؽشوُ فىق أسك مدذدة "
وهىان مً ٌؽحر ئلى بىاء الذولت ِلى أنها  " :بىاء مإظعاث كادسة ِلى اختراق اإلاجخمْ
والخٕلٕل فُه واظخخشاج اإلاىاسد مىه " أي بيلمت أخشي كذسة الذولت ِلى الخٕلٕل في اإلاجخمْ
وكذستها ِلى فشك ظلىتها ِلى أساليها و كذستها ِلى خماًت مىاوىيها  ،داخل خذودها وكذستها
ِلى جدلُم الاظخلشاس العُاس ي و الاحخماعي اظدىادا ئلى جدلُم هىٍت ووىُت حامّت .
وٍمىً الخّبحر ًِ بىاء الذولت بلذساتها ِلى جدلُم ألامً لعاهىيها والشفاهُت وجمثُل
مىاوىيها ،و جلذًم الخذماث ألاظاظُت مً ِذالت و حّلُم وصخت ،و هزه اللذسة جٍل وعبُت،
جخخلف مً دولت ئلى أخشي ،و هزا ما ًبرص جباًً معخىٍاث كذساث الذوٌ ِلى خفَ ألامً
وجدلُم الشفاه الاحخماعي و الاكخفادي و جمثُل اإلاىاوىحن.
وحؽحر هزلً ِملُت بىاء الذولت ئلى ؤلاحشاءاث التي جخذاولها ألاوشاف الىوىُت والذولُت
الفاِلت إلوؽاء وئـالح أو حّضٍض مإظعاث الذولت ،و كذ جىاصِذ فىشة بىاء الذولت في أوسوبا
فلعفخان ألاولى جإهذ ِلى أن ِملُت بىاء الذولت هي ِملُت احخماُِت ظُاظُت حعخٕشق وكخا
وىٍال و جإهذ ِلى ئًجاد دولت مخجاوعت زلافُا و مىخذة ظُاظُا و اكخفادًا ،و الثاهُت جإهذ
ِلى أن بىاء الذولت هى ِملُت ظُاظُت جىىلم مً ئكامت هٍام ظُاس ي ٌّمل ِلى جدلُم
ِملُت بىاء الذولت بىاءا ِلى ظلىخه و كىجه (.)14
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حّشفها مإظعت الخّاون الاكخفادي والخىمُت " :بىاء الذولت هي ِملُت راجُت لخّضٍض كذساث
ومإظعا ث و ؼشُِت الذولت مً خالٌ ِالكاث الذولت باإلاجخمْ " أي مفىلح ًخّلم بالّملُت
العُاظُت الفّالت للخفاوك خىٌ اإلاىالب اإلاخبادلت بحن الذولت و اإلاىاوً مً حهت  ،ووبُّت
الّالكت التي جشبي الذولت واإلاجخمْ مً حهت أخشي.
وِلُه فان اإلالفىد بّملُت بىاء الذولت هى ئوؽاء مإظعاث فاِلت ومعخلشة وأبيُت
مخخلفت ،جإدي وٌاةف اكخفادًت واحخماُِت وظُاظُت ووحىد ألُاث للشكابت واإلاعاةلت،
وكذسة هزه الذولت ِلى ئداسة ؼإونها ِبر وامل التراب الىوني مً خالٌ أحهضة ومإظعاث
بحروكشاوُت و هُئاث جمثُلُت .
وِلُه وعخخلق أن ِملُت بىاء الذولت هي ِملُت ِامت جخىلب جشهحز اللذساث
الاظخخشاحُت والخىٍُمُت والخىصَُّت ،ألامش الزي ًخىلب وحىد ظلىت واللىة الظخخشاج
اإلاىاسد وجىٍُم العلىن ،فهي جلىم ِلى اإلاؽاسهت والخىمُت العُاظُت والخذاوٌ العلمي
للعلىت في ئواس ؼشُِت الخىم ،و هى ما ًممً اإلادذداث اإلاىلىُِت والّلالهُت التي جفعش
هجاح الذولت و كُامها ِلى فىش ظُاس ي ٌعاِذ ِلى خذمت اإلاجخمْ الزي جلىم ِلُه ،ألامش
الزي ًممً جفاِالجه و جىاصهاجه مً حهت و ًمبي جلذمه و سكُه مً حهت أخشي(. )15
املحىر الثاوي  6ثحليل مصارات بىاء الذولة الجزائزية
ئن كمُت بىاء الذولت في الجضاةش لِعذ ولُذة الاظخلالٌ بل جشحْ ئلى أًام الاظخّماس،
فمىز بُان أوٌ هىفمبر و مش .وسا بمُثاق وشابلغ و ول مىازُم الثىسة وان هذفها ألاوٌ بىاء
الذولت الجضاةشٍت الخذًثت
ولخدلُل اإلاعاساث العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت لبىاء الذولت الجضاةشٍت وجدلُل
أهم ظماتها وخفاةفها ،فاهه ًيبغي جدلُل الاًذلىحُا اإلادذدة إلاعاس هزه الخدىالث ،فّملُت
بىاء الذولت في الجضاةش م جخم وفلا للمىدنى اإلافترك هٍشٍا ورلً ألن اإلاعاس الىبُعي لالهخلاٌ
مً حضاةش الثىسة ئلى حضاةش الذولت ،واحهخه أصمت راث أبّاد ِذًذة أهم مالمدها جىامي
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معخىٍاث الفشاُ العُاس ي بحن اإلايىهاث العابلت للخشهت الىوىُت مما ولْ مؽشوُ بىاء
الذولت أمام مأصق ظُاس ي امخذث أزاسه ئلى فتراث صمىُت الخلت.
أ) -البعذ الاجحماعي  6و كذ ِشفذ حملت مً الخدىالث مىز الاظخلالٌ سافلها في ول مشة
حُٕحرا ِمُلا ِلى معخىي البيُاث الاحخماُِت ،مً ئِادة حؽىُل للىبلاث واهخلاٌ للمشهض
الذًمىٔشافي ،فلذ حّشك اإلاجخمْ الجضاةشي ئلى ِملُت جفىًُ ؼاملت هدُجت العُاظت
اللمُّت الاظدُىاهُت ،هخج ِىه صِضِت اظخلشاس البيُت الاحخماُِت ِمىما والىبلت الىظىى
بالخفىؿ واِادة حؽىُل اإلاجخمْ ،فخفشِذ الخشٍىت الاحخماُِت و الىبلُت للمجخمْ
الجضاةشي ِبر زالر فئاث هي ( :البيروكزاطية و هي أخذ أهم الىخاةج التي حؽيلذ في هىف
الذولت في ظّيها لبىاء الاكخفاد ،و ـّىدها ساحْ ئلى فترة الشةِغ أخمذ بً بلت خُث
أـبدذ أداة فّالت ومىُّت للىٍام في اهجاح مؽاسَّه الاكخفادًت ( ،)16والحكىىكزاطية
هفئت مخمحزة جدخل مياهت في ججشبت الخىمُت الىوىُت التي ِشفتها الجضاةش خالٌ جاسٍخها
()17
الاكخفادي والعُاس ي دوسها كُادة ِملُاث الخدىٌ الاكخفادي والاحخماعي والخٕحر الثلافي
وأخحرا اللطاع الخاص والزي بشص ئلى الىحىد ِلى الشٔم مً جبني الجضاةش للىٍام الاؼتراوي
فاإلـالخاث اإلاّخمذة في بذاًت الثماهِىاث أهذث ِلى دوس هزا اللىاُ ) .
ب) -البعذ الاكحطادي  6فلذ ؼهذ الاكخفاد الجضاةشي حٕحرا هُيلُا هبحرا في الفترة
الاظخّماسٍت هخج ِىه خلم كىاُ اكخفادي مضدوج ( كىاُ ِفشي أوسوبي و كىاُ أخش
جللُذي ) و بّذ الاظخلالٌ جمحزث بفشآ في الىٍشٍت الاكخفادًت و الىمىرج اإلاشاد ئجباِه،
فاهخذث ئلى هٍام الخخىُي هأداة لخدلُم الخىمُت الاكخفادًت و الاحخماُِت و كذ هجح هزا
مً خالٌ ظُاظاث الخأمُم التي اِخمذتها الجضاةش ( جأمُم أساض ي اإلاّمشًٍ  1963و اإلاىاحم
 1966و هزا البىىن و ؼشواث الخأمُم ظىت . ) 1966
ئن الخٕحراث الّاإلاُت التي معذ الّذًذ مً الذوٌ و منها الجضاةش ججلذ مٍاهشها في
الاخخالالث التي أـابذ اكخفادًاث هزه الذوٌ ( عجض في اإلاىاصهت ،اإلاذًىهُت ،اسجفاُ وعبت
الخضخم  ،اسجفاُ البىالت ...الخ ) فشلذ الخدىٌ ئلى اكخفاد العىق همىهج اكخفادي
واحخماعي مً خالٌ اخذار حُٕحراث حزسٍت في الهُاول الاكخفادًت فاِخمذث هزه
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ؤلاـالخاث ِلى مجمىِت مً الّىاـش ( :الاِخماد ِلى الزاث ،ؤلاوعان مفذس الّملُت
الخىمىٍت ،ألاخز بخجاسب العىىاث العابلت ،الترهحز ِلى ألاظغ الخلُلُت للخىمُت)
و مً أهم هزه ؤلاـالخاث  ( :ئعادة الهيكلة ٌهشث جدذ ؼّاس مً أحل خُاة أفمل مً
خالٌ ججضةت اإلاإظعاث الاكخفادًت الّمىمُت ئلى وخذاث ـٕحرة بهذف جدعحن ؼشوه ظحر
الاكخفاد ،و جذُِم فّالُت اإلاإظعاث ،اشحلاللية املإشصات و وبلذ بهذف ففل بحن
اإلاإظعت والذولت و ججعذث باـذاس مجمىِت مً اللىاهحن ظىت  ،) 1988وئلافت ِلى
الىلىخحن العالفت الزهش ولّذ بشامج مذِمت لإلـالخاث أهمها  ( :بشهامج دِم ؤلاوّاػ
الاكخفادي  ،بشهامج ـىذوق الجىىب  ،الفىادًم الخاـت )
ج) البعذ الصياس ي و املإشصاجي  6وبّذ الخّشك ألهم الخدىالث التي ِشفها اإلاعاس
الاحخماعي و الاكخفادي لبىاء الذولت في الجضاةش ظىف هداوٌ اظخّشاك أهم الىلاه التي
محزث ِملُت البىاء في بّذها اإلاإظس ي والعُاس ي والزي جمحزث بٍهىس مجمىِت مً الىخب
التي جمىىذ مً امخالن اللىة والىفىر والخأزحر في ـىاِت اللشاساث اإلافحرًت للبالد ،وىن أن
ِملُت البىاء هي اإلاخٕحر العُاس ي الزي ًدٍى باهخمام الىخب وـىاُ اللشاس .
 -)0البىاء الصياس ي في الجزائز كبل الاشحلالل :
ٔحر أن اإلاجخمْ الجضاةشي كذ ؼهذ دًىامُىُت خاـت في ئهخاج الىخب ِلى الشٔم مً ِمل
الاظخّماس ِلى جدىُم الىخب و الضِاماث الخللُذًت الىظُىت فلذ ِشفذ مشخلت الاخخالٌ
الفشوس ي بشوص الّذًذ مً الىخب ئلافت ئلى الىخب التي واهذ كاةمت كبل مجُئه ،و كذ أدث
هزه الىخب أدوسا ِذًذة في ملاومت ظُاظت اإلاعخّمش و مماسظاجه و حّذدث الىخب الثلافُت
والذًيُت و العُاظُت التي ظاهمذ في بىاء زلافت اإلالاومت و الشفن للىٍام الاظخّماسي وهىزا
اظخىاُ اإلاجخمْ الجضاةشي أن ٌُّذ بىاء أوش هىٍخه العُاظُت و الثلافُت والخماسٍت بىاظىت
اظتراجُجُت مدذدة في اإلالاومت والاخخجاج ،وهي ئظتراجُجُت جشاوخذ جىحهاتها وحؽّباتها بحن
ؤلاـالح والاهذماج والثىسة و رلً خاسج الفماء العُاس ي والاكخفادي والثلافي لذولت اإلادخل
الفشوس ي .
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ب ) البىاء الصياس ي للجزائز بعذ الاشحلالل :
وكذ ِشف الىٍام العُاس ي للجضاةش في ٌل ألاخادًت الخضبُت زالزت أهماه مً اإلاماسظاث
العُاظُت مثلها زالزت سؤظاء ( أخمذ بً بلت – هىاسي بىمذًً – الؽارلي بً حذًذ )
 املزحلة ألاولى ( 6 ) 0521 – 0528
جمحزث هزه اإلاشخلت ببروص زالزت جُاساث اًذًىلىحُت مخفاسِت داخل حبهت الخدشٍش الىوني
حعذث واكْ الىٍام العُاس ي الجضاةشي بّذ الاظخلالٌ و هي  ( :ثيار اشتراكي ًذِى ئلى بىاء
مجخمْ اؼتراوي في ـالح الجماهحر اليادخت و جدىٍل الثىسة الجضاةشٍت ئلى زىسة احخماُِت ،
ثيار رأشمالي ليبيرالي  ،و ثيار رأشمالية الذولة الىطىية يهذف ئلى بىاء دولت ووىُت مشهضٍت
حّمل ِلى جدلُم جشاهم سأظمالي ظشَْ و اكخفاد مبني ِلى الخخىُي اإلاشهضي ).
و ئلى حاهب الىلاه العالفت الزهش جمحزث هزه اإلاشخلت ب :
الفشاِاث الصخفُت ِلى العلىت و التي اظخمشث هدُجت الخىاكماث التي جشاهمذ وُلت
(.)18
ظىىاث خشب الخدشٍش و بلٕذ رسوتها في ـاةفت  1962خُث ؼهذث أصمت ظُاظُت خادة
الخالفاث الخذودًت بحن الجضاةش و ححرانها خاـت مْ اإلإشب و التي وـلذ ئلى خذ
الاؼدباواث اإلاعلخت ِلى الخذود الٕشبُت ظىت . 1963
ـذوس دظخىس الجضاةش ألاوٌ في  1963/09/ 08و هى اإلاشحُّت ليل دظاجحر الجضاةش كبل ِام
 1989حّل مً خضب حبهت الخدشٍش الىوني الخضب الىالتعي الىخُذ الزي ًلىد الجضاةش .
ـذوس مُثاق الجضاةش ظىت  1964و الزي ولْ ؤلاواس الىٍشي لبىاء الذولت الجضاةشٍت و
(.)19
الزي ؼيل ألاسلُت ؤلاًذًىلىحُت التي اظدىذ ِليها هٍام بً بلت
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 املزحلة الثاهية ( 6 ) 0534 – 0521
جمحزث هزه اإلاشخلت بىـىٌ هخبت حذًذة ئلى كمت العلىت و للذ ؼملذ جلً الىخبت سمىص
ـّىد سمىص اإلاإظعت الّعىشٍت  ،و بذأث باإلواخت بىٍام الشةِغ أخمذ بً بلت و اهتهذ
بىفاة الشةِغ هىاسي بىمذًً ًىم  27دٌعمبر .1978
ففي  19حىان  1965اِخلل الشةِغ بً بلت واظخىلى الجِؾ ِلى الخىم بلُادة الّلُذ
هىاسي بىمذًً واظخىاِذ اإلاإظعت الّعىشٍت الخأظِغ إلاىكفها و ـُأت مبرساث ملبىلت
لخذخلها ،و جم حؽىُل مجلغ الثىسة هلُادة حماُِت للبالد ئلى ٔاًت اِخماد دظخىس حذًذة
للبالد والجِؾ هفاِل ًخىلى مهمت بىاء الذولت واإلاجخمْ جدذ كُادة الشةِغ بىمذًً فهى
المامً والخامي لخُاساث الىٍام وجىحهاجه الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت
والعُاظُت(.)20
للذ جمحزث هزه اإلاشخلت باالظخلشاس اليعبي وجم جيىًٍ مجلغ الثىسة هعلىت ِلُا في البالد
باظم الؽشُِت الثىسٍت  ،و اظخىاُ الىٍام أن ًمْ جىاصها ظُاظُا بحن حمُْ ألاوشاف خُث
هجذه ًإهذ ِلى ظُاظت الخّشٍب و في ظىت  1972أولم مؽشوُ الثىسة الضساُِت و بذأ بىشح
بشامج اكخفادًت و زلافُت مخّذدة لشفاهُت اإلاجخمْ  ،و هدُجت لزلً جم بىاء و مإظعاث
وهُاول الذولت ِلى معخىي اللُادة و اللاِذة ممثلت في  ( :ئوؽاء اإلاجالغ البلذًت ظىت
 ،1967ـذوس اإلاُثاق الىوني ظىت  1976الزي أهذ ِلى مىاـلت البىاء الاؼتراوي ،ـذوس
الذظخىس الثاوي للجضاةش اإلاعخللت في هىفمبر  ،1976الاهخخاباث الشةاظُت في دٌعمبر 1976
واهخخاب الشةِغ هىاسي بىمذًً سةِعا للجمهىسٍت الجضاةشٍت  ،ئوؽاء اإلاجلغ الؽّبي الىوني
ظىت .) 1977
ئن اإلاماسظت العُاظُت في ِهذ الشةِغ هىاسي بىمذًً وان هذفها ئوؽاء كىاِذ
مإظعاجُت جإهذ ؼشُِت الىٍام العُاس ي وئِادة الاِخباس للذولت ،وجدذًذ آلُاث لّمل
الىٍام العُاس ي ،فالجضاةش مً  1965ئلى  1978خىمتها خللت كُادًت هابّت مً الجِؾ الزي
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وان ًخللذ العلىت و ال ًماسظها و ًمىلْ بذوس اللىة البذًلت ًِ اللىي الاحخماُِت الٕاةبت
أو اإلاىحىد في ٌل الخيىًٍ (. )21
 املزحلة الثالثة ( 6 ) 0558 – 0535
بّذ وفاة الشةِغ هىاسي بىمذًً و سٔم جىىس اإلادُي العُاس ي الذولي لفالح الاهفخاح
العُاس ي و الخّذدًت الخضبُت  ،فلذ جذخلذ اإلاإظعت الّعىشٍت لخدعم الفشاُ العُاس ي
ِلى العلىت بحن حىاح مدمذ الفالح ًدُاوي الخضبي و حىاح ِبذ الّضٍض بىجفلُلت
الذبلىماس ي  ،لفالح ِلُذ مً ـفىفها و هى الؽارلي بً حذًذ جدذ ؼّاس أكذم المباه في
أِلى سجبت .
وجم خاللها ئِادة جشجِب العلىت وكذ ِشف الىٍام العُاس ي خالٌ هزه اإلاشخلت مشاكبت
ؼذًذة لذ اإلاّاسلحن وخاـت الخشهت ؤلاظالمُت التي بذأث جخلىي وحؽيل كىة لٕي
خلُلُت و هشد فّل جم جىظُْ الذواةش ألامىُت و ئللاء اللبن ِلى الىثحر مً اإلاّاسلحن،
فمجيء الؽارلي بً حذًذ ِمذ ِلى جبني هىُ مً الاهفخاح العُاس ي و جلضٍم اإلاّاسلت في ٌل
ـشاُ اإلاىاكْ و الاهخشاه في ظُاظت اكخفادًت مبيُت ِلى الاظتهالن الىاظْ ،وبهزا الؽيل
جشهضث العلىت الفّلُت في الجضاةش بحن مإظعت الشةاظت و اإلاإظعت الّعىشٍت و هخج ِنها بشوص
هخبخحن كىٍخحن في اإلاجخمْ واخذة بحروكشاوُت وىكذ ئسادة اإلاجخمْ بخّلُذاتها وأخشي
بشحىاصٍت حذًذة بلُادة أِماء مً الجِؾ أو العلىت اظخىاِذ أن حعُىش ِلى اللشاس
الاكخفادي والعُاس ي في الذولت ( . )22
و جمحزث مشخلت الؽارلي ب  ( :خل مجلغ الثىسة و اهخخابه سةِعا للجمهىسٍت الجضاةشٍت في
فُفشي  ،1979اهخخاب مجلغ الؽّبي الىوني ظىت  ،1982اهخخاب الؽارلي بً حذًذ سةِعا
للجمهىسٍت لفترة سةاظُت زاهُت  ،1984الاظخفخاء إلزشاء اإلاُثاق الىوني  ، 1986اهخخاب
اإلاجلغ الىوني الؽّبي الثالث  ،1987الالىشاباث الؽّبُت التي بذأث في كعىىُىت ظىت
 1986ووـلذ رسوتها بالّاـمت ًىم  05أهخىبش  ،1988ؤلاِالن ًِ ؤلاـالخاث العُاظُت
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التي حعذها دظخىس  1989والزي هق ِلى خشٍت الخّبحر والخّذدًت العُاظُت والتي مثلذ
همىا حذًذا إلِادة بىاء الذولت و ـُأتها ِلى أظغ حذًذة ) .
 املزحلة الزابعة ( 6 ) 0550 – 0558
و كبل الخذًث ًِ هزه اإلاشخلت ًيبغي ؤلاؼاسة ئلى الخجشبت الذًملشاوُت التي دخلتها الجضاةش
وأظفشث ًِ فىص الخُاس ؤلاظالمي في الذوس ألاوٌ مً أوٌ اهخخاباث حؽشَُّت حّذدًت ،ألامش
الزي لم جلبله فئت مً الىخبت العُاظُت الخاهمت في الجضاةش وواهذ الىدُجت سفن اخخُاس
الؽّب الزي هى مفذس للعلىت ،والىش سةِغ الجمهىسٍت لالظخلالت مما خلم أصمت
دظخىسٍت بفّل الفشآ الخاـل في كمت العلىت الخىفُزًت و ـّىبت حّىٍمه كاهىهُا مً
حهت و الفشآ الخاـل ِلى معخىي العلىت الدؽشَُّت بّذ أن أِلً الشةِغ اإلاعخلُل ًِ
خله للمجلغ الؽّبي الىوني في  04حاهفي . 1992
وجم ئًلاف اإلاعاس الاهخخابي في  12حاهفي  1992و بّذ ًىمحن مً رلً أـذس اإلاجلغ
ألاِلى لألمً ئِالهه اإلاخّلم باوؽاء اإلاجلغ ألاِلى للذولت هجهاص سةاس ي حماعي خل مدل
الشةِغ اإلاعخلُل وحاءث فىشة اللُادة الجماُِت هخالـت لىلاػ داس داخل اإلاإظعت
الّعىشٍت خُث جذاوٌ أخذ الخُاسًٍ ألاوٌ جمثل في ئِالن الخالت الاظخثىاةُت و اظخالم
الجِؾ للعلىت مباؼشة أما الخُاس الثاوي فخمثل في الذخىٌ في مشخلت اهخلالُت بلُادة
حماُِت راث ٔالبُت مذهُت و كذ جم جبني الخُاس الثاوي  ،و جىلى سةاظت اإلاجلغ اللاةذ الخاسٍخي
في الثىسة الخدشٍشٍت العُذ مدمذ بىلُاف وكذ اجبْ ظُاظت راث بّذًً للخشوج مً ألاصمت
العُاظُت أولها اظترحاُ هُبت الذوٌ و اظخّادة ألامً و رلً باالِخماد ِلى اللىة أو ظُاظت
الُذ الخذًذًت واإلاعتهذف ألاوٌ منها هى الجبهت ؤلاظالمُت لإلهلار و ججعذث فّال ِىذ اِخلاٌ
الّذًذ مً أِماء الخضب زم خله في  04ماسط  1992مً وشف الٕشفت ؤلاداسٍت ،في خحن
البّذ الثاوي جمثل في الّىدة ئلى اإلاعاس الذًملشاوي وبىاء كاِذة احخماُِت معاهذة إلاهام
اإلاجلغ ألاِلى للذولت .
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ومْ جىلي الشةِغ بىلُاف الخىم بذأث مشخلت حذًذة مً مشاخل اإلاىاحهت بحن الىٍام
واللىي ؤلاظالمُت ،خُث جم جفُّذ خملت الاِخلاالث و ئوؽاء اإلاشاهض ألامىُت في الجىىب،
وجمحزث مشخلخه بالخفاً ِلى الىٍام في ئواس ألاولىٍت ألامىُت مْ جذهىس ألاولاُ بذخىٌ
البالد في دوامت الّىف ،و هي هفغ الٍشوف التي أدث ئلى أخُاله في  29حىان  1992وحاءث
بالعُذ ِلي وافي سةِعا حذًذا إلاجلغ ألاِلى للذولت وكذ وـل هزا ألاخحر ئلى ظذة الخىم في
ئواس الفشاُ ِلى العلىت و اظخمشاسٍت الّىف وِذم الاظخلشاس العُاس ي  ،خُث بلي ِلى
سةاظت اإلاجلغ ألاِلى للذولت ظىت وظبّت أؼهش .
و جمحزث هزه اإلاشخلت بأسبْ ظماث سةِعُت وبّذ هٍام الخىم في الجضاةش  ( :الاِخماد ِلى
الخل ألامني في الخّامل مْ الخُاس ؤلاظالمي ،و جم في ِهذ مىاـلت ظُاظت أولىٍت الخل ألامني
ِلى الخل العُاس ي إلاىاحهت ألاصمت ،فخذ الخىاس مْ ألاخضاب العُاظُت والجمُّاث
والصخفُاث الىوىُت الشافمت للّىف وججعذ هزا مً خالٌ الخىاب الزي أللاه في 14
حاهفي  1993بمىاظبت الزهشي العىىٍت لخأظِغ اإلاجلغ ألاِلى للذولت ،جدشٍش الاكخفاد
الىوني وحذولت الذًىن ،حّاكب زالزت سؤظاء للخيىمت ).
وكذ بلُذ مالمذ الىلْ العُاس ي معخمشة في ِهذ الشةِغ ِلي وافي ،ووـلذ الخجشبت
الذًملشاوُت ئلى وشٍم معذود ،مما ألضم الىخبت العُاظُت الخاهمت في البالد ئِادة الىٍش في
الخىحهاث العُاظُت والخفىحر بجذًت في مؽشوُ ظُاس ي ًدلم ؤلاحماُ إلخشاج البالد مً
أصمتها .
 املزحلة الخامصة ( 6 ) 0555 – 0550
مْ مىلْ ظىت  1994أـبذ واضخا عجض الىٍام العُاس ي ِلى خفَ الىٍام الّام
ولمان أمً اإلاىاوىحن و اإلامخلياث ،بعبب وجحرة أِماٌ الّىف اإلاخفاِذة ،ول هزا دفْ
بالىخبت العُاظُت الخاهمت ئلى لشوسة الخفىحر في مؽشوُ ظُاس ي فّاٌ ًلىم ِلى مىهج
الخىاس ،فخم ئوؽاء لجىت ووىُت للخىاس جشأظها الذهخىس ًىظف الخىُب و خذدث لها مذة
ؼهشًٍ الظخىماٌ مهمتهأ ،حر أنها لم جفل ئلى ما وان مىخٍشا منها ،فخذخل مجلغ ألاِلى
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لألمً وخذد جاسٍخ الىذوة التي افخخدذ أِمالها بلفش ألامم ًىمي  25و  26حاهفي 1994
بدمىس  1235مؽاسن مً مخخلف ألاخضاب و الجمُّاث اإلاىالُت و اإلاإٍذة للمجلغ ألاِلى
للذولت ،وبمجشد افخخاح الىذوة جذخل سةِغ لجىت الخىاس الذهخىس ًىظف الخىُب وأِلً
ًِ حؽىُل لجىخحن ألاولى لجىت اظخىماٌ أسلُت الىفاق الىوني والثاهُت هي لجىت حُّحن
سةِغ الذولت الجذًذ ،و في احخماُ الُىم الخالي أِلً الذهخىس ًىظف الخىُب في الجلعت
الّلىُت أهه لِغ هىان مترشخا بفىسة سظمُت وفي اليىالِغ جلشس أن ًيىن الشةِغ ِبذ
الّضٍض بىجفلُلت هى الشةِغ الجذًذ للجضاةش ٔحر أهه ٔحر سأًه وسفن الخمىس و كبىٌ اإلاىفب
الجذًذ ،فاهتهذ الىذوة بذون حُّحن سةِغ الذولت الجذًذ لُترن للمجلغ ألاِلى لألمً خشٍت
الخُّحن ،فخلشس حُّحن الشةِغ الُامحن صسواٌ وصٍش الذفاُ سةِعا حذًذا للذولت في  30حىان
 1994لفترة اهخلالُت مذتها زالر ظىىاث وبهزا الخُّحن بذأث الخشٍىت العُاظُت في الجضاةش
جخٕحر خُث ِادث الشةاظت ئلى كاةذ ِعىشي ًدبز الخىاس و الخفاوك مْ حمُْ ألاوشاف التي
حععى إلنهاء أصمت ؤلاسهاب في الجضاةش و ٌّذ هزا الخُّحن اهخفاسا للؽشُِت الذظخىسٍت ( . )23
وكذ سهض ِلى لشوسة الّمل بالخىاس همذخل للخل العُاس ي ولشوسة الخفذي للّىف
والّمل ِلى بىاء حمهىسٍت دًملشاوُت حّذدًت في دولت جخمخْ بمإظعاث كىٍت ،وِىدة الجضاةش
ئلى لّب الذوس اإلاىىه بها ئكلُمُا و دولُا .
وفي أوٌ احخماُ إلاجلغ الىصساء جم الـخأهُذ ِلى ئِادة الاِخباس ئلى الذوس الزي جلىم به
الذولت مً خالٌ مداسبت البحروكشاوُت والفىاسق الاحخماُِت والاظدبذاد واإلادعىبُت ،وألاخز
بّامل الخىافم هأظاط الظتراجُجُت الّمل العُاس ي ،ولشوسة الّىدة ئلى الّملُت الاهخخابُت
فهي العبُل الىخُذ لاللىالُ باإلاعإولُاث .
وِشفذ فترة سةاظخه جضاًذا في أِماٌ الّىف ،فأِلً الشةِغ في أهخىبش ًِ فؽل حىالث
الخىاس مْ الجبهت ؤلاظالمُت لإلهلار ،فؽشِذ اللىي الشةِعُت اإلاّاسلت والذاُِت للخىاس
واإلافالخت الىوىُت في مؽاوساث مىففلت ًِ العلىت ،جمخن ِنها احخماُ ظاهذ حُذًى
بشوما والزي اهبثم ِىه ِلذ اإلافالخت الىوىُت بشوما و وكْ ِلُه ول مً أخمذ بً بلت سةِغ
الخشهت مً أحل الذًملشاوُت في الجضاةش وخعحن أًذ أخمذ سةِغ حبهت اللىي الاؼتراهُت
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وِبذ الخمُذ مهشي أمحن ِام لخضب حبهت الخدشٍش الىوني ئلافت ئلى شخفُاث أخشي وكّذ
ِلى هزا الّلذ أمثاٌ لىٍضة خىىن و ِبذ هللا حاب هللا و أهىس هذام ...الخ ،و ًىق هزا الّلذ
ِلى مبادب لبىاء الذولت الجضاةشٍت ِلى أظاط دًملشاوي و الالتزام بالخذاوٌ العلمي ِلى
( )24
العلىت و اخترام الخشٍاث الفشدًت و الجماُِت و ئبّاد الجِؾ ًِ الخُاة العُاظُت
و بُٕت جدلُم الؽشُِت العُاظُت اإلافلىدة لجأ الُامحن صسواٌ ئلى جىٍُم اهخخاباث سةاظُت
معبلت لخجاوص ألاصمت العُاظُت و ألامىُت و الذظخىسٍت و جم الخدمحر لها في ـُف 1995
خُث بذأث ِملُت الترؼُذ بجمْ ول مترشح  75ألف جىكُْ و أظخىاُ أسبّت مترشخحن فلي
مً حمّهم و هم  ( :الُامحن صسواٌ همترشح خش  ،مدفىً هدىاح ،ظُّذ ظّذي ،هىس الذًً
بىهشوح مً خضب الخجذًذ) و كاوّذ هزه الاهخخاباث حبهت اللىي الاؼتراهُت و حبهت الخدشٍش
الىوني والخشهت مً أحل الذًملشاوُت  ،فأـبذ الُامحن صسواٌ أوٌ سةِغ مىخخب في ٌل
الخّذدًت الخضبُت .
وأهم ما محز فترة خىم الشةِغ الُامحن صسواٌ  ( :هذوة الىفاق الثاهُت ظىت  1996خُث
اظخمش الخىاس مفخىخا ِلى حمُْ آلاساء اإلاخخلفت ،وىاٌ اإلاشخلت الاهخلالُت و جىج بىذوة زاهُت
اوّلذث في  15/14ظبخمبر  1996وولّذ بشهامجا خاؿ باإلـالخاث العُاظُت ًخممً
(مشاحّت دظخىس  23فُفشي  ،1989مشاحّت كاهىن الاهخخاباث ،مشاحّت كاهىن الجمُّاث
راث الىابْ العُاس ي ،ولْ حذوٌ صمني الظخىماٌ اإلاعاس الاهخخابي ) ،ئلافت ئلى الخّذًل
الذظخىسي ،هما أهه ِشف هُف ًخجاوص ألاصمت ألامىُت جذسٍجُا بترهحز الّمل ِلى الجاهب
الّعىشي لللماء ِلى ؤلاسهاب وئـذاسه للاهىن الشخمت الزي أحى بثماس هبحرة آهزان ،هما
جمىً الثىاتي صسواٌ – أوٍحي مً حعُحر اإلاذاخُل بىفاءة ِالُت سٔم ِذم الاظخلشاس ألامني
والمٕىه الذولُت ( ،)25و الععي ئلى ئكامت أو ئِادة بىاء اإلاإظعاث وِشفذ ٔلبت الخُاس
ألامني و الّعىشي و ظُىشة الجهاص البحروكشاوي ) .
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 املزحلة الصادشة ( من  0555ئلى ًىمىا هذا ) :
و حّخبر هزه اإلاشخلت راث أهمُت هبحرة في ِملُت جىىس الىٍام العُاس ي والذولت في
الجضاةش ،فلذ احعمذ بخدىالث و حٕحراث ِمُلت وهىُِت أزشث بّمم في بيُت اإلاجخمْ
واججاهاث جىىسه ،و جبذأ هزه اإلاشخلت في أفشٍل  1999خحن حعلم العلىت الشةِغ ِبذ الّضٍض
بىجفلُلت .
للذ فخدذ اظخلالت الشةِغ الُامحن صسواٌ اإلاجاٌ أمام جشؼُذ ِذد مً الصخفُاث
العُاظُت إلاىفب الشةاظت ،ججاصوث الثالزحن مششخا ،وبّذ دساظت اإلالفاث أِلً اإلاجلغ
الذظخىسي ًِ اظدُفاء ملفاث ظبّت مترشخحن للؽشوه اللاهىهُت ممثلت في زالزت جُاساث
( الخُاس ؤلاظالمي  ،الخُاس الىوني  ،الخُاس الذًملشاوي الالةيي ) ًخلذمهم اإلاششح الخش ِبذ
الّضٍض بىجفلُلت الزي ٌّشف بصخفُت ـلبت و خىىت ظُاظُت و دبلىماظُت ِشبُت و دولُت،
و ظمي بمششح ؤلاحماُ ألهه خٍي بذِم هبحر مً اإلاإظعت الّعىشٍت و مىٍماث اإلاجخمْ
اإلاذوي و ألاخضاب العُاظُت ،ما دفْ باإلاششخحن العخت ئلى الاوسخاب ِؽُت الاهخخاباث .
للذ اظخىاُ الشةِغ ِبذ الّضٍض بىجفلُلت في بذاًت ِهذجه أن ًجمْ ول اللىي والخُاساث
الىوىُت وؤلاظالمُت وختى الاظدئفالُت بخجعُذه لفىشة اإلافالخت باـذاس كاهىن الىةام
اإلاذوي هاواس ؼشعي إلاّالجت الّىف العُاس ي وولّه في ئواس اظتراجُجُت واضخت تهذف ئلى :
(ئخماد هاس الفخىت و ئِادة ألامً و العلم و الاظخلشاس  ،جدعحن أداء الاكخفاد الىوني ،ئِادة
الىشامت للجضاةشٍحن ،ئِادة الذوس الشٍادي للجضاةش ئكلُمُا و دولُا ،ئِادة بىاء الذولت واظترحاُ
هُبتها) وكذمه في لالظخفخاء الؽّبي في  16ظبخمبر . 1999
أما اإلافالخت الىوىُت فلذ واهذ ؼّاس الّهذة الثاهُت للشةِغ ِبذ الّضٍض بىجفلُلت والتي
جمثل أظلىب جذسٍجي و مشخلي إلاّالجت ألاصمت اهىالكا مً كاهىن الىةام اإلاذوي والّفى الشةاس ي،
وبّذ فىصه في سةاظُاث  08أفشٍل  2008دخل مىلب اإلافالخت الىوىُت لمً بشهامج
الخيىمت و ـادق ِلُت البرإلاان بٕشفخُه و جم جىٍُم الاظخفخاء خىٌ مُثاق العلم واإلافالخت
الىوىُت في . 2005/09/ 29
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وفي أواخش ظىت  2008جلذم الشةِغ ِبذ الّضٍض بىجفلُلت ئلى حُٕحر حضتي في الذظخىس وأُِذ
اهخخابه في  2009/04/09لّهذة زالثت ،وؼهذث هزه اإلاشخلت جدشن الىٍام العُاس ي في ِذد
مً اإلاعاساث اإلاترابىت خُث ِشفذ فترجه ِذة مىاُِذ اهخخابُت راث ـلت بالّملُت العُاظُت
الخّذدًت ،و كذ معذ مخخلف العلىاث اإلاشهضٍت و الالمشهضٍت مً خُث ججذًذ الّهذة
( ، )2009 – 2004هما مثلذ الاهخخاباث الشةاظُت جىشَعا للاِذة اخترام اإلاىاُِذ الاهخخابُت
لممان اظخلشاس اإلاإظعاث و اخترام اخخُاس الؽّب الزي ٌّذ مىعبا .
أما ؤلاـالخاث العُاظُت فلذ مثلذ الشهحزة الثالثت في مؽشوُ بىاء الذولت وئِادة ـُأتها
بهذف جيىًٍ دولت الخم واللاهىن وـُاهت الىٍام الاحخماعي وجدلُم الاظخلشاس العُاس ي
وهزا مً خالٌ ئـالح هُاول الذولت والّذالت واإلاىٍىمت التربىٍت .
ومىز جىلي الشةِغ ِبذ الّضٍض بىجفلُلت الخىم في أفشٍل  1999ظعى ئلى ججعُذه مىلبه
اإلاخمثل في ئِادة الذوس الشٍادي للجضاةش ِلى اإلاعخىٍحن ؤلاكلُمي والذولي ،فّلى اإلاعخىي
ؤلاكلُميِ( :ىدة الجضاةش ِشبُا مً خالٌ دوسها الباسص في اللمت الّشبُت التي اوّلذث في ماسط
 2004بالجضاةش ،و دِىتها ئلى لشوسة ئـالح البِذ الّشبي وجفُّل الخىاس الّشبي – الّشبي،
وجىشَغ الذًملشاوُت الدؽاوسٍت في اللماًا اإلادىسٍت ،ئلافت ئلى ئِادة بىاء الاجداد اإلإاسبي
ومّالجت مخخلف اللماًا ،أما ئفشٍلُا فّىدة الذوس الشٍادي للجضاةش في بىاء اللاسة العمشاء
مً خالٌ ئكامت ؼشواث اكخفادًت أبشصها الؽشاهت مً أحل جىمُت ئفشٍلُا (  ) NEPADو هزا
اإلاعاهمت في خل الجزاِاث بحن الذوٌ ؤلافشٍلُت ) ،و ِلى اإلاعخىي الذولي  ( :فلذ دفّذ ججشبت
الجضاةش في ميافدت ؤلاسهاب و اظترحاُ ألامً و الاظخلشاس ئلى اظخلىاب و حلب ِذد مً
الاظدثماساث الخاسحُت وِالكت الجضاةش باإلاىٍمت الّاإلاُت للخجاسة  ،مىً الجضاةش مً الذخىٌ
في مخخلف اإلاعاساث الّاإلاُت لفً ِضلتها ) .

516

جملة حتوالت

العدد الثاني جوان 8104

الخاثمة 6
وبّذ اظخّشاك ؤلاواس الىٍشي واإلافاهُمي لّملُت بىاء الذولت واإلاجخمْ وجدلُل مخخلف
معاساث ِملُت بىاء الذولت الجضاةشٍت ًدبحن لىا أن الذاسط لّملُت بىاء الذولت واإلاجخمْ في
الجضاةش ًجذ ـّىبت هبحرة في ولْ حصخُق ظلُم ومىلىعي للىلْ الاحخماعي والاكخفادي
والعُاس ي ورلً لُٕاب كىاِذ واضخت جدىم و جمبي اإلاماسظت العُاظُت و همي الخفاِالث
بحن مخخلف الفئاث و اللىي الاحخماُِت  ،باِخباس أن ِملُت بىاء الذولت ِملُت مّلذة ومشهبت
جدؽابً فيها الّىاـش العُاظُت واإلاإظعاجُت والذظخىسٍت والاكخفادًت والاحخماُِت
والثلافُت و ألامىُت والّعىشٍت .
للذ كىّذ الجضاةش في بىاء دولتها أؼىاوا مّخبرة في حمُْ أبّاد ومعاساث جلً الّملُت،
خُث أهجضث هُاول مادًت اكخفادًت واحخماُِت وزلافُت وخذماجُت ،مً وشق ومذاسط
وحامّاث ومفاوْ ومعدؽفُاث ومىاساث ...الخ وباإلالابل أكامذ مإظعاث دظخىسٍت
وظُاظُت ؼهذث جىىساث واهخياظاث للذ واحهذ بىاء الذولت واإلاجخمْ في الجضاةش جدذًاث
اهخلاٌ العلىت ،خاـت وأن الذولت حؽيلذ هدُجت ِذة أصماث جاسٍخُت وهي سد فّل ِلى
الىٍام الاظخّماسي ،فالىٍام العُاس ي اسجىض بّذ الاظخلالٌ ِلى أظغ ظُاظُت لبىاء
ؼشُِخه بذأ بىخذة الفف إلاىاحهت مخلفاث اإلاعخّمش وجدلُم الاظخلالٌ ،زم اِخمذ ظُاظت
الخبرًش لالخخفاً بالعلىت ًِ وشٍم ججاوص الخىاكماث و الخالفاث .
ِملُت بىاء الذولت في الجضاةش ؼهذث مشخلخحن أظاظِخحن  ( :مشخلت البىاء الىوني و واهذ
مباؼشة بّذ الاظخلالٌ خىمتها زالزت مخٕحراث سةِعُت اسجبىذ ببّمها البّن و هي هخب
البىاء الىوني فياهذ حبهت الخدشٍش الىوني و اظدبّاد الخّذدًت و وشح الؽشُِت وفم
ئًذًىلىحُت كاةمت ِلى الىشح الؽّبىي و الخّبىي في ظبُل الخفىٌ ِلى ؼشُِت زىسٍت
خافٍذ ِلى اظخمشاسٍتها ختى فترة الشةِغ ِبذ الّضٍض بىجفلُلت ) ،و مشخلت اِادة بىاء الذولت
والتي ججعذث وفم جفىس الىخب الخاهمت.
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